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  لرسالةملخص ا
موضوع هذه الرسالة هو دراسةُ مصطلحاِت اللسانيات االجتماعية ومقابِالا العربيـة دراسـةً             
مصطلحيةً وحتليلية، وهي دراسة موعة من املصادر العربية املتنوعة  األمناط، فمنها املعاجم العربية،              

  . ملسارد املصطلحيةاللسانيات االجتماعية، ومنها أخرياً ا: ومنها الكتب املترمجة يف حقل
تـصنيف  :  الفـصل األول   -ويعقُبها اخلامتة -وينقسم البحثُ إىل أربعة فصول يتصدرها التمهيد        

التحليـل  : والفصل الثالث . طرق نقل املصطلح  : والفصل الثاين . مصطلحات اللسانيات االجتماعية  
  .  يل للمصطلح ومقابلهالتحليل الدال: والفصل الرابع واألخري. التقابلي لبنية املصطلح ومقابله

  : ويف التمهيد حاول الباحثُ معاجلةَ ثالث نقاط
  . نظريةُ انتقاِل املصطلح يف التاريخ التحليلي للسانيات: األوىل
) اللسانيات االجتماعيـة ( وsociology of language) اجتماعيات اللغة(حولَ مفهومي : الثانية

sociolinguistics .  
  .  ملصادر الدراسةوصف حتليلي: الثالثة

أما بالنسبة للنقطة األوىل أو املبحث األول فقد عاجل الباحثُ فيه التـصوراِت الرئيـسةَ املتعلقـةَ                 
بالعوامل اليت تلحق انتقال أي مصطلح لساين من لغة إىل لغة أخرى، وما يكتنف خطَ سِري املصطلح                 

راد اجلماعة اللغويـة الواحـدة، أم كـان         بني أف : اللساين املنقول، سواٌء كان هذا السري داخلياً، أي       
  . بني أفراد مجاعات لغوية خمتلفة: خارجياً، أي

 sociology of  )اجتماعيـات اللغـة  (أما املبحث الثاين فهو متعلق بالفرق القائم بني مصطلح 

language اللسانيات االجتماعية ( و (sociolinguistics .      الذي ساقه الباحثُ يف هذا الصدد والتفريق 
ليس جبديد، أما ما حتسبه الرسالة إضافتها املهمة هنا فهو حماولةُ وضع حدوِد املوضوعات اليت تبحث                

  . يف كل علم على حدة، واحلدوِد اليت يلتقيان فيها
أما املبحث الثالث واألخري فهو عبارة عن سرد حتليلي ملصادِر الدراسة، اليت اجتهدت أن تكـون                

ولقد . ترةُ التارخيية للبحث من معاجم، وكتٍب مترمجة، و مسارد مصطلحيةٍ         شاملةً لكل ما شِهدته الف    
عدد صفحات املصدر، وعـدد مـصطلحاته،       : قام الوصف العام هلذه املصادر على عدة حماور هي        

 من  lexicographyومنهجه يف النقل، واعتماده على الركائز واألسس العلمية القائمة يف القاموسيات            
هعدمه، ومزاياهوعيوب .  

إن عدد مصطلحات اللسانيات االجتماعية يف البحث يزيد عن اخلمسمائة، وهذا العدد ليس بقليل              
لذا، جاء . حني يكون اهلدف هو حتليلُها مع مقابالا العربية اليت تزيد عن الثالثة آالف يف حبث واحد   

ية االجتماعيـة، كمـا     دور التصنيف الذي استهدف دفع التداخل القائم بني املصطلحات اللـسان          
ولقـد  . استهدف وضع خمطط تصوري ألقسام املفاهيم املصطلحية الدائرة يف اللسانيات االجتماعية          



استغرقت عمليةُ التصنيف تلك الفصلَ األولَ من الرسـالة، فـصنف الباحـث املـصطلحات إىل                
اللـسانيات  : (وفروع هـذا العلـم مثـل      ) اللسانيات االجتماعية (مصطلحات خاصة بالعلم نفسه     

 applied) اللسانيات االجتماعية التطبيقيـة ( وdescriptive sociolinguistics) االجتماعية الوصفية

sociolinguistics... اللـسانيات  : كما صنفها إىل مصطلحات تطلق على الباحث يف جمـال         . إخل
وفر يف عـدد    االجتماعية، وإىل مصطلحات خاصة بالتنوعات اللغوية، واألخرية قد أخذت احلظ األ          
  . املصطلحات، مما دفع الباحثَ إىل وضع تصنيفات داخلية مت فيها حتري الدقِة قدر اإلمكان

ويف الفصل الثاين جاء الباحث على ذكر طرق نقل املصطلح اللـساين االجتمـاعي يف مـصادر                 
  . الدراسة، وابتدأ بطريقة التعريب، مث الترمجة، مث الترمجة اجلزئية

ففي مبحث التعريب حاول الباحث كشف طرق تعريب املصطلحات اللسانية االجتماعية عـن             
النظر إىل طريقة تعريـب األصـوات       : النظر إىل بنية املقابل العريب املعرب، والثاين      : طريقني، األول 

  . األعجمية
 ويف مبحث الترمجة حاول الباحثُ عرض املشكالت اليت اكتنفت ترمجة أغلـب املـصطلحات             
اللسانية االجتماعية، وأهم امللحوظات عليها، وجاء استخالص هذه املشكالت عن طريق التدقيق يف             
املقابالت العربية املتنوعة يف الصيغ أمام املصطلح األجنيب الواحد، وصاحب الباحثَ سؤالٌ واحـد يف     

 املصطلح اللـساين    ما سبب تعدِد صيغ املقابالت العربية أمام      : أثناء الوقوف عند كل مصطلح، وهو     
  االجتماعي الواحد؟ 

أما يف مبحث الترمجة اجلزئية فقد تناول الباحثُ املصطلحاِت اللسانيةَ االجتماعيةَ اليت قد نقلـت               
عن طريق ترمجة جزء منها وتعريب اجلزء اآلخر، واهتم بالنظر إىل تعريب هذا اجلزء اآلخر من ناحية                 

  . كيفية صوغه ورسم أصواته األعجمية
وقـد  .  الفصل الثالث اهتم الباحث جبانب املقارنة التقابلية بني بنية املصطلح ومقابله العـريب             ويف

استدعى حالُ عدِم ثبات صيغة املقابل العريب أمام املصطلح اللساين االجتماعي، وحتوالِتها اليت وقـع               
يات االجتماعيـة، ويف    عليها الباحث يف املعاجم اللسانية العربية، ويف الكتب املترمجة يف حقل اللسان           

املسارد، استدعى ضرورةَ التدقيق يف طبيعة صك املقابالت العربية وحتليِلها إزاء عناصـِر املـصطلح               
اللساين االجتماعي، وتفكيِك عناصِر املصطلح اللساين االجتماعي بغية التعرف على أي املقـابالت             

  . تركيب يف كل من العربية واإلجنليزيةالعربية أدق من الناحية التقابلية، وذلك وفق قانون ال
البـساطة والتركيـب،    : وجاء هذا التحليل التقابلي يف ثالثة مباحث ذات ارتباط وثيـق، األول           

  .اللواحق: والثالث. السوابق: والثاين
  



 اهتم الباحث يف املبحث األول بتصنيف ظواهِر تركيب املقابالت العربية، وتقسيِمها إىل بـسيط              
م املركب إىل مركب بسيط، ومركب موسع، وتقسيِم املركب البسيط واملوسع إىل            ومركب، وتقسي 

مركب امسي، ومركب فعلي، ومركب مزجي، وتقسيم املركب االمسي إىل مركب وصفي، ومركب             
كما اهتم الباحث أيضاً بتصنيف ظواهِر تركيب املصطلح األجنيب، وتقـسيِمه إىل مـصطلح              . إضايف

  . يب مركب، واألخري قُسم إىل مركب بسيط، ومركب موسعأجنيب بسيط، ومصطلح أجن
وهذه التقسيمات قد أعانت الباحثَ على وضع حتليالت تقابلية دقيقـة بـني املقابـل العـريب                 

فوقع الباحث بإعمال هذا التحليل التقابلي، يف الفـصل الثالـث، علـى ورود              . ومصطلحه األجنيب 
ِت املصطلحات األجنبيِة على الرغم من تـوفر العناصـر          مقابالت عربية ذات تركيباٍت تغاير تركيبا     

  .املقابلِة بدقّة يف بنية اللغة العربية
ويف املبحث الثاين والثالث وقف الباحث عند ترمجة السوابق واللواحق، ووضح مدى االختالف             

  . القائم بني الناقلني عند ترمجة اللواصق يف املصطلحات اللسانية االجتماعية
يلَ القائم على معاِمل السمات التركيبية التحليلُ الداليلُّ القائم على الكشِف عن املعـىن              ويلي التحل 

اللغوي لكل مقابل عريب، والكشِف عن بعض السمات الداللية االنتقائية هلا؛ ألجل ربطها مبفهـوم               
  . والتحليلُ الداليل قد جاء يف الفصل الرابع واألخري. املصطلحات اليت ترمجت هلا

              ومبا أن الفصل الرابع مهتم بالتحليل الداليل للمصطلح األجنيب ومقابالته العربية، فإن االرتباطَ غري
قد دفع البحثَ الداليلَّ صوب     ) التعريف - املصطلح   -املفهوم  (املنفك بني أركان الوحدة املصطلحية      

ة املقابل ومفهوم املصطلح اللـساين      تتعلق بالعالقة بني املعىن اللغوي لصيغ     : االهتمام بنقطتني، األوىل  
تتعلق بتعريفات هاته املصطلحات يف املعاجم اإلجنليزية ومقارنتها بالتعريفـات          : والثانية. االجتماعي

  .املذكورة ملقابالا يف املصادر العربية
  .ويف خامتة الرسالة قدم الباحث عرضاً مركزاً ألهم النتائج والتوصيات اليت خلص إليها الباحث
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 شكر وتقدير
 َوُحقَّ َعَليه ِمنِّي َلمَّا تـََوضََّح َجاللُه ِقْسٌط َعِظيٌم ِمَن الشُّْكرِ 

بمصـر سـابقاص  - اناحمسي احميي الدين عام  يااانعم، أوجهه إلـى اسسـتاا الـدرتو    علـى ططواتـه -عميـد رليـة را  العلـوب ص
الباحث عبر مراحل ا تقائّية مثمرة، لها العون في التأهيل، ولهـا المييّـة فـي اال تقـاال والشـكر لـه  استنقالالجّبا ة في 

طـــا ،  أيضـــاص علـــى توجيهاتـــه التـــي أســـداها فـــي ألنـــاا التجربـــة القاتلـــة مـــل المصـــطلح اللســـاني االجتمـــاعي بشـــكل
والمصــطلح اللســاني بشــكل عـــاب، والعلــوب العربيــة بشــكل أعـــّم، حيــث رــان معطــااص فـــي تقويمــه للــياّلت، ونصـــحه 
بالعدول عن اسططاا التي وقعت فيها في ألناا رتابة البحثل والتقدير له موصوٌل على علمه الذي يتّمتل به، وعلى 

وعلــى ضــوئهما قــد انطلقــت فــي ســبر  ــو  المصــطلح إنســانّيته التــي قــد انطبــل عليهــال حيــث بهمــا قــد اســت دت، 
ــة جعلــه  ــه المســتمرة فــي الصــعور بالباحــث علــى ســّلم البحــث العلمــّي ب ي ــه بمحاولت ومشــكالتهل رمــا ال أنســى هّم
الُمستكِشف آللياته، وقوانينه، وجعِل ن سه الُموّجه المالزب له؛ سجل سّد الث رات التي يقل فيها رل من أ ار طوض 

 العلمّي، أو حاول أن يخوضهل تجربة البحث
 ئـي   فاحل بناشبيا البجمي  ا ببببرما أتوجه بخالص التحية والتقدير والعرفان سستااّي الجليَلين اسسـتاا الـدرتو   

علـى مـا َتَجّشـَمان مـن عنـاا فـي قـرااة  حم نادطف الديلديط اقسم الل ة العربية بجامعة الملك سعور، واسستاا الدرتو   
ل وال أنسى رالص من الـدرتو   عبـد اا الحسـيني، والـدرتو   سـعد القحطـاني وريـل معهـد الل ـة هذا البحث وتقويمه

 العربية بجامعة الملك سعور على ما قاما به من مساعدات أرّن لهما بها جّل التقدير واالحترابل   
جامعـة الملـك سـعور، وأتقدب بالشكر الجييل إلى أساتذتي اسجاّلا فـي قسـم الل ـة العربيـة بكليـة اآلرا  فـي 

، واسسـتاا حم ينا يعامبينالدياهلعال يند ااااا، واسسـتاا الـدرتو   مبينالدزل يلا يعارااياال يار اااااوأطـص بالـذررا اسسـتاا الـدرتو   
، أتقـدب حم ينالدويف ف  اا، والـدرتو   مبينالدياهلعالدن ا ي ااا، والـدرتو   مبينالدزل يلالدسيبي ااا، والـدرتو   راااالداشينالـدرتو   

 ،اص علــى إلــراا العقــل بمنــاهلهم ومشــا بهم بمــا هــو م يــد وعلمــّي، وعلــى إصــبا  الــن   ب طــرتهمبالشــكر لهــم جميعــ
بمـا يجعــل أمـر تالقــح اسفكــا ،  ،والتمتــل بكالمهـم وأقــوالهم ،الجلـو  معهــمفائــدة و  قلــوبهم، ولقـاااتهم،وبشاشـة 

 سلسالصل  و وتالقي اسطيا  سهالص 
مـدير مديريـة  - سايا حل بناشبد اهللبجنبناشب ااسهللبج ااسهللبببببباا المهند   وأطيراص، أوجه أعظم الشكر  إلى سعارة اسست

على رعمه المستمر الذي به أحَسب ن سـي مسترسـالص مـل صـناعة البحـث، وفـي ضـوئه  -الي اعة بمحافظة شقراا 
 االدبيفلدي امبنالدزل لا عامبنالهللالحلشيااطمأن قلبي لما َحسبتهل وأقدب من الشكر أجيَله، ومن الوّر أعذبه إلى اسستاا  

على إيماااته التلميحّية الُمسَتِحثّة التي تحمل في طّياتها ما ال يمكن التعبير عنها بالنصـحيِة جلـالص؛ إا ( يَرانــ ِشحـا ِ)
مّر نسيُم الشكر في َعَذباته، فنشر ُعرَف الطيب في رـل مواقـف عبا اتـهل وأوجـه الشـكر الخـا  لسـعارة اسسـتاا  

على تيويدي بمراجل  ئيسة لهذا البحث  - مدير إرا ة التربية والتعليم بمحافظة شقراا –اسهللبد هللبجميزيزبنشبد هللبجنبج 
 في ألناا زيا اته العملية في رل من رولتي مصر والم ر ل  
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 المقدمـة
موجةة برية م مةمل الحةتل اتل  نلةا ن ة ا   -اللسانيات-وية احلديثة سات اللغشهدت الدرا

متالحقةة الةةالل القة ا الاوةان  بةاا مةمل نتيظةة نلةا  هةةور  لةا شةهده اةاا ال لة  مةمل تتةورات
( يهةةةةت   ري ةةةة  terminology الحةةةةتل ي اتعلةةةة    عةةةةا ي اللسةةةةانيات ن)سةةةةها  ةةةة  اسةةةة   

األسةةةةةس اللسةةةةةانية لحةةةةةا الحةةةةةتل اتل   ديةةةةةد م)اايطهةةةةةا ي الري ةةةةةو  ال   يةةةةةة  التترييقيةةةةةة 
  التظ يرييةن 

ت عةدم مةمل رحة  ال)ةااي  الحةتل ي ة متخ ض ق ارا شكل جمطل   نل ظ على الح يد ال  يب
ألجةل ال هةوب  اللغةة  ل  نلةالحةتل ات أج رييةة ت تطةا عل علةوة عةدمتوليد أل)اظ ع  يةة حنو 

اللغةات األالة ى  مة  ال   ية عل الستوى الاي يضطمل هلةا أا متةارع عطليةات التثةاقل  التوا ةل
جمطةةةة  اللغةةةةة ال   يةةةةة  دع ةةةةد ا أي عسةةةة م أ  عقريةةةةةن  اةةةةاا الةةةةد ر  ةةةةده ملطوسةةةةا   شةةةةكل بريةةةة  

ن    ةةد يتةةا الكثةة  مةةمل اةةاه ال حلةةةل ااةةت  ا طةة  ل  مكتةةت ت سةةيت الت  يةةت  ال  ةةا  القةةاا م
 غةة ه مةةمل ا ةةام   الاسسةةات ال   يةةة   طليةةة نقةةل الحةةتل ات ال لطي ةةة  ال) ي ةةة عل ال   يةةة مةة  

وى الري يةةوي  الةةةدمل ن    التو ةةل عل جمطةةل القةة ارات الةةةر تةةةان  ن يقةةة ال قةةل ااتةةة  علةةى السةةت
 هةور اةا ملت عاعي ةة    دي ةة عل  جتا زاةايكمل ااا الةد ر التترييقةا هلاتة  الاسسةات  قةْل عن  

 ن  ا ما ت اه م اسريا  ممل مقا الت ع  يةأيضا  تقوة على 
ً ا  مةمل الثقا ةة ال الي ةة بطةا ت ةد  م)ةاتي  لل لةوةن  تواجة  الثقا ةة   ت د الحةتل ات ال لطيةة جة

ل   يةةة ي علومهةةا اننسةةانية م ضةةالت ي ال)كةة   الثقا ةةة تتشةةكل مةة  تشةةكل  ليا ةةا الختل)ةةةل ا
 رؤااا الترياي ةل  استدململ ا الت)ا تةل  تد    ال تةاج  عل التخةالل  التريةايمل حي ةا ل  عل التتةا ت 

  التوا ت حي ا   ال ن  
انيات املجتطاعيةةةة( عل مووةةةونق نقةةةل محةةةتل ات  اللسةةةاالةةة ت   ي اةةةاا الري ةةة  القةةة  

ًم يةةةة الةةةر اسةةةتقي  ي  ديةةةد ال)ةةة   شةةة ع  ال   يةةةةل  قةةةد الحةةةتل ات  مقا ال ةةةا الةةةر م هةةةا م ال
ن الةيالدي ت ليلن  ااه ال) م اا ال حل الثةا  مةمل القة ا ال شة يملسأو ها موو  الدرع  ال

كةةمل القةةول عا اةةاه ال)ةة م  نية التخححةةةل ن)ةة م  اوةة ة ي  وةة  ال ةةاج  اللسةةا قةةد شةةهدت ُية
 ي ت عةةة الال)ةةات اللغويةةة الغ  يةةةل ا ي  وةة  الكتةةت ال   يةةة الةةر أل)ةة  ي اةةاا ا ةةالل  الةةر 

 لسانية الست طلة وطمل نتاق حبثهان  توي على مسارد للطحتل ات ال
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  تكطمل أمهية الري   ي نقل الحتل ات اللسانية املجتطاعية ي عدم جوانت ممل أمههاق 
أحةةةد ال)ةةة  ن الهطةةةةة مةةةمل  ةةةة  ن  ا و ةةةة)ه- عطومةةةا   الحةةةةتل ي اتل الري ةةة  ي أا جمةةةا -1 

ًال ي ا  ممل قلة الدراسات ال   ية  ي ن -اللسانيات  ما ي
أن  أ ري   ا اك حاجة ماسة لدراسة محتل ات بل  ة ن مةمل  ة  ن اللسةانيات ن ة ا   -2

يئةةات ال لطيةةة لضةةخامة مةةا يشةةتطل عليةة  ال)ةة ن الواحةةد مةةمل محةةتل اتل  نلةةا  سةةريت ت ةةدد الري
ًمملن  ال اليةة ال تظةةة هلةاه الحةةتل اتل  التغةة ات الةر تتةة أ ي اجتااةات اةةاا ال)ةة ن مة  مةة  ر الةة
 على سرييل الثال  إا   ن اللسةانيات املجتطاعيةة ن)سة  قةد انقسة  عل عالعةة علةوة   عيةة اةاق 

نيات املجتطاعيةةةة اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة الو ةةة)يةل  اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة التار يةةةةل  اللسةةةا
 التترييقيةن  

الةةةةالل ال حةةةةل الثةةةةا  مةةةةمل القةةةة ا ال شةةةة يمل –أا اللسةةةةانيات املجتطاعيةةةةة ن)سةةةةها ت ةةةةد  -3
  عةةةةا  جديةةةةدا  مةةةةمل  ةةةة  ن اللسةةةةانيات  -الةةةةيالديل أي الةةةةالل ال)ةةةة م الةةةةر تتحةةةةدى هلةةةةا الدراسةةةةة

نيني ال  ب التدااللة املالتحاصن  ممل ا ا تأيت أمهية الكشل عمل بي)ية جتا ب الرياحثني اللسا
 م  ااا ال) نل  نلا ممل الالل م)اتي   األساسية  اا محتل ات ن

اللسانيات ال  ب ي جمال  اللسانينيا اك م اج  لسانية ع  ية  و ها خنرية ممل ال لطا   -4
 هلةةةةاه ال ةةةةاج  أمهيةةةةة ي جمةةةةال اللسةةةةانيات ملشةةةةتطاهلا علةةةةى الحةةةةتل ات  ال   يةةةةة  التترييقي ةةةةةل
خمتل)ةة ي حظة  الحةتل اتل  ي بي)يةة  نقلهةال  نلةا  سةريت االةتال  اللسانيةل علطةا  أاةا 

الحةتل ات  - ةد ره –الرييئات  الاسسات ال لطية ال   ية  ت دداان  ملشا أا نلةا أ ةاب 
اللسةةانية املجتطاعيةةةل  االتل)ةة   ةةيا مقا ال ةةا أحيانةةا ل  تغةةاي ت م)اايطهةةا  شةة  حها أحيانةةا  

 الحتل اتل  ععادم ال    ي مقا ال ا ال   يةن  أال ىن  ااا يتي     ة لدراسة ااه
أا ا اك حاجة ماسة للري   ي بي)ية ات)اق  وة  القةا الت امل ةتالحية ال   يةة مة   -5

الشةة     الوسةةاجل اللغويةةةة الةةر أق  ةةةا ا ةةام  اللغويةةةة ال   يةةةل  الدراسةةةات الةةر نشةةة ت مةةمل قريةةةل 
ات املجتطاعيةة ُيكةمل أا متثةل جونجةا  هلةاا مكتت ت سيت الت  يتن  دراسة محتل ات اللساني

 الري  ن 
 االتال ةةات ي نةة ق نقةةل محةةتل ات اللسةةانيات  تتطثةةل مشةةكلة الري ةة  ي  جةةود ت ةةدد    

مل ا ةةا  ةةإا الري ةة  ن  مةة)ا ةةايا ي  هةة  اةةاه الحةةتل ات  ت   املجتطاعيةةة عل ال   يةةةل  بةةال
حتل ا ال  يبل  ي م)هومة ل الت    على أسرياب املالتال ات ي  يا القا ل ال يهد  عل 
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مةة  اا لةةة دراسةةة االيةةات الةةر اعتطةةد عليهةةا  اوةة و القةةا الت ال   يةةة للطحةةتل ات اللسةةانية 
 ليةةةل   يةةةة اةةةاه الحةةةتل ات  مقا ال ةةةا  لةةةيال تقا ليةةةا  مةةةمل ناحيةةةة  يهةةةد  عل املجتطاعيةةةةن 

الكشةل عةمل   أالة ا  عل  يهةد سانتها  ت بيريهةا مة  ال  ة  عل بي)يةة نقةل السةوا ت  اللواحةتن 
مدى ال القة  ني ال ىن اللغوي لحةيغة القا ةل  م)هةوة الحةتل ل  نلةا  املعتطةاد علةى مةا ية د 

ًيةن    ممل ش    ي ال اج  اللسانية ال   يةل  مقارنة نلا مبا ي د ي ال اج  اللسانية ان لي
قضةية  احةدم قةد عة ية    ةإ    أقةل علةى  اةاا الووةونأما عمل الدراسات السا قة حةول  

نقةةةةةةل الحةةةةةةتل ات اللسةةةةةةانية املجتطاعيةةةةةةةة  ديةةةةةةدا ن غةةةةةة  أا ا ةةةةةةةاك دراسةةةةةةات عا ةةةةةة  نقةةةةةةةل 
م هطةةةةةا عا ةةةةة  نقةةةةةل   ةةةةةض  بطةةةةةا أا ا ةةةةةاك دراسةةةةةتني   لالحةةةةةتل ات اللسةةةةةانية  شةةةةةكل عةةةةةاة

ن  لقةةةد اجتةةة  محةةةتل ات اللسةةةانيات التترييقيةةةةل  الثانيةةةة عا ةةة  نقةةةل الحةةةتل ات السةةةيطياجي ة
عل  ليةةةل   ةةةض ال ةةةاج   الةةةر عا ةةة  الحةةةتل  اللسةةةا   شةةةكل عةةةاة اسةةةات  ةةةض اةةةاه الدر 

اللسةةانية مةةمل جهةةةل  اجتةة    ضةةها ااالةة  عل  ليةةل   ةةض الحةةتل ات الثريتةةة لةةدى الةةايمل أل)ةةوا  
  ق ل ممل جهة أال ىن  ممل ااه الدراساتبتريا  ي ا ال اللسا 

يسددد ودمموددد دم مالدددور محمد حدددومليحددددمايةدددجممة حالدددممدلححةدددمملدددم مالح ددد ي مال

م.1987(،مالسنمم28،مفدمدحيمماليس نماللربد،ماللو م)75-29اليس وة تةمصف مم

تت ةةا ل اةةاه الدراسةةة مةة ج ني م ظطيةالةةني  اشةةتطال علةةى محةةتل ات لسةةانيةق األ ل اةةو مةةمل  
ًي ة   نسةا ة الحةتل  اللسةا قادر ال)اسا ال)ه ي   ة  ع ةوااق   و  عريد ال ق م ظة   ع لية

ة(ل  السةةادع 1984ِشةة  ي جملةةة اللسةةاا ال ةة يب ي األعةةدادق الثالةة   ال شةة يمل  ل  قةةد نة عةة يب(
ة(ن أمةا الثةا  1987ل شة يمل  ة(ل  الثةاممل  ا1986ة(ل  السا    ال شة يمل  1986 ال ش يمل  

الةةةاي  وةة   عريدالسةةالة السةةدي  تةةةونس ق الةةدار ال   يةةة للكتةةةابل   هةةو  قةةاموع اللسةةانيات(
 ة(ن 1984
ة  عليها أا ال  واا يش  عل أا الدراسة ستكوا ي ال ظطني عمل أا التاللةِ  على ال غ  ممل   

ريت ي نلةا ي ةود عل عةدة اةو  قةاموع اللسةانيات(  قةْن  ل ةل السة سيظد أا اوراا الة جيس
 دأه عريد القادر ال)ه ي ي حلقات  األر   حول الحتل ات اللسانيةل عن قةد توقةل ابتطال ما 

 (ن  d   ل ش يمل ع د احل  ي ال دد الثاممل  ا
أما  يطا يت لت  الدراسةة ال ظطيةة لةة قاموع اللسةانيات(  ةإا اهلةد  م هةا اةو تقةد    ةل 

السةةةةالة السةةةةدي  يةةةة  مةةةةمل جهةةةةةل   مةةةةمل جهةةةةة أالةةةة ىق عقةةةةد مقارنةةةةة ي نةةةة ق نقةةةةل  ه  عريدلةةةة
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 م ظة  محةتل ات علة  الحتل ات اللسانية ممل ت عة أ  ت  يت  ةني القةاموع ن)سة ل   ةني 
 طةةد علةةا ا ةةو ل  اللغةة احلةةدي (   طةةد حسةمل  ةةابال   الةة يملل   م ظة  علةة  اللغةةة ال  ة ي(

 م   ليل القا الت ال   ية  تقوُيهان
م

الح دد ي ماليسدد ودمفدددمالددم  م حالددممويميحةددممل  ددةيممةمالددور محمد حددومليحدددمايةددجمم

ربةدم(مب لربد  موودتماذهمالوحالممضح مودوم م)ويدواماليسد وة تمفددمارو د حماللمةاللربد

  مام(1987)
 قةةةةد اسةةةةتهد   اةةةةاه الدراسةةةةة تقةةةةو  جةةةةل األعطةةةةال ال ظطيةةةةة اللسةةةةانية ال   يةةةةةل  بةةةةالا   

 الةةةةةر قامةةةةة   ووةةةةة  عريةةةةة  اللسةةةةةانياتل ة أ  الال)ةةةةةة الةةةةةر  ةوةةةةة   ي حقةةةةةل األعطةةةةةال ال عةةةةة
 قةةد ع يةة  الدراسةةة   ةةد ال ةة ب السةةت)يض ألاةة  م اجةة  الحةةتل ات اللسةةانية الحةةتل اتن 

ت ليل ااه ال اج   تقوُيها  ع ب مكاممل الت ارب  املوت اب ي نقل الحتل ات  سريت   
 اد ات  التريايمل ي ن اجت ال قلنبث م ال  

لددور محمد حددومحادد  مال حدداامصمممةالح دد ي  تماليثميددممال وياددممفدددماليثددمماللربةددممما

م.مم1987دلحممعربدمأعححدممأعححدمعربدةمع ام

 لغةة  أل)ةا  مةاجر محةةتل لن  اللسةانيةة برية م مةةمل الحةتل ات  يضة  اةاا ال ظةة  جمطوعة  
ةةة  اةةةاه الحةةةتل ات مةةةمل عةةةدد مةةةمل الال)ةةةات ال   يةةةة ي جمةةةاملت  ن ال لةةةوة اللسةةةانية قةةةد اقتةرِيسه

 على عالعة أقساة ق  دراسة ااه الحتل ات  توي 
 جمةةةال مهطةةةة ي لسةةةانية األ ل ق قةةةدة  يةةة  علةةةة مةةةمل الكتةةةت اللغويةةةة الةةةر ت تةةة  نات م ج يةةةة

 اللسانيات     عهان 
الثا ق نب   ي  بث ا  ممل الالح ات الر تت لت   عة الحتل ات اللسانية ي ااه الكتةت 
اللغويةةل مة  دراسةة  ليليةة نقديةةة لت يقةة ال عةةل حية  ملحةةظ الالةل مسةألة التكة ار ي  وةة  

 القا ل ال  يب أماة الحتل  األج يبن 
سةتة  سةتني  أر  طاجةة محةةتل  علةةى ا  خمتةارا ل أي موحةدا ل  يشةطل الثالة ق  وة   ية  م ظطةة

 استخلحها ممل الكتت الستق أمن
ًا ي ي بةةةةةل     تتطيةةةةةً اةةةةةاه الدراسةةةةةة  ةةةةةال ه  املسةةةةةتق اجا الةةةةةاي ن ةةةةة   ةةةةة  الةةةةةدبتور احلطةةةةة

الحتل ات اللسانية ي ال اج  الر حدداال  أسرياب  جود أبثة  مةمل مقا ةل عة يب للطحةتل  
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حدل حي  عن  عاجل ا قاة  االتيار الحتل ات اللسانية ال اسرية  وطها ي م ظ  اللسا  الوا
 ي القس  الثال  ممل بتا  ن 

،مفددمدحيدممعد لمم34-5الور محمألحومدخ  حمعحرممةالح  ي مارلسندماللربدةمصف مم

ما.م1989(،م3(ماللو م)م20الفكرم،مالححيومم)

ا ةةةةة القةةةةا الت ال   يةةةةة الثالعةةةةة لحةةةةتل    ةةةةد م - ي اةةةةاه الدراسةةةةة ي تقةةةةل الكاتةةةةت      
linguistics ق عل  اللغةل  اللسانياتل  األلس يةل    د نب  أسرياب ت)ضةيل  للطقا ةل األالة- 

 املسةت اد عل  اق  الحتل  األلسين ي الدراسات ال   يةل حي  ي ى أا دراسة ااا الواق  تةت  
ل  ال ةةةاج   السةةةارد ةاحلديثةةة اللسةةةانياتال مهةةةاق الكتةةةت الال)ةةةة ي جمةةةعل نةةةوعني مةةةمل الحةةةادر 

 الحتل يةن 
 ت تهةةا الدراسةةة عل تو ةةية  ضةة  رم ععتةةا  الحةةتل ات اللسةةانية ال   يةةة أحقيةةة وةةريتها     
 ن ريْ ال ه  الاي يادي عل توحيداا  د و

ة،مصدف مم-دشدكتتممليدم -الور محملدحةرملد ة ةمممةو دممدلحدمملسد ودماد دجمدملدوم

(،م10،مالححيدوم)أب  ثمالةردمكمال دمو دوحمعد مم دلدممالةرددمكفدمدحيمم143-193

م.مما1992(،م2اللو م)

ن   الرياح  ي دراسةت  ااتة  أاة  الشةكالت الةر اعتةورت الحةتل  اللسةا ل  قسةطها عل 
أر  ةةةة أقسةةةاةق األ لق الشةةةكالت الو ي)ي ةةةة  م هةةةاق بثةةة م الحةةةتل ات للط)هةةةوة الواحةةةدل  عةةةدة 

قلةةةة الحةةةتل ات ي ال ةةةاج  اللسةةةانيةن  الثةةةا ق الشةةةكالت الووةةة ي ةق ال)حةةةل  ةةةني ال)ةةةااي ل   
حيةة  ت ةةا ل  يهةةا مسةةألتني  مهطتةةني  تت لقةةاا  ال بيةةت الحةةتل ا   ال)هةةوةل  وةة  رم م اعا طةةا 
ع ةةةةةد  ةةةةةا أي محةةةةةتل ن  الثالةةةةة ق الشةةةةةكالت التحةةةةة ي)ي ةق  ت ةةةةةا ل  يهةةةةةا مشةةةةةكلة تحةةةةة يل 

حتل  ةت الةةةةةن  ال ا ةةةة ق مشةةةةكالت ت  يةةةةحةةةةنياأل ةةةةوات   ديةةةةد  ةةةة)ا ا ع ةةةةد   ةةةةض التخح
 ال قل مبظطل  ممل ت عة أ   اللسا ق حي  قحد ممل م)هوة  الت  يت(

 
ت  يتن  ي ن ح  هلات  الشةكلة را  ية ةاجل نقةل   ةض الحةتل ات اللسةانية الةر   تلةت الدقةة  

  جهة ن  هن  ا ال   ية ي أع ا  ت عتها م   و  القا ل الدقيت ممل ممل ناحية مقا ال
ثل ا هود  ا قاة الرياح   استكطال دراست   ت   جمطوعة ممل ال اج  اللسانية ال   ية الر متة

 Dictionary ofال   يةةة ا طاعي ةةة  ال) دي ةةة مثةةلق م ظةة  الةةدبتورم  انطةةة اظةةوب    ةةوااق 

Linguistics األ ل م ةةة  عةةةا  ً ع ةةةد   انتهةةةى 1978ةل  الثةةةا  عةةةاة 1977ة حيةةة   هةةة  ا ةةة
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ل  م ظةةةة  عريةةةةد ال سةةةةول شةةةةا ل  م ظةةةة  علةةةة  اللغةةةةة ال  ةةةة ي للخةةةةو   علةةةة  اللغةةةةة (p)احلةةةة   
 ال ظةةةة   ال ةةة بل اللسةةةةانينيالتترييقةةةا ل الةةة  أيضةةةةا ل  م ظةةة  علةةةة  اللغةةةة احلةةةدي  ل خريةةةةة مةةةمل 

 قةةاموع  ةل1984اللسةةا  الةةاي نةريةة  علةةى االةةة ال اق ةةة مةةمل ِقريةةل مكتةةت ت سةةيت الت  يةةت عةةاة 
 ن 19851الاي  ه  عاة  اللسانية لريساة   بة ة السديل  قاموعسانيات ل ريد السالالل

م

فددمد يداماليدرنماللشدري ،ممممويجمالح  ي ماليس ودعاح نمد سبالور محمد ةدمالوي م

 ما2001

  ةةةد  اةةةةاه الدراسةةةة عل ال  ةةةة  ي الكي)يةةةة الةةةةر س نةةةا نقةةةةل الحةةةتل ات اللسةةةةانية ي    
ال ظةاري  ةا   هة  ي عةاة  الاي  وة   ي محة  اطةد القاموع الث اجا اللغة    نسا ة ع يب(

لقةةاموع   ةةد تحةة ي)ها عل  ت ةةاجل الدراسةةة القةةا الت ال   يةةة هلةةاه الحةةتل ات ي ا ة ن1904
ل أي اللسانياتل  محتل ات  ة  ن اةاا ال لة ل أي علة  األ ةوات  علة  محتل ات  ال ل (

  ب الو ةةة)ا للطقةةةا الت ال   يةةةة الحةةة    علةةة  ال  ةةةو  علةةة  الدمللةةةةن    تكتةةةل الدراسةةةة  ةةةال
 ي هةةا   ةةني القةةا الت للطحةةتل ات ي قةةاموع ال ظةةاريل  عجةةا جتةةا زت نلةةا عل  وةة  مقارنةةة 
ة ل ريةةد السةةالة 1984ال   يةةة ي م ظطةةني حةةديثني  أحةةدمها يححةةا  اةةوق قةةاموع اللسةةانيات 

اا اهلةد  مةمل السديل   ااال  عةاة  اةوق قةاموع ال هةل    نسةا ة عة يب( لسةهيل عدريةسل  بة
 نلا او الكشل عمل مسار الثريات  الت ول ي الحيا ال   ية للطحتل ات اللسانيةن 

أمةةةا صحةةةوص الت قةةةت مةةةمل ال)هةةةوة األدق للطحةةةتل   قةةةد عطةةةد الرياحةةة  عل ال  ةةة  ي     
ة(ل  قةةةاموع 1954قةةواميس متخححةةة ي اللسةةةانيات بقةةاموع مةةةاريو  ةةايل    انةةةا جةةةي ور  

(ل  قةةةاموع ة1982لغةةة ال  ةة ي  طةةد ا ةةو   ة(ل  م ظةة  علةة  ال1972اارمتةةاا   سةةتورك  
ة (ل  بةةةةةل نلةةةةةا نةةةةةد  تقةةةةةو  مةةةةةدى دقةةةةةة القةةةةةا الت ال   يةةةةةة 1984اللسةةةةةانيات للطسةةةةةدي  
م.ممممللطحتل ات اللسانية

 (م2003الور محمد  فىم  ارمال ة  ح ممد موض ي مالح  ي ماليثمصماللربد،م)

ًا ق اللسا ل  ايا الحتعاجل الرياح  ي دراست  اات  أا  قض     ال  يب ي عالعة أج

                                                 
عةةدة وةةطها وةةطمل الدراسةةة مثةةل م ظةة   انطةةة ا ظةةوبل  ال ظةة  اللسةةا  الةةاي سةةة  ةة  سةةتيتية ن ةة ا  عل ارتأي ةةا أا نةةاب  لةةري ض ال ةةاج  تةةاريم ان ةةدار بطةةا اةةو ي درا 1

  ةةوااق  م ظةة  اللسةةانية(ل  لةةيس  قةةد جةةا ت  ة 1984عةةاة  نري ةةة اةةا اعتطةةد ا ي حبثةةا اةةاال أمةةا قةةاموع اللسةةانية لريسةةاة   بةةة  ةةإا التري ةةة الةةر  ةةدر عةةمل مكتةةت الت سةةيت
ل ن أمةةةا  قيةةةة ال ةةةاج   لةةة  نشةةة  ع175ل ص1992ل 2ل ن10لل أحبةةةا  ال مةةةوكل مةةة -مشةةةكالت  حلةةةول- قةةةاموع اللسةةةانية(ن ان ةةة ق لحنةةةو م ظةةة  لسةةةا  شةةةامل موحةةةد 

 توار ها لتوا قها م  نري ات محادر ااا الري  ن 
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ل األ لق يشةة    يةة  م)هةةوة  الحةةتل (  علطةة ل  يةريةةني   يةة  د ر  األ لق   يشةةتطل علةةى  حةةلني 
ر تقدُيةة  وه  ةة   مةمل  الل) ةة ال اسةريةل  احلةد ل  الت  يةةل( ي الووة  الحة ي  ألي محةتل ل بةل  
خححةةةةةة  غةةةةة  التخححةةةةةة نةةةةةد  نبةةةةة  ي بتةةةةةت ال  ةةةةةو  اللغةةةةةة  ال ةةةةةاج  التا ل  نلةةةةةا قةةةةةدُي

تت لةةت م هظي ةةات ال لطةةا  القةةدامى ي بي)ي ةةة  ةةا الحةةتل اتل  مةةا  ةة ريها مةةمل مشةةكالت 
أم ةةا ال)حةةل الثةةا ق  قةةد  نمةةمل ناحيةةة أالةة ى  ةةدة نبةة  ت  يةةل لةة  أ  مةةمل ناحيةةة  ت ةةدد الحةةتل  

ةة   يةة  موقةةل  رؤيةةته  ي   مةةمل قضةةية الحةةتل  ي ال حةة  احلةةدي ل    الحةةتل يني اللسةةانينينهبه
بي)ية  ا الحتل ات ال   ية ممل الالل  ساجل ل  نهب   ية  التتل ريةات الةر تةت تو  اةا ع ةد 

أاة   الشةكالت الةر تواجة  نقةل  -أالة ا  -ن)سة ل  نبة   ية   نقل الحةتل ناقل الحتل   ع د 
 ن بان  ممل جهود   دي ة أ  عاعي ةاللسا  ي ال ح  احلدي  سوا   الحتل  

 لاحلةةدي  عل تسةةليْ الضةةو  علةةى مسةةألة توحيةةده لسةةا ي تلةةت  يةة  مةةمل الحةةتل  الالثةةا ق   
 األسةس  - أعين الت ةدد-متت قا  ي نلا عل م)هوة التوحيدل  موقل ال لطا  م    ممل نقيض  

ال عني   الحةةتل ية ني  عل  وةة  مقا ةةل عةة يب  ةةد   ل الةةر تةةالحةةتل ي اتال لطي ةةة الت  حةةة ي 
ق ا احةةةد للطحةةةتل   ألج ةةةيب الواحةةةد ني ال)هةةةوة الواحةةةدن  قةةةد ت ةةةا ل اةةةاا األالةةة  مةةةمل جةةةانريني 

ا انةةةت ال  ةةة ي الةةةاي  ةوةةة  مةةةمل قريةةةل الاسسةةةات  ا ةةةام  اللغويةةةة  الةةةاي يضةةةطمل أع ةةةا  نقةةةل 
 ا انةت التترييقةا الةاي  احةد  نلةا عةمل ن يةت توحيةده  تقييسة نالحتل   و  مقا ل ع يب   

مةمل جهةةل  أسةرياب  مقا التة  ال   يةةقة  نقلة  مةمل بثة م ت ةدد ي  ا األج ةيبيةحو ر حال الحةتل  
 عدة استق اره ممل جهة أال ىن 

الثال ق  اات   ي   قضايا مهطةة تت لةت   قةل الحةتل   أمههةاق الت  يةتل  يليهةا نة    لةري ض 
 املشتقاقل  ا ازل  الت  يتل  ال     ال بيتنااليات الر تةساعد ي نقل الحتل  مثلق 

فددمدحيدممم56-35د حومليحدمايةجممةاليثمي تمال  بةيةمممدلححه ةم،مصدف مممالور مح

(،مالسددنمم22اليسدد نماللربدددمال دددمو ددوحمددد مدك ددبمونسددةبمال لريددبمب لربدد  ،ماللددو م)

 ا.مم1983

حي  قاة الرياح   دراسة ستة  عشة يمل محةتل ا  مةمل محةتل ات اللسةانيات التترييقيةةل   
ي يكت ةةل م)هومهةان   ي اةةاا السةةياق تشة  الدراسةةة عل ت ةةون اةا مل  ت  ي)هةةا  عزالةةة اللةريس الةةا

م)ااي  ااه الحتل ات ي   ض احلاملتل  عل االةتال  دململ ةا  ةاالتال  الدرسةة اللغويةة 
الر ت ا لتها ي تترييقا ا حست ال ؤية ال   ية الر تأسس  عليهان    تكتةل الدراسةة  ةالال 
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الكتا ةةةةات ال   يةةةةة للطحةةةةةتل ات ال اعيةةةةة  ج لهةةةةةا   ةةةةل تت قةةةة  عل عشةةةةةكالية اسةةةةت طال   ةةةةةض
 مقا الت للطحتل  اللسا  احلدي ن

الور محمدمالصمعيدمبمخ ومممد  ي  تمالنيوماللربدمالسةح ءمص،ماإلاك لةمممارصدم م

ممممم2005ماالد وا ،م

الحتل ي ة على الستوى التترييقا  نلةا  الشكالتحا ل الرياح  أا يستخلص علة ممل 
 ا ةةة نقةةل الحةةتل ات السةةيطياجي ة األج رييةةةل  ن اجةةت نقلهةةا عل ال   يةةة ي محةةادر مةةمل الةةالل م

 عدمن 
 قس  الرياح  حبث  عل قسطني أساسينيق 

األ لق ا انةةةت ال  ةةة يل   يةةة  را  يتةةة   م)هةةةوة بةةةل مةةةمل الحةةةتل ل  احلةةةد ل  الحةةةتل ي ةل 
ةل  ا ةةازل  انحيةةا ن  شةة     وةة  الحةةتل ل  ن اجةةت  وةة هاق املشةةتقاقل  الت  يةةتل  ال عةة

 انوا ة عل ال    ي حال الحةتل  اللسةا   ال قةدي  مةا يشةهده مةمل عشةكاملت ي الضةريْل 
ًم ية الر شهداا الحتل  اللسا   ااق  هور الحتل ات مة   السريا ممل ج هةل  احلقت ال

ا ا تةدان نة ق ااتة  ال ة ب هلةال  اللسةانية ني  احلديثةة ي أ ر ةال ا ت عةة  اللسةانية هور الدراسات 
 ال عةل  ن ق نقلها بكلن 

 نحتل ات الت ليل الش  يقال   ي  قاة مب ا ة نقل   ض مالثا ق ا انت التتريي
 

 نل ظ على الرياح  ي ن ح  ال   ي  صا ة ما نبة ه حةول ن اجةت نقةل الحةتل ل نل ةظ 
 حيةةة  نبةةة  أا اللتةةة   ةةةني أمةةة يملق ن اجةةةت ال قةةةل مةةةمل جهةةةةل   سةةةاجل ال قةةةل مةةةمل جهةةةة أالةةة ىل

علةةى حةةد - مةةا نبة ه بلهةا مةةمل ن اجةت ال قةةلل   املشةتقاقل  الت  يةةتل  ال عةةل  ا ةةازل  انحيةةا 
لةةيس دقيقةةا ل ألا  كةة م الت يقةةة سةةا قة لسةةألة الوسةةاجلل أيق أا ن يقةةة نقةةل الحةةتل   -علطةةا

ال عة ة  ةةةةنةةث ريةةةة  الحةةةةيغة ال قولةةةةةل  ت ةةةةد م حلةةةةة أ لي ةةةةة تليهةةةةا م حلةةةةة الوسةةةةاجل الةةةةر مةةةةمل الالهلةةةةا
 هةا عةال   (انحيةا  ل  (ا ةاز ل  (املشةتقاق( ي د اا ن يقتني  ل قةل الحةتل ل أم ةا   الت  يت

    ن   ساجل ممل  ساجل ال قل
يسة ى الرياحة  عل تكةويمل عجا ةات حةول األسةئلة الةر أعة ت ي أع ةا  ال  ة  عل بةل مةمل     

ت ال عةةةةة عل ة املجتطاعيةةةةة ي الكتةةةةال ةةةةاج  اللسةةةةانية ال   يةةةةةل  مسةةةةارد الحةةةةتل ات اللسةةةةاني
 ن  ااه األسئلة ااق ل  السارد اللسانية  شكل عاةال   ية ي حقل  اللسانيات املجتطاعية(
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ما مدى املالةتال   ةني ال ةاج  اللسةانية  السةارد الحةتل ية  الكتةت ال عةة ي نقةل  -1
ي  محةةةةةتل ات  الرياحةةةةة (جتطاعيةةةةةة(     عةةةةة ل  نقةةةةةل محةةةةةتل  ال لةةةةة  ال ةةةةةاة  اللسةةةةةانيات امل

 اللسانيات املجتطاعيةل  نقل محتل ات الت وعات اللغوية ؟ 
 ال مثة مشكلة ي ت دد القا ل ال  يب للطحتل  اللسا  املجتطاعا الواحد؟  -1
عل أي حد نستتي  أا نض  توحيدا  للحيغة ال   ية الر تقا ل الحتل  األج يب القةاج   -2

 ي اللسانيات املجتطاعية ؟  

ا حظةةة  املالتال ةةةات ي القا ةةةل ال ةةة يب للطحةةةتل  اللسةةةا  املجتطةةةاعا الواحةةةد  ةةةني مةةة -3
 ال اج  اللسانية  السارد الحتل ية  الكتت ال عة ؟

ال ر عي  الق حات الر  و   ممل قريل جمط  اللغةة ال   يةة  القةاا م  مكتةت ت سةيت  -4
  اللغة ال   ية ؟ الت  يت حول مسألة نقل األ وات األعظطية عل مقا ال ا ي

 ال ن يقة ت عة السوا ت  اللواحت مري ية على األسس ال لطية اللغوية ؟  -5

 ال ا اك عالقة  ني ال ىن اللغوي لحيغة القا ل ال  يب  م)هوة الحتل ؟ -6

ال   يةةةةةة الشةةةةةارحة لحةةةةةتل ات اللسةةةةةانيات   أي مةةةةةدى تت قةةةةةت الدقةةةةةة ي الت  ي)ةةةةةاتعل -7
 املجتطاعية؟

 
 منهج البحث

الرياحةةةة  علةةةةى الةةةة ه  الت ليلةةةةا الو ةةةة)ا لحةةةةادر الدراسةةةةةل  أعةةةةين  تلةةةةا الحةةةةادرق ي تطةةةةد 
  الت ليلةةةا ال ةةةاج   السةةةارد الحةةةتل ية  الكتةةةت ال عةةةةن بةةةالا ي تطةةةد الرياحةةة  علةةةى الةةة ه

اجتاه دراسة   ية الحتل ات على وو  بي)ية نقلهال  الت يقة الر األ لق التقا لا ي اجتاانيل 
اجتةةةاه دراسةةةة م)ةةةااي  الحةةةتل ات علةةةى الثةةةا ق   ي ت عةةةة السةةةوا ت  اللواحةةةتن  اقةةةلاعتطةةةداا ال 

  الت  ي)ات  الش    ال تام هلان    ال ا  اللغوية لقا ال ا ال   يةل وو 
 محتويات البحث
  ةض األنة  الهط ةة حةول نريي ةة  عل أر  ة  حول نسةتهل ها  تطهيةد نتة    ية  ي قس  الري  

محةةةةةةةةتل ( ي التةةةةةةةةاريم الت ليلةةةةةةةةا للسةةةةةةةةانيات أ مل ل مةةةةةةةة  را  مب)هةةةةةةةةوما  انتقةةةةةةةةال الحةةةةةةةةتل   أي
  اللسةةةةةةةةةانيات املجتطاعي ةةةةةةةةةة(  sociology of language اجتطاعي ةةةةةةةةةات اللغةةةةةةةةةة( 
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sociolinguistics  عانيةةةةةا ل   ةةةةةومل  عل تقةةةةةد    ةةةةة)ا للطحةةةةةادر  ال ةةةةةاج  اللسةةةةةانية ال   يةةةةةةل
سةةةارد الثريتةةةة ي   ةةةض الةةةد ريات( الةةةر  الكتةةةت ال عةةةة ي حقةةةل اللسةةةانيات املجتطاعيةةةةل  ال

جهال  دراسةتها عة  اعتطدتة عليهةا ي اسةتخالص الحةتل ات اللسةانية املجتطاعي ةةل  استقحةا
 ق ال)حول األر  ةن  ااه ال)حول اا على ال  و التا 

 يهت   تح يل محتل ات اللسانيات املجتطاعي ة عل محتل  ال ل  ال ةاة  ال صل اسولا
    عةةةةةةةةة ل  عل محةةةةةةةةةتل ات  الرياحةةةةةةةةة ( ي  sociolinguisticsاملجتطاعيةةةةةةةةةة(  اللسةةةةةةةةةانيات 

 عل مثانية أقساةق   اللغوية الر قسطتهااللسانيات املجتطاعي ةل  عل محتل ات الت وعات 
األ لق الحةتل ات ا ا ةة مب)هةةوة الت وعةات اللغويةةة   ال   يةات  ال) وةةيات الةر ت)سةة اان 

ال ا ةة ق   الثالةة ق محةةتل ات األسةة  اللغويةةةن   وعةةات اللغويةةةن الثةةا ق محةةتل ات  ةةواا  الت   
السةةادعق   ا ةةامسق محةةتل ات ا  ةةور اللغةةوين   محةةتل ات ال ةةواا  ا ا ةةة  ةةأدا  ال)ةة دن 

 السا  ق محتل ات تت لت   تاج  الت وعات اللغويةن  محتل ات التوا لن 
ل عن  محةةادر الدراسةةة    نكتةةل ي اةةاا ال)حةةل   ةة ب الحةةتل ات  مقا ال ةةا ال   يةةة مةةمل

ً  ليس  يس  م    دراسة مقا ال ا ال   ية  مقارنتها م    ضها الري ض  غية الو ةول  قط ا ي ج
 عل أدقها نقال   ت عةن 

أمةةةا محةةةتل ات ال لةةة   اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة(  مقا ال ةةةا  قةةةد قط ةةةا  دراسةةةة شةةةاملة هلةةةا 
 ابيريهةةةال  دمللتهةةةان  السةةةريت ي اةةةاا السةةةريت تضةةةط   ال  ةةة  ي بي)ي ةةةة ت عةةةة مقا ال ةةةال  نةةةون ت

الت لةةةةةةت  الدراسةةةةةةة ال عي ةةةةةةةل  ال بيريي ةةةةةةةل  الدمللي ةةةةةةة ي ةةةةةةود عل أا محةةةةةةتل  ال لةةةةةة   اللسةةةةةةانيات 
املجتطاعيةةة( ي ةةد  ال ل ةةة األسةةاع  طةةون محةةتل ات الدراسةةةل  املسةةترياق ي دراسةةة مقةةا الت 

مل ناحيةةة  ةةيغهال  نةة ق نقلهةةا نةة ره مةة sociolinguisticsمحةةتل   اللسةةانيات املجتطاعيةةة( 
 أ ل  الاي يتضطمل م  ومتة  التحةوري ة ا ا ةة  ة ل الةر ت كةس متحةورات   عي ةة عالجقي ةة  يطةا 

  ي ها ت كسها جمطون محتل ات  اللسانيات املجتطاعية(ن  
علةةةةةى  ليةةةةةات نقةةةةةل الحةةةةةتل  اللسةةةةةا    يةةةةة  الضةةةةةو  سةةةةةلْ الرياحةةةةة  قةةةةةد  ال صـــــل الثـــــانيا
ًجيةة( املجتطاعا  الت  ي ل  نلةا ألجةل ال طةول نةا ي محةادر الدراسةةتل  ال عةل  ال عة ا 

ال  ةةة  ي بي)ي ةةةة ت امةةةل م عةةةا محةةةتل ات اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة م هةةةال  مقارنةةةة نتةةةا  اةةةاا 
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مبا  در ممل ق ارات حول نقل الحتل  ممل قريل جمط  اللغةة ال   يةة  القةاا م أ  مكتةت  الت امل
 ت سيت الت  يتن 

 قةةةاة الرياحةةة  الت ليةةةل التقةةةا لا لري يةةةة الحةةةتل   مقا لةةة ( حيةةة   ع وانةةة   صـــل الثالـــثاال 
مبقارنةةة   يةةة الحةةتل ات اللسةةانية املجتطاعيةةة مةةة    يةةة مقا ال ةةال  نلةةا  ةةال    عل مكونا ةةةا 

 الح  يطي ة  ال بيريي ةل  نلا    القس  األ ل ممل ااا ال)حل  اوق الريسانة  ال بيتن 
 suffixesل  القس  الثال  مت لت  اللواحت  prefixesثا   هو مت لت  السوا ت أما القس  ال

   يهطا سلت ا الضو  على بي)ية ت عتهطا  مقارنة بل ت عة خمتل)ة  األال ىن ل 
 ت   أاة   الرياح   ي  اات   الت ليل الدمل  للطحتل   مقا ل (ن  ع وان  ال صل الرابلا 

هةةةوة الحةةةتل  اللسةةةا  املجتطةةةاعا عل ال   يةةةة الةةةالل ال)ةةة م الشةةةكالت الةةةر  اجهةةة  نقةةةل م)
ا ددم م  التطثيل هلا مبحتل  أ  أبث ل  جا ت اات  ال ا ة وطمل مري ثني  أساسةي ني أ هلطةاق 
مت لةةةةت  ال القةةةةة  ةةةةني ال ةةةةىن اللغةةةةوي للطقا ةةةةل ال ةةةة يب  م)هةةةةوة الحةةةةتل  مةةةة  املسةةةةت انة مبةةةةدلول 

لواوةةة ن  عانيهطةةةاق مت لةةةت  الت  ي)ةةةات الةةةواردم ي محةةةادر الحةةةتل  األج ةةةيب اللغةةةوي ي   ةةةض ا
الدراسةةةة ال   يةةةة للطحةةةتل ات اللسةةةانية املجتطاعيةةةةل  مقارنتهةةةا  الت  ي)ةةةات الثريتةةةة ي ال ةةةاج  

ًيةن   اللسانية ان لي
ي  ليلةةة   م ا تةةةة   -علةةةى أقةةةل تقةةةدي -اا محةةةيريا   أالةةة ال  ةةةإنين أرجةةةو أا يكةةةوا حبثةةةا اةةةة

حةةةول  الري ةةة   ععةةةادم ال  ةةة ة املجتطاعيةةةةل  أا يكةةةوا  ا ةةةا  ي)ةةةت  جمةةةال للطحةةةتل ات اللسةةةاني
    يش ي مسالا التخريْنت  قضايا محتل  ا اللسا  الر  ات
الت ليةةل الكتا ةةةل   عةة  الةةادمل    مةةد    يةةد ال ةةوا ي م احةةل  ل عنةةين ألشةةك  بةةل مةةمل أعةةانين

اسةةتل الةةاي أعةة ى نةة ق اةةاه   ال ا ةةةل  علةةى رأسةةه  األسةةتان الةةدبتورن ايةةا الةةديمل عثطةةاا
 ر   الثا  م  املجتهادن   ل دت لدي  ال احل   لط  الاي أح م ل   توجيهات  الر 

عل بةةةل مةةةمل حةةةا ل تقةةةو  اةةةاا الري ةةة ل أ  تحةةة ي  أيةةةة م ا ةةةة  الشةةةك  سةةةيكوا مو ةةةومل  
أمة   الة قص أ  ا لةلت يب عل نتاج  الانئةل  اد عاجا الكطةال أمة  م  ةوبل  اد عةا  غة ي أ د

 مقريولن
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منظريةِانتقالِالمصطلحِفيِالتاريخِالتحليليِللسانيات.أمالًمم

م

 sociology ofحولِمفهوميِ)اجتماعياتِاللغةِث وة ًمم

languageِِواللسانياتِاالجتماعيةsociolinguistics.)ِ

ِ

م

ودراساتِكتبِِ-:ِتحليلِوصفيِلمصادرِالدراسة:ِمعاجمث لا ًم

م.مساردِمصطلحيّةِ-مترجمة

م

م

م

م
م

م

م

 أوالصا نظرية انتقال المصطلح في التا يخ التحليلي للسانياتا
األم  الختل)ة  االتال  لغا ةا  أج اسةها  أع اقهةا  أديااةا عل  2د     سيلتا ال عة  ال قل

كةةة   ال لةةة  الت ةةةار   التثةةةاقل  التطةةةاز   يطةةةا  ي هةةةا  ةةةدرجات خمتل)ةةةةل  نلةةةا علةةةى مسةةةتوى ال)
                                                 

 ني نة ى وة  رم نة   م)هةوة  لو دقق ا ال    ي ع واا حبث ةا  نقةل محةتل ات اللسةانيات املجتطاعيةة عل ال   يةة ي ال حةل الثةا  مةمل القة ا ال شة يمل( لوق  ةا علةى محةتل 2
 ة(ن   بل  احد م هطا على حدم  مهاق محتل   ال قل(ل  محتل   ال ع

الحةدرل أمةا األ ل  يشة  عل يش  رشيد ا طيلا عل أا م)هوة  ال قل( خمتلل م)هوة  ال عةة(ل حية  عا الثانيةة تشةطل بةل الحة )ات الةر ت عة   شةكل مرياشة  مةمل اللغةة 
ا طيلةان ح بةة ال عةة  ال قةل ي الشة ق انسةالما ي القة نني األ ل ان ة ق رشةيد –ن تلا الح )ات الر نقلة   لغةة عالثةة عةمل ن يةت محة ل قةد تةة ج  مةمل اللغةة الحةدر  لغةة عانيةة

 ن108ل م شورات جام ة قاريونسل دنتل ص الثا  للهظ م
 ج (ل  علةى مةمل يقة 

ة
نلةا الكتةاب مةمل وة  ت ويةل مةادم  على ااا األساع يةتلت على ممل يقوة  ت ويةل مةادم أي بتةاب مةمل لغتهةا األ ةلي ة الةر بةترية  نةا عل لغةة عانيةة  ةة ال

 ان  ق الحدر السا تن –لغت  الثانية الر تة ج  عليها عل أية لغة أال ى  ة ال اقل(ن 
 م مثةةةلق انتقةةةال محةةةتل   مةةةمل م تلةةةت م)هةةةوة بةةةل مةةةمل  ال قةةةل(   ال عةةةة(  ع نةةةا اسةةةت طال الحةةةتل  األ ل ن ةةة ا  لوقةةةون م)هةةةوة انتقةةةال الحةةةتل  اللسةةةا  املجتطةةةاعا غةةة  مةةة

parole   (ًيةةةةل ا انتقالةةة  عل ال   يةةةةن اةةاا مةةةمل جهةةةةل أمةةةا مةةةمل جهةةةة أالةة ىق  إن ةةةا  ةةةالا نريت ةةةد عةةةمل الوقةةون ي  مهي ةةةة القةةةولق عا بةةةل امةةمل ال لحةةةتل ات اللسةةةانية نسةةةية عل ان لي
ًيةة الوسةت ًيةة القدُيةةل أ  ان لي ىل ألا مةا سة ل    اةو أا م  ة  ااتة  الحةتل ات قةد اسةتق  ت املجتطاعي ة قد تة ع ل  اا ي األ ل ت ةود عل اليوناني ةةل أ  الالتي يةةل أ  ان لي
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 الثقا ةةةن  راحةة    ةةض األمةة  الةةر متتلةةا اويةةة الا ةةة م  كسةةة علةةى لغتهةةا  عقا تهةةا جتةةوب ي 
 أعطاق   ض الثقا ات لحت  ما لديها ممل علوة  م ار   عقا ة ي  عاجها ال  ين 

 
 
 

 عطلي ةةةة الحةةةت  ااتةةة  تلقةةةى تتوي ةةةا   تكيي)ةةةا  مةةةمل عقا ةةةة األمةةةة السةةةت)اد م هةةةا عل عقا ةةةة األمةةةة 
 لست)يدم حي ا ل  تة قل بطا اا د ا عحدا  تغي  حي ا   ال ن ا

عا  ااتني الوسيلتني  قةد أ ةري تا مةمل أاة  الوسةاجل الةر تقةود الشة وب عل الةتخل ص مةمل  اة  
ًلةة الةر مل تةول ةد  املبت)ا  الاايتل  التظ د م   حنو املن)تا  على ااالة ل  املنسةالم مةمل  كة م ال 

 غ  ا طودن 
لغويةةة م عةةة أ  م قولةةة مةةا اةةا عمل بيةاا لغةةوي مسةةتقل عةةمل غةة ه    امةة  الحةةويت  أي مد نةة 

مةة   جةةود   ةةض التشةةانات - الحةة ي  ال بيةةيب  الةةدمل ل  اسةةتقالل  عةةمل أي بيةةاا لغةةوي  الةة  
يةد   ال عةني أ  ال ةاقلني   -typological linguistics ي هطةا بطةا تقة ر اللسةانيات الت طيتي ةة 

أبث  جدية حنو  ه  الحاجص اللغة الة ج  م هةا  الحةاجص اللغةة الة ج  عليهةال عل أا يكونوا 

                                                                                                                                               
ونانيةةة ي   ضةةها أ  مةةمل الالتي ي ةةة ي ي الةةدرع اللسةةا  املجتطةةاعا مب)هومهةةا ا ةةاص  السةةتظد    ةةد أا شةةهدت  ةةو ملت  ةةوتيطي ة   ةة  يطي ة عةة  حقةةت زم يةةة نويلةةة ا تةةدا   مةةمل الي

   ضها ااال ن    
ان ةة  علةةى سةةرييل الثةةالق جةةواد حسةةين  اع ةةةن لالحةةتل ية ال   يةةة  ةةني القةةد   احلةةدي لل جملةةة اللسةةاا - عةةة    ي م اجةة  عةةدم  ت  يةةل موحةةدلأمةةا م)هةةوة  الحةةتل (  قةةد 

 ن  19ل20ل21(ل ص1993ن  اطود  هطا حظازين  األسس اللغوية ل ل  الحتل ل  القاا مق مكترية غ يتل 94ل ص2000ل 49ال  يبل ن
 اع اب الدبتور حيىي عريد ال ؤ   ج  على محتل   الحتل (ل  أا الح ي  لغويا  أا نقول  ا تال (ل حي  يقول ي  دد ما  ل علي ق  جدي    ا أا ناب  

أسةةال  ا    هةةاذ نلةةا أالعنة  لغ يةةت أا  ةةد م  ة  الريةةاحثني يسةةتخدموا بلطةةة  محةتل (  ةةدمل  مةةمل ا ةتال ل مةة  ال لةة  أا اةةاه الكلطةة مل تحةة  لغةةةل عمل عنا ا ةتل  ا علي
ا ةةتال ننن علةةى حنةةو مةةا يتضةة  ي ع ةةواا بتةةاب بطةةال عريةةد الةة زاق  -يسةةتخدمواال    تةة د ي ال ظةة  هلةةاه الدمللةةة  مل لغ اةةان  عجةةا اسةةتخدة ال ةة ب  ةةدمل  م هةةا ال)ةة دات ااتيةةةق أ

ًي ةةةة -الكاشةةةا ق ا ةةةتالحات الحةةةو ي ةن ب ال)ةةة دم علةةةى حنةةةو مةةةا يتضةةة  ي ع ةةةواا  -ي الكلطةةةات انسةةةالميةلنننع ن   الكلطةةةةننن ي ع ةةةواا محةةة ل أيب حةةةاس الةةة ازي لبتةةةاب ال
الل)ةظل  مةمل نلةا لم   ةة  -ال)تا ل  ممل قرييل نلا ما   )  ا وارزما ممل م)اتي  ال لوة  اةا ا ةتالحا ان اةة  -مح ل أيب القاس  الوزي  الوسوة  ةلبتاب ال) دات الترييةلذ د

ًاةة  ل مةةاة السةةيونااألل)ةةاظ انسةةالميةل  اةةو ال ةةون ا ان ةة ق حيةةىي عريةةد الةة ؤ   جةة ن لامل ةةتال  محةةادره  مشةةابل   نةة ق توليةةدهلل جملةةة –لن ل شةة  ا مةةمل األنةةوان الةةر تضةةط ها ال
 ن  142ل ص1992ل 36اللساا ال  يبل ن

ل ألا ال) ةةل  ا ةةتل ( يت ةد ى نةةال  محةدره بطةةا اةةو   يطةا ناةةت علية  الةةدبتور احلظةة اللغويةةة الةةر تشةظت اسةةت طال محةتل   الحةةتل ( د ا اسةةت طال حة   ا ةة   علةى(
 م لوة  ا تال (ن  لكملل ُيك  ا ال د على ما نات علي   أر  ة أمور ااق 

 تت التخححةن أ مل ق أا محتل   الحتل ( قد اة تل  علي  ممل قريل اللغويني  الحتل ينيل  ن ى بث م است طال اللغويني ل  ي الد ريات  ا الت  الك
الةدبتور اطةةود الت  ةةاا  ا ق أا ل) ةةة  الحةتل ( قةةد اسةةت طل  ع ةد ا ةةدعني ي أع ةا  دراسةةته  لل ةةدي  ال ريةوي  عل جانةةت ل) ةةة  ا ةتال (ل   لةةى سةرييل الثةةال يسةةت طلعانية

 (ن1416ان  ق اطود الت اان تيس  محتل  احلدي ل  ال يابق مكترية ال ار ل –ن ل) ة  محتل ( ي بتا  ق تيس  محتل  احلدي 
لكةةملل أرى أا اسةةةت طال ل) ةةةة عالثةةا ق ل) ةةةة  الحةةتل ( ي اللغةةةة ال   يةةةة ت ةةد محةةةدرا  ميطيةةا  لل) ةةةل  ا ةةةتل (ل  ت ةةد  بلطةةةة نات اتةةةوىل  يت ةةدى   لهةةةا حبةة   ا ةةة   علةةةى(ن 

 م) ةول( الةر ت ةد  بلطةة ع قودي ةة مل تةدل  شةكل دقيةت عمل  ةة   ة (ل  الحتل (  حداا ب)يل  أا يوق  ي نامل السام   أا شيئا  ما قد ا تل   علي (ن  لو باا ملريسا ل مثل ل) ةة 
 أ  م  (ل أ  ل (ل أ    ي ( لت ني  ل ا و  رم است طال ح   ا    على(ن 

م(ل   الل)ةةظ(ن  ااتةة  األل)ةةاظ درا  ةةا ق نبةة  الةةدبتور حيةةىي عريةةد الةة ؤ   جةة    ةةض األل)ةةاظ الةةر اسةةت طلها ال ةة ب القةةدما  ي محةة )ا   الحةةتل ي ة مثةةلق  الكلطةةة(ل   ال)ةة  
حيةة  عا مةةمل األساسةيات الةةر ي ريةةين عليهةةا اةةاا ال لة  ت) يقةة   ةةني ااتةة  األل)ةةاظ الثالعةة  ل) ةةة  محةةتل (ل  األل)ةةاظ الثالعةةة  terminologyتةسةتري د  الضةة  رم ي الحةةتل ي ات 

ثةل تحةورا  الا ةا  داالةل م  ومةة تحةورات ي أي علة  مةمل ت د  رموزا  لغوية تتألل ممل  يغة  مضةطوال  قةد تتسة  م انيهةا   ةالل خمتلةل للط ة ا ل أمةا ل) ةة  محةتل (  هةا رمةً ُية
 ال لوةن  
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ًات اللغوية الدقيقة مةمل  ة   أ  ت بيةت أ  حنةو أ  دمللةة  ةني اللغتةني   أبث  حيتة ي  ه  الطي
 ال ج  م ها  ال ج  عليهان 

الا ةةا  لل يةام  الكةوال   كةةل لغةة هلةا  هةة  عا لكةل لغةة ع ا ةة اا الكونةة الةر تقةةي  نةا  هطةا  
للواق  خمتلل عمل األال ياتل بطا أا لكل لغة تار ا  اط ال   التحورات أ  ال)ةااي  الت وعةة الةر 
تتقاسةة   يهةةا   ةةض اللغةةاتل أ بل هةةا أحيانةةا ل عمل  أا  مثةةة م)ةةااي  تسةةتقل نةةا د ا اشةة اك أي لغةةة 

ت اللسانية ي لغة ما ليس  أال ى م هان  ااا القول يقود  د ره عل القول عا   ض الحتل ا
 خمولة ألا تةحوِّر م)ااي  ت كسها ع ا   لغوية ي لغة أال ىن

ًام ةة د را  ي  هةور د الال لغويةة  عا ل هور األ كار ا ديدمل أ  املال اعات  املبتشا ات الت
 
ة
 تِظةةة  محةتل ات( تكةوا رمةةوزا  هلةان  عطليةة  هةةور اةاه ال مةةوز اللغويةةل  انريثاقهةا مةةمل الثقا ةة ال

ق   جت ي ممل الالل ن يقتني 

األ لق ن يقة نريي ي ة جت ل للطة ته  ا ا  م سو ا  عل  احري ل أ  م سو ا  عل مكاا  هورهل أ  
 عل أي ممل املرتريانات امل ي ة الحاحرية ي أع ا   هورهن 

ق األ لق اسةةتظالب دال  لغةةوي بةةاجمل ي ال   ةةاة الثانيةةةق ن يقةةة مةحةةت  ة تقةةوة علةةى عطلي تةةني 
اللغوين  الثانيةق  دع  أ  ا تكارهن  تكةوا دمللةة الةدال  اللغةوي ي ال طليةة األ ل خمتل)ةة حسةت 
ال)هةوة الحةتل ا  ا ديةد الةاي يتقطحة  الةةدال اللغةوي  الحةتل (ل أمةا ال طليةة الثانيةة  تكةةوا 

 الدمللة  يها مست دعةن 
  بةل  ة م زم يةة مب تيا ةا ا ا ةة عا مثة محتل ا  يقوة م)هومة  علةى عقحةا  مريةدأ الت امةل مة

نا بطا او ال طول     ال و ل علي  ي الةدرع التةأر ال  اةاا الحةتل  اةو  التةاريم الت ليلةا( 
historiography  الةةةةةاي يهةةةةةت   شةةةةةكل دقيةةةةةت علةةةةةى مريةةةةةدأ قوامةةةةة  استقحةةةةةا  بةةةةةل الطارسةةةةةات

جت عحةدا   ةورم  االياتل ألجل الكشل عمل أ ج  الت امل نا م  بل متحور نةار  يسةتو 
 لغوية ل ن 

سةت د   ت القة  مة  
ة
 حني نة  ْ اةاا ال)هةوة مة  مةا قل ةاه سةا قا  حةول الةْ سة  ال)هةوة ال

ال  ااجةةل سةةية ط ل  ل ةةا التةةاريم الةةاي أنةةت  ل ةةا  ارسةةات عةةدم  ًه اللغةةويل  سةةو  نحةةتدة  ةة رمةة
 -أي محةةتل -  حةول بي)ي ةة اللةت اةاا ال مةًن  تةت أا نةةدرك أا مث ةة   قةا   ةني  هةور الحةتل

ة  ال   ل   هور الحتل  ي عقا ة تستورد اةاا ال)هةوة مةمل 
 تِظة لل)ك م أ  ال)هوة ال

ة
ي الثقا ة ال

 تِظة ل ل  ااا يادي عل  جود عقريات ي  ديةد دال  لغةوي هلةاا ال)هةوة حي طةا يكةوا 
ة
الثقا ة ال
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ش  علي ِِ ة تِظةل  األال  او ما ية
  مووةوع ا  انتقةال الحةتل  ي التةاريم حالة الا  ة للثقا ة ال
 الت ليلا للسانيات(ن 

عا م هظي ةةة ال لةةوة بل هةةا قاجطةةة علةةى مسةةارات االترياري ةةة   اححةةة لكةةل نتيظةةة تتو ةةل عليهةةال 
 اةةاا ي ةةين أا ااتةة  ال لةةوة تةةد ر ي حلقةةة ع يسةةتيطولوجي ة علةةى الةةد اةل نلةةا أا القةةول  احلقيقةةة 

قيقة تةثري   التظ  ةة تكةوا قا لةة للةدحض ي أي  قة   الة  التلقة أم  م  وبل بطا أا بل ح
  ا يستدعا استظالب ن ق    ليات خمتل)ة عمل ال طول نا سا قا ن  

 يتتلةةت األمةة  م ةةا ي  اللسةةانيات( أا حنتةةا   شةةكل أبةة ل ألاةةا باج ةةة  مسةةتط م مةةا دامةة  
غةةة( ي ال) ةةص  املالتريةةار داالةةل اللغةةة باج ةةةن  اسةةتط اري ة الةةادم األساسةةي ة  ال جيسةةة   أعةةينق الل

 ليةةات  ليليةةة خمتل)ةةة  مترياي ةةة  ةةد  عل الت ةةدي  ع ةةد  - الضةة  رم-جمةةال اللسةةانيات سةةيول د 
اسةةتدعا  احلاجةةة عل عحةةدا  ا ديةةدن  مةةا نب نةةاه ي ةةود   ةةا قلةةيال  عل م)هةةوة لالتةةاريم الت ليلةةا 

الت ليليةة السةت طلة قةةدُيا   الةاي يهةت   ةالت ق historiography of linguisticsللسةانياتل 
ًم يةةة  ي الةةدرع اللغةةوي القةةد   حةةديثا  ي اللسةةانيات احلديثةةةل  قتةة  ال  ةة  عةةمل انسةةقانات ال
الر تكت)ا  اب  الوساجل الست طلة لدى حقرية زم ية اددم ع د نقل الحتل ل أيق أن  حيا ل 

ًم ية الر ت  كس عليها عقا ات خم تل)ة  ت ةون م  تةل بةل  احةدم التخلص ممل  ك م ال)وا ل ال
ًم يةة الختل)ةةل  م هال  ت ةل ال ةوا  التار ي ةة عةوا ه حالي ةةل لكشةل  جةوه الت ليةل عة  احلقةت ال

  بي)ية الت امل م  ال)ااي  ال قولة ممل الثقا ات األال ىن      
ا يةةا  عا عطليةة انتقةال الحةتل  مةمل بيةاا لغةوي عل بيةةاا لغةوي  الة  م )حةل ع ة  ن اميةا   عق

ت ةةين انتقةةال م)هةةوة مولةةود قةةد أجهةةض مةةمل رحةة  مسةةارات علطي ةةة نات نةةا   ت)سةة ي عل  يئةةة 
يح ت التكي ل م ها ي الغالتن  س ت   عي ة ممل   ض الحتل ات الر نةقلة  مةمل عقا ةات 
أج ريية عل اللغةة ال   يةة ل ة ى نريي ةة سة  رم أي محةتل  أةزية  مةمل لرياسة  اللغةوي الولةود ألجلة ل 

ي محتل  اة تك  ليدل على م)هوة م نين  ااا بل   سةيت  علةى وةو   االيةات السةت طلة( أ  أ
  ي نقل الحتل اتن  

ًممل  لةةو أالةةانا اللغةةة ال   يةةة  رةح ةةا ن  ةة  ي تار هةةا ألل)ي ةةا أل)ا ةةا  لغويةةة مسةةت دعة ي) وةةها الةة
ة ي الثقا ةةةةات الةةةةاي يريغةةةةا ال)كةةةةاك مةةةةمل التقةةةةاعس اللغةةةةوي ليوابةةةةت التتةةةةورات ال لطيةةةةة  ال   ي ةةةة

األال ىن  ااا التتور أيا  باا جمال  ال  ي أ  ال لطا لمل ي  كس على اللغة ال   يةة  مسةت طليها 
عمل    ةةد عتةةاد أل)ةةاظ لغويةةة تةهل ةةريس لرياسةة ل بطةةا أا اةةاا املسةةت دا  مل يكةةوا مةةمل الةةار  اللغةةة 
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م مةمل دململت لغويةة  قْل عن  يكوا أيضةا  مةمل دااللهةان  ال حة  انسةالما قةد حةو ل أل)ا ةا  بثة  
عل دمللةةةة دي يةةةة أوةةةة   محةةةتل ات يةةةت  تةةةةدا هلال  ا ةةةاك محةةةتل ات عةةةةدم ي جمةةةال ال قةةةةد 
 الريالغةةةة قةةةد ملقةةة   ةةةوملت بثةةة م ي م)اايطهةةةا  ضةةةال  عةةةمل الت ةةةول ي دمللتهةةةا اللغويةةةةل  طةةةثال  
محةةتل   ال ا لةةة( الةةاي يةةدل علةةى الكةةالة الةةاي يتةةداالل   ضةة  علةةى   ةةض قةةد أ ةةري  يةةدل 

 ةةاحش املسةةت ارم  قري هةةا ع ةةد قدامةةة  ةةمل ج )ةة ل ا  ةةول عل م)هةةوة سةةو  الةة     ت قيةةد علةةى 
 ن   3األل)اظ ع د اامدي

م  ومةةةةةة تحةةةةةورات  م)ةةةةةااي   - الضةةةةة  رم-عا أي جمةةةةةال م ةةةةة ي أ  علطةةةةةا  حيطةةةةةل ي ني اتةةةةة  
ت كسها رموز لغوية  محتل ات( م ي ة  ممل ِقريةل الةايمل ا ةتل وا عليهةان بطةا أا اشة اك اةاه 
الحتل ات وطمل ااه ال  ومة ي تا أحقية استقالل بل محةتل  مب)هةوة  احةد مةمل م  ومةة 

 ااه ال)ااي ن 
ًم يةةةةة الةةةةر شةةةةهدت انتقةةةةال الحةةةةتل ات مةةةةمل اللغةةةةة اليونانيةةةةة عل   ل  ةةةة ب   ةةةةض ال احةةةةل ال
 الس يانيةل  ممل األال م عل ال   يةل ل     ي انتقال   ضها  ني اات  اللغةات ألجةل  وة   ةورم

 مريدجية حول قضية نقل الحتل ل مست ديمل ي نلا عل   ض األدلة  ال اانين 
ت د  اللغة اليونانية لغة ال)لس)ة  ال لوةل  قد أو   متأع م  غ اا ممل اللغةاتن  مةمل أشةكال 
تأع اةا  غ اةا يةةاب  اة  د ت أا مثةة أل)ا ةةا  قةد اق وةتها اللغةةة اليونانيةة مةمل الليريي ةةة القدُيةة مثةةلق 

 ن4الر ت ينق درننننع  aegisالر ت ينق مللن   تس  batusوع  ات
أمةا اللغةةة ال   يةةة  ةةإا أ ل م احةةل التتةةور ي دالةةول األل)ةةاظ  الحةةتل ات  يهةةا بانةة   قةة  

ًيد   اة( احلك ه ي ال ح  األمويل عن نلت ممل   ض  الس)ة اليوناا الةايمل  85تو   الالد  مل ي
ًلوا مح   نااك ت عة    ن 5 ض الكتت ممل اليونانية  القريتي ة عل ال   يةبانوا ي 

ل حيةة  بةةاا للشةة وب السةةي ي ة ال انقةةة  السةة يانية 6 ازداةة ت ال عةةة  دايةةة ال حةة  ال رياسةةا
ال)ضل ي يق ة ال  بل  اضةته  ال)ك يةة ي نلةا ال حة ن  قةد بةاا أبثة  ال عةني السةي يني  

                                                 
 ن 118 -109(ل ص2000رجا  عيدن الحتل  ي ال ا  ال قدين  انسك دريةق م شام ال ار ل  3
ن  ا 4  ن 8(ل ص2002لقاا مق م بً احلضارم ال   يةل علا  هطا الشي ن الالتي ية ال   يةل دراسة مقارنة  ني لغتني   يدتني ق يريتني 
 ن 338ل ص1(ل  1978اطد  مل عس اق ا مل ال د ن ال)ه س ن     تق دار ال   ةل  5
اةةة 136 ة ال شةةيد مةةمل سةةمةة ت ح بةةة ال عةةة ي ال حةة  ال رياسةةا  ةةثال  م احةةلل األ لق عهةةد الال ةةة أيب ج )ةة  ال حةةور ي  دايةةة ال حةة  ال رياسةةا حةة  اايةةة عهةةد اةةار ا  6

ًيةةًن 300اةةة حةة  سةة ة 198اةةةن الثانيةةةق مةةمل عهةةد الةةأموا سةة ة 193حةة   اةةةن الثالثةةةق مةةا   ةةد اةةاا التةةاريم حةة  م تحةةل القةة ا ال ا ةة  اهلظةة ين ان ةة ق اطةةد حسةةمل عريةةد ال 
 ن  92-89(ل ص1990الت  يت ي القد   احلدي ل  القاا مق دار ال)ك  ال  يبل 
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يونانيةةة  أبثةة  ان العةةا  علةةى بتةةت ال)لسةة)ة  ال لةة  ل ألاةة  أقةةدر علةةى ال عةةة مةةمل ال7مةةمل ال سةةان م
 اليونا ن 

   ةةد اةةةاا ال ةة ب السةةة ي  حةةةول  جةةود التةةةأع  التةةار  علةةةى اللغةةةة ال   ي ةةةل   دايةةةة ال عةةةة ي 
ال ح  األمويل  ازدااراا  توس  ها ي ال حة  ال رياسةال نلقةا أسةئلة حةول الحةتل  الةاي بةاا 

ياني ةل أ مةةةةمل األالةةةة م عل ال   يةةةةة   ةةةةد اسةةةةتق ار الةةةةادم اللغويةةةةة ية قةةةةل مةةةةمل اللغةةةةة اليونانيةةةةة عل السةةةة  
الحةتل ي ة ي اللغةةة السةة يانيةل أ  مةةمل اليونانيةة مرياشةة م عل ال   يةةةل  يةةت علةى وةةوجها مةةمل  اقةة  

 ال قل  ال عة ي ال ح  ال رياسان 
ا مةةمل األالةة ى * اةةل مثةةة توا ةةت دمل   ةةني الةةواد اللغويةةة الحةةتل ي ة  ةةني لغتةةني نقلةة  عحةةدامه

 ااه الواد؟ 
 * مانا عمل مدى ععطال ال عني لوسيلة  الت  يت(؟ 
 * ال باا ال ه  الاي يس  علي  ال عوا موحدا ؟ 

* عل أي حد  ُيكمل أا نقول عا مثةة تقار ةا  ي م)ةااي  الحةتل ات  ةني اللغةة الحةدر  اللغةة 
 اهلد ؟

ث ل م حلة ما   د سة ة  ل جا ة على الساال األ ل نت   جت  ة م    اةة ل 300 مل يةونس الر متة
 الةةةر انةةةد   ال ةةة ب  يهةةةا  شةةةكل بريةةة  عل ت عةةةة ال لةةةوة اليوناني ةةةة  التةةةأع   الكتةةةت ال)لسةةة)ي ة الةةةر 
ان كسةةة  ماد ةةةا ال)ك يةةةة علةةةى مال)ةةةا  ن قةةةاة مةةة    ةةةمل يةةةونس   عةةةة بتةةةاب أرسةةةتو ي الشةةة   

ن  اةاه ال عةة 8 ةة اهلظا ( Κωμωδιαمحةتل   ةة الدي (ل  تة ج  مΤργώδία ت ج  محتل  
ًيةةةةةة  ل حيةةةة  يةةةةةاب  عن تن أ نيةةةةونً أا الكلطةةةةةة ان لي مل ت كةةةةس حقيقةةةةةة م)هةةةةوة الحةةةةةتل ني 

tragedy  ت ود عل اليوناني ةtragõidiã  ت ينق القت ة الدرامي ة الر  توي على ااية مأسا ي ةل 
ًيةةةةة   ت ةةةةينق الشةةةة   القححةةةةا الةةةةاي  kõmõidíãت ةةةةود عل اليونانيةةةةة  comedy الكلطةةةةة ان لي

                                                 
ًالن ح بةةةةة   7 ًاةل موسةةةةى يونةةةةاا مةةةة اد غةةةة ن  ال سةةةةتورية عاعةةةةة تتريةةةة  نسةةةةتوريوع  ت يةةةة ك 36(ل ص1973ال عةةةةة  ال قةةةةل ي ال حةةةة  ال رياسةةةةال  ال تشةةةةانةق متري ةةةةة مةةةةارام

كى ع   أا مااري  يش  عل أا م   عليها السالة   تلد عهلا ل  عجا  لدت عنسانا ن   القست تي ي ةل  حية
 ن  43ان  ق الحدر الابورل ص-

 ن 65ل 64ل ص1(ل م 1993 ياان ح ني  مل عس اقل دراسة تار ي ة  لغوي ةل  ال يابق متريوعات مكترية اللا  هد الون يةل أمحد  مل اطد الد 8
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حيتةةةةةةوي علةةةةةةى اايةةةةةةة سةةةةةةار م
ن  علةةةةةةى نلةةةةةةا  ةةةةةةإا ت عةةةةةةة الحةةةةةةتل  األ ل تكةةةةةةوا  ةةةةةةة الأسام( أ  9

 ن 10 ة ال اجيديا(ل  ت عة الحتل  الثا  تكوا  ة اللهام( أ   الكوميديا(
ل  ابت)ةةى  ت  يريهطةةال اةةل بةةاا مةةمل    السةةاال ا ةةاق لةةو أا مةة    ةةمل يةةونس   يةةة ج  الحةةتل ني 

الطكمل أا نقول عن   ق  ي ا تأ؟ذ غ  أا الساال األا  اوق ما السريت الةاي دعةاه عل اةاه 
 ال عة؟

ل ةةةةل  السةةةةريت ي نلةةةةا ي ةةةةود عل أا ال ةةةة ب ي نلةةةةا الوقةةةة    يكونةةةةوا ي   ةةةةوا  ةةةةمل الشةةةة   
م السةةة حا الةةةاي بةةةاا يةقةةةاة علةةةى السةةة   ي ال حةةة  اليونةةةا ل  الةةةاي بةةةاا ي كةةةس  ةةةين  الأسةةةا
 اللهةةةامل لةةةاال  ةةةإا مةةة    ةةةمل يةةةونس حةةةا ل تق يةةةت م)هةةةوما اةةةايمل الحةةةتل ني مةةةمل م)هةةةومني  

 ش  ية ني  م    ني  ي الثقا ة ال   يةن  
 مةةمل أمثلةةة  ةة و ة نقةةل الحةةتل   سةةريت ان ةةداة تحةةوره الثقةةاي ي اللغةةة ال   يةةة نل ةةظ علةةى 

ِتيل(   ي ين لاس  لت) يلةة  daktulosاني ة الاي ي ود عل اليون dactylسرييل الثال محتل   الد ب 
يوناني ةةة قدُيةةة تتةةألل مةةمل مقتةة  نويةةل يليةة  مقت ةةاا قحةة اانننع نل

ل  هةةل  اسةةتتاعة اللغةةة 11
عل ال )ةال ألا م)هةوة  - الضة  رم-ال   ية أا تض  هلاا الحةتل  مقةا ال  ع  يةا ؟ ا ةواب ي ةد   

القدُية الر اةالتح   مبسةطي ات م ي  ةةل  اةاا الحتل  م تريْ  تريي ة األ زاا الش  ية ي اليوناني ة 
 يقتضا م  ا اق او  بطا اون 

 ل     ي   ض ال اج  األد ية لكا ن ى   ض الحتل ات ع  يةة األ ةل يةص مسةطيات 
ًي األديب الخةةتصل لةةاال ت طةةد  ي ال ةة  ب ال ةة يبل  مل يوجةةد هلةةا مةةا ية ا  اةةا ي ال ظةة  ان ليةة

ًيةةةةةةة ع iqwãل نقلهةةةةةةا  ةةةةةةاحل    الالتي يةةةةةةة مثةةةةةةلق  انقةةةةةةوا ( ال ظطي ةةةةةةة ان لي
-al  ا تةةةةةة (  12

mujtathth
 ن 13

حيةةةة  تةةةةة ج   allegory مةةةةمل الحةةةةتل ات اللريسةةةةة ي ال ةةةةاج  األد يةةةةة الختح ةةةةة محةةةةتل  
ًي( ًية(ل   القحص ال م  ة ا از(ل   القح ة ال م

ن  لو دقق ا ال  ة  ي أ ةل الحةتل  ألل)ي ةاه 14

                                                 
9 Onions, C., T., The Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford University Press 1966,  (tragedy), 

(comedy).  ن 
 ن 266ل 265ل 232ل ص2(ل  1974ل     تق دار ال ل  للطالينيل جريور عريد ال ورن ال ظ  األديب 10
ًي 11  ن(dactyl)(ل 1974ع يبل     تق مكترية لري اال -  نسا-جمدي  اريةن م ظ  محتل ات األدبل عنكلي
 ن (iqwã)الحدر السا تل  12
 ن 238ل ص 2(ل  1984جريور عريد ال ورن ال ظ  األديبل     تق دار ال ل  للطالينيل  13
 ن10الحدر السا تل ص 14
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 ي ةةةينق مغةةةاي  أ  خمتلةةةلن  الثةةةا ق  állosمكونةةةا  مةةةمل ع حةةة ي مل األ لق  allẽgoríãي اليوناني ةةةة 
agoreuein   ن  اااا ال  ح اا يد  اا م)هوة الحتل  عل أا يش  عل  جود  15 ي ينق يتكل

بالة  خمتلل عمل ال اا ل  ااا متظل  ي م)هوة  ا از( الاي ية اد    غ  ما  و  ل ن غة  أنة  
ًيةةةةةة( الةةةةةاي يتضةةةةةط   محةةةةةتل  مل يتضةةةةةطمل  شةةةةةكل  ل  أ  allegoryمرياشةةةةة  م ةةةةةىن  القحةةةةةة ال م

ًي( الةةاي حيطةةل ي ع ايةةاه أل)ا ةةا   رمةةوزا  ت ةة  عةةمل شةةا  مقحةةود ية مةةً لةة   شةةا    القحةةص ال مةة
  ال ن 

ًجةةال   ا ةةا نل ةةظ أا م)هةةوة اةةاا الحةةتل    عةةا ه الثقةةاي متةةأت  ي اللغةةة ال   يةةة  شةةكل ج
ل   يةةة ي نقةةةل اةةةاا الحةةةتل ل حيةة  قةةةد نةقةةةل أيضةةةا   ةةةة ال ميً(ل  مةةمل ا  بةةةاا ت ةةةدد القةةةا الت ا

  الليظورم التقليدي ة(ل   أليغوري(
 ن  16

 نحل ا ا عل أا عطلية التتا ت ال)هوما  ني لغتني  م )حلتني  ليس  متلقة  بطا أاا ليسةمل 
 م  دمة ن  الو ول عل عحكامها م اوا  ال طلي ات الر جتة ى ي اللغة اهلد ن

 
أمةةةا انجا ةةةة عةةةمل السةةةاال الثةةةا  الةةةاي يري ةةة  ي مةةةدى ععطةةةال ال عةةةني لوسةةةيلة  الت  يةةةت( 
  ستكوا ممل الالل جت  ة يوسل األزا ي ممل جهةل  جت  ة ح ني  مل عس اق ممل جهة أال ىن 
قةةةاة يوسةةةل األزاةةة ي   عةةةة بتةةةاب   ةةةمل ال  ةةةو( لةةةة ديونيسةةةيوع عةةة ابس الةةةاي بةتةةةت  اللغةةةة 

ة جه  عل الس يانية  ة  اد  ال  و(ن  قامة  ماجةدم اطةد أنةور  دراسةة اليونانيةل    ى بتا   
ال

ل ألجل ال    ي مدى االيات الر اعتطداا يوسل األزا ي  اللغة ال قول عليهةا  لغوي ة للكتا ني 
 اللغةةة السةة يانية(ل  أشةةةارت عل أا اةةاا الةةة ج  قةةد أحةةةد  تتوي ةةات ااجلةةةة ي اللغةةة اهلةةةد ل 

ًاة حي ةا   الة ل اةاا عل جانةت انوةا ة أ  املقة اب  حي  اعتطد على احلا  حي ا   على امللت
للطحةةتل ات ال  وي ةةة أ  ال  ةة ل بطةةا أنةة  اسةةتخدة محةةتل ا   احةةدا  للت ريةة  عةةمل محةةتل ات 

يوناني ة عدم
 ن 17

                                                 
15 Onions, C., T., 1966, (allegory). 

 مسا  ن  46ق7ل ع د الساعة  2005ن12ن27يوة الثالعا   nour.com-www.anاستقي ا اات  القا الت ممل الوق  انلك     16
ت  األمثلة حول م ه  يوسل األزا ي ي ت عت ل ان  ق ماجةدم اطةد أنةورل  ةمل ال  ةو  ةني اليونانيةة  السة يانيةل ت عةة تش  ماجدم ي دراستها عل ال ديد ممل الحتل ا 17

 144-122(ل ص2001 دراسة لكتايب ديونيسيوع ع ابس  يوسل األزا ين  القاا مق ال بً الح ي ال  يبل 

http://www.an-nour.com/
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 أعريتةةةةة  الرياحثةةةةةة الحةةةةةتل ات ال  وي ةةةةةة السةةةةة يانية  مةةةةةا يقا لهةةةةةا ي اليوناني ةةةةةةل  انوةةةةةا ة عل 
ا ي ال   ية الر استق  ت   د حني ي الدرع ال  وي ال  يبن  أشارت عل أا ممل يةةدقت مقا ال 

 ن19ل  ال  وت أيضا  18ي نريي ة الحتل ات الس يانية تد أا م ها الق ب
 نل ظ ا ا أا  سيلر املق اب  ال    اللتةني أوة تا  سةيلتني مشة  نتني  مةمل ِقريةل ا ةام  

  احلةةةدي  قةةةد ملقتةةةا اسةةةت طامل  مةةةمل اللغةةةة السةةة ياني ة ن)سةةةهال  هةةةل ااتةةةاا اللغويةةةة ال   يةةةة ي ال حةةة
الوسيلتاا مل تةست طالا عمل  ع د اللغة الر ت ظً عمل متثيل الحتل  ال قول شةكال   م)هومةا  مةمل 

 ن امها اللغوي ن)س ؟
  ل ل  انجا ة عمل ااا الساال تتط ور ي  جود استدعا  احلاجة الل  ة عل نقل أي محةتل

عزا  زمةةمل قياسةةا  يشةة)  هلةةاتني الوسةةيلتني  الةةدالول وةةطمل  ليةةات ال قةةلل   لةةى سةةرييل الثةةال بةةاا 
اةة( أع ةا  ت عتة  مةمل اليوناني ةة عل ال   يةة يضة  مقةا الت ع  يةة 264ح ني  مل عسة اق ال ريةادي  

 أحيانةا  دقيقة للطحتل ات اليونانية التريي ة مثلق  الق ني ة( ممل الحةتل  اليونةا   ق انويةاع(ل 
أالةة ى ي ةة  ب الحةةتل  ي ال   يةةة مثةةلق  تارابسةةيس(  اةةو تكةةدر ي ةة ب ي ال ةةني

ن عا الةة دد 20
ل بطةا أا اةاا   ني ال عة  الت  يةت ع ةد ح ةني  ةمل عسة اق   يكةمل  ةني   تةني زم ي تةني خمتل)تةني 
 الةة دد   يكةةمل ي محةةدري مل خمتل)ةةنيل  ةةل جةةا  ي محةةدر  احةةد  اةةو بتةةاب ال شةة  مقةةاملت ي
 ال نيل  لاال  إا  سيلة الت  يت تكوا حتطي ة ي أع ا  است حا  اللت  يغة ع  ية م اسريةن 

عا  م)هوة انتقال الحتل  ممل لغة عل أال ى يقتضا دراية نات حةد عةال  للغةة الة ج  م هةا 
 اللغةةةةة الةةةة ج  عليهةةةةال    ةةةةني  ةةةةمل عسةةةة اق بةةةةاا يةةةةدرع التةةةةت علةةةةى يةةةةد حيةةةةىي  ةةةةمل ماسةةةةوي  ي 

ما عا مل  ا مل ماسوي  ممل بث م أسئلت  الح رية ح  أم ه   ك الدرسةل  خ   م ها ج ديسا ورل   
ن 21 غةةاب عةةمل ال ةةاع سةة تني أتقةةمل  يهطةةا اللغةةة اليونانيةةة عل درجةةة أنةة  ح)ةةظ أشةة ار اةةوم  ع

 على ااه الدراية الر باا يتطت  نةا ملحةظ الرياحة  بيةل أنة  بةاا يلظةأ عل ت  يةت الحةتل  
ً اةةا عل ال)هةةوةل عن اةةل ا ةةاك بلطةةة ع  يةةة نسةةتتي  أا حنةةو ر م  ااةةا أ   د ا ت عتةة  ألسةةرياب ن 

نو لداا لتةدل علةى م)هةوة  تارابسةيس(؟ انجا ةة عةمل اةاا السةاال ت ةود عل قةدرم ال عةني  علةى 
  و  مقا ل ع يب  استثطار ال  اة اللغوي ال  يب  الا ة التخححني ي جمال التتن  

                                                 
 ن 126الحدر السا تل ص 18
 ن 127ل128الحدر السا تل ص 19

 ن75(ل ص1928 ني  مل عس اقن بتاب ال ش  مقاملت ي ال نين  قيتق مابس ماي او ل  تونسق دار ال ار ل ح 20
ًيًن الت  يت  ني القد   احلدي ل ص 21  ن94اطد حسمل عريد ال 
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الثالة  الةاي يري ة  ي مةدى توا ةت ال عةني مةمل عدمة  ي م هظةا أم ا  يطا يت لةت  السةاال 
 ال قل  ال عةل  ه ا نت   شيئا  ممل جت  ة بل ممل ا وارزمال  ح ني  مل عس اقل  ا مل الرييتارن

تتظل ى اا ملت ا وارزما ي بتا ة   م)ةاتي  ال لةوة( الةاي يت ةا ل عطليةات ت عي ةة مل يتلةل 
 ي  قت ا احلاو   ااق ال عة  الت  يتن عمل ال طلي ات الر ن يشها 

ل حيةةة  يةةة ج  ا ةةةوارزما األ ل astronomíã   astrólabon نكت)ةةةا  ةةةاب  محةةةتل ا 
 ةةةة عل  ال ظةةةوة(ل  ي ةةة  ب الثةةةا   ةةةة ا ت ملب(

ًيةةةة 22 ن  يقا ةةةل الحةةةتل  اليونةةةا  األ ل ي ان لي
 ن astrolabe الثا  محتل   astronomyاليوة محتل  

ن أ نيةةةةونً أا الحةةةةتل  األ ل يةةةةدل علةةةةى لال لةةةة  الةةةةاي يري ةةةة  ي ال ظةةةةوةل  يةةةةاب  عن ت
 الحتل  الثا  يةدل علةى لاالةة السةت طلة ألالةا املرت)ةان ال)لكةال  الرية  ي م ا ةة الشةابل 

ال)لكي ةل
ت ةينق ال لة ن  nomíãت ينق ال ظ ل   نوميةا(  astroن  ياب  ا وارزما أا  أ ت ( 23
ن  ت)حةةةيل  ي مكونةةةات اةةةايمل الحةةةتل ني  يةةة   عةةةمل  عيةةة  24ق الةةة  مت ةةةينlabon  أا  مل ةةةوا(

الدقيت  اللغة اليونانية ممل جهةل   ال  ا   الكونةة هلةايمل الحةتل ني  مةمل جهةة أالة ىن  لكةملل 
مةةةةا سةةةةريت ت عةةةةة األ ل  ت  يةةةةت الثةةةةا ؟ ألةةةةيس مةةةةمل الطكةةةةمل أا نةةةة ج  الحةةةةتل  الثةةةةا   ةةةةة م  م 

 ا نقةةةل ع حةةة ي   نا د ةةة  ا ةةةوارزما ن)سةةة  عل ت  يريةةة  دال ظةةةوة(؟  عا بةةةاا نلةةةا  ةةة ي ا   لطةةةا
 اللايمل هلطا مقا الا ي ال   ية؟ 

عا مثل اةاه ال ةاا م ي ت عةة الحةتل ات مةمل اليونانيةة عل ال   يةة ي م تحةل القة ا ال ا ة  
ثلةة  ا ةةوارزما ن)سةة -اهلظةة ي  ليابةةد علةةى أا مسةةألة ال قةةل ا ةةا م تريتةةة    ةة م ال اقةةل  - الةةاي ُية

ل رغة  احتطالي ةة ت عتةة  عل 25 ل  القا ةل  ا ةت ملب( ن)سة   ةات مسةةت طال  حة  يوم ةا اةاان)سة
 مةةة  م ال ظةةةوة( ليةةةدل علةةةى االةةةة الةةةر تقةةةيس ال ظةةةوة  مواق هةةةا ي السةةةطا ل  الدمللةةةة ا ةةةا متأتي ةةةة 
لةة لوقون  يغة  م  م( على  زا  ِم) ال(  او عحدى األ زاا الر أق  اا جمطة  اللغةة ال   يةة للدمل

ل   ةةيغة القا ةةل  مةة  م( ليسةة  مسةةت دعة حيةة  تة تةة  مةةمل الحةةيا السةةطوعة مةةمل 26علةةى االةةة
 أ ا  ااملت الر  ردت عمل ال  بن

                                                 
 ن237ل 225(ل ص1993أ و عريد اهلل اطد  مل أمحد ا وارزمان م)اتي  ال لوةل  قيتق اى ال ظ ارل     تق دار ال)ك  اللري ا ل  22

23 C., T., Onions, 1966, (astronomy), (astrolabe) 

 ن237ا وارزمال م)اتي  ال لوةن ص 24
ًيً احل  ي ةل  25  (ن1422ان   على سرييل الثال بتابق اطد س د الق يل السط ى  ةق عست ملب احل مني احلدي ل  ال يابق بلية اللا عريد ال 
ًا ين أعطال  26  ن 576(ل ص1988جمط  اللغة ال   يةل     تق دار الغ ب انسالمال اطد رشاد احلط
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عا ت  يةةةت ا ةةةوارزما هلةةةاا الحةةةتل    ي تلةةةت مةةةمل مةةة ر أ  مسةةةو   يقةةة  علةةةى عةةةاتت احلاجةةةة 
ًمملل أ  عظً اللغةل أ    و ة الدمللةنن نع ن بطا أن ةا مل نسةتتي  أا الاس ة الر يول داا ويت ال

 د ا ت  يت الحتل  ااال ن astrólabon ن ر سريت ت  يت محتل  
عا  ول أي  ل) ة ي لغة ما مةمل مةدلول عةاة عل مةدلول الةاص مبظةال علطةا م ةني اة ةتل  
علية  مةةمل ِقريةل الختح ةةني نةاا ا ةةال يةد   ا طاعةةة السةتورِدم هلةةاا الحةتل  عل ال  ةة  ي أمةة يملق 

ال  ة  ي بي)ي ةة سةريك  ي لغتة ل  مةا  نقل م)هوم  ا اص    عل الل) ة السريوبة ل ل  عانيا ق  مل قأ
 قاة    ا وارزما ي كس األم ي مل م ا  م  االتال   ي بي)ي ة سريك  هلطا ي ال   يةن  

 محةتل ات ال)لسة)ة  ال لةوة الةر داللة  اللغةة ال   يةة ي ال حة  ال رياسةا بانة  ي أغلريهةةا 
  -أ  ال ةة ب ال حةةارى الةةاي يت ةةدعوا نةةا-قةةال  مةةمل اللغةةة السةة يانية الةةر نةةا تهةة ج  السةة يانيوا ن

بتةةت اليونةةاان  ال طةةل ال عةةا  ي نلةةا الوقةة  م اةةوا  ةةال ج  ن)سةة  أ  ال اقةةلل   لةةى سةةرييل 
ةد  متثيةل ال)هة وة الثال رأى الرياح  ت عةة مة    ةمل يةونس للطحةتل ني  السةا قني   بيةل أنة    تة

الاي أراده أرستو للطحتل ني  السا ت نب مها ن  ا  ملرتريانهطا  ةال)مل األديب السة حا اليونةا ل  
  ممل ا عدة  جود اتوامها الثقاي ع د ال  بن 

 حي طا ن    عل أشه  ال عني ي نلا الوق  س  ى أا ممل  ي ه  ح ني  مل عس اق الاي 
نقةةةل بتريةةةا  بثةةة م مةةةمل اليوناني ةةةة

اا ال قةةةل عطةةةل ح ةةةني  ةةةمل عسةةة اق علةةةى املسةةةت)ادم مةةةمل ن  ي اةةة27
 α̉μφιβληστροειδής χιώνالوساجل الر ت ني على سا القا ل ال  يبن  طثال ق نقةل محةتل  

(amphiblestroeides chiton)  ة التريقة الشريكي ة(   د أا نب  ت  يريهةا  ةة أم)يريليست  يايس 
 د  تة  عل االتيةار اةاا القا ةل هلةاا الحةتل  ل    اعة ح ني ي اللغةة اليونانيةة اةا الةر28اليتمل(

ً  األ ل  ً  الثةةا   α̉μφιاليونةةا  الةةاي يتكةةوا مةةمل ا ةة مب ةةىنق  βληστρουمب ةةىنق  حةةول(ل  ا ةة
 أدام للةة  ْ باحلريةةل(ل  يحةةري  اةةااا ال  حةة اا مب ةةىنق  شةةريكة تلقةةى للحةةيد(ن  ال  حةة  األالةة  

ειδής   بلطةة ت ةد ملحقةة مب ةىنق  مثةل(ل أ   شةريي (ل أمةا χιών  ط  ااةاق  غتةا ( أ   نريقةة(ن 
 على ااه الكونات تكوا ت عة ااا الحتل   ة نريقة شرييهة  الشريكة( غ  أا ح ني استخدة 

                                                 
   الت ريةة (ل حيةة  ححةة   قةةاة أمحةةد  ةةمل اطةةد الةةد ي اا  دراسةةة تار ي ةةة لغويةةة حل ةةني  ةةمل عسةة اقن  الةةاي يهط ةةا ي دراسةةت  اةةاه اةةو ا انةةت اللغةةوي  أ  الحةةتل ا  عا  ةة 27

  يةة الةةر اسةتثط اا ح ةني ي ت عتةة ل  القةا الت ال    ةةل  ن يقةة نقلةة  للحةوام  األعظطي ةةل عل غة  نلةةان ان ة ق أمحةد  ةةمل بتةت ح ةني ال عةةل بطةةا ححة  األ زاا اللغويةة ال 
 ل  ن  ل  ا ل د الثا  ب326-181(ل ا ل د األ ل 1993اطد الد ياان ح ني  مل عس اقل دراسة تار ي ة  لغوي ةل  ال يابق متريوعات مكترية اللا  هد الون يةل 

 ن 319ل ص1الحدر السا تل م  28
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ةل ال)هةوة ي اةاا الحةتل  مة تريْ  )هة  ع ا ة ه 29 يغة ال ست لتح   التريقة الشةريكية( ن  نق 
  ي  ممل ناحية أال ىن الكونة ل  ممل ناحيةل   إدراك ا ال ال لطا الستخدة 

 ي جت  ة ا مل الرييتار ل عة محتل ات األد ية  األغايةة نل ةظ أنة  ي  ة ب الحةتل  أ مل  ا 
ياب  م  اه ي ال   يةل قا دا  ممل نلا ال عةه الةر تقتضةا  وة  مقا ةل عة يب  احةدن  قةد بةاا 

ض السةوا ت  اللواحةت مثةلق ا مل الرييتار متق ا  للغة ال ج  م ها عل درجة أنة  قةد أحسةمل نقةل   ة
ل   ولودنوا  م  اه 30م س ويداع  م  اه  الشريي   ال أع(ل  قولوغونداع  م  اه  الشريي   ال حا(

 ن31 بث  األرجل(ل   ولونو وا  م  اه  بث  الش  (
عنال  د أا س  ال عني ي جت  ة بل ممل ا وارزمال  ح ةني ا ةمل عسة اقل  ا ةمل الرييتةار مل 

ل  سةةريت االةةتال  ميةةل بةةل  احةةد مةة ه  حنةةو ن يقةةة نقةةل  م ي ةةةل أ   سةةيلة يةة ى أاةةا يكةةوا عا تةةا  
 أبث  جد ى ممل غ اان 

 أالةة ا ل نحةةل عل السةةاال ال ا ةة   اةةوق عل أي حةةد  ُيكةةمل أا نقةةول عا مثةةة تقار ةةا  ي م)ةةااي  
 الحتل ات  ني اللغة الحدر  اللغة اهلد ؟ 

ا ل للتطتةيْ  التقلةيص ي الدمللةة  الحةيغةل أيق أا عا حال أية م) دم ممل م) دات اللغة ق 
لكةةةل ل) ةةةة أج رييةةةة أبثةةة  مةةةمل مقا ةةةل عةةة يبل بطةةةا أا لكةةةل مقا ةةةل عةةة يب أبثةةة  مةةةمل ل) ةةةة أج رييةةةة 
 احةةةدمل  املن ةةة اد األ ل ي كةةةس  ةةة و ة اللغةةةة اهلةةةد  ي  ديةةةد الةةةدال   الةةةدلول األج ةةةيب  ةةةدال 

س الشةةةكلة ن)سةةةها  ال سةةةرية عل لغةةةة  احةةةد ني مةةةدلول  احةةةد  يهةةةال  عكةةةس اةةةاا املن ةةة اد ي كةةة
 الحدرن 

 مةةةمل ال لةةةوة أا أي  محةةةتل   تلةةةل  ةةةد ره عةةةمل ال)ةةة دم بونةةة  دامل  قةةةد  ةوةةة  لةةةدلول مسةةةريت 
 باجملل  بون  محتل ا  علي  مل  تلل علية  اع ةاال  عا بةاا بةالا ل اةو  ال) ةل بةالال  هةو 

ا لهةةةا ي اللغةةةة ال   يةةةة أبثةةة  تا ةةةا ا ل ت ل ةةةا نقةةةولق عا التقا ةةةل القةةةاج   ةةةني م)ةةة دم أج رييةةةة مةةةا  مق
 أسةة ن تغةة ا ل  أدعةةى عل عةةدة املسةةتق ار ي السةةياقات اللغويةةة الت وعةةةل  اةةاا خمتلةةل عةةمل قول ةةاق 
عا التقا ةةل القةةاج   ةةني محةةتل  أج ةةيب  مقا لةة  ال ةة يب تةةت أا يكةةوا عا تةةا  ي الحةةيغة  ال)هةةوة 

 مهطا االتل)  سياقات  اللغويةن 

                                                 
 ي ت عة ال  ا   الكونة للطحتل  اليونا ن ان  ق الحدر السا تن  Liddell and Scott’sاعتطد أمحد الد ياا على م ظ  ليدل  سكوت  29
 ن23ل ص4ا مل الرييتارن ا ام  ل) دات األد ية  األغايةن   غدادق مكترية الثىن(ل دنتل   30
 ن 127ل ص1السا تل  الحدر  31
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حةةةتل  م اةةةوا   ةةدم أمةةةور متثةةةل م احةةل املنتقةةةال مةةةمل جهةةةل  التةةةأع ات الثقا يةةةة عا انتقةةال ال
 املجتطاعي ة الر تل ق  ممل ِقريل ناقلي  ممل جهة أال ىن  اةاه األمةور اةاق نريي ةة اللغةة الحةدر 
 ن امهال  مدى علاة ال اقل نال  نريي ة اللغة اهلد   ن امهال  مدى علةاة ال اقةل نةال  ا تةوى 

  ا توى ال)هومال  ميول ال اقل حنو الوساجل الت ددم ي نقل الحتل ن  الثقايل
عا مثل ااه األمور ب)يلةة  ةأا تقةود نقةل أي محةتل  لغةوي عل الت ةدد ي مقا التة  ال   يةةن 
 اةةاا لةةيس مقتحةة ا  علةةى اللغةةة ال   يةةة   سةةتل   لةةى سةةرييل الثةةال نل ةةظ أا   ةةض اللسةةانية ني  

حتل ا   ا هور(   الهطوع( ع د سيريوي ل  اةاا التحةدي  ل ةد مقةا الت الغ  ي ني قد تحد ا ل
ل voiced/ voiclessأج ريية عدم ي الدرع اللسا  الغ يبل   ظةد  لةيش يضة  هلطةا محةتل ا 

 /pressedل  بةةانتي و يضةة  هلطةةا محةةتل ا  lenis/ fortis مي هةةو  يضةة  هلطةةا محةةتل ا  

non-pressed  ل   النةةا يضةةة  هلطةةةا محةةةتل ا sonorous/ muffled ل  جار ةةةل يضةةة  هلطةةةا
non-breathed/ breathedمحتل ا  

 ن32
 أالةة ا  نحةةل مةةمل الةةالل مةةا نب نةةاه سةةا قا  عل علةةة مةةمل ال تةةاج  حةةول نقةةل أي محةةتل  مةةمل 

 الحتل اتق
الا ةةا  لل يةةام  الكةةوال  أ مل ق عا لكةةل لغةةة ع ا ةة اا الثقا ي ةةة الكونةةة هلةةا الةةر تقةةي  نةةا  هطةةا  

ا  هةةة  للواقةةة  خمتلةةةل عةةةمل األال يةةةاتل  اةةةاا يةةة  كس متامةةةا  ي   ةةةض محةةةتل ا ا  كةةةل لغةةةة هلةةة
املجتطاعي ة  الثقا ي ة الر نة  ط  صحو ي ة عقا ية مل تش ك  يها أي عقا ةة أالة ىن  اةاا القةول 
يقةةود  ةةد ره عل القةةول عنةة  مةةمل الحةة ت جةةدا  عتةةاد رمةةوز لغويةةة خمولةةة ألا تةحةةوِّر ع ا ةة  لغويةةة 

اجتطاعي ة  عقا ي ة الا ة ي لغة أالة ىل  احلةل الوحيةد لثةل ااتة  احلالةة مل يتةأت ى  ت كس م)ااي 
 عمل  است طال  سيلة الت  يتن 

 أعةين  الت  يةتل –عا أد ات نقل الحتل    ساجلها م لومة ممل ناحية املت)اق عليها  عانيا ق
ًجيةةة( غةة  أنةة  ي قحةةها  هةة  للط ةةاي  الةةر تةةد    نةةاقال  د ا  الةة  عل االتيةةار  ال عةةةل  ال عةةة ا 

 عحدى اات  الوساجل د ا األال ياتن
عا مثةةة تةةدرجا  ي  ةة و ة نقةةل الحةةتل  مةةمل عدمةة ل   قةةل الحةةتل ات نات ال)ةةااي   عالثةةاق

غةة  الشةة بة عقا يةةا  أ ةة ت مةةمل نقةةل الحةةتل ات نات ال)ةةااي  الشةة بة عقا يةةا   ةةني لغتةةني أ  

                                                 
 ن92محت)ى ناا  احليادرمن مشكالت ت  يت الحتل  اللغوي ال ا   رسالة ماجست (ل  عط ااق جام ة ال موك(ل ص 32
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ًداد  ةة و ة حي طةةا  يكةةوا الحةةتل  اطةةال   ثقا ةةة مكتسةةرية عةة  تةةاريم أ ةة اب أبثةة ن  ال قةةل يةة
ً ا ال ظطا  أ  القاموسا  للغةة  اات  الثقا ةل  الر ليس هلا  عا    تويها مقا الت لغوي ة ي الخ

 اهلد ن 
ــــات الل ــــة  ــــاصا حــــول م هــــومي اجتماعّي  sociology ofلاني

language  واللسانيات االجتماعيةsociolinguisticsا 
  ةةةةض الشةةةةتغلني  قضةةةةايا اللغةةةةة  ا تطةةةة   عالقتهطةةةةا الت)اعلي ةةةةة عل نةةةة   ت) يةةةةت  ةةةةني يسةةةة ى 

ن  الت) يةت القةاج  ي أغلةت sociolinguistics ه  sociology of languageمحةتل ني  مهةاق 
ال اج  ال   ية الر تت ا ل دراسة اللسانيات املجتطاعية او القولق عا الحتل  األ ل يشة  عل 

غة على وو  القضايا املجتطاعيةل  يش  الحتل  الثا  عل دراسة ا تطة  علةى وةو  دراسة الل
 sociology ofالقضةةةايا اللغويةةةةل أيق أا الشةةةتغلني ي ال لةةة  الةةةاي يشةةة  عليةةة  محةةةةتل  

language  يكونةةوا متخححةةني ي علةة  املجتطةةانل  يدرسةةوا ا تطةة   اسةةتخداة  ليةةات اةةاا
قتةةةة  مةةةة  اللغةةةةةل  الشةةةةتغلني ي ال لةةةة  الةةةةاي يشةةةة  عليةةةة  محةةةةتل  ال لةةةة   نلةةةةا  ةةةةال    عل عال

sociolinguistics  يكونةةةةوا متخححةةةةني ي اللسةةةةاني اتل  يدرسةةةةوا اللغةةةةة ن)سةةةةها  اسةةةةتخداة
 ن33 ليات ااا ال ل   نلا  ال    عل عالقتها م  ا تط 

ي -ل  اةو  ااا الت) يت الاي ن اه متظليا  ي التوج  ال هظا  لكةل محةتل  مةمل الحةتل ني
مل ي كةةس ل ةةا عمل  ت) يقةةا  قاجطةةا  مةةمل الةةار  الحةةتل ل شةةرييها   ةةالت) يت القةةاج  علةةى  -الوقةة  ن)سةة 

ل بةةةأا نقةةةولق عا ع ا ةةة    يةةةة محةةةتل   اةةةاق  sociology of language  يةةةة الحةةةتل ني 
socio+ logy+ of+ language ل  الالحقةةة(-logy)  قةةد أبسةةري  م)هةةوة(socio)  ةة)ة 

الدراسة ال لطي ة الر تقوة على ال    عل قضايا اللغة ي ا تط ل  نلا ممل الالل ال لطي ةل أيق 
ال تيات ال   ي ة  ال لطية التو  م ي عل  املجتطانل أ  ي احلقةول ال لطيةة الةر يسةت ني نةان أمةا 

                                                 

ل 17(ل ص1990مةةمل ال اجةة  الةةر ت تطةةد اةةاا الت) يةةتق ادسةةوان علةة  اللغةةة املجتطةةاعان ت عةةة اطةةود عريةةد الغةةين عيةةادن   القةةاا مق عةةا  الكتةةتل  33
ن  ياات السيد علةا 18ل 17(ل ص1995  ي ع  ااي  السيدل عل  اللغة املجتطاعال م)هوم   قضاياهن  انسك دريةق دار ال   ة ا ام يةل ن   18

ل  طحةةةةتل   ي عةةةة   ةةةةة عل  املجتطةةةةان اللغةةةةوي(ل  محةةةةتل   sociolinguisticsالشةةةةتا اةةةةاا القةةةةول غةةةة  أنةةةة    يةةةةدقت ي مسةةةةألة نقةةةةل الحةةةةتل ني 
sociology of language  ي ع   ة اجتطاعي ة اللغة(ل   سيولوجي ة اللغة(ل   عل  املجتطان اللغوي(ن ان  ق الشتال السيد علةان علة  املجتطةان

 ن 23(ل ص1996اللغويل  انسك دري ةق ماسسات شرياب ا ام ةل 
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 ن  ية)يةةد اةةاا(of) هةةو مضةةا  عل ال  حةة يمل الةةابوري مل ال)حةةول  ي هطةةا  ةةة languageال  حةة  
ال بيت انواي  أا اللغة قد  ارت عحدى القضايا الر يهةت  نةا علة  املجتطةانن أمةا ع ا ة  

 +lingoقةد أبسةري  ال  ا ة   icsل  الالحقة socio+ linguist+ icsالحتل  الثا   هاق 

ist+ ic  ة ال لطي ةل أيق أا الدراسة ال لطية تقوة على م تيات الدرع اللسا ل  املنتةالق( 
 دأ قوامة  أا اللغة  اا م اجتطاعي ة تد   اللسانيني عل الكشل عمل  جوه ال القة  ي هطان ممل مري

عا اةةاا الت) يةةت القةةاج   ةةني الحةةتل ني  السةةا قني مل يةقةةدة ل ةةا حةةد د درع بةةل م هطةةا علةةى 
يهةت   دراسةة ا تطة   نلةا  ةال     sociology of languageحةدمل  هةل القةول عا محةتل  

يهةت   دراسةة اللغةة  نلةا  ةال    عل ا تطة    sociolinguisticsالقول عا محتل  عل اللغةل   
 با   ألا يض  ل ا أن  الوووعات الر يهت  نا بل ممل اايمل ال لطني  على حدم؟

ااه ال   م الر تكت)ةا  ةالت) يت الت  ي)ةا تةدل علةى أا الري ة  عةمل ال)ة  ق  ةني الحةتل ني  
ونة للطحتل ل    يكشل عمل أمور مهطة مثلق القضةايا الةر يهةت    يتظا ز حد  ال  ا   الك

نةةا بةةل علةة  علةةى حةةدمل  االيةةات الةةر يسةةت ني نةةا ي ااتةة  القضةةايال  انوةةا ة عل ال تيةةات 
 ال   ية مثل ال   يات  القوانني الر يتخااان 

ةةد   الضةة  رم تغةة ا  ي ال)هةةوة يةةد   ا  عل ا ةة    مةةمل داجةة م  القةول عا بةةل تغةة  ي الحةةيغة حية
حد د ال)هوة الدمل  ال  كس مةمل الري يةة ال بيريي ةةل م تلقةني عل ال  ة  ي   ةض الدراسةات الةر 
ل ألجل الت    على أد ا ا   ساجلها  أاة  القضةايا الةر تت ا هلةا  غيةة  ت ا ل  اايمل الحتل ني 

ة الت  يةةلل  مةةد  نقتةةة ال هايةةة املنتةةالق مةةمل نقتةةة ال هايةةة الةةر توقةةل ع ةةداا الريةةاحثوا ي مسةةأل
ن   عل  و  أن   حد د ل)هوة بل ممل الحتل ني 

 نسةةةةةت ني ي  ليةةةةةل القضةةةةةايا الةةةةةر يهةةةةةت  نةةةةةا بةةةةةل مةةةةةمل  اجتطاعي ةةةةةات اللغةةةةةة(   اللسةةةةةانيات 
 جةةةاك عن ريتشةةةارد  David Crystalاملجتطاعيةةةة(   طةةةونجني  غةةة  ية ني  مهةةةاق دي)يةةةد ب يسةةةتال 

Jack C. Richard اا عل جمطوعةةة مةةمل القضةةايا الةةر تةشةةك ل اتةةوى بةةل  مةةمل ن اللةةااا يشةة 
ن  س قوة    وها على ال  و التا ق   الحتل ني 

تقةةةوة  دراسةةةِة با ةةةة  sociolinguisticsيةةةاب  دي)يةةةد ب يسةةةتال أا  اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة( 
غوية للظطاعات نواحا ال القة  ني اللغة  ا تط ل  أاا تقوة  دراسة قضايا م ي ة مثلق اهلوية الل

املجتطاعيةةةةل  اليةةةةول املجتطاعيةةةة حنةةةةو اللغةةةةل  األشةةةةكال اللغويةةةة ال طونجيةةةةة  غةةة  ال طونجيةةةةةل 
 جةةةان  اسةةةت طال اللغةةةة القوميةةةة  أغ اوةةةهال  الت وعةةةات املجتطاعيةةةة للغةةةة  مسةةةتويا ال  األسةةةس 
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أبةة   الت)سةة ات  املجتطاعيةة للت ددي ةةة اللغويةةة  الةة   جةة  ان  املسةة  الريةةديل الةةاي يةةوحا  ااتطةةاة  
 sociologyاملجتطاعية  ةدمل  مةمل الت)سة ات اللغويةة للقضةايا الةابورم اةو  اجتطاعي ةات اللغةة( 

of language 34 ن 
 يشةةةةةةةةةةةة  ب يسةةةةةةةةةةةةتال عل أا مثةةةةةةةةةةةةة تقان ةةةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةةةةني محةةةةةةةةةةةةتل   اللسةةةةةةةةةةةةانيات املجتطاعي ةةةةةةةةةةةةة( 

sociolinguistics  )محةةةةةةةةةةةتل   اللسةةةةةةةةةةةانيات انع ولوجيةةةةةةةةةةةة ethnolinguistics ل   محةةةةةةةةةةةت
 ethnolinguisticsن  ي ت  يل anthropological linguistics اللسانيات األنث   ولوجي ة( 

يقول عن    ن يقوة  دراسة اللغة ممل حي  عالقتها  األجا   السلوبيات ال  قي ة
ن  يتقارب مة  35

  اللسةةانيات  anthropological linguisticsم)هةةوة محةةتل   اللسةةانيات األنث   ولوجيةةة( 
جتطاعيةةة(ل مبةةا ي كةةس املاتطامةةات الشةة بة هلةةاه ال لةةوةق انع ولوجيةةال  األنث   ولوجيةةال  علةة  امل

 املجتطانن  
 هةو  يري ة  ي  anthropological linguisticsأما محةتل   اللسةانيات األنث  ولوجي ةة(  

اسةتخداة ن  يةات  استخدامها  ال سرية ل جا   ال تقدات الثقا ي ة اننساني ةل  نلا   تغ  اللغة
 م ةاا  األنث   ولوجيةةان  هةةو علةى سةةرييل الثةةال يري ة  الت يقةةة الةةر تتتةا ت  يهةةا الالمةة  اللغويةةة 
ل ضةةو مةةةا داالةةل عاعةةةة لغويةةةة  تكةةوا عةةةادم   داجي ةةة( مةةة  جمطوعةةةة اجتطاعي ةةة أالةةة ى أ  دي ي ةةةة أ  

مه ي ةنننع ن
36  

 حةةةةال ارتريانةةةة   اللهظي ةةةةات  ي)ةةة ق محةةةةتل   اللسةةةةانيات املجتطاعي ةةةةة( عةةةةمل اةةةةايمل ال لطةةةةني  
dialectology  علةةةى األالةةةص ع ةةةدما تكةةةوا اللهظةةةات انقليطي ةةةة regional dialect  اةةةا

ال تكةةً الةة جيس ي دراسةةت ل أ  ع ةةدما يشةة  عل التوبيةةد علةةى دراسةةة الت)اعةةل اللغةةوي  جهةةا  لوجةة  
interactional sociolinguistics او ما يةسط ى  ة  اللسانيات املجتطاعية الت)اعلي ة( 

 ن 37
 أما جاك عن ريتشارد  إن  ي)  ق  ني الحتل ني    ا   على أمور عدمق 

                                                 
34 Crystal, D., a Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell Publishers Ltd, 1997, 

(sociolinguistics).                                                                                                                                  
 الحدر السا تن 35
 لل ان  ق عل ااا التداال ل  ي  ت دجي ن  يش(anthropological linguistics)الحدر السا تل  36

Trudgill, Peter, “Introduction: sociolinguistics and sociolinguistics” in: Trudgill, Peter, Sociolinguistics 

Patterns in British language, Edward Arnold, 1978, P,7                                                                                  
37 Crystal, D., 1997, (sociolinguistics).    
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تقةةوة  دراسةةة اللغةةة ي عالقتهةةا مةة   sociolinguisticsاأل لق أا  اللسةةانيات املجتطاعي ةةة( 
ال وامةةةل املجتطاعي ةةةة

ل األ لق 38 الةةةاي يت ةةةةا لق  microsociolinguisticsن  يقسةةةطها قسةةةطني 
ل  األقةةةةةوال الت اِقريةةةةةة speech eventsل  أحةةةةةدا  الكةةةةةالة speech actsة أ  ةةةةةال الكةةةةةال

sequencing utterances ل  أيضةةا  تلةةا الري ةةو  الةةر تت لةةت  ةةالت ون الةةاي حيةةد  ي اللغةةة
السةةةةةةةةةةةةةت طلة مةةةةةةةةةةةةةمل ِقريةةةةةةةةةةةةةل ا طاعةةةةةةةةةةةةةة اللغويةةةةةةةةةةةةةة وةةةةةةةةةةةةةطمل ال وامةةةةةةةةةةةةةل املجتطاعي ةةةةةةةةةةةةةة

ن  الثةةةةةةةةةةةةةا ق 39
macrosociolinguistics  تط ةةةةةات ع اجي ةةةةةة اللغةةةةةة أ  مت ةةةةةددم اللغةةةةةةل الةةةةةاي يت ةةةةةا ل دراسةةةةةة ا

نننع ن language attitudesل  اليةةةول اللغويةةةة language planning التختةةةيْ اللغةةةوي 
 ااه الوووعات ممل ا تطل أا تدرع وطمل  اللسةانيات املجتطاعي ةة(ل  اةا ي الوقة  ن)سة  

الةة )س املجتطةةاعا للغةةة(  ت ةةد عحةةدى الووةةوعات الت ا لةةة ي جمةةال  اجتطاعي ةةات اللغةةة(   علةة 
social psychology of language

 ن 40
أا مةةمل أاةة  الووةةوعات الةةر تت ا هلةةا  اجتطاعي ةةات اللغةةة(  زالثةةا ق يةةاب  جةةاك عن ريتشةةارد

ل  الت ةةةدد اللغةةةوي bilingualل  الث ةةةاجا اللغةةةوي language choiceاةةةاق املالتيةةةار اللغةةةوي 
multilingual اللغةةوي ل  التختةةيْ اللغةةويل  الثريةةاتlanguage maintenance ل  الت ةةو ل

language shiftاللغةةةوي 
ن  ا ةةةا نةةةدرك مةةةمل الةةةالل ااتةةة  الووةةةوعات أا م)هةةةوة محةةةتل  41

ي ضةةةوي  ةةة  م)هةةةوة محةةةتل   macrosociolinguistics اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة الكةةة ى( 
 ن sociology of language اجتطاعي ات اللغة( 

ب يسةةتال  جةاك عن ريتشةارد لوجةةدنا أا دي)يةد ب يسةتال قةةد    لةو جئ ةا عل مقارنةةة  ةني دي)يةد
ج ةةةةل محةةةةتل   اجتطاعي ةةةةات اللغةةةةة( يت ةةةةا ل القضةةةةايا الكةةةة ى ي الةةةةدرع املجتطةةةةاعا اللغةةةةوي 
م تطةةدا  علةةى الت)سةة ات املجتطاعي ةةةل  اةةو ال)هةةوة ن)سةة  الةةاي ناةةت عليةة  جةةاك عن ريتشةةاردن  

اعي ة( خمتحا   الت)س ات اللغوية للقضةايا بطا ج ل دي)يد ب يستال محتل   اللسانيات املجتط
الةةر تثةةار ي الةةدرع اللسةةا  املجتطةةاعان  اةةو يةة ى أا اةةاا الحةةتل  يتةةداالل مةة  محةةتل ا 
 اللسانيات انع ولوجية(ل   اللسةانيات األنث   ولوجي ةة(ل  ي )ة د مب)هةوة الةاص  ة  ت لة  مسةتقال  

                                                 
38 Richard, J., C., [et.al.], Dictionary of Language Teaching & Applied linguistics. Longman Group UK 

Limited,2nd edition 1992, Ninth impression 1999. (sociolinguistics).                    
 الحدر السا تن 39
 ر السا تن الحد 40
 ن  (sociology of language)الحدر السا تل  41
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ويةةةل  الت)اعةةل املسةةت طا  هلطةةا داالةةل ع هطةةا حي طةةا  ةةتص  دراسةةة اللهظةةاتل  الت وعةةات اللغ
ا طاعةةة اللغويةةةن  اةةاا املن)ةةة اد الةةاي ح ةةا  ةة  محةةةتل   اللسةةانيات املجتطاعيةةة(  ةةده ع ةةةد 

 ن microsociolinguisticsجاك عن ريتشارد وطمل م)هوة 
قةد قةدما ت)سة ات  - أعين م ظطا دي)يد ب يستال  جاك عن ريتشةارد- اااا ال طونجاا 

ل  نلةةةةةةا صةةةةةةال  جوشةةةةةةوا  يشةةةةةةطاا الةةةةةةاي دقيقةةةةةة تقةةةةةةود عل  التطييةةةةةةً  ةةةةةةني اةةةةةةايمل الحةةةةةةتل ني 
ن  عليةةةةةةا جةةةةةد مل  نةووةةةةةة   يةةةةةة  م)هةةةةةوة بةةةةةةل مةةةةةةمل 42اسةةةةةتخدمهطا للدمللةةةةةةة علةةةةةةى م)هةةةةةوة  احةةةةةةد

ق  الحتل ني 
sociolinguistics sociology of languageِ

دراسةةةةِاللغةةةةِوالمنتمةةةرِمةةةاِمسظةةةوري ا:ِاللسةةةانياتِ

،ِوتةةدر macrosociolinguisticsِاالجتماعيةةِالبرةةر ِ

قضةةةاياِم ةةةل:ِاالاتيةةةارِاللغةةةو ،ِوال سا يةةةةِاللغويةةةة،ِ

والتعدديةةةِاللغويةةة،ِواالجدواجيةةةِاللغويةةة،ِوالت طةةي ِ

دراسةةةةِالمنتمةةةرِواللغةةةةِمةةةاِمسظةةةوري ا:ِاللسةةةانياتِ

،macrosociolinguisticsِاالجتماعيةةةةةةةةةةةةةِالبرةةةةةةةةةةةةر ِ

والتفسيراتِاالجتماعيّةِللغةِدونِالتطرقِإلة ِوةوا رِ

بسيةةةةِاللغةةةةِدااةةةلِالمنتمةةةر.ِوالوقةةةو ِعسةةةدِحةةةدودِ

                                                 
مةمل  ديةةد مهةاة بةةل مةمل علطةةا  اللسةانيات  علطةةا  علةة   sociology of languageي تلةت جوشةةوا  يشةطاا ي ت  ي)ةة  لحةتل   42

لطةةا  علةةة  املجتطةةةان  عيةةةا   ةةةأا املجتطةةانل حيةةة  عا لةةةدى علطةةةا  اللسةةانيات  عيةةةا   ةةةأا اللغةةةات يتلةةةل ي بثةة  مةةةمل أجانهةةةا اللغويةةةةل  لةةةدى ع
ة نةةا ا تط ةات يتلةةل ي بثة  مةةمل أجانهةا املجتطاعي ةةةن ا يشة  عل أا محةةتل   اللغةة( الواحةةدم قةد  ةةت  مةمل ِقريةةل اللسةانيني  قضةةايااا ا ا ة

األسةلو ي ةن  بةةل اةةاه   وعي ةةاتاعيةةةل  الاللغويةةة للتريقةة املجتط  ال وعي ةاتانقليطي ةةة داالةل الشةة) م الواحةةدمل   ال وعيةةاتمثةلق الشةة) ات الختل)ةةل 
أم ةا مةا يتضةط   محةةتل   الثالي ةةنل أ  مةمل  جهةة ن ة  م ةاي  اللغةة اللغةوي الةواق االت وعةات مةمل الطكةمل أا تةةدرع عمةا مةمل  جهةة ن ة  املتحةال 

املجتطاعيةةة لتريقةةات ى لو ي)تهةةال  م)ا ةةل ا ااتطامةة  مةة تريْ  الت)ةةاعالت الث اجيةةةل  ت)اعةةل ا تط ةةات الحةةغ مل  أدا  ا طاعةةة الكةة    ا تطةة (
 أن  لعل  يري   الت)اعل  ني جانيب السلوك  sociolinguisticsن  ية     محتل   انقتاعاتل  التطاس ات  الت اقضات  ني األم  بل ها

تطةاعا لسةلوك اللغةةل  اةاا مل يشةطل اننسا ق است طال اللغةل  الت  ي  املجتطاعا للسلوكن  ي بً على الوووعات الةر تة تريْ  ةالت  ي  املج
 ,Fishman اسةت طال اللغةة   سةتل  عجةا يشةطل أيضةا  اجتااةات اللغةة  السةةلوبي ات الحة حية جتةاه اللغةة  جتةاه مسةت طلا اللغةةلن ان ة ق ق

Joshua, A., “the sociology of language” in: Joshua Fishman, Readings in the sociology 
of language, Mouton & Co. N. V. Publishers, the Hague, Paris, 1972, P5                         

             
يق   ةةةة ي ع ةةةة ااي  السةةةةيدل علةةةة  اللغةةةةة املجتطةةةةاعال م)هومةةةة   قضةةةةاياهن  sociolinguistics ان ةةةة  ت  يةةةةل جوشةةةةوا  يشةةةةطاا لحةةةةتل  

 ن      15(ل ص1995 انسك دريةق دار ال   ة ا ام يةل 
ع د جوشوا  يشطاا حي  أشار عل أاطا متريادملا ي  sociology of languageم)هوة ااا الحتل  يادي ال)هوة ن)س  لحتل    

بطةا ي بتا ة  الةاي   sociolinguistics تارم أال ى محةتل   sociology of languageال)هوةن لاا ن اه يست طل تارم محتل  
 ن sociolinguistics, a brief introduction, 1970حيطل ع وااق 

اشةتطل علةةى حبةةو  قةةد  readings in the sociology of language نل ةظ أا الكتةةاب الةاي حةة ره  الةةاي حيطةل ع ةةواا 
 متخححةةني حةةول مووةةوعات بةة ىل اةةاق ت)اعةةل اللغةةة ي ا تطةة  الحةةغ ل  اللغةةة ي التريقةةات املجتطاعي ةةة  انقتاعةةاتل  دراسةةات للسةةانيني

ةال  السةياق املجتطةاعا  نتةاج  يتةيْ اللغةةن  ان كاسات ا  اةو ي الوقة  ن)سة  للغة الثقا ي ة املجتطاعيةةل  الت ةدد اللغةويل  عريةات اللغةة   وهل 
ًعةة sociology of languageمحةتل   ت ةل ن    ةد sociolinguisticsمةمل محةتل   عل مةا أشة  علية  مةمل مووةوعات أبثة  ن

مل  تل)ةةةةاال  أاطةةةةا  sociolinguistics م)هةةةةوة محةةةتل   sociology of languageاةةةاه ي ةةةةود عل أا م)هةةةوة محةةةةتل  
   Fishman, Joshua, A., 1972, P,6 ان  قيست طالا  شكل متريادلن 

   sociology of language نل ةةظ مةةمل بةةالة  يشةةطاا أا مثةةة ااجسةةا  يةة ا ده حةةول عمكانيةةة  جةةود االةةتال   ةةني محةةتل ا 
sociolinguisticsسا قا  أن  بل طا حا ل الت) يت  ي هطا ي ود عل القولق عاطا  ال ىن ن)س ن  ل  قد رأي ا 

 sociology ofأمةا  ية  ت دجيةل  ةإا ال)ة ق  ةني اةايمل الحةتل ني   اوة  لدية ل عن  أشةار عل أا مثةة عالقةة  ةني  اجتطاعيةات اللغةة( 
language  )اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة  sociolinguisticsالقةةةة اةةةا التقاؤمهةةةا ي الت ليةةةلل غةةة  أا الحةةةتل  األ ل ن  اةةةور اةةةاه ال 

 ,Trudgill, Peterيقةةةةة   حقةةةةةال  علطيةةةةةا  اجتطاعيةةةةةا   الدرجةةةةةة األ لل  ي تلةةةةةت  ااتطامةةةةة  األ    اةةةةةاا حنةةةةةو دراسةةةةةة اللغةةةةةةن ان ةةةةة ق 
“Introduction: sociolinguistics and sociolinguistics” in: Trudgill, Peter, Sociolinguistic 

Patterns in British language, Edward Arnold, 1978, P,7.                            
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اللغةةةو ،ِوالتحةةةولِاللغةةةو .ِواللسةةةانياتِاالجتماعيةةةةِ

،ِوتةةةةةدر ِقضةةةةةاياmicrosociolinguisticsِالصةةةةةغر ِ

م ةةل:ِالتسوعةةاتِاللغويةةة،ِواريقةةةِالحةةدي ،ِوا  ةةبالِ

سموذجيّةةةةةةِوليةةةةةرِالسموذجيةةةةةة،واللهنات،ِاللغويةةةةةةِال

ِوالتسوعاتِاللغوية.ِوأفعالِالبالم.

ِجتماعيةِللغة.ِالتسظيماتِاال

أمةةةا علةةةى مسةةةتوى الدراسةةةات اللسةةةانية املجتطاعيةةةة ال   يةةةة  ةةةإا الت) يةةةت  ةةةني الحةةةتل ني   
يضل شيئا  جديدا ن  قد أش نا ي  داية ااا الري   عل أا الت) يت نةا   مةمل نريي ةة ال بيةت ي 

ن  بل ممل الحتل ني 
 ة عل  املجتطان اللغوي(  ال عة ممل  جتدر انشارم ا ا عل دراسة السيد علا الشتا ال  ونة 

ل  اا ت عة الانئةل حي  ت ا ل الكتاب قضةايا عةدم مثةلق اللغةة sociolinguisticsمحتل  
ب  اة اجتطاعال  أ  اد الت ليل السوسيولوجا للغةل  األسس ال لطي ة لدراسة ال واا  اللغويةل 

سةانيات املجتطةاعا الحةغ ىل  ال)حةةاجل  ال   يةة اللغويةةل  اللسةانيات املجتطاعيةة الكة ىل  الل
 اللغويةل  اللهظاتل  الت وعات اللغويةن 

 نل ظ أا مثة موووعات ممل ال) ب أا يكوا ارتريانها مبحتل   اللسانيات املجتطاعيةة( 
أق ب ممل ارتريانها مبحتل   اجتطاعي ات اللغة(ل مثلق األسس ال لطية لدراسة ال ةواا  اللغويةةل 

اعية الحةغ ىل  الت وعةات اللغويةةن  ال لةة ي ق نةا للطحةتل  األ  ل ت ةود عل  اللسانيات املجتط
اعتطاداا الكري  على  ليات  ن  يةات لسةانيةن عنال نل ةظ ي دراسةت  ااتة  عةدة الدقةة ي نقةل 

 ةا أد ى عل  -حي طا اعتطةد لة  القا ةل  علة  املجتطةان اللغةوي(- sociolinguisticsمحتل  
وووعات الر اا ممل  طي   اللسانيات املجتطاعية(  ليس  علة  املجتطةان دراسة بث  ممل ال

 اللغوي( أ  محتل  الري    اجتطاعي ات اللغة(ن 
 اللسةةانيات املجتطاعي ةةة(  ةةدليل أنةة  قةةد  لةةاال  ةةإا دراسةةت  اةةاه ت تطةةد علةةى م)هةةوة محةةتل 

للغةةة(  تةة ج   ةةة  اجتطاعي ةةة اللغةةة(ل   سةةيولوجي ة ا sociology of languageتةة ج  محةةتل  
 ن  43 ة  عل  املجتطان اللغوي(ل  بل ها ت عات غ  دقيقة sociolinguisticsمحتل  

                                                 
ن ل ةل  السةيد علةا الشةتا قةد تةأع    عةة الةدبتور ايةا الةديمل اسةت 23(ل ص1996علا الشتان عل  املجتطان اللغويل  انسك دريةق ماسسة شةرياب ا ام ةةل السيد  43

اةة 1404 ة) 26ة األر  ةا ممل  يشطاا  ة عل  املجتطان اللغوي( ي مقال نش ه ي ج يةدم  اليةوة( الةر  ةدرت ي الةدماة يةو   sociolinguisticsحني ت ج  محتل  
عةةة الةةدبتور ل حيةة  نل ةةظ اعتطةةاد السةةيد علةةا الشةةتا علةةى اةةاا القةةال ي بتا ةة ل بطةةا نل ةةظ أالةةاه  ت  يةةل  يشةةطاا هلةةاا الحةةتل ل  اةةو الت  يةةل الةةوارد ي ت  3939ال ةةدد 

 ن  25ايا الديمل است ي مقال  الشار علي ن ان  ق السيد علا الشتال عل  املجتطان اللغويل ص
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لالثــاصا تحليــل وصــ ي لمصــار  الد اســةا معــاجم، رتــب ور اســات 
 مترجمة، مسا ر مصطلحّيةا 

عا بةةةل الحةةةةتل ات اللسةةةةانية املجتطاعيةةةة التضةةةةط ة ي اةةةةاه الدراسةةةة قةةةةد اةسةةةةتخ ج  مةةةةمل 
 ط ها ال اج  اللسانية ال   ية ال   ية  التترييقيةل  م ها   ض الدراسات اللسانية محادر م ي ةن 

املجتطاعيةةةةةةة ال عةةةةةةة عل اللغةةةةةةة ال   يةةةةةةةل  م هةةةةةةا السةةةةةةارد الحةةةةةةتل ي ة الةةةةةةر تقةةةةةةوة  ةةةةةةاب    ةةةةةةض 
 الحتل ات اللسانية  شكل عاة م  عهري  مقا ال ا ال   ية ي ا ال ت  الد رياتن 

 
 
 

  م اللسانية العربيةاأوالصا المعاج
ًمينن  مةةةة ه    ةةةةل ااتةةةة  ال ةةةةاج   تةةةدر   ةةةةا أا نقةةةةدة ااتةةةة  ال ةةةةاج  حسةةةةت التسلسةةةل الةةةة
سيكوا على ال  و التا ق حظ  ال ظ   شكل ل  الحادر الةر اعتطةد  اوة وه عليهةال  الة ه  

 التري   ي ن
ًي عةة يب للط)ةة دات ال لطي ة -1 سةةمل السةة  اال ق حة  ال) يةةةل مةةمل  وةة الحةتل ل م ظةة  ع ليةة
 (ق 1967 

قريل الريد  ي   ل ااا الحدر مل ةد أا نابةد علةى وة  رم استقحةا    ةض ال ةاج  الةر   
ق  تال ل ي جمال اللسانيات  ألجل اللسانياتل  م ها ااا الحدرل  نلا لسريريني 

األ لق أا  ةةةةةةني د ةةةةةةر اةةةةةةاا ال ظةةةةةة  جمطوعةةةةةةة مل  ةةةةةةأع نةةةةةةا مةةةةةةمل محةةةةةةتل ات اللسةةةةةةانيات  
 املجتطاعيةن 

الثا ق مبا أا اات  الحتل ات قد س تدا هلا ي جمال الدرع اللسا  املجتطاعا  إا تتري ها 
 الاي رمبا   يهت   او    ال  ومة التحوري ة الر ي كسها ااا ا ةال  ي ااا الحدر أم   مه ل

أع  عل الكشل عمل مدى  - الض  رم-على محتل ات ن  نقتة ااتطام ا ناا الحدر ستقودنا 
ًم ية ي تشك ل الحيا ال   ية للطحتل ات اللسانية املجتطاعيةن  ال)وارق ال
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يقةةة  اةةةاا ال ظةةة  ن  احلظةةة  التوسةةةْ ي سةةة  عشةةة م  ةةة) ة تضةةة  مقدمةةةة ل هظةةة  ي اةةةاا 
ًيةةة مةة   ال ظةة ل ا يلةةا نلةةا أر  طاجةةة  نةةس  تسةة وا  ةة) ة تضةة  محةةتل ات  اللغةةة ان لي

 مقا ال ا ال   يةن 
ل ظةةة  موسةةةوعيا   شةةةكل نسةةةيب حيةةة  اعتطةةةد  اوةةة   علةةةى جمطةةةل الحةةةتل ات  ية ةةةد  اةةةاا ا

ًيةة الةر تةسةت طل ي جمةاملت علطيةة    يةة   ة اعي ةن  مةمل الطكةمل أا نقةول عا  اوة   قةةد  ان لي
قةةةةاة علةةةةى عةةةة  الحةةةةتل ات التدا لةةةةة ي جمةةةةاملت علطي ةةةةة مت وعةةةةة مثةةةةل السياسةةةةةل  الحةةةة اعةل 

ًراعةةةةل  الكيطيةةةا نننع ن أمةةةا محةةةتل ات اللسةةةانيات  هةةةا قليلةةةة مقارنةةةة  ريقيةةةة محةةةتل ات   ال
 ا املت األال ىن  

 يةاالةا علةةى اةاا الحةةدر اللةو ه مةةمل الحةادر  ال اجةة ل  ل ةل السةةريت ي نلةا ي ةةود عل ت ةةون 
جماملت الحتل ات الثريتة  ي ن ا عا عدة اعتطاد  او   على محتل ات  مل  م نيل أ  جمةال 

 أماة  او  ليس مبتخحصن  علطا ادد يش  عل أن ا
أمةةا عةةمل م هظةة   هةةو يشةة  ي القدمةةة عل أنةة  قةةد ارتكةةً علةةى عجةة ا ات دقيقةةة مت لقةةة   عةةة 
الحتل ات  ن ق الت  يتل غ  أا عج ا ات  ي عة ب الحةتل ات  مقا ال ةا تت ةاقض   اةاا 

ثةةل محةةتل  الةة ه ل  هةةو علةةى سةةرييل الثةةال يةةاب  غةة  مقا ةةل عةة يب  احةةد للطحةةتل  الواحةةد م
drift  ةةة ه ن  نل ةةةظ ي ااتةةة ل انسةةةاقل تتةةة القل نهةةة ه ل جه ق اجتةةةاهل انسةةةياقل مسةةةاقل نةةة  ل جمةةةً 

القا الت أاا تتأرج   ني أ زاا األ ا   األ  ال  ا ت ل ال قل ا ا خمال)ا  ل قل الحتل  الةاي 
 ةةاج  اللسةةانية يقتضةةا سةةا مقا ةةل  عةة يب  احةةدل  مشةةانا  ل قةةل ال)ةة دات اللغويةةة بطةةا اةةو ي ال

 ال امةن 
( أمةةاة ◦ اعتطةةد حسةةمل السةة  اا هلةةاه الحةةيا عالمةةات تشةة  عل نةةون الكلطةةة  يضةة  عالمةةة  

الحةة)ةل  عالمةةة  *( أمةةاة ال) ةةلل  عالمةةة  ق( أمةةاة  ةةيا ا طةة ل  عالمةةة   ( أمةةاة الكلطةةات 
 على ود هن  ×( الر ت اد  القا ل األ ل الووونل  عالمة 

 اةو  الت  يةل(  lexicographyر عمل أا  أساسةيات  ة اعة ال ظة   قد يل ل ااا الحد
الاي ي د  ال بمل األساع ي بل م ظ  سوا   باا م ظطا  عاما  أ  خمتحا  

 ن 44
 (ق1982ق اطد علا ا و ل  ظ  عل  اللغة ال   يل ممل  و م  -2

                                                 
 ن  133(ل ص1993ع  ااي   مل م ادن ال ظ  ال لطا ال  يب الختص ح  م تحل الق ا احلادي عش  اهلظ يل     تق دار الغ ب انسالمال  44
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ت يقةة  اةةاا ال ظةة  ي عحةةدى  أر  طاجةةة  ةة) ةل  قةةد تضةةط   مالحةةت نبةة   يهةةا  ةةوتيطا
ًيةل   وتيطات اللغة ال   يةل  االتحارات شاج ة ي اللسانيات م  رموزاةا الشةاج ةن   اللغة ان لي
ًيةةةة م تريةةةة   بطةةةا وةةة    يهةةةا مسةةة دا  للطقةةةا الت ال   يةةةة الةةةر اعتطةةةداا ي نقةةةل الحةةةتل ات ان لي

 ت يريا  أل)رياجيا ن
 مل   سةةةةري طاجة  نبةةةة   ةةةة  سةةةةتيتية أا عةةةةدد الحةةةةتل ات ي اةةةةاا ال ظةةةة  حةةةةوا  أر  ةةةةة 

 ن  45محتل 
اعتطةد ا ةةو  ي اةاا ال ظةة  علةى محةةادر أج رييةةة  ع  يةةل  الحةةادر األج رييةة تت لةةت مبظةةالق 
اللسانياتل  اللسانيات الو )يةل  الحوتي اتل  ال  و الت ويلال  ال  و الةو ي)ان أمةا الحةادر 

ده علةى الةورد ل ة    لريكةال ال   ية  غالرييتها بان  يص جمالق الحةوتي اتل  انوةا ة عل اعتطةا
  جمطوعة الحتل ات ال لطية  ال) ية الر أق  اا جمط  اللغة ال   ية  القاا من 

 نبةة  ا ةةو  ي مقدمةةة م ظطةة    ةةض انرشةةادات الةةر ت ةةني مسةةت طلا اةةاا ال ظةة ل  نلةةا 
  ش ح  لل موز الر است طلها ي لغة الش  ل  الت  يلن 

 مقا ةل عة يب  احةد أمةاة   ةض الحةتل اتل غة  أنة  ية ر اةاا  يةاالا علةى ا ةو  نبة  غة 
ال طةةل  قولةة ق ل ع ةةدما ب ةة  أجةةد م اد ةةات ع  يةةة بثةة مل ب ةة  أسةة داا  ادجةةا  مبةةا أراه أ ضةةلهال 

 أت ك لست طل ال ظ  احل ي ة ي تريين ما يشا  م هال
ل  ااا القول اجتهاد م   غة  أا م ظطة  46

 دايةة   لةت مشةكلة عةدة اسةتق ار  -ي ن ة ي-للسةانية األ ل  هةو ااا مبا أن  ي د ممل ال ةاج  ا
 الحتل  اللسا  ال  يب م ا أبث  ممل عقدي مل  نحلن 

 لقد احنح  م ه  ا و  الاي  ي    ي القدمة على تووي  ال موز الر است طلها وطمل مة  
ا عا مثةة محةةتل ات   ال ظة ل    يةووة  بي)يةة نقلة  للطحةةتل اتل أ  الة ه  الترية  ي نلةان

بثةة م ل سةة  اللغويةةةل  محةةتل ات ل)ةة  ن اةةاه األسةة  الةةر تةسةةطى  ةةة  اللغةةات السةةليلة(ل  اةةاا 
املعتطةةاد مل ةةوظ أيضةةا  ي م ظةة  مةةاريو  ةةاي    انةةا جةةاي ور  ةةا يةةوحا  ةةأا ا ةةو  قةةد اعتطةةد 

 علي   شكل بري ن  
 (ق 1983 م ظ  عل  اللغة احلدي ل  و  خنرية ممل اللغويني ال  بل  -3

                                                 
 ن172ل ص1992ل 2ل ن10ستيتيةن لحنو م ظ  لسا  شامل موحدل مشكالت  حلوللل أحبا  ال موكل م     45
ًين     تق مكترية لري اال اطد علا ا و ن م ظ  عل  اللغة ال 46 ًيل ع يب م  مس د ع يبل ع لي  ن x(ل ص1982   يل ع لي
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ًيةةة لغةةة الةةدالل مةة   ي قسةة  اةةاا ال ظةة  عل قسةةطنيق قسةة  جة لةة   يةة  الحةةتل ات ان لي
ت تيريهةةا أل)رياجيةةا ل  يقةة  اةةاا القسةة  مةة  القدمةةة الووةةوعة لةة  ي ماجةةة  عةةال   ةة) اتل  قسةة  

وعة ج لةة   يةة  القةةا الت ال   يةةة لغةةة الةةدالل مةة  ت تيريهةةا أل)رياجيةةا  أيضةةا ل  يقةة  مةة  القدمةةة الووةة
ل ل  الحةادر  ال اجة  الةر اعتطةد عليهةا ي ماجةة  نةس عشة م  ة) ةن  قةد اشةتطل علةى عالعةة 

 ن 47 مل  محتل 
ًيةةة  األالة ى  اللغةةة ال   يةةل  أشةةار ا  نبة   اوة و اةةاا ال ظة  مقةةدمتني  عحةدامها  اللغةة ان لي

 ةةةابال  اطةةةود  ي األالةةة م عل أنةةة    ةةةد عمتةةةاة اةةةاا الشةةة  ن قةةةاة بةةةل مةةةمل الةةةدبتور اطةةةد حسةةةمل
ع اعيةةل  ةةيين  إعةةادم ال  ةة   يةة  مةة م أالةةة ىل  عدرا  محةةتل ات بةةاا مل ةةد مةةمل عوةةا تها مةةةمل 

 م ظ  اارمتاا  ستوركل  م ظ  ماريو  اي    انا جاي ورن 
أمةةةةةةا  ال سةةةةةةرية عل الحةةةةةةادر  هةةةةةةا ي جمةةةةةةالق  قةةةةةة  اللغةةةةةةةل  اللسةةةةةةانياتل  اللهظةةةةةةات ال   يةةةةةةةل 

بطا اعتطةد ا علةى جمطوعةة مةمل ال ةاج  أحاديةة اللغةةل  ع اجيةة  اللسانيات ال )سي ةل  الحوتي اتن  
اللغةل  انوا ة عل   ض السارد الالحقة  ري ض الال)ات ال   ية اللسانية ي ال حل الثةا  مةمل 

 الق ا ال ش يملن 
ي)تقةة  اةةاا ال ظةة  عل األسةةس اللغويةةة الحةةتل ي ة الةةر يقةةوة عليهةةا نقةةل الحةةتل اتل  الةةر 

أا تةوو ة  ي القدمةةةن أمةةا مةا أشةة  عليةة   هةا ال ةةاي  الةةر ايةات ي أع ةةا  ال اج ةةة مةمل ال)ةة ب 
مثةةلق املقتحةةار علةةى مقا ةةل عةة يب  احةةد   قةةد متيةةً  ةةالا(ل  ععتةةا  األ لوي ةةة للطقةةا الت ال   يةةة 

 ن appositiveالشهورم قدُيا   حديثا  مثلق الريدلن عتل الريياا 
ل acousticلة الت  يةةت  شةةكل مل ةةوظ مثةةلق األبوسةةر   ةةأ  اوةة و اةةاا ال ظةة  عل  سةةي

نننع ن   ةة ر ا اةةاا التوجةة   ةةةلغياب مقا ةةل عةة يب acrophonyل  املب   ونيةةا ablautاأل ةةال ت 
ل acousticل  اةةاا الت يةة   ةةالل مةةا  ةةده مةةمل ت عةةات هلةةا مثةةلق   ةةا 48دقيةةت  م اسةةتنننل

acrophonyل  املقتتان اهلظاجا ablaut ت ا ب  ويت 
 ن 49

أمةةةا  يطةةةا يت لةةةت  ت  يةةةل الحةةةتل ات  ةةةإا  اوةةة ا اةةةاا ال ظةةة    ي تطةةةد ا عليةةة ن  مبةةةا أا 
ال ظ  قد سلا  ي   او وه ن يقة ال عة  الت  يت  إا الل ةوظ اةو عةدة بشة)ه  عةمل الة ه  

                                                 
ًا ين لعالعة م اج  للطحتل ات اللسانية  اللغة ال   يةلل جملة ال ظطيةل ن 47  ن 177ل ص1986ل 2اطد رشاد احلط
ًي    ع  -   ال  اق م ظ  محتل ات عل  اللغة احلدي  ع يب  اطد حسمل  ابال 48 ًيع لي  ة(ل ص  ل(ن 1983ع يب(ن     ت ق مكترية لري اا ل  -لي

ًا ين لعالعة م اج  للطحتل ات اللسانية  اللغة ال   يةلل جملة ال ظطيةل ن 49  ن180ل ص1985ل 1اطد رشاد احلط
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التري  ي ااتني الوسيلتني   على األالص  سيلة الت  يت الر  تا  عل رس  مسالكها ممل حي  
 أل وات الحامتة  الحاجتةن رس  ا
ق جمةةدي  اريةةة  بامةةل اله ةةدعل مةةمل  وةة  م ظةة  الحةةتل ات ال   يةةة ي اللغةةة  األدبن -4
 ( التري ة الثانيةق1984 

يتكةةةوا اةةةاا ال ظةةة  مةةةمل أر  طاجةةةة  أر ةةة   نسةةةني  ةةة) ة وةةةةط    يهةةةا الحةةةتل ات ال   يةةةة 
ًيةل  تس   عش يمل  ) ة للطحتل ات ان  ًية الثريتة مس دا ن  مقا ال ا ان لي  لي

اعتطةةةد  اوةةة ا اةةةاا ال ظةةة  علةةةى محةةةادر مت وعةةةة  نات جمةةةاملت عةةةدم مثةةةلق علةةةوة القةةة  ال 
 ال  ول  الريالغةل  األدب ال  يب القد   احلدي ل  ال  ةول  الحة  ل  اللهظةاتن بطةا اعتطةدا 
ًيةةة ة علةةةى محةةةادر محةةةتل ي ة متخححةةةة مثةةةلق محةةةتل ات ال)لسةةة)ة  اللغةةةات ال) نسةةةية  ان لي

 ال   يةةة للةةدبتور أ ةةو ال ةةال ال )ي)ةةا   الةة يملن أمةةا محةةادرمها األج رييةةة  هةةا متيةةل ي الغالةةةت عل 
جمةةةال ال   يةةةةات األد يةةةة بال   يةةةةة ال  مانسةةةية  ال قةةةةد التقليةةةدينننع ن أمةةةةا ي جمةةةال اللسةةةةانيات 

 ن psychology of language إاطا قد بانا مهتطني    ل  ال )س اللغوي 
ًيةةةة لغةةةة الشةةة  ل  قامةةةا   تيةةةت ااتةةة   قةةةد ج ةةةال القةةة ا الت ال   يةةةة لغةةةة الةةةدالل  اللغةةةة ان لي

ًين عةةةة يب ي  الةةةة  الكتةةةةابن  قةةةةد أشةةةةارا عل  القةةةةا الت ت تيريةةةةا  أل)رياجيةةةةا ل مةةةة   وةةةة  مسةةةة د ع ليةةةة
اعتطادمهةةةا الكامةةةل ي ت  يةةةل الحةةةتل ات علةةةى اقتريةةةاع ت  ي)ةةةات سةةةا قة مةةة  التحةةة ي   اسةةة  

ض التةةةة   عةةةةمل محةةةةدره ي الغالةةةةتن  ان ةةةة  علةةةةى سةةةةرييل الثةةةةال  ةةةةاحت الت  يةةةةل نةةةةادرا ل  غةةةة
 (ن parenthesisمحتل ق املع اب 

أمةةةا الحةةةتل ات اللسةةةانية املجتطاعيةةةة  )يةةة  أحةةةد عشةةة  محةةةتل ا  مت لقةةةا   الةةةدرع اللسةةةا  
وةةةطمل الحةةةادر مهةةة   جةةةدا ل ملرتريةةةا  محةةةتل ات   -أي ال ظةةة -املجتطةةةاعال غةةة  أا اعتطةةةاده 

 vernacular  cant  slangمب)ةةةةةةةةةااي  أساسةةةةةةةةةية مثةةةةةةةةةلق محةةةةةةةةةتل ق  اللسةةةةةةةةةانية املجتطاعيةةةةةةةةةة
 colloquialism  idiolect  regionalism نننع ن 

ًت عي ادل   -5  (ق 1984م ظ  الحتل ات اللغوية  األد يةل ممل  و  علي  ع
يتكةةوا اةةاا ال ظةة  مةةمل ماجةةة  سةةةري   نسةةني  ةة) ة عة وةة   يهةةا الحةةتل ات األلانيةةةة   

ًي مقا ال ةةةةا ان  ًيةةةةة ا ال   يةةةةةل  سةةةة   عشةةةة يمل  ةةةة) ة للطسةةةة د  ع ليةةةة عةةةة يب(ل  اع ةةةةني  -لي
ًي(ل أيق أا اةاا ال ظة  ي ةد عالعةا  اللغةة  - عالعةني  ة) ة للطسة د  عة يب  trilingualع لية

dictionary ن 
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ًت عياد  األلاني ةل  اةا ي جمةاملتق اللسةانيات   أغلت الحادر الر اعتطدت عليها علي  ع
 علةة  الدمللةةةل  علةة  الحةة  ل  علةة  ال  ةةول  علةة  األدبن أمةةا ال اجةة  ال   يةةة  هةةا  التار يةةةل

قليلةةةةةل  تةةةةد ر حةةةةول  قةةةة  اللغةةةةةل  اللسةةةةانياتل  الحةةةةوتي ات عل جانةةةةت اعتطاداةةةةا علةةةةى م ظةةةة  
الحةةتل ات ال   يةةة ي اللغةةة  األدب  ةةدي  اريةةة  بامةةل اله ةةدعل  مسةة د جمطةة  اللغةةة ال   يةةة 

  الحتل ات اللسانية(ن  القاا م ا اص  ة 
ًت عيةةاد اةةا الحةةادر   مل ةةد مةةمل انشةةارم عل أا ال اجةة  ال   يةةة الةةر اعتطةةدت عليهةةا عليةة  عةة

 ن)سها الر اعتطد عليها ا و  ي م ظ  عل  اللغة ال   ين 
 يتكوا ااا ال ظ  ممل مقدمة  اللغة األلانيةل ا تونئة  اللغة ال   ية تش   ي  عل اعتطاداةا 

ه  الش   الوجً لكل محتل ل غ  أاا   تاب  م هظها ي عطلية سةا القةا الت ال   يةةل م 
لةةاال نل ةةظ أا ي ت عةةة   ةةض الحةةتل ات  وةة  غةة  مقا ةةل عةة يب  احةةد مثةةلق رنانةةةل هلظةةة 

 ن jargonح  ي ةل لغة نريقي ة 
قةةةةةاموع اللسةةةةةانيات مةةةةة  مقدمةةةةةة ي علةةةةة  الحةةةةةتل ل  وةةةةة  ق عريةةةةةد السةةةةةالة السةةةةةديل  -6
 (ق1984 

يق  ااا القاموع ي عالعة أقساةل القس  األ ل عريارم عمل مقدمة نويلة ي الحةتل ي ات ي 
  نسا ي اع ني  سري ني  ) ةل  -س   تس ني  ) ةل  القس  الثا  عريارم عمل قاموع ع يب

 ع يب ي مثاا   سري ني  ) ةن  - القس  الثال  عريارم عمل قاموع   نسا
ل د ا نبة  50لسانية زاا  أر  ة  مل   عالمثاجة  نسةني محةتل ا   يريلا عدد الحتل ات ال

شة   هلةا أ  ت  يةل ل)اايطهةةا رغة  تأبيةده علةةى نلةا ي قولة ق لالقةةاموع الخةتص قةد يةة د عنا 
 حيد اللساا حبية  يةاب  الحةتل  ال لطةا ا يةةاتى لة   الشة   ال اسةت علةى قةدر القةاة الةاي 

 ع ن 51يتظ   ي  عل مست طل القاموعنننل
 يةقس  السدي القدمة عل مثانية أقساةق 

األ لق ال لوة  محةتل ا ال حية  يريةني أمهيةة الحةتل ات  د راةا ي ال لةوة الةر  تضة هال 
 د راا ب مً ي ن اة عالمان  قد مي ً  ي ها   ني األل)اظ األداجية

 ن 52

                                                 
 ن175ل ص1992ل 2ل ن10ستيتيةن لحنو م ظ  لسا  شامل موحدل مشكالت  حلوللل أحبا  ال موكل م     50
 ن  91ة(ل ص1984ع يب ل م  مقدمة ي عل  الحتل ن  تونس ق الدار ال   ية للكتاب ل  -  نسا     نسا -سالة السدين قاموع اللسانياتل ع يبعريد ال 51
 ن 13الحدر السا تل ص 52
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ًا  دا ل الثةةا ق أعةة اب القضةةية امل ةةتالحي ةل حيةة  عا الحةةتل  ي ةةد رمةة مل  علةةى م)هةةوة م ةةني 
  لو  ةقد ااا ال مً ل)قد ال ل  الاي ا تل  علي  ل شارم    عل أحد م)اايط ن 

لت داالةل ن امة  اللغةويل  الثال ق اللسانيات  الحتل ي اتل حي  يش  عل أا  الحتل   ة
ت لغة  اللق  مل يكوا  إ دان  يغة لغوية جديدمل  قدر ما او است طال م) دم لغوية ممل م) دا

مةةا ي نتةةاق مةةدلو  وةةيت  اةةددن  يشةة  عل عسةةهامات علةة  التأ ةةيل  علةة  الدمللةةة ي توليةةد 
 م ه  علطا لغوي يقوة علي  سا الحتل اتن 

ال ا  ق امل تال   احل بة الااتي ةل  يش   ي  عل  ساجل  و  الحتل  ممل اشةتقاق أ  جمةاز 
الااتية ي االتيار ااه الوساجل  ت يقةة عشةواجية أ  حن  أ  ت  يتل بطا يةش  عل أزمة احل بات 

 مل تقي  حد دا  لكيل  م  نست طل ن يقة م ي ة  دمل  ممل الت ق األال ىن 
ا ةةامسق م اتةةت التظ يةةد امل ةةتالحال حيةة  ية ةةاجل  يةة  م احةةل نشةةو  الحةةتل   ابتطالةة ل 

  ااق التقريلل  الت)ظ ل ا التظ يدن 
ثةةل  ةةول  ةةيغة لغويةةة عل مةةدلول تضةة   ا طاعةةة الةةر تسةةت طل  ألجةةل الدمللةةة  ةة    التقريةةلق ُية

على متحور راج  لديهال  يريةدأ  التةأرج   ةني قريولة  لةدى ااتة  ا طاعةة مةمل عدمة ل  يكةوا اةاا 
ال)هوة غ يريا  على اللغة ح  يت ول تدرتيا  عل م)هوة مألو    د بث م است طال   شيوع  مثلق 

  الستيلستيا(ن 
يةةة اد  ةة  اسةةت دا  م)هةةوة جديةةد ي لغةةة مةةا  ةةا ي ةةت  مةةمل نلةةا ال )ةةور عةةمل  الت)ظةة ق الةةاي 
مةمل  الستيلسةتيا(ل  ت)كةا م)هومة  عل مكونةات عةدم  -على سةرييل الثةال-دال ل أيق ال )ور 

 تقوده عل  و  عريارم مت ددم الكلطات مثلق  عل  األساليت األد ية(ن 
مل ن يةةت القةةدرم التألي)ي ةةة الةةر تتطتةة  نةةا  التظ يةةدق الةةاي يةلظةةأ  يةة  عل ع ةةدان مقا ةةل عةة يب عةة

  دمل  ممل  عل  األساليت األد ية(ن   stylisticsاللغة ال   ية مثلق  األسلو ي ة( 
السادعق محتل  ال ل   عل  محتل  ل  قد نبة   ية    ةض املالتال ةات الةر نة أت علةى 

ً  نلا عل عدم أسةرياب أمههةا االةتال  ال حةادر الةر ي تطةد ت عة محتل ات اللسانياتن  ي 
عليها ال عوا ي ت عا   أ  حبوعه  الت لقةة  الةدرع اللسةا ل  الة دد  ةني ال)ةااي  السةت دعة 

  ال)ااي  ال اعي ةن 
السةةةةا  ق ا هةةةةود ال   يةةةةة ي الحةةةةتل  اللسةةةةا ل حيةةةة  يةةةةاب  أاةةةة  الال)ةةةةات الةةةةر  هةةةة تل 

ض الةد ريات قريةل  هةور قاموسة  اةاال  الةر  ال عات الر عةطل ل  القاملت الر بتري  ي   
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ًيةةةد عةةةمل عالعةةةني م ج ةةةا ن  يةشةةة  اطةةةد حلطةةةا الي ةةةل عل أا سةةة د عريةةةد السةةةالة السةةةدي هلاتةةة   ت
الال)ات ي قح  ال) ص الدقيت للطقا الت الثريتة أماة الحةتل  اللسةا  األج ةيب الةابور  يهةال 

 ن 53عل جانت تقييطها
جة ل   ية  أشةار عل   ةض القةواميس الختحةة الةر  هة ت ي الثامملق القةاموع الخةتص  جان

ال ح  احلدي  ي الدرسة ال) نسةيةل  عل أشةكال القةواميس الختحةة  شةكل عةاةل  الةر تكةوا 
أحاديةةةة اللغةةةةةل أ  ع اجيةةةةة أ  عالعيةةةةة أ  أبثةةةة ل  عل ال)ةةة  ق ا وا ي ةةةةة  ةةةةني القةةةةاموع ني ال  ةةةةيد 

اللغةةوي الخةةتص    لةة  مةةمل ال لةةوة أ  مبظةةال  احةةد مةةمل  اللغةةوي الشةة كل  القةةاموع ني ال  ةةيد
 ال) وان 

أما عمل مدى الحتل ات ال) نسية الثريتة ي قاموس   ةإا جمامل ةا تت ةون  هةا يق الحةاجص 
اللغةةةةةاتل  الحةةةةةةوتي اتل  ال ةةةةةةاج ل  علةةةةةة  الدمللةةةةةةل  ال  ةةةةةةو  مدارسةةةةةة ل  اللسةةةةةةانيات ال )سةةةةةةيةل 

 ن 54 اللسانيات املجتطاعية
 ى ااا القاموع  ها على ال  و التا ق أما الآالا عل

األ لق ال)ارقة  ني الت     التترييتل حية   ةد عريةد السةالة السةدي ية ب ةً علةى أمهي ةة ال  ةاة 
امل ةةةتالحا التكامةةةل الةةةاي مل يتةةةأت ى عمل  عةةةمل ن يةةةت ا هةةةاز ال)هةةةوما الةةةاي ي  وةةة  القةةةاموع 

    علةى ال)ةااي  د ا  جةود ت  ي)ةات ن  الساال الاي س ت ح  اااق بيل يت  الت 55الختص  
ث ةةل ا انةةت األقةة ب للكشةةل عةةمل ال)هةةوةل  لةةاا  ةةإا  هلةةا؟ذ حيةة  عنةة  مةةمل ال لةةوة أا الت  يةةل ُية

 ن56الت امل م   أيس  ممل الت امل م  ال)هوة
الثةا ق الت ةةالت  اللغةةة ال   يةةة ي مقدمتةة  ال   يةةة للقةةاموعل عن   ق ةة ة علةةى لغةةة  ةة ريةل متيةةل 

 ال)ااي  الت   ي ة للطحتل ي ات أبث  ممل بش)ها  ع  ازاا للقار ن عل عال)ا  
 (ق 1984م ظ  اللسانيةل  و  ق  ساة   بةل   -7

يق  ال ظ  الكوا ممل محتل ات   نسية  لغة الداالل(  مقا الت ع  ية  لغة الشة   ( ي 
  ) ةن  ي ااا   نسا(  يق  ي عال   ستني -ماجتني  اع ر عش م  ) ةل أما الس د  ع يب

                                                 
 ن 38ل ص1987ل 28اطد حلطا اليلن لالحتل  اللسا   قاموع اللسانياتلل جملة اللساا ال  يبل ن 53

 ن 42تل صالحدر السا  54
 ن 93عريد السالة السديل قاموع اللسانياتل ص  55
 ن 139(ل ص2003محت)ى ناا  احليادرمن ممل قضايا الحتل  اللغوي ال  يبل  الكتاب الثا (ن  األرداق عا  الكتت احلدي ل  56
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ن  قةةةد اعتطةةةد  سةةةاة   بةةةة علةةةى محةةةادر ع  يةةةة عةةةدم م هةةةا 57ال ظةةة  حنةةةو أل)ةةةني  مةةةاجر محةةةتل 
ال ةةةاج  ال امةةةة بةةةالورد  ال هةةةلل  ال ةةةاج  ا ا ةةةة مثةةةلق م ظةةة  علةةة  اللغةةةة احلةةةدي  لةةةة  ةةةابال 
  الةةة يملن أمةةةا ال اجةةة  ال   يةةةة  هةةةا ي جمةةةال اللسةةةانيات  علةةةى األالةةةص علةةة  األسةةةلوبل  علةةة  
الدمللةل  اللسانيات التوليدي ة  الت ويلي ةن بطةا جتةا ز ال اجة  اللسةانية عل   ةض ال اجة  الريالغي ةة 

 الر تت ا ل موووعات ي الريالغة ال   ية  علومها الثالعةن 
أمةا الحةادر األج رييةة  هةا علةى قسةطنيل األ لق ال ةاج  ال) نسةية ا ا ةة  الةدرع اللسةا ل 

 ال  وي ة  السةيطياجيةن  الثةا ق بتةت  م اجة  حةول علة  الدمللةةل  ا تةابل  الوسوعات اللغوية 
 السةةةيطياجي اتل  األسةةةلو ي اتل  ال ظطي ةةةاتل  جمطوعةةةة بريةةة م مةةةمل ال اجةةة  الةةةر اةةةا عريةةةارم عةةةمل 

 مداالل للسانيات ال امةن
 قةةةةد جةةةةا  اةةةةةاا ال ظةةةة  مكطةةةةال  لقةةةةةاموع  ةةةةغ   ةةةةدأ ي  وةةةةة   اةةةةو  الةةةةدبتور اغ ةةةةةانيوع 

 اشةةاة األيةةويبل ا أعةةاد ال  ةة   يةة   حةةدهل  زاد عةةددا  لةةيس  قليةةل علةةى الحةةتل ات الحيحةةال 
الثريتة سا قا ن  يشة  عل أنة    يكتةل  ووة  مقا ةل  احةد للطحةتل  ال) نسةا الواحةدل  ةل قةاة 
 وو  م    األل)اظ ال   ية الر تتضطمل دمللتها ال ىن اللسا ل  ااا جلةا  ي ت قيطة  لقةا الت 

الواحةدن  ي طةد  سةاة   بةة عل  وة  شة   مةوجً مل يتظةا ز سةري  بلطةات ي مواوة ل  الحتل 
 ن يقتةة  ي الت  يةةل متيةةل عل انتةةاز الةةاي رمبةةا   مل يقةةل  عةةمل عةةال  بلطةةات ي مواوةة  أالةة ىل

 ل  مب)هوة بث  ممل الحتل ات ال) نسيةن أم ا أغلةت الواوة   قةد  رد  يهةا الحةتل  ال) نسةا 
   ية الاليا  ممل الش   أ  الت  يلن  مقا الت  ال 

 قةةةد اعتطةةةد  سةةةاة   بةةةة ي سةةة ده للطحةةةتل ات علةةةى نبةةة  الحةةةتل  ال بةةةت   ةةةد الحةةةتل  
 الريسيْ م  املبت)ا   اب  ال  ح  ا ديد  ي  مثلق
 géographiqueجغ اي         
 __ classificationتح يل __    

 (ق 1986 و ل  م ظ  عل  اللغة التترييقال  و  ق اطد علا ا -8

                                                 
 ن175ستيتيةن لحنو م ظ  لسا  شامل موحدل مشكالت  حلوللل ص    57
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ًي عةةةة يب(ن  -يقةةةة  ال ظةةةة  ي ماجةةةةة  سةةةةري   سةةةةري ني  ةةةة) ة  اةةةةو م ظةةةة  ع ةةةةاجا اللغةةةةة  ا ليةةةة
 يشةةةةتطل علةةةةى مل ةةةةت ال مةةةةوز السةةةةتخدمة ي لغةةةةة الشةةةة   أ  الت  يةةةةلل  مل ةةةةت  املالتحةةةةارات 

 الشاج ةل  مس د للطقا الت ال   ية م ترية ت تيريا  أل)رياجيا  ي اع ةتني  عالعني  ) ةن 
طد ا و  على أي م ج  ع يب ي تريْ ارتريانا  مرياش ا   اللسانيات التترييقيةل  رمبا يكوا    ي ت

السةةريت ي نلةةا قلةةة الري ةةو  الت لقةةة نةةاا ا ةةال ي نلةةا الوقةة ن أمةةا الحةةادر  ال اجةة  ال   يةةة 
 قةةد ت ا لةة  جوانةةت     عةةا  مت وعةةة مثةةلق ت لةةي  اللغةةةل  ابتسةةاب اللغةةةل  اللسةةانيات ال )سةةيةل 
 اجتطاعي ةةةات اللغةةةةل  اللسةةةانيات املجتطاعيةةةةل  التقا ةةةل اللغةةةويل   ليةةةل األالتةةةا ل  االتريةةةارات 

 اللغةل  الخت ات اللغويةل  اللسانيات االيةل  القاموسي اتن 
 لقةةةةد سةةةةار ا ةةةةو  علةةةةى م هظةةةة  ال هةةةةود ي م ظطةةةة  ال  ةةةة يل غةةةة  أنةةةة  االتلةةةةل ي ن يقةةةةة 

لواحةةةد الةةةاي ية)سةةة  مضةةةطوا الحةةةتل  وةةةطمل حقلةةة  الت  يةةةلل  هةةةو ا ةةةا اعتطةةةد علةةةى ال)هةةةوة ا
ا اص   أحةد  ة  ن اللسةانيات التترييقيةةل  اةو مة ه    يأالةا  ة  ي ال ظة  ال  ة ي الةاي بةاا 

 مقتح ا   ي  على ال)هوة الواحد للطحتل  الاي يش  عل م)هومني أ  عالعةن  
 
 (ق 1987 ال  قاموع الحتل ات اللغوية  األد يةل  و  ق عميل ي قوب   ال   -9
ًي -ي د ااا القاموع عالعا  اللغة  ع يب   ل  يق  trilingual dictionary  نسا(  -ا لي

ي أر ةة  مئةةة  اع ةةر عشةة م  ةة) ةل  انوةةا ة عل مسةة د للطحةةتل ات اللسةةانية  األد يةةة الةةابورم 
ًيةةةةة  ال) نسةةةةية ي أر ةةةة   سةةةةتني  ي ال ظةةةة  م تريةةةةة علةةةةى ال تيةةةةت األل)ريةةةةاجا للطحةةةةتل ات ان لي

 ةةة) ةن  ااةةةت   اوةةة وه  أالةةةا الحةةةتل ات اللسةةةانية  األد يةةةة مةةةمل جمطةةةون ال ةةةاج   القةةةواميس 
 الوسوعات األج ريية  ال   يةن  تت ةد د جمةاملت ااتة  ال ةاج   القةواميس  الوسةوعاتل  هةا يق 

 ال  ول  الح  ل  األدبل  الريالغةل  ال   بل  اللسانياتن
ًيةةةةةة  قةةةةةد اتريةةةةة   اوةةةةة وه م هظةةةةةا   اوةةةةة   ا  ي عةةةةة ب القةةةةةا الت ال   يةةةةةة  محةةةةةتل ا ا ان لي

  ال) نسية ن    على ال  و التا ق 
 أ مل ق ت تيت الدالل ال  يب   ت نتق  د ا ا ارن 

 عانيا ق  و  مقا ل ع يب  احدل ية د  لغة الداللل م  ش ح ن 
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علةةى الضةطةل  الضةةطة  عالثةا ق ي حةةال  جةود توا ةةت ي   يةة القةةا الت ال   يةة يقةةد موا الكسة م
 ية قص اةاا ال ظة  مقدمةة يووة   يهةا  اوة وه األسةس  على ال)ت ةل  ال)ت ة علةى السةكوان

ًي  ال) نسان   الر اعتطد ا عليها ي ت عة الحتل ني ان لي
 (ق 1989ال ظ  الوحد لحتل ات اللسانياتل  و  ق مكتت ت سيت الت  يتل   -10

الثانيةة مةمل عزمةان مكتةت ت سةيت الت  يةت  وة  م ظة  لسةا   ه  ااا ال ظ  وطمل ال حلة 
تتضةةطمل ععةةداد م ةةاج   1989حةة  عةةاة  1984موحةةدل حيةة  بانةة  ال حلةةة األ ل مةةمل عةةاة 

ًي  -ألغلةةت ا ةةاملت ال لطي ةةة مبةةا  يهةةا ا ةةال اللسةةا  الةةاي  هةة  لةة  م ظةة  عالعةةا اللغةةة  ا ليةة
تة)ظ نةا ي مكتةت ت سةيت الت  يةتل    ية شة  ل  اح58ع يب(  قد نةري  على االة ال اق ة -  نسا

حةة   قةة  بتا ةةة اةةاا الري ةة ن  ال حلةةة الثانيةةة تضةةط   نشةة  ال ظةة  الشةةار عليةة ل أمةةا ال حلةةة 
 ل  سيأيت احلدي  ع هان 2002الثالثة  قد بان  ي عاة 

ًي  -يقةة  اةةاا ال ظةة  ي مةةاجتني  اع تةةني  سةةري ني  ةة) ةن  ية ةةد م ظطةةا  عالعةةا اللغةةة  ا ليةةة
ع يب(ل  يتكو ا ممل عالعةة  مل   تسة ة  نسةني محةتل ا ل  قةد  وة  لكةل محةتل   -  نسا

ًي رقةةة   حسةةةت تسلسةةةل  وةةةطمل  قيةةةة الحةةةتل اتل بطةةةا  ةوةةة  لةةة  مسةةة داا اع ةةةاال األ ل  ع ليةةة
ًية  أرقامها ا ا ةة نةا   م هطا رتري   ي  القا الت ال   ية ت تيريا  أل)رياجيا  م   و  مقا ال ا ان لي

اةةا ي مةة  ال ظةة ل  الثةةا  ج لةة   يةة  الحةةتل ات ال) نسةةية اةةا لغةةة الةةدالل   وةة    بطةةا
ًية  أرقامها التسلسلي ة بطا اا ي ال ن    أمامها الحتل ات ان لي

 يشةةة  محةةةت)ى غل)ةةةاا عل أا اةةةاا ال ظةةة  قةةةد  قةةة  ي مشةةةكلة جمةةةاملت الحةةةتل ل حيةةة  
يقة الحلة  اللسانيات غ  أاةا مل تة تريْ نةا اعتطد  شكل بري  على محتل ات تت لت   لوة  ع

ارتريانةةا  مرياشةة ا ل  اةةاه ال لةةوة اةةاق ا ةةْل  الكتا ةةةل  ال قةةو ل  أمةة اب اللغةةةل  ال عةةةل  ت لةةي  
 ن59اللغةل  الش    ال   بل  انمال   الق ا م

 يكت ةةل اةةاا ال ظةة    ةةض الت طيةةة ي ت  ي)ةة  لةةري ض الحةةتل اتن   لةةى سةةرييل الثةةال يةةةورد 
 ةةا  مةةدارع  مل يةشةة  عل محةةدراا أ  ماسسةةها مثةةلق مدرسةةة األج ةةاعل  الدرسةةة ال  اميةةةل أ

  مدرسة احلالة انع ا يةن
                                                 

 ن174ل ص1992ل 2ل ن10لسا  شامل موحدل مشكالت  حلوللل أحبا  ال موكل م ستيتيةن لحنو م ظ      58

ن بطةةا أشةةار 154ل155ل156ل ص1998ل 46محةةت)ى غل)ةةاان لال ظةة  الوحةةد للطحةةتل ات اللسةةانيةل أي محةةتل ات ألي لسةةانياتلل جملةةة اللسةةاا ال ةة يبل ن 59
ًالةت الةر  قة   ي محت)ى غل)اا عل عةدد كةمل لةمل ي يةدهةا اةاا ال ظة  حيةمةمل ال ن  ان ة  161حة   ة) ة157املنةالن عليهةا أا ي ةود عل ال جة  الةابور مةمل  ة) ة    ُية

 ن  379-363ل ص 1994ل 1993ل 10ل 9ق اطد ش د لل لال ظ  الوحد لحتل ات اللسانياتلل جملة ال ظطيةل ال دداا لة األالتا  ي ال عة  ال ه أيضا  عل ع
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 syntagmبطةةا أن ةةا نل ةةظ تكةة ار القا ةةل الواحةةد أمةةاة عةةدم محةةتل ات مثةةلق  ت بيةةت( لةةةق 

 combinaison  phrase  لتري ةة الثالثةة علطا   أا ت عة الحتل ني  األ  لني  قةد االتل)ة  ي ا
 ( حي  تة ج  األ ل  ة  مة ب ت(ل  الثا   ة تأليل(ن2002هلاا ال ظ   

 تةةةدر   ةةةا أا نةشةةة  عل أا   ةةةاا م الت ةةةدد ي  وةةة  القا ةةةل ال ةةة يب قةةةد قل ةةة  ي اةةةاا ال ظةةة  
الةةةةاي ي ةةةةد  ال حلةةةةة الثانيةةةةة مةةةةمل م احةةةةل  وةةةة  م ظةةةة  لسةةةةا ل  طةةةة ه  التوحيةةةةد قةةةةاج  ي أغلةةةةت 

 عة  ي ل    د  جود غ  مقا ل  احد يلظأ  او وه عل االتيار مقا ل  احد  عم ا الحتل ات ال
مب اعةةام شةةيون الل) ةةةل أ   أحاديةةة ت بيريهةةال أ   سةةهولة ال تةةت نةةال أ   تواعيتهةةا للتث يةةة  ا طةة  

  التحغ   ال سريةن
نلةةا يت ةةا   ت)ضةةيل  اوةة ا اةةاا ال ظةة  الكلطةةة ال   يةةة علةةى ال ةة  بل  ةةإا أم ةةا  يطةةا يت ل ةةت 

 ع  ب  ة   اغطاتي ة(ن  دراسة است طالي ة(   الاي تة ج   ة pragmatics محتل  
 
 
 
ًي م     لريكال   -11  (ق 1990م ظ  الحتل ات اللغويةل  و  ق رم

ًي ع يب(ل  يق  ي مثاجاجة  س   ) اتل  او مكوا  -ية د ااا ال ظ  ع اجا اللغة  ع لي
ل األ لق مسة د الحةتل ات اللسةةانية 60نةاب اا بطةا اةةا ي ال ظة مةمل سةتة عشة  مسةة دا  ع  يةا  

ال   يةةةةة السةةةةتخدمة ي م ظطةةةة   أيق القةةةةا الت ال   يةةةةة الةةةةر أعريتهةةةةا ي الةةةة (ن  الثةةةةا ق مسةةةة د 
الحةةةتل ات اللسةةةانية ي الحةةةادر ال   يةةةة  أيق القةةةا الت ال   يةةةة السةةةت طلة ي محةةةادر ع  يةةةة( 

لحةادرن  الثالة ق مسة د محةتل ات علة  اللغةة ال ةاةن  ال ا ة ق مسة د غ  أن    يةش  عل اةاه ا
محةةةتل ات علةةة  اللغةةةة التترييقةةةان  ا ةةةامسق مسةةة د محةةةتل ات علةةة  األ ةةةواتن  السةةةادعق 

ن  السةةةةةةةا  ق مسةةةةةةة د محةةةةةةةتل ات علةةةةةةة  اللغةةةةةةةة grammarمسةةةةةةة د محةةةةةةةتل ات علةةةةةةة  ال  ةةةةةةةو 
مسة د محةتل ات علة   املجتطاعان  الثامملق مس د محةتل ات علة  اللغةة ال )سةان  التاسة ق

ن  احلةةةةادي عشةةةةة ق مسةةةةة د graphicsاللغةةةةة ال يةةةةةادين  ال اشةةةةة ق مسةةةة د محةةةةةتل ات ا تانةةةةةة 
ن  الثالةة  semioticsمحةتل ات علة  الدمللةةن  الثةةا  عشة ق مسة د محةةتل ات علة  السةيطا 

                                                 
ًي   لريكان م  60  ن 686 -547(ل ص1990ظ  الحتل ات اللغويةل     تق دار ال ل  للطالينيل ان  ق رم
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ن  ال ا ة  عشة ق مسة د محةتل ات الشة    علة  stylisticsعش ق مس د محتل ات األسلو ية 
poeticsال ةةة  ب 

ن  ا ةةةامس عشةةة ق مسةةة د محةةةتل ات علةةة    ةةةاجل األعضةةةا ن  السةةةادع 61
عشةة ق مسةة د الحةةتل ات ال امةةةن   تت ةةون محةةادره عل درجةةة أنةة  ية ةةد أ ضةةل ال ةةاج  اللسةةانية 
ًي م ة    لريكةا علةى محةادر بثة م  ال   ية الر اعتطدت على محادر عةدم  خمتل)ةةن  اعتطةد رمة

  الق  مت وعة  عليا عدداا موزعة حست ا
سةةةتة  عالعةةةوا محةةةدرا  يق اللسةةةانيات ال امةةةةل  اع ةةةا عشةةة  محةةةدرا  يق اللسةةةانيات التترييقيةةةةل 

 syntax سةةةري ة عشةةة  محةةةدرا  يق علةةة  األ ةةةواتل   احةةةد  عشةةة  ا محةةةدرا  يق ن ةةة  ا طلةةةة 
ل  عالعةةةة عشةةة  محةةةدرا  يق اللسةةةانيات املجتطاعيةةةةل  يق اللسةةةانيات grammar علةةة  ال  ةةةو 
ل graphicsاع ةةا عشةة  محةةدرا  يق اللسةةانيات ال يادي ةةةل  تسةة ة محةةادر يق ا تانةةة ال )سةةيةل   

 اع ةةةةا عشةةةة  محةةةةدرا  يق علةةةة  الدمللةةةةةل  مثانيةةةةة محةةةةادر يق السةةةةيطياجي اتل  عشةةةة م محةةةةادر يق 
 يق  anatomyل  أر  ةةة محةةادر يق علةة  التشةة ي  poeticsاألسةةلو ي اتل  يق علةة  ال ةة  ب 

ل   احةةد  عشةة  ا محةةدرا  يت لةةت  كتةةت  دراسةةات لسةةانية physiologyعلةة    ةةاجل األعضةةا  
ًية   مسارده  موسوعات  يهان عامةل  مثانية  عش  ا محدرا  يت لت مب اج  ع لي

 ال  ةةةةةةول  أم ةةةةةةا الحةةةةةةادر ال   يةةةةةةة  هةةةةةةا ي جمةةةةةةاملت عةةةةةةدم مثةةةةةةلق  قةةةةةة  اللغةةةةةةةل  ال قةةةةةةد األديبل
   يةةةةةةل  األسةةةةةلو ي اتل  علةةةةة  الدمللةةةةةةل  اللسةةةةةانياتل  الحةةةةةوتي اتل    ةةةةةض ال ةةةةةاج  اللسةةةةةانية ال

 اللهظي اتل    ض الدراسات حول ال ظ  ال  يب  الحتل ي اتل  انوا ة عل الورد  جمطوعة 
 الحتل ات اللسانية الر أق  اا جمط  اللغة ال   ية  القاا من  

ًي   لريكا ي م ظط   قد اات  جبوانت عدم م هاق   أما م ه  رم

                                                 

ل األ لق ع د دي)ي poeticsيش  محتل   61 ي الت ليةل الشة  يل   ال ه  اللغوييةش  عل تترييت ال   ية اللغوية  د ب يستال عل م)هومني 
الو ي)ةةة الشةة  ية للغةةة ي أي مةةمل املسةةت طالني  حيةة  يشةة  ا  ةة  عل   -ابريسةةوا علةةى األالةةص ر مةةاا ي-  الثةةا ق م)هةةوة   ةةض اللسةةانية ني  لةة 

 Crystal, D.,  a Dictionary ofن ان ةة ق  اللغةةوي ان ةةداعا أ  ا طةةا   نلةةا علةةى  ةة يد اللغةةة ال توقةةة أ  اللغةةة الكتو ةةة

Linguistics and Phonetics. Blackwell Publishers Ltd, 1997. (poetics).  ن 
ًي  األ لق يش  عل  ليل الش   اعتطادا  على ن  يات اللسانيات  م ااظها  -أيق م)هومني  -  لريكا  إن  يض  هلاا الحتل  مداللني  أما رم

راسةة حبةور   او ت  يل يت)ت م  ال)هوة األ ل الاي أشار علي  دي)يد ب يستال(ل  يض  ل  القا ل ال  يب  ش  ي ة(ن  أما الثا   هوق ما يت لت  د
ع د دي)يد ب يسةتالن ان ة ق  -أ ال  -ن  أ مل أا ت عت  األال م ليس    ي ة ل دة  ر د ال)هوة الثا  metricsش  ل  ي اد   محتل ق ال

ًي   لريكةةال م ظةة  الحةةتل ات اللغويةةةل ًي رمةة  (poetics1)ة( 1990مسةة دا  ع  يةةان   ةة  تق دار ال لةة  للطاليةةنيل 16عةة يب مةة   -عنكليةة
(poetics2)   ن 

 
م
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حتل اتل حي  ااةت   تطييةً الحةتل ات التدااللةة الةر ية ةمل أاةا م اد ةة ي أ مل ق متييً ال
   ض ال اج  ال   يةن 

 عانيا ق توحيد الحتل اتل حي  قاة  وو  مقا ل ع يب  احد للطحتل  األج يب الواحدن 
عالثةةا ق  وةة  الحةةتل اتل  الةةاي يشةة   يةة  عل نةة ق نقةةل الحةةتل   أي هةةا أ ضةةل   ةةا  علةةى 

 ر ا على تتوي  القا ل ي اللغة ال   يةن مدى قد
را  ا ق حد د الحتل اتل  ال اد  احلد د ا ةا اةو ال بيةتل حية  ابت)ةى  ال بيةت الريسةيْ 
ًيد مةةةمل حظةةة  ال ظةةة  مةةةمل  ًيةةةة د ا  وةةة  الحةةةتل ات ال بريةةةة الةةةر سةةةت ي الحةةةتل ات ان لي

مةةةةةمل جهةةةةةة أالةةةةة ى مثةةةةةلق  جهةةةةةةل  لةةةةةمل تةضةةةةةيل م)هومةةةةةا  جديةةةةةدا  عل م)هةةةةةوة الحةةةةةتل  الريسةةةةةيْ
colloquial  الةةةةةةةةاي يةشةةةةةةةة  عل محةةةةةةةةتل ات م بريةةةةةةةةة مثةةةةةةةةلقcolloquial expression 

 colloquial usage  colloquial word ن 
الامسا ق تريويت الحتل اتل حي  اات   ت ديد جمال بل محةتل ل  عا ت ةددت جمةاملت 

 الحتل  الواحد  إن  يض  ل  غ  مدالل  احد حست عدد م)اايط ن
ي شةةةةة  ح  للطحةةةةتل ات  قةةةةةد ااةةةةةت   الشةةةة    التوازيةةةةةة  ةةةةني أي محةةةةةتل ني  خمتل)ةةةةةني   أمةةةةا

 ق exoglossic language محتل   endoglossic languageم)هوميا ل مثل محتل  
لاللغةةةة األ ل ل  ةةة  سةةةكاا م تقةةةة مةةةال بال   يةةةة ي أي  لةةةد عةةة يبل  هةةةا مسةةةت طلة وةةةطمل 

 ن62م تقة يتكل  م    سكااا  ال   يةل
غةةة ليسةة  اللغةةة األ ل ل  ةة  سةةكاا م تقةةة مةةال بال   يةةة ي ت بيةةا أ  أ سةة اليال  هةةا غةة  لل

 ن63مست طلة وطمل م تقة يتكل   م    سكااا  ال   يةل
بطةةا ااةةت  ع ةةد بةةل محةةتل  أج ةةيب  ةةاب  مةةا ي اد ةة   مةةا يضةةاد ه مةةمل الحةةتل ات األالةة ىل 

ال   يةةة  ريةة ْ التةةا   ةةغ  أسةة)ل القا ةةل  ااةةت   ةةاب  القةةا الت ال   يةةة السةةتخدمة ي الحةةادر 
ال ةة يب الةةاي أعريتةة ن بطةةا ااةةت   ةةاب  األمثلةةة ع ةةد أغلةةت الحةةتل ات  شةةكل عةةاة  محةةتل ات 

 اللسانيات املجتطاعية  شكل الاصن  
 (ق 1995م ظ  الحتل ات اللغويةل  و  ق الليل أمحد الليلل   -12

                                                 
ًي م     لريكار  62  ن (endoglossic language)ن م ظ  الحتل ات اللغوية ل  م
 ن (exoglossic language)الحدر السا تل  63



47 

 

 

 -  نسةا -طةا  عالعةا اللغةة  عة يبيق  ااا ال ظة  ي ماجةة  سةري   سةتني  ة) ةل  ية ةد  م ظ
ًي(ن    يةش   او   عل أي محدر أج يب أ  ع يبن  ع لي

 نل ةةةةةظ أا عةةةةةدد الحةةةةةتل ات  يةةةةة  قليةةةةةل جةةةةةدا ل  نةةةةةاا  هةةةةةو مل يةغةةةةةين حاجةةةةةة الرياحةةةةة  ي 
ال  ااجةةةل مةةةمل الحةةةتل ات اللسةةةانية ي أع ةةةا  قةةة ا م أي حبةةة   اللسةةةانياتل الةةةاي سيحةةةتدة  ةةة

 لسا ن
يل  اب  القا ل ال  يب  ري ْ ع يض مثل   ْ الحتل ل ا يض  عالمةة  يقوة الليل أمحد الل

( عمةةةةا ل شةةةةارم عل م)ةةةةااي  محةةةةتل ي ة خمتل)ةةةةة□ 
ل أ  لةةةةاب  ت ةةةة ي)ني  األ ل لسةةةةا   ااالةةةة  64

 ن65عاة
 (ق 1995م ظ  الحتل ات األلس يةل  و  ق مريارك مرياركل   -13

 - ةةةد م ظطةةةا  عالعةةةا اللغةةةة    نسةةةايقةةة  اةةةاا ال ظةةة  ي عالمثاجةةةة   احةةةد  أر  ةةةني  ةةة) ةل  ية 
ًي ع يب(ل  او الةال  مةمل أمةور مهطةة مثةلق الحةادر ال تطةد عليهةا  ية ل  الة ه  الترية  ي  -ع لي

 ت عة الحتل ات ال) نسيةن 
 نل ظ ي ااا ال ظ  شيئا  ممل التخريْ أحيانا  عن  مل ن اه يةقي  حد دا   او ة  ةني الحةتل  

ًي  الحتل  ال)   ًيةا ل  تةارم  jargonنسال حي  ن اه تارم ت ةل الحةتل  ان لي محةتل ا  ع لي
ًيةةة  argotأالةة ى ت لةة  محةةتل ا    نسةةيا ل  ت ةةل محةةتل   محةةتل ا    نسةةيا   يةقا لةة  ي ان لي

ًيةةةا   يةقا لةةة  ي ال) نسةةةية محةةةتل   argotن ا ت ةةةل محةةةتل  jargonالحةةةتل   محةةةتل ا  ع لي
patois

)هةةةوة اةةةةاه الحةةةتل ات مةةةةا يةةةدعوه عل  وةةةة  اةةةاه الت) يقةةةةات ن  ا ةةةال مل  ةةةةد ي م66
 الدقيقةن 
 (ق1997ل    ال  ا م ظ  اللسانيات احلديثةل  و  ق ساما عي اد ح  ا -14

يقةةة  اةةةاا ال ظةةة  ي ماجةةةة  سةةة   نسةةةني  ةةة) ةل  يريلةةةا عةةةدد الحةةةتل ات اللسةةةانية  يهةةةا 
ًيمةةاجتني   سةةري ة  عشةة يمل محةةتل ا ل  اةةو م ظةة  ع ةةاجا اللغةةة  ع ل عةة يب(ن  اعتطةةد  اوةة و  -يةة

اةةاا ال ظةة  علةةى محةةادر أج رييةةة  قةةْ تةةد ر ي جمةةال الوسةةوعات اللغويةةة مثةةلق موسةةوعة  يليةةاة 
  اي ل   ش  رن عن  سيطريسةوان  حةول املزد اجيةة اللغويةة لةة   جسةوال  اللسةانيات التترييقيةةل 

                                                 
ًين     ت ق دار ال)ك  اللري ا  ل  -  نسا -ن م ظ  الحتل ات اللغوية ل ع يب الليل أمحد الليل 64  ن (slang)ة(ل 1995ع لي
 ن (agreement)الحدر السا تل  65
ًي -رياركن م ظ  الحتل ات األلس ية ل   نسامة مريارك  66  ن (patois) ,(argot) ,(jargon)ة(ن 1995ع يب ن     ت ق دار ال)ك  اللري ا  ل -ع لي
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مقدمةةةةة خمتحةةةة م عةةةةمل  اللسةةةةانيات املجتطاعيةةةةةل  علةةةة  الدمللةةةةةن  قةةةةد نةبةةةة ت ي  دايةةةةة ال ظةةةة  
اللسةةانيات احلديثةةة  عراا ةةا ا   ةةدايا ا ع ةةد   دي ةةاا دي سوسةة ل  تتوراةةا مةة  أعةةالة ال حلةةة 

ًم ية الالحقة الر توال    د دي سوسة  مثةلق لةويس ايلطسةليل   ليونةارد   L. Hjelmslevال
   قةةةاة  اوةةة و ال ظةةة   ووةةةن Chomsky  ةةةومل  عل تشومسةةةكا  L. Bloomfield لوم)يلةةةد 

  ض األسس التري ة ي ت عة الحتل ات باستخداة   ةض الحةتل ات  حةور ا األج رييةة عنا 
ل   اللغةةة grapheme  يتةةو   هلةةا محةةتل  مقا ةةل ي ةة   عةةمل م)هومهةةا الةةدقيت مثةةلق  ا ةة ا ي ( 

ن  اسةةتخداة الحةةتل  ال ةة يب مب  ةةاه ا ةةاص الةة تريْ  اللسةةانيات creole languageالك يولي ةةة( 
قد يتلل دمللتة  ي جمةال  الة ل مثةلق  احلةد ( مب)هومة  الشة عا الةاي يةدل علةى ال قو ةةل الاي 

  م)هوم  الحتل ا  الاي يدل  على الت  يلن 
  أا  الل و ات حول ااه األسس ااق 

أ مل ق عدة است)اد   ممل ال اج  اللسانية ال   ية الر سةريق  م ظطهة ل  اةاا مةا يريةد  مةثال  
 ةةة  اللغةةة الك يولي ةةة(ل مةة  ال لةة   ةةأا ا ةةاك مقةةا الت  creole languageل  ي ت ةة يريه  لحةةت

ًي   لريكةةال ًي ( ي م ظةة  الحةةتل ات اللغويةةة ل مةة  ت عي ةةة سةةا قة هلةةاا الحةةتل  مثةةلق  لغةةة مةة
  لغة اظني( ي م ظ  الحتل ات األلس ية لريارك مريةاركل   لغةة خمتلتةة( ي م ظة  اللسةانية 

 لة  ساة   بةن  
ق عدة املجتهاد ي القياع على مقا الت لسانية قاجطة ي الدراسات ال   يةل  ممل نلةا عانيا  

كةمل قياسة  علةى   ةوتي (  graphemeأا  ع   وا محةتل    phoneme ةة ج ا ي (ل  قةد بةاا ُية
 ن sememe  م  ي (  morpheme     ي ( 

درع اللسةةةا  عل داجةةة م عالثةةةا ق جتةةةا ز  اوةةة و اةةةاا ال ظةةة  داجةةة م ا ةةةاملت الختل)ةةةة وةةةطمل الةةة
جماملت علطية أال ىل مثل ااتطامه   الت) يت  ني ال)هوة الش عا  ال)هوة الحتل ا  لحةتل  
 احلةةد (ن  مل أرى مثةةة مشةةكلة ي نلةةا ألنةة  أمةة  مل يت لةةت  ةةال لوة اللسةةانية  شةةكل مرياشةة ن  لةةو 

لسةةا  املجتطةةاعا ي الةةدرع ال wave theoryعل محةةتل   ن  يةةة الوجةةات(  -مةةثال  -ن  نةةا 
لوجةةدنا أا وةةط  مةة  الحةةتل ات اللسةةانية ي م ظةة  اللسةةانيات  الحةةوتي ات لدي)يةةد ب يسةةتالل 
ًي   لريكةةةةال   م ظةةةة  اللغةةةةة  اللسةةةةانيات هلارمتةةةةاا  سةةةةتوركل  م ظةةةة  الحةةةةتل ات اللغويةةةةة ل مةةةة
 م ظة  علة  اللغةة ال  ة ي للخةو ل قةد اقتضةى ت  يةل م)هومة  اللسةا  املجتطةاعا  قةةْل د ا 

ًياجانا  لت) يت  ي     ني م)هوم  ال)ي
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القةةاموع الشةةامل لحةةتل ات علةة  اللغةةة التترييقةةال  وةة  ق اطةةد  ةةوزي ايةةا الةةديمل  -15
 (ق 2000اطدل  

ًي عةة يب(ن  اعتطةةد  -يقةة  اةةاا القةةاموع ي ماجةةة  نسةةني  ةة) ةل  ي ةةد ع ةةاجا اللغةةة  ع ليةة
الحةةةادر األج رييةةةة  هةةةا تت ةةةا ل   اوةةة   علةةةى م جةةة  عةةة يب  احةةةد  اةةةو الةةةورد ل ةةة    لريكةةةان أمةةةا

ل  اللسةةةةةانيات التترييقيةةةةةةل  اللسةةةةةانيات املجتطاعيةةةةةةل text linguisticsاللسةةةةةانيات ال حةةةةةي ة 
 ل  التدا لي اتل  ت لي  اللغةن ethnography of communication عع وج ا يا املتحال 

قيةة  ضةال  عةمل أما م هظ   ل  ي تكً على مة ه  م ةني ي نقلة  لحةتل ات اللسةانيات التتريي
اللسةةةانيات املجتطاعيةةةةن ا عا أغلةةةت ت عاتةةة  موسةةةةومة  ةةةالتول  بأنةةة  ي طةةةد عل شةةة   مريسةةةةْ 
للطحتل  د ا أا يض  ل  مقا ال  ع  يةا  اةددا ن  عا بةاا قحةده مةمل الشة   الختحة  اةو ج ةل 
ة الكلطة األ ل ممل ااا الش   اا القا ةل ال ة يب للطحةتل  األج ةيب  إنة   ةالا يقة  ي مشةكل

الاي ت عة   ةة هلظة الا ةة  jargonعدة انال ا  ا ي د  الواو ن  على سرييل الثال محتل ق 
ًاا او اسةتخداة بلطةات ي  محةتل ات الا ةة  ل)ئة ممل ال اع ت يش ي جمتط  م ني  أا  ما ُية

 ل (medical jargonعلى لغة يحص م نيل مثلق لغة األنريا   jargonنال بطا تةتلت بلطة 
 (ق2002م ظ  محتل ات ال لوة اللغويةل  و  ق   ي ع  ااي  السيدل  يوركل  -16

يقة  اةاا ال ظة  ي ماجةة  نةس  سةتني  ةة) ةن ي أ هلةا مقدمةة مكونةة مةمل تسة   ةة) ات 
أشةةة   يهةةةا عل مشةةةكالت ت عةةةة الحةةةتل   وجةةة  عةةةاة مثةةةلق تةةة ك ال عةةةات الألو ةةةة  السةةةت طلة 

نبثار ممل است طال الحادر الح اعي ةنننع  شكل بري ل  ععطال مقا ل ع يب جديدل  ا
 ن 67

 يشةةة   اوةةةة  ال ظةةةة  عل مشةةةةكلة ت ةةةةدد القا ةةةل ال ةةةة يب أمةةةةاة الحةةةةتل  األج ةةةةيب الواحةةةةد ي 
ال ةةاج   القةةواميس الةةر سةةريق  م ظطةة  اةةاا ي ال هةةورل بطةةا يةشةة  عل مشةةكلة اسةةت) ال أمةة  

ًق  حةةةدم ال لةةة  الةةة اد  م ضةةةلة سةةةتادي -علةةةى حةةةد قولةةة -الت ةةةدد  بث تةةة ل  أا ي نلةةةا  عل متةةة
 ن 68تح يل م ظ  ل 

 لو جئ ا عل جمطل م ظط  ااا لا  جدنا  ي  أم ا  مستظدا  عمل سا قي ل حية  عنة    ي تطةد 
علةةى ت  يةةل الحةةتل ات  اةةاا مةةا ت لةة  عريةةارم عةةمل مسةة دن  أحسةةت لةةو أنةة  قةةاة  ووةة  مةة ه  

                                                 
ًي 67  – Iل ص 2000ة لل ش (ل ع يبن  لري ااق مكترية لري اا(  القاا مق الش بة الح ية ال الي  -السيدل   ي ع  ااي ن يوركل م ظ  محتل ات ال لوة اللغويةل ع لي
XIن 
 XIالحدر السا تل  ) ة  68
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الهلا عل  و  القا الت ال   يةة علطال  أسس لغوية محتل ي ة نات تأن  ن  ي ي تلت ممل ال
 ععةةةادم  ةةةةياغتها مةةةة م أالةةةة ىل  م ا تهةةةةا مةةةمل األالتةةةةا  الووةةةة ي ة سةةةةوا  ي أ  يتهةةةةال أ  ي نقةةةةل 
أ ةةةوا ا األعظطيةةةة عا بانةةة  م    ةةةةل أ  ععةةةادم   ةةةا  ايكلهةةةا ال بيةةةيب عا بةةةاا  سةةةيتا  أ  م بريةةةا ل 

ًا  عمل سا قي ن  لكمل  ما ن اه خمالل  لا نب ناهل  ظل  القا الت ال   ية اا لكاا  الا بل   متطي
 ممل  و  سا قي ن 

 تريقةةةى مالح ةةةة مهطةةةة تت لةةةت  ةةةري ض القةةةا الت ال   يةةةةل حيةةة  نل ةةةظ أنةةة  ي ت عةةةة   ةةةض 
لغةةة اظةةني مريسةةتة تسةةتخدة الحةةتل ات يضةة  القا ةةل ال ةة يب  يل قةة   ت  يةةل  سةةيْ مثةةلق  

ال طليةةة ت)تقةة  عل انالةة ا  ا يةةد ل  اةةاه pidgin( للت)ةةاا   ةةني الشةة وب ال انقةةة  لغةةات أالةة ى
أ مل  حية  بةةاا مل  ةد مةةمل ت) يةت القا ةةل ال ة يبق  لغةةة اظي ةة مريسةةتة( عةمل  قيةةة ا طلةة ال) ليةةةن 
  حةةة)ة عامةةةة ُيكةةةمل القةةةول عا اةةةاا ال طةةةل شةةةريي    طةةةل اطةةةد  ةةةوزي ايةةةا الةةةديمل ي القةةةاموع 

 الشامل لحتل ات عل  اللغة التترييقان  
 
 
حةةتل ات اللسةةانيات املجتطاعيةةةل  وةة  ق مكتةةت ت سةةيت الت  يةةتل ال ظةة  الوحةةد ل -17

 (ق 2002 
يق  ااا ال ظ  ي ستني  ماجر  ) ةل ماجتاا  نس  ) ات تشطل ال ظ  عالعا اللغة 

ًي ًيةةة الةةر  عة يب(  مسةة دا  يضة  القةةا الت ال) نسةية -  نسةةا - ع لية  أرقةةاة الحةتل ات ان لي
ل)رياجيةةا ل  نسةةا   نسةةني  ةة) ة تشةةطل مقدمةةة اةةاا ال ظةة ل  مسةة دا  تقا لهةةا  قةةد رةتريةة  ت تيريةةا  أ

ًية الةر  وة   أمامهةا ي ال ظة ن  اةو  ةالا  يض  القا الت ال   ية  أرقاة محتل ا ا ان لي
 يشري  التري ة الثانيةل الر سريت أا  دع ا ع هال ي انال ا ن 
طوعةة مةمل الال)ةات ال   يةة اللسةانية  يتطيً ااا ال ظة   إشةارم  اوة ي  عل اعتطةادا  علةى جم

 ال ظطي ةن مثل مال)اتق متاة حساال  ع  ااي  السام اجال  أمحد ش)يت ا تيتل  عريد السالة 
السةةديل  حلطةةا الليةةلل  ميشةةال زب يةةال   ةةاة جةةواد الت طةةةل  دا د عريةةدهل  علةةا القةةا ال 

  عريد القادر ال)اسا ال)ه ين  
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رم  ةةأبث  مةةمل مقا ةةل عةة يب أ    نسةةا  احةةدل ي حالةةة ت ةةدد  احةةت)ظ  اوةة وه ي حالةةة الضةة   
ًي الواحةةةدل   طةةةد ا عل ال المةةةة   ( لل)حةةةل  ةةةني م اد ةةةات الحةةةتل  ;م)ةةةااي  الحةةةتل  ان ليةةة

ًي أ  ال) نسال  ال المة  ل( لل)حل  ني م اد ات القا الت ال   يةن    ان لي
كتت ت سيت الت  يت ي ااه التري ةة  الغ يت أا ا اك مقا الت ع  ية قد  ةو   ممل قريل م

ةةةةةةةةا( لحةةةةةةةةتل   د ا أا يكةةةةةةةةوا هلةةةةةةةةا شةةةةةةةةيون ي اسةةةةةةةةت طاهلا مثةةةةةةةةلق  عسةةةةةةةةلتة حنوي ةةةةةةةةة( أ   عه)ه
paragrammatism  ل   عسلتة ق اجي ة( لحتلparalexy

 ن 69
 النظر في مسميّات هذن المعاجما

حةةةةتل   ع ا ي هةةةةا  ت ةةةةون   يةةةةات القةةةةا الت ال   يةةةةة ل تت ةةةةون مسةةةةطيات   ةةةةض اةةةةاه ال ةةةةاج 
linguistics ل  ه اكق  عل  اللغة(ل   اللسانية(ل   اللسانيات(ل   األلس ية(ن 

 ي مقا ةةل اةةاه ال ةةاج  الةةر اعتطةةدت ت عةةة اةةاا الحةةتل  ناتةة  القةةا الت األر  ةةة نةة ى أا 
مةةةةةةةة ه  مةةةةةةةةمل ابت)ةةةةةةةةى  ةةةةةةةةاب   الحةةةةةةةةتل ات اللسةةةةةةةةانية(ل   الحةةةةةةةةتل ات اللغويةةةةةةةةة  األد يةةةةةةةةة(ل 

 اللغةةةة  األدب(ن  اةةةاه السةةةطيات م هةةةا الةةة تريْ  اللسةةةانيات  الةةةدرع   الحةةةتل ات ال   يةةةة ي
اللسةةةا  احلةةةدي   شةةةكل مرياشةةة  بطةةةا اةةةو ي ال  ونةةةة األ لل  م هةةةا الت لةةةت مبحةةةتل ات لغويةةةة 
مت وعة  ت ون زممل الدرع اللغوي  جماملت ل  الت لت مبحتل ات أد ي ةة بطةا اةو ي ال  ونةة الثانيةة 

  الثالثةن 
الةةةةةةتال  ي مسةةةةةةطيات اةةةةةةاه ال ةةةةةةاج    تت ةةةةةةني  ي   يةةةةةةة مقةةةةةةا الت محةةةةةةتل  عا نقتةةةةةةة امل

linguistics  ق  م ظةةة (ل  قةةةْل  ةةةل جتةةةا زت نلةةةا عل  قةةةون  اوةةة يها علةةةى أحةةةد الحةةةتل ني 
  قةةاموع(ل  طةة ه  مةةمل ي طةةد عل الكلطةةة األ ل مثةةلق م ظةة  الحةةتل ات اللغويةةة لةةة   لريكةةال 

اموع اللسةانيات لةة عريةد السةالة السةديل  هةل ا ةاك  م ه  ممل ي طد عل الكلطة الثانية مثلق ق

                                                 
ن جا  ي مادم  عسلْ(ق ل 69 الكةالة غة  ني ن ةاةل يقةال بةالة م سةلْلن ا مل دريدق ال ستلة  ال سةلتةق يتوا ت ال ىن اللغوي لة عسلْ(   ع)ا( م  م)هوة الحتل ني 
ًاالةة   اللريةةاب ال)ةةاال ل  قيةةتق الشةةيم- (ل 1979ل  ال ةة اقق  زارم الثقا ةةة  انعةةالةل -29-اطةةد حسةةمل  ل ياسةةنيل سلسةةلة ال ةةاج   ال)هةةارع  ان ةة ق الحةةغا ن ال ريةةاب ال

   ان  ق ا مل م  ورل لساا ال  بل مادم  ع)ا(ن- لن عه)هاه الكالةه يةه  ِ)ك  عه) كا ق   يةِقط  ة  جا  ي مادم  عه)ها(ق لننن  مادم  عسلْ(
يقةةوة علةةى  يات أا القا ةةل  عسةةلتة حنويةةةل عه)هةةا( يةةدل علةةى  جةةود اوةةت اب ي اللغةةة الشةة)هية جةةا  ي ال ظةة  الوحةةد لحةةتل ات اللسةةان

ن  القا ةةةل  عسةةةلتة ق اجيةةةة( يةةةدل علةةةى  جةةةود ان ةةةداة الت  ةةةي  ال بيةةةيب للظطةةةل أ  علةةةى اسةةةتريدال األشةةةكال ال  ويةةةة الحةةة ي ة  ةةةأال ى الانئةةةة
ال ظةةة  الوحةةةةد ان ةةةة ق –ن تريدال الكلطةةةةات ال ت ةةة م  كلطةةةةات مسةةةت دعةل يتطيةةةً  اسةةةاوةةةت اب ي القةةة ا م  حةةةةوت م ت)ةةة  ع ةةةةد م وةةةى احلريسةةةةة

ًي  من3ة(ل  2002ع يبل  الدار الرييضا ق متري ة ال ظا  ا ديدمل  -  نسا -لحتل ات اللسانيات املجتطاعيةل ع لي
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على ن يقة اات  الحادر ي ال ة ب  الشةكل  -عا  جد-  ق  ي هطا؟  ال ي  كس ااا ال) ق 
  ال ه ؟ 

 ةةةاب   دايةةةة اسةةةت طال الحةةةتل ني   يةةةة ى أا يةريةةةدألةةةد   امللتريةةةاع الةةةاي ي تةةةور اةةةاا السةةةاال 
ل ا نب  أ ا  ما قيل ع هطا  اعتريارمها محتل ني  بل  احد م هطا  اعتريارمها م) دتني  م ظطي تني 

 حيطل م)هوما  الا ا    ن
جا  است طال محتل   م ظ ( أ ل م م ع د أيب ي لى  مل الثىن الاي متثل ي ع واا مال) ق 

قةةةةةد  ن  يت)ةةةةةت م  ةةةةة  الةةةةةايمل أرالةةةةةوا للط ظطيةةةةةة علةةةةةى أا بلطةةةةةة  م ظةةةةة (70 م ظةةةةة  الحةةةةة ا ة(
ال)ةةةةة دات الةةةةةر  تةةةةةا  عل شةةةةة    ت)سةةةةة  ي جمةةةةةال  اسةةةةةتخدم   و ةةةةة)ها  سةةةةةيلة لضةةةةة  جمطةةةةةون

الدراسات الق  نية  احلدي  ال ريوي  
 ن 71

أم ةةا بلطةةة  قةةةاموع(  قةةد بةةةاا محةةدراا ال)ةة  ز أ ةةةادي حي طةةا اسةةةت طل  ي م ظطةة  السةةةطى 
ألجةةل  72 ةةة القاموع ا ةةيْ(ل  نلةةا علةةى غةة ار ال  ةةوت الةةر تل ةةت الةةا   الري ةة  مثةةلق  ا ةةيْ(

 ة  الشةةطول  ال طةةتل  ظةةار  قةةاموع( اةةو  قطةةس(ن   قةةومس(ل  ت ةةينق ق ةة   طيلةة   ةة)ة السةة
 الري   أ   ست  أ  م  ط ن

أمةةا  و ةة)هطا محةةتل ني   ةةإا اعتطةةاد الدراسةةات الدي يةةة القدُيةةة علةةى  م ظةة ( بةةاا ألجةةل 
تو ي)ةةة  ي مال)ةةةا    اعتريةةةاره محةةةتل ا  يشةةة  عل جمطوعةةةة مةةةمل ال)ةةة دات اللغويةةةة الةةةر  تةةةا  عل 

ن  حةةال محةةتل   م ظةة ( الةةاي يةةدل علةةى مةةا قل ةةاه ي تريةةت علةةى م ةةىن  73ليةةة ل انيهةةاشةة    جت
ة ق بلطة  م ظ ( الاي  رد ي لساا ال  ب على ال  و التا ق ل ة  الكتةابه  عهظالطه  ل نقتة أهع ظه

ِت  ظامه ن قال ا مل سيدهق  او ع ةده علةى السالةل ت ألها  قال ا مل جينق أهع ظهط  ة الكتاب أهزهل  ة  اس 

                                                 
   ن61ل 60ل ص1998ل 46علا القا ان لعشكالي ة الدمللة ال ظطية ال   يةلل جملة اللساا ال  يبل ن 70

 ن 5ل ص1(ل  1965حسني نحارن ال ظ  ال  يبل  القاا مق دار الكتابل  71
 ااداب  ال لةةةةوة علةةةا القةةةا ال لال ظةةةة   القةةةاموعق دراسةةةةة تترييقي ةةةة ي علةةةة  الحةةةتل لل يق عةةةةً الةةةديمل الريوشةةةيخا  اطةةةةد الةةةوادين أعطةةةةال نةةةد م قضةةةةايا الحةةةتل  ي 72

 ن  223طديةق متري ة  ضالة(ل صل  ا 2000مارع  11-10-9اننسانية ي مك اعل 
ل ريةوي م احل تار ي ة  ه ت  يها ال ظطي ة ال   يةل األ لق  ه ت  يها مال)ات قد اعت    شة   األل)ةاظ الغامضةة ي القة  ا الكة    احلةدي  ا ياب  علا القا ا عال  73

 رياديةة  نلةا ي  دايةة القة ا الثةا غويني ال  ب حي طا  دأ ا يقوموا جبطة  الةادم ال ظطيةة مةمل المثلق بتاب لغ يت الق  ال ل ريد اهلل  مل عرياعن  ال حلة الثانيةق جتل   لدى الل
(  غةة ا ن  ال حلةةة الثالثةةةق تتسةة    هةةور ال ةةاج  ال امةةة التكاملةةة بطةةا ي لم ظةة  216(ل  األ ةةط ا  ت200اهلظةة ي  أاةة  اللغةةويني الهتطةةني  ةةالا اةة ق الكسةةاجا  ت

ان ةة ق الحةةةدر –د ال) اايةةديل  لالريةةارن ي اللغةةةةل أليب نالةةت ال)ضةةل الضةةيبل  لعهةة م اللغةةةل مل ةةمل دريةةةدل  ل ةةايت اللغةةةل أليب م حةةور األزاةة ين ال ةةنيل للخليةةل  ةةمل أمحةة
 ن   222ل 221السا تل ص
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ةةلةها انع ريةةاته أه  ةةا   ة  هل ةة ة  عا بةةاا أه   ةةكهي  ة زيةةدا  أهي زةل ةة ة لةة  عهطال  قةةد جتةةا  للسةةلتل بقةةوهل  أهش 
 ن74نننليهشكةوه

أما اعتطاد بلطة  قاموع(  قد بةاا ألجةل نقةل م)هومة  اللغةوي الةاي يةدل علةى ق ة  ا ةيْ 
  اس ة  شاملةن   الري ار عل م)هوة الكتاب الالل  ال  وا    الاي يشطل م) دات لغوية

 يشةةة  علةةةا القةةةا ا عل أا ا ةةةاك   ةةةض الري ةةةو  اللسةةةانية الةةةر تتةةة   ت) يقةةةا  تحةةةوريا   ةةةني 
ق   الحتل ني 

ً ا  مةةمل قةةدرم الةةتكل  أ   ثةةل جةة ً ا ال)ةة دايت الةةاي ُية األ لق عنةةالق بلطةةة  م ظةة ( علةةى الخةة
ًية محتل    ن lexiqueية  ي ال) نس lexiconالستط  اللغويةل  يةقا ل  ي ان لي

الثا ق عنالق بلطة  قاموع( على ا طون ال) دايت ي بتةاب مةال مة   وة  م لومةات لغويةة 
ًيةةةةةةةةة محةةةةةةةةتل    ي ال) نسةةةةةةةةية محةةةةةةةةتل   dictionaryأ  موسةةةةةةةةوعي ة ع هةةةةةةةةال  يةقا لةةةةةةةة  ي ان لي

dictionnaire
 ن 75

وة  ا ةةةاك مةةةمل حةةةا ل تو يةةةل محةةةتل   م ظةةة (  محةةةتل   قةةةاموع(ل  املسةةةت اد عل ال)هةةة
الةةابور لكةةل  احةةد م هطةةال ي   ةةل ال ةةاج  أحادي ةةة اللغةةة  ع اجيةةة اللغةةةل  طحةةتل   م ظةة ( 

يةةدل علةةى ال ةةاج  ع اجيةةة اللغةةةل  محةةتل   قةةاموع( يةةدل علةةى ال ةةاج  أحادي ةةة اللغةةة
ن   ةة  ر ا 76

ااه ال طل مب اي  الحتل ي ات الةر تقةوة علةى ت)ضةيل الحةتل  الريسةيْ علةى ال بةت د ا أا 
ر ا عالقةةة ال)هةةوة األ ل مب)هةوة ال ظةة  األحةةادي اللغةةل  عالقةةة ال)هةةوة الثةا  مب)هةةوة ال ظةة  يةة  

 الث اجا اللغةن  
 ن ةةة ا  عل اا لةةةة يحةةةيص م)هةةةوة بةةةل مةةةمل الحةةةتل ني   ةةةإا مةةةا نحةةةتدة  ةةة  ي الواقةةة  مةةةمل 

سة ا نلةا علةى األعطال ال ظطية ال امة أ  التخححة ت ل ا مل حنس  أي   ة ق  ي هطةال  لةو عك
ال ةةاج  اللسةةانية ال   يةةة الةةر اعتطةةد   ةةض  اوةة يها علةةى بلطةةة  م ظةة (    ضةةها ااالةة  علةةى  

                                                 
 لساا ال  بل مادم عظ (ن  74
الريوشةةةيخا  اطةةةةد الةةةوادين أعطةةةةال نةةةد م قضةةةةايا الحةةةتل  ي ااداب  ال لةةةةوة  علةةةا القةةةا ال لال ظةةةة   القةةةاموعق دراسةةةةة تترييقي ةةةة ي علةةةة  الحةةةتل لل يق عةةةةً الةةةديمل 75

   ن225ل  ا طديةق متري ة  ضالة(ل ص2000مارع  11-10-9اننسانية ي مك اعل 
ظطي ةةة الت لقةة  ا حةةاجص الدملليةةة ي ال   يةةة التوليديةة يشةة  عل ال جةة  الةاي يضةة  م لومةات الوحةةدات ال  lexicon يشة  الةةدبتور ايةا الةةديمل اسةةت عل أا محةتل   

األ ل الشةةار عليةة  ي مةة   الةةاي ي ةةينق ال لةة  ال ةةين  دراسةةة م)ةة دات اللغةةة   اةةو يقةة ب مةةمل ال)هةةوة lexicology ال بيريي ةةة  الحةةوتيطي ةل  ُيي ةةً  ةةني محةةتل   ال ظطيةةات( 
 محةةتل   القاموسةةي ات( الةاي يةةدل علةةى ال لة  ال ةةين  تحةة يل القةواميس  م ااظهةةا  أنواعهةةا (ل الري ة  مةة  غيةةاب مسةألة املاتطةةاة جبانةةت دراسةة الحةةاجص ال)ةة دم ال بيريي ةة

ن  ان ةةة  عل م)هةةةوة 13(ل ص2001ان ةة ق ايةةةا الةةةديمل اسةةتن نقةةةل الحةةتل  اللسةةةا  ي متلةةة  القةة ا ال شةةة ي ملل  ال يةةةاق دار اهلةةدىل –  اةةو يقةةة ب مةةمل ال)هةةةوة الثةةةا (ن 
 ن  9(ل ص1395ع د علا القا ال عل  اللغة    اعة ال ظ ل  ال يابق متريوعات جام ة ال يابل  lexicography محتل   lexicologyمحتل  

 ن 225الحدر السا تل ص 76
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بلطة  قةاموع(  املسةت اد عل مةا تتضةط  ل ألل)ي ةا تشةانا  برية ا  ي ال)هةوة  الة ه  مة  االتال هةا 
 ي   ض ا وانت مثل نب  الت  يل ممل عدم ن

 ةالانياصا الكتب والد اسات المترجم
ي ال) م التار ية للري ة   ةد سةتة بتةت تت ةا ل مووةون اللسةانيات املجتطاعيةةل  مة ج ني  

ل  قاموسةةا  موسةةوعيا   احةةدا   sociology of languageيت ةةا ملا مووةةون اجتطاعي ةةات اللغةةة 
 يت ا ل الدرع اللسا   ح)ة عام ةن

 (ق1987أمحد  اقادرل  عل  اجتطان اللغةل تأليلق توماع لوبطاان ت عةق أ و  ك   -1
ن  الكتةةاب الةة ج  ي ةةد مةةمل 77ة1969ي ةةد  اةةاا الكتةةاب ت عةةة ل سةةخة م ق ةةة  هةة ت عةةاة 

 سلسلة ع دارات ال ادي األديب الثقاي جبدمن 
يق  الكتاب الة ج  ي ماجةة  نسةني  ة) ة شةاملة  الةادم ال عةةل  احلواشةال  ال اجة  الةر 

نت قاجطة ا توياتن حيتوي الكتاب على  غ ه جمطوعة مةمل اعتطد عليها توماع لوبطاا عل جا
الووةةةوعات  ال   يةةةات  ال)ةةةااي  عل جانةةةت ااتطامةةة  مبسةةةألة الو ةةةاجل الدملليةةةة املجتطاعي ةةةةل 

 phatic الو ةةاجل املجتطاعيةةة للغةةةل  الو ةةاجل الثانوي ةةةةل  الو ي)ةةة انشةةاري ةل  الو ي)ةةة ال)اتي ةةةة 
 ن 78قادر(  اا ممل ت عة أيب  ك  أمحد  ا

 م هةاق   ا دي   الاب  أا ال ج    يهت   ةاب  الحةتل ات األج رييةة عزا  القةا الت ال   يةة
ن ل ااا  انوا ة عل اللو   79 اللغة ا ا ة(ل   ا  مات اللغوية(ل  الدايك   (ل   الس ك   (

 بتا   ممل مس د جام  لحتل ات عل  اجتطان اللغةن 
 (ق1990ل تأليلق ادسوان ت عةق اطود عريد الغين عي ادل  عل  اللغة املجتطاعا -2

                                                 
 ن 10ص ة(ل1987ان  ق لوبطاال توماعن عل  اجتطان اللغةل ت ع  أ و  ك  أمحد  اقادرل  جدمق ال ادي األديب الثقايل  77
 ن  100الحدر السا تل ص   78
ن  نةةورد ال عةةات الةةواردم هلةةاا الحةةتل  ي الحةةادر حيةة  ي عةة  (phat+ ic) ة ال)اتي ةةةة(ل  اةةو محةةتل  م بةةت مةةمل  phaticنل ةةظ أا  اقةةادر قةةد عةة  ب محةةتل        

 phaticطةا يق  لغةة اجتطاعيةة( ن  ي عة  ي م ظطة  ال  ة ي  ةة اجتطاعي ة( بphatic communionا و  ي م ظط  ال   ي  ة مشاع ( بطا يق  تريادل الشةاع ( 

communion –ةةة تو يلي ة(1989 تةةة ج  الحةةتل  ي ال ظةة  الوحةةد  - اةةا ت عةةة الانئةةة  )phatic  ن  ي عةة  مريةةارك مةريةةارك  ةةة تريادل مشةةاع ي(ن  ي عةة   ةة ي
ًي   لريكا  ة ا املة( بطا يق  تريةادل ا املةة(  ن  ي عة  اطةد  ةوزي  ةة اتحال لغةوي يهةد  عل تقويةة phatic communionالسيد  ة الاص   ا امالت(ن  ي ع  رم

 phatiqueن  يقا ةةل اةةاا الحةةتل  ي ال) نسةةية محةةةتل  terminologyالشةةاع   الحةةلة املجتطاعيةةة(ل  اةةا ت عةةةة موسةةومة  ةةالتولل  خمال)ةةة لريةةاد  الحةةةتل ي ات 
 طا(نالاي ت ع  السدي  ة انتريااا(ل  ت ع   ساة   بة  ة تكل  

ًية  ال) نسيةن غ  أنين قد  ق)  على  يغة  ًية ال ا  م د ا نب  لالحقة phat لقد حا ل  أا أتحدى هلاا الحتل  ي القواميس ان لي  ي م ظ  ان لي
 (-ic)  ت ين أناقة fashionable ل أ  جا ابattractive  ل أ  م غوب  يdesirable ان  ق–ن 

Summers, D., [et.al.], Dictionary of Contemporary English, Pearson Education Limited, 2003, (phat).       

(ن phatic communionاو  جماملا (ن  حني نة ج  محتل   -حست ما أراه-الحتل ا   إا القا ل الدقيت أما ي السياق      مممممنقول  تريادل جماملا 

 ن 61ل 57ل 29ة(ل ص 1987أ و  ك  أمحد  اقادرن  جدمق ال ادي األديب الثقايل ن عل  اجتطان اللغةن ت ع  توماع لوبطاا 79
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 Hudsonهلدسةوا  Sociolinguisticsت ج  اطود عي اد ااا الكتةاب الةاي حيطةل ع ةواا  
ن  يقةةة  الكتةةةاب الةةة ج  ي عالمثاجةةةة  سةةة  1980الةةةاي أ ةةةدرت  جام ةةةة بةةةام د   نريةةة  عةةةاة 

ًية  م  قا ال ا ال   يةن  تس ني  ) ة مبا  يها مس د للطحتل ات ان لي
 حيتةةةةةوي الكتةةةةةاب علةةةةةى سةةةةةري ة  حةةةةةول تشةةةةةطل مووةةةةةوعات  جمةةةةةاملت عةةةةةدم ي اللسةةةةةانيات 

ل  اللغةةة  الثقا ةةة registerاملجتطاعيةةة مثةةلق الت وعةةات اللغويةةةل  اللهظةةاتل  سةةظالت السةةياق 
  ال)ك ل  أا  ال   يات اللسانية ب   ية ال سريية الثقا ية  ال سريية اللغويةن

 حول ت عة اطود عريد الغين عي اد اا على ال  و التا ق   أا  الل و ات
أ مل ق تةة ك   ةةض الحةةتل ات الةةواردم ي ال عةةة  عةةدة وةةطها وةةطمل السةة د الثريةة  ي  الةة  

ل   التحةة ي)ات mother tongue 81ل   اللغةةة األة(solidarity 80الكتةةاب مثةةلق  التضةةاممل(
املجتطاعية الالعالقي ة(

82 non-relation social categoriesنننع ن 
عانيا ق االتال   يا القا الت ال   ية ي م  ال عة عطا اةو  ارد ي السة د مثةلق  متوا ةل 

الك يولي ةةة(
83 creole continuum )ي مةة  ال عةةةل   متحةةل الك يولي ةةة

ي السةة دل  مثةةلق  84
ة لوحةةةةةدم ي مةةةةة  ال عةةةةةةل    ةةةةةيغة  تي ةةةةة lexical representation 85 ال ظةةةةة  الت ةةةةةر(

م ظطي ة(
ي الس دن ا عا ت عة الحتل  األال   يها ن  ل عن مانا يقحد  ة ال ظ  الت ةر(  86

أ    يغة  تي ة لوحدم م ظطية(؟  الحتل  ن)س  قد  رد ي سياق احلةدي  عةمل التغة ات الةر 
ًيةة مثةل بلطةة  (h)تت أ على الحوت  طةة حية  عا اةاه الكل Houseي   ض اللهظات ان لي

ًي نةةاه الحةةورمل أي  وجةةود الحةةام    يهةةا غةة  أا اةةاا  (h)متطثلةةة ي ال ظةة  ال)ةة دايت ان ليةة
ًيةةةل لةةاا  ةةإا القا ةةل الةةدقيت هلةةاا الحةةتل  اةةو  الحةةوت يكةةوا خمت)يةةا  ي   ةةض اللهظةةات ان لي

ً ا   ً ا ال)ةة دايت الةةاي ُيثةةل جةة ( ن ةة ا  عل أا  ال ظةة ( يةة اد  ةة  الخةة مةةمل قةةدرم   التطثيةةل ال ظطةةا 
ً ا ال) دايت الضطوة ي  القاموع(  dictionaryالتكل  أ  الستط ل مل الخ

 ن 87
                                                 

 ن 192(ل ص1990ادسوان عل  اللغة املجتطاعان ت عة اطود عريد الغين عيادن   القاا مق عا  الكتتل  80

 ن298الحدر السا تل ص 81
 ن189الحدر السا تل ص  82

 ن111الحدر السا تل ص 83

 ن 365الحدر السا تل ص 84

 ن283الحدر السا تل ص 85

 ن 375الحدر السا تل ص 86
ً ا  مةمل قةدرم الةتكل  أ   األ ل يةتلةت ي أا dictionary محةتل   القةاموع(  lexiconيكطمل ال) ق  ني محتل   ال ظة (  87 ثةل جة ً ا ال)ة دايت الةاي ُية علةى الخة

ي ال) نسةةية ال  يةقا لةة  علةةى ا طةةون ال)ةة دايت ي بتةةاب مةةال مةة   وةة  م لومةةات لغويةةة أ  موسةةوعي ة ع هةةيةتلةةت  ل  أا الثةةا lexique ي ال) نسةةية   يةقا لةة السةةتط  اللغويةةةل 
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ًيةةةةة الةةةةابورم ي السةةةة د مثةةةةلق  عالثةةةةا ق املعتطةةةةاد علةةةةى انحةةةةاملت لةةةةري ض الحةةةةتل ات ان لي
  ت ك أغلريية الحتل ات د ا عحالةن  acrolect 88(2-5-5ل 4-5-2اللهظة ال ليا  ان   

 (ق 1990جتطاعيةل تأليلق جوليي  غارمادين ت عةق الليل أمحد الليلل  اللسانة امل -3
ي  ةاريس  ) نسةان  1981الةاي نةرية  عةاة  la sociolinguistique اةاا الكتةاب ت عةة لةة 

 يقةةةة  الكتةةةةاب الةةةة ج  ي مةةةةاجتني  أر  ةةةةني  ةةةة) ةن  الكتةةةةاب الةةةةال  مةةةةمل مسةةةة د للطحةةةةتل ات 
 كتابن اللسانية املجتطاعية ال عة ي م  ال

 حيتوي الكتاب على نسة  حةول تت ةون  يهةا الووةوعات الت لقةة   القةة ا تطة   اللغةة مةمل 
جهةةةةل  عالقةةةة ال لةةةوة املجتطاعيةةةة  اللسةةةانيات مةةةمل جهةةةة أالةةة ىل بطةةةا تت لةةةت  دراسةةةات هلظي ةةةة 

 تت قة   عقليطية  الي ةل  الت وعات اللغويةل  التلونةات ا لي ةةل  أجةا  الت وعةات اللغويةة ا ا ةةن
مال)ة الكتاب جوليي  غارمادي أيضا  عل مووةوعات تتةداالل مة  الةدرع اللسةا  املجتطةاعا 

 مثلق التختيْ اللغويل  السياسة اللغويةن 
 ج    يض  مقدمة ل ل عن ش ن ي نقل  مرياش م د ا أا ياب  

ة
 نل ظ ي ااا الكتاب أا ال

الال)ةل أ  ا وانت األساسةية الةر ااتطة  شيئا  عمل تقسيطات الوووعات الر اعتطدت عليها 
 نان  
 (ق 1996سوسيولوجيا اللغةل تأليلق  يار أشارن ت عةق عريد الوااب ت   ل   -4

ةن 1995ل  قةةد  ةةدر عةةاة la sociologie du langageعا ع ةةواا اةةاا الكتةةاب اةةوق 
 اج ن  الكتاب ال ج  مكو ا ممل ماجة   احد  أر  ني  ) ة مبا  يها قاجطة ال  

 حيتةةةوي اةةةاا الكتةةةاب علةةةى مةةةدالل ي ةةةاجل ال القةةةة  ةةةني الكةةةالة  اللسةةةانيات  السوسةةةيولوجيال 
 نسةةةةة  حةةةةول ت ةةةةا ل  يهةةةةا الالةةةةل قضةةةةايا م تريتةةةةة  اللغةةةةة ال) نسةةةةية  ت وعا ةةةةا اللغويةةةةةل  أجةةةةا  

ا عل الت وعات اللغوية ا ا ة  يهال  التغ ات اللغوية   ومل ةال  ا تةاب ي اللغةة ال) نسةيةل  مة
 نلا ممل م)ااي  لسانية اجتطاعية مثلق اللهظاتل  السظالتن 

                                                                                                                                               
علةةةا القةةةا ال لال ظةةة   القةةةاموعق دراسةةةة تترييقي ةةةة ي علةةة  الحةةةتل لل يق عةةةً الةةةديمل الريوشةةةيخا  اطةةةد الةةةوادين أعطةةةال نةةةد م قضةةةايا مان ةةة ق.مdictionaireمحةةةتل  

من225ل  ا طديةق متري ة  ضالة(ل ص2000مارع  11-10-9اب  ال لوة اننسانية ي مك اعل الحتل  ي ااد
 ن 359ص(ل 1990قاا مق عا  الكتتل ادسوان عل  اللغة املجتطاعان ت عة اطود عريد الغين عيادن   ال 88
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ًالت أع ا  ت عت  لري ض الحتل ات مثلق  الاي  langageا عا ال ج  قد  ق  ي   ض ال
ل  مةةةمل ال ةةة    أا اةةةايمل الحةةةتل ني  90الةةةاي ت عةةة   ةةةة الل)ظ( paroleل  89ت عةةة   ةةةة الكالة(

 ن 91عة األ ل م هطا  ة اللغة(ل  الثا   ة الكالة( ي وداا عل دي سوس ل  قد شاع  ت  
علةةةة  اللغةةةةة املجتطةةةةاعا للطظتطةةةة ل تةةةةأليلق رالةةةةل  اسةةةةولدن ت عةةةةةق ع ةةةة ااي  ال)ةةةةال يل  -5
 (ق 2000 

 The Sociolinguistics ofت ج  ع  ااي  ال)الي ااا الكتاب الاي حيطل ال  واا األ لا 

Society  ج  مكةةةةوا مةةةةمل سةةةةتطاجة  عةةةةال  عشةةةة م ةن  الكتةةةةاب الةةةة  1996الةةةةاي  ةةةةدر عةةةةاة
 ةة) ةن نسةةطاجة  سةةري   نسةةوا م هةةا لووةةةوعات الكتةةابل   احةةد  عالعةةوا  ةة) ة لقاجطةةةة 
ًيةة  ال اج ل  عش   ) ات للطقا الت ال   ية م ترية ت تيريا  أل)رياجيةا  مة  عرية  الحةتل ات ان لي

ًيةة مبقا ال ةا ال    يةة م تريةة ت تيريةا  أل)رياجيةا ل أماة بل مقا ةلل  تسة   ة) ات للطحةتل ات ان لي
 سةةةةة   ةةةةة) ات ألاةةةةة  الووةةةةةوعات  ال  ةةةةةا يمل ال) عي ةةةةةة الةةةةةر ت ا هلةةةةةا الالةةةةةل مةةةةة  نبةةةةة  أرقةةةةةاة 

 الح) ات الر  ردت  يهان 
 حيتةةوي الكتةةةاب علةةةى أحةةد عشةةة   حةةةال  تشةةطل مووةةةوعات اةةةددم اةةاق الت دديةةةة اللغويةةةةل 

ل  الواقةةةل اللغويةةةةل  املالتيةةةار  ازد اجيةةةة اللغةةةةل  الحةةةيا ال وعي ةةةةل  انححةةةا ل  الت ليةةةل  الكطةةةا 
اللغةةويل  الت ةةول  ان قةةا  اللغويةةاال  التختةةيْ  التقيةةيس اللغةةويل  حةةاملت التختةةيْ اللغةةويل 

  الت لي   اللهظات ال امي ةن
 حي طةةةا نةةةدقت ال  ةةة  ي مسةةة د الحةةةتل ات ي  الةةة  الكتةةةاب سةةة ل ظ أا الةةة ج    يثريةةة  

الهطةةةة الةةةر  ردت ي الةةة ص األ ةةةلا للكتةةةاب مثةةةلق    ةةةض الحةةةتل ات اللسةةةانية املجتطاعيةةةة
societal multilingualism الت دديةةةةةةة اللغويةةةةةةة ي ا تطةةةةةة (

  ل   املزد اجي ةةةةةةة اللغويةةةةةةة(ل92

diglossia)ل   الواقةةل اللغويةةةlanguage attitudes
 language   املالتيةةار اللغةةوي( ل93

choice
language maintenance and shift ل   الت ةةةةو ل  ان قةةةةا  اللغويةةةةاا(94

ل 95

                                                 
 ن 9ة(ل ص1996ن سوسيولوجيا اللغة ن ت عة عريد الوااب ت   ن     تق م شورات عويداتل  يار أشار 89
 الحدر السا تن  90
 الحدر السا تن  91
 ن 1(ل ص2000رالل  اسولدن عل  اللغة املجتطاعا للطظتط ل ت عةق ع  ااي  ال)اليل  ال يابق جام ة اللا س ودل  92
 ن257الحدر السا تل ص  93
 ن 317الحدر السا تل ص 94
 ن 377الحدر السا تل ص  95
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language planning and standardization    التختةيْ  التقيةيس اللغويةاا(
بطةا أا ن96

ًيةةا   احةةدا  مةثريتةةا  أمةةاة  ًيةةة ن)سةةهال  ةةال  ةةد محةةتل ا  ع لي ت عتةة  الاليةةة مةةمل الحةةتل ات ان لي
  القا الت ال   ية الر االتاراان 

اال تةةةةةأليلق أ ز الةةةةةد ديكةةةةة     جةةةةةاا مةةةةةاري القةةةةةاموع الوسةةةةةوعا ا ديةةةةةد ل لةةةةةوة اللسةةةةة -6
 (ق 2003سشاي) ن ت عةق م ار عياشال  

 nouveauتةةة ج  م ةةةار عياشةةةا اةةةاه الوسةةةوعة مةةةمل ال) نسةةةية  اةةةا  طةةةل ال  ةةةواا التةةةا ق 

dictionnaire encyclopédique des sciences du langage ن    يةةاب  الةة ج  سةة ة
  د ر ااه الوسوعةن 
ي ألةةةةل  ماجةةةةة  نةةةةس  نسةةةةني  ةةةة) ةل م هةةةةا أر ةةةة   ةةةة) ات لقاجطةةةةة تقةةةة  اةةةةاه ال عةةةةة 

ا توياتل  عال   ) ات لقدمة ال ج ل  تس   أر  وا  ) ة لقاجطة الحةتل اتل  سة  
 عش م  ) ة لقاجطة الال)ني  أ ا  األعالةن 

أم ا تقسي  أ ز الد ديك    جاا ماري سشاي)  هلاه الوسوعة  قد بانة  علةى حسةت أ ةا  
لدارع اللسانية الر ت كس أ ا  ن  يا ا  ميادي ها ي الدرع اللسا ن  نةورد تقسةيطهطا علةى ا

 ال  و التا ق  
األ لق الةةدارع اللسةةانية حيةة  ا تةةدأ مةةمل اللسةةانيات التار ي ةةة الةةر  هةة ت ي القةة ا التاسةة  

التوليدي ةةةل اةةاا عل جانةةت  عشةة  مةة  را   الدرسةةة السوسةة ي ةل  الو ي)ي ةةةل  التوزي ي ةةةل    ةةومل  عل
 ت ا ل موووعات حول الدراسات األد ية  اللسانيات القدُية  الق  سوني ةن 

الثةةةا ق اليةةةاديملل حيةةة  انتلةةةت مةةةمل ميةةةداا اللسةةةانيات الو ةةة)ية مةةة  را   اللسةةةانيات ا غ ا ي ةةةةل 
و ي ةل  الشة  ي ةل  اللسانيات املجتطاعيةل  عل  ال )س اللسا ل   ليل ا ادعةل  الريالغةل  األسةل

  السيطاجي اتل  الس دي اتل   لس)ة اللغةن 
الثالةةةةةةةةةة ق التحةةةةةةةةةةورات ال  وةةةةةةةةةةةل  تشةةةةةةةةةةطل ال مةةةةةةةةةةوز غةةةةةةةةةة  اللغويةةةةةةةةةةة  اللغويةةةةةةةةةةةل  ال بيةةةةةةةةةةت 
 املستريدالل ال)ئات اللسانيةل  اللغة  الكالةل  الكتا ةل  ال يارل  املعتريانيةل  اانية  الت اقريي ةل 

ل  ال ج ل  التخي    لن  الغ  

                                                 
  ن437الحدر السا تل ص 96
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ًا   ال ا ةةةةة ق التحةةةةةورات ا ا ةةةةةةل  تشةةةةةطل الوحةةةةةدات غةةةةة  الدالةةةةةةل  ال ةةةةة  ب اللسةةةةةانيةل  أجةةةةة
ا تةابل  الو ةاجل ال  ويةةل  وةوا ْ  مريةاد  توليديةةةل  الريةىن ال)وقي ةة  الريةىن ال طيقةةل  م ا ةةة 
اللسةةاال  ابتسةةاب اللسةةاال  علةة  أمةة اب اللسةةاال  ال بيةةت الةةدمل ل  ال القةةات الدملليةةة  ةةني 

طةةلل  الحةةورمل  الةة صل  األدب الشةة)ااال  األج ةةاع األد يةةةل  احلةةا ً  الووةةون  الو ي)ةةةل ا 
ًمملل  الةةةتل)ظل  الت ريةةة  السةةة حال  ًممل ي اللغةةةةل  الحةةةو  ي اللغةةةةل  الةةة  األسةةةلوبل  الةةة   ل  الةةة

  الشخحيةل  مقاة ا تابل  اللساا  ال) لن 
عيةةةةة  هةةةةاق اللغةةةةة القومي ةةةةة أ  ال  ي ةةةةةل أم ةةةةا الووةةةةوعات الةةةةر يةةةةص جمةةةةال اللسةةةةانيات املجتطا

 ال اميةةةل  ال نانةةةل  اللهظةةة ال) ديةةةل  االةةتال  اللغةةاتل  الت دديةةة اللغويةةةن  قةةد جةةا ت وةةطمل 
مري ةة ق اللسةةانيات ا غ ا يةةةن أمةةا مري ةة  اللسةةةانيات املجتطاعيةةة  قةةد تتةة ق الال)ةةاا  يةةة  عل 

تطاعيةةة الت)اعلي ةةةمووةةوعات مت لقةةة  إع وغ ا يةةا املتحةةالل  اللسةةانيات املج
ن  اةةاا يةةدل علةةى 97

ن   مدى التواش  الل وظ  التداالل  ني ال لطني 
 

 الالثاصا المسا ر المصطلحيّة
 ق 98جمط  اللغة ال   يةل جمطوعة الحتل ات ال لطية  ال) ية الر أق اا ا ط   -1

قةد وةةط   ي  ا اك جمطوعة ممل الحتل ات الر يص عل  األ واتل  ال)حاجل اللغويةل  اللغةل
جملة جمط  اللغة ال   ية  القاا من  قد اعتطدنا ا ا على جملدات مستقل ة  اا ا  درت عمل جملة ا ط  
ن)سةة  وةةةط   يهةةا بةةل الحةةتل ات ال لطيةةة  ال) يةةة الةةر أق  اةةا ا طةة ن  مسةةطيات الحةةتل ات الةةر 

 يح ا قد  ردت على ال  و التا ق 
 وات  اللغة ي ا لد الثال   ال ا  ن أ مل ق محتل ات ي علطا األ 

 عانيا ق محتل ات ال)حاجل اللغوية ي ا لد السادع  السا    الثامملن 
 عالثا ق الحتل ات اللسانية ي ا لد التاس   ال اش   الثال  عش   ا امس عش ن 

عل أا ا طة  قةد ااةت    ي الحتل ات اللسةانية مل  ةد مقةا ال  ع  يةا   احةدا  م    ةا ل اةاا  انوةا ة
 ووةةة  مقا ةةةل عةةة يب  احةةةد لكةةةل محةةةتل ل  مةةة  نلةةةا  إن ةةةا  ةةةد أا ا ةةةاك مقةةةا ال  ع  يةةةا   احةةةدا  ل ةةةدم 

                                                 
 ن 198 -181(ل ص2003  ل أ ز الد  جاا ماري سشاي) ن القاموع الوسوعا ا ديد ل لوة اللساال ت عةق م ار عياشال  الح خ ق جام ة الري  يملل ديك 97

 ال)حةةةةةةةةاجل اللغويةةةةةةةةةة(ن  1966(ل8ن مةةةةةةةة  1965(ل7نمةةةةةةةة  1964(ل6 محةةةةةةةةتل ات ي علةةةةةةةة  األ ةةةةةةةةةوات  اللغةةةةةةةةة(نم  1962(ل4نمةةةةةةةة  1962(ل 3ان ةةةةةةةة ق مةةةةةةةة   98
  م ظ  الحتل ات اللغوية(ق 1974(ل16ن م  1973(ل15ن م  1971(ل13ن م  1968(ل  10ن م  1967(ل9م  
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ن  اةةاا القا ةل ي حةةد  ناتةة  يحةةل  أا argot, slang, cant محةتل اتل  مثةةال نلةةاق  الالح ةة(
ا ةةةةة الةةةةر ت)حةةةةل ااتةةةة  ي ةةةة  عةةةةمل م)هةةةةوة ااتةةةة  الحةةةةتل اتن غةةةة  أا  ةةةة  ي الدقةةةةة ي ال)ةةةةااي  ا 

 ن99الحتل ات عمل   ضها الري ض أم  يدعو عل االتيار مقا ل م ني لكل  احد م ها
 قةةةةد ج لةةةة  القةةةةا الت ال   يةةةةة  يةةةة  لغةةةةة الةةةةداللل  لكةةةةملل مثةةةةة مشةةةةكلة تت لةةةةت   ةةةةدة ت تيةةةةت ااتةةةة  

 القا الت ت تيريا  أل)رياجيا ل  ا ي ت  ع     و ة ي الري   عمل أي مقا ل ع يبن 
 ق 100ة1977ل عريد ال سولن لم ظ  علوة اللغةل شا ل -2

علةةة  اللغةةةةل  -2الةةةورد لةةةة م ةةة    لريكةةةال  -1اعتطةةةد عريةةةد ال سةةةول علةةةى عالعةةةة م اجةةة   قةةةْل اةةةاق 
 اللغة  ا تط ل رأي  م ه  لة اطود الس  اا أيضا ن  -3مقدمة للقار  ال  يب لة اطود الس  اال 

عتطةةداا اطةةود السةة  اا ي ت عةةة   ةةض الحةةتل ات  حي طةةا نقةةارا   ةةض القةةا الت ال   يةةة الةةر ا
 -أي األالةة -اللسةانية املجتطاعيةة  القةا الت الةر اعتطةداا عريةةد ال سةول شةا   إن ةا نل ةظ اعتطةاده 

علةةةى القةةةا الت ن)سةةةهال أ  يقةةةوة  االتيةةةار مقا ةةةل عةةة يب  احةةةد مةةةمل مقةةةا لني  قةةةد تةةة ج  نطةةةا السةةة  اا 
حيةة  ت عة  اطةود السة  اا  ةةة لغة  common languageمحةتل ا   احةدا ل  طثةال األ لق محةتل  

ن  مثةةال الثةةا ق محةةةتل  102ل  اعتطةةد عريةةد ال سةةول شةةا  القةةا لني  ن)سةةي هطا101عامةةةل لغةةة مشةة بة(
class dialect )حي  ت ع  اطود الس  اا  ة هلظة ناج)ي ةل هلظة نريقي ة

ل أمةا عريةد ال سةول شةا  103
 ن 104 قد االتار القا ل الثا   قْ

ا اةةاا ال ظةة  مةةا اةةو عمل  مسةة د محةةتل ا  ي)تقةة  عل  ةةات ال ظةة   الحاجحةة  الةةر تقةةوة علةةى ع 
ةد عريةد  ًة    ي ع ب الحتل اتل  تريويريهال  تحة ي)هال  نقلهةانننع ن  قةد عطه  و  م ه  م ني يلت

ًل مل يةةادي م)هةةوة الحةةتل  علةةى حنةةو دقيةةتل  -أحيانةةا  -ال سةةول شةةا   عل نبةة  ت  يةةل  سةةيْ  خمتةة
يقةةولق لمثةةل ال) نسةةية  -  ةةد أا ت عةة   ةةة لغة اظي ةةة(- creoleى سةةرييل الثةةال  ةةده ي محةةتل    لةة

ًنو  ي أ  يقيال  ن 105الر يتكلطها ال
 ق 106ة1983ل اليلل اطد حلطان لاللغويات التترييقي ة  م ظطهال -3

                                                 
 ان   عل م ا ت ا الدمللية هلات  الحتل ات ي ال)حل ال ا  ن  99

 115ل ص1977ل 2ل ن15جملة اللساا ال  يبل م  100
 364ل   ية( دنتل ص اطود الس  اان عل  اللغةل مقدمة للقار  ال  يبن     تق دار ال هضة ا 101
 ن118ل ص1977ل 2ل ن15ن لم ظ  علوة اللغةلل جملة اللساا ال  يبل م عريد ال سول شا  102
 ن186ل ص2(ل  1963اطود الس  اال اللغة  ا تط ل رأي  م ه ن  انسك دريةق دار ال ار ل  103
 120ل ص1977ل 2ل ن15ن لم ظ  علوة اللغةلل جملة اللساا ال  يبل م عريد ال سول شا  104
 ن 119الحدر السا تل ص 105
 ن35ل ص1983ل 22جملة اللساا ال  يبل ن 106
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ًيةةةةة ي جمةةةةال اللسةةةةانيات ال   يةةةةة  ا لتترييقيةةةةةل اعتطةةةةد اطةةةةد الي ةةةةل علةةةةى عةةةةدم م اجةةةة   اللغةةةةة ان لي
 اللسةةةةةانيات احلاسةةةةةو ي ةل  قضةةةةةايا ال عةةةةةة  مشةةةةةكال ال  الت ليةةةةةل التقةةةةةا لال  علةةةةة  أمةةةةة اب الكةةةةةالةل 
 اللسةةةةةةةانيات املجتطاعيةةةةةةةةل  الحةةةةةةةوتيطي اتل  الحةةةةةةةوتي اتل  اللسةةةةةةةانيات ال يادي ةةةةةةةةل  علةةةةةةة  ا تةةةةةةةو ل 

  السط ي اتل  عل  األم ابن  
ات اللسةةانيات التترييقيةةة  مقا ال ةةا ال   يةةةل  اةةاا ال ظةة  عريةةارم عةةمل اا لةةة جت يريي ةةة لووةة  محةةتل 

 م  احل ص على تووي  م)ااي  الحتل  الواحد عنا باا ل  أبث  ممل م)هوةن 
 ااةةت   اوةة  ال ظةة   ت  يةةل الحةةتل ل  الت) يةةت  ةةني الحةةتل  ال)ةةين  الحةةتل  الةةاي يقةة ب مةةمل 

أل ةل الالتيةين أ  اليونةا  لةري ض م)هوم ل   ني الحتل  ال اعا  الحتل  احلدي ن بطا اات   ةاب  ا
 ن107الحتل ات

 
 
 ق108ة1979ل م ظ  الحتل ات -4 

ًد ِ  اللغةةة  عةة يب ًي(ل  -حيتةةوي اةةاا ال ظةة  علةةى مةةاجتني  اع ةةني  سةةري ني محةةتل ا ل  ي ةةد مةة ع ليةة
 قةةد رتريةة  القةةا الت ال   يةةة حسةةت احلةة    األل)رياجي ةةة د ا ال  ةة  عل ا ةةارن  قةةد  ةوةة  ي األسةةاع 

 ق ا م القاملت ال شورم ي ال دد ن)س  الاي نةش   ي  ااا ال ظ ن لتيس  
 نل ةةظ أا محةةةتل   م ظةةة ( قةةةد أوةة ى يةتلةةةت علةةةى   ةةةض السةةارد الحةةةتل ي ة مةةة    ةةةداا عةةةمل 

 مقوم ات ال ظ   أساسيات ن 
ًيل   نسالع يبل -5  ق109ال)ه يل عريد القادر ال)اسان ل الحتل  اللسا ل م ظ  ع لي

 ظةة  ي عالعةةة أعةةداد يسةةريقها عةةدد يةةاب   يةة  ال)اسةةا ال)هةة ي   ةةض م هظي ةةات سةةا نةشةة  اةةاا ال
الحةةةتل  الةةةر اعتطةةةد عليهةةةا ي ت عةةةة الحةةةتل  اللسةةةا ل بطةةةا نةةة     ةةةض  سةةةاجل توليةةةد الحةةةتل ل 
 بي)ي ةةة  هةة  دمللةةة الحةةتل  الةةاي ي مةةا  ةة  عل توحيةةد مقا ةةل عةة يب  احةةد لحةةتل   احةةد يكةةوا دامل  

 دقيتن  على م)هوم   شكل

                                                 
 ن 54ل 44الحدر السا تل ص  107

 ن279ل ص1979ل 9  8ان  ق جملة ال ظطي ةل ال دداا  108
 نن219ل ص1987ل28ن  ن259ل ص1986ل27ن   ن195ل ص1986ل26ن  ن 139ل ص1984ل23ان  ق جملة اللساا ال  يب ل ن 109
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ًيةة    نسةيةل  قةةد قةاة  سة د الحةةتل ات   اعتطةد علةى م اجة  اةةا عريةارم عةمل م ةةاج   مسةارد ع لي
ًي   ن (d)ي األعداد الثالعة   ومل  عل احل   ان لي

ًيةةةة  قا لهةةةا  الحةةةتل  ال) نسةةةا ا جةةةا   القا ةةةل   قةةةد  وةةة  ال)اسةةةا ال)هةةة ي الحةةةتل ات ان لي
الحةةتل ات ال  جةة  عةةمل   ةةض القةةا الت التدا لةةةل  مةةمل نلةةا أا ال ةة يبن  نل ةةظ ي ت عتةة  لةةري ض 

لغطةةة( مةة   جةةود مقةةا الت أالةة ى مثةةلق  لغةةة  amalgamating languageتةة ج  محةةتل    ةةة لغة  ة
  ازجة(ن 

ًا يل اطةةد رشةةادن الحةةتل ات اللغويةةة احلديثةةة ي اللغةةة ال   يةةةل م ظةة  عةة يب أعظطةةا  -6 احلطةة
 (ق9871  ل(293 أعظطا ع يبل  ) ة  

يق  ااا الس د ي عحدى عش م  ) ةل  تض  محتل ات لساني ة تريلا أر  طاجة  أر  ةة  سةري نيل 
حي  ج ل القا ل ال  يب لغة الدالل م  ت تيري  أل)رياجيا ل   و  مقا لة  الحةتل  ال) نسةا ا الحةتل  

ن  يقةة  الكتةةاب بلةة  ي عالمثاجةةة  مثةةا  عشةة م  ةة) ة  تةةوي ًي  ةةني قوسةةني  علةةى عالعةةة أقسةةاةق  ان ليةة
الو ةةةل  الت  يةةةلل عن  يشةةة  عل   ةةةض الال)ةةةات اللسةةةانية ال   يةةةة الةةةر اسةةةتخ   م هةةةا جمطةةةون  األ لق

الحتل ات اللسانية الر حيتويها بتا  ل  قةد وةط ها  ة  الري ة  الثةا  الةاي حيطةل ع ةوااق ال ظة  
 رييةة م تريةة ت تيريةا  أل)رياجيةا  مة   وة  وة   ية  الحةتل ات األج  الثةا قن 110األل)رياجا ال  يبل األعظطا

القةةا الت ال   يةةة الةةر  ةوةة   أمامهةةا ي الحةةادر  ال اجةة  الةةر اسةةتق أاا
 112ل ا  وةة  عالمةةة  *(111

وة    ية  ال ظة  األل)ريةاجا الوحةد الختةار علةى   الثالة قأماة الحتل ات الختارم ي القس  الثال ن 
 ن 113حد تسطيت  ل 

ًا ي  هلات  الحتل ات  الس د مل  ال ظ   لوه ممل الت  يل الاي ي ةد  أساسةا   نهِحل ع ب احلط
ًا ي للت  يل ي   علةى ابت)اجة  مبةا  رد مةمل ت  ي)ةات هلاتة   ع د نقل الحتل ن  ل ل  سريت عقحا  احلط

ل 114الحةةتل ات الةةر اسةةتق أاا مةةمل جمطوعةةة مةةمل الال)ةةات اللسةةانية ال   يةةة الةةر تريلةةا أحةةد عشةة  مال)ةةا  

                                                 
ًا ين الحةةتل ات اللغويةةة احلديثةةة ي اللغةةة ال   يةةةل م ظةة  عة يب أعظطةةا  أعظطةةا عةة يبل  تةةونسق الةةدار التونسةةية لل شةة (ل  اان ة ق  110 ًاجةة ق الاسسةةة اطةةد رشةةاد احلطةة  

 ل19ل ص1987الون ية للكتاب(ل 
 ن 207الحدر السا تل ص  111
 ن 210الحدر السا تل ص  112
 ن287الحدر السا تل ص  113

 ن 15ل 14ص تل الحدر السا 114
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أمةةا م ظطةة  الختةةار  هةةو عريةةارم عةةمل ت عةةة جديةةدم ألغلةةت ن 205 -21وةةطها ي الحةة) ات  الةةر 
 ن 115الحتل ات اللسانية املجتطاعية غ  أن    يحل م هظ  ي بي)ية نقلها
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ًا ي القا ةةل  م   ةةة عةةدد اللغةةات( أمةةاة محةةتل    115 الحةةدر السةةا تل ص   ان ةة ق–نقةةال  عةةمل القا ةةل ن)سةة  الةةاي أعريتةة  اطةةود السةة  اان  polyglotismeوةة  احلطةة
حيةة  عا ي  وةة  اةةاا القا ةةلل  التةةأ نرياعيةةا  ة مثةة عا  ن371ل ص لقةةار  ال ةة يبل   ةة  تق دار ال هضةةة ال   يةةة( دنتاللغةةةل مقدمةةة ل ان ةة ق اطةةود السةة  اان علةة  من258

 القا ل الاي  و   اطود الس  اا او  م   ة عدد ممل اللغات(ن 
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محةةتل ات اللسةةانيات املجتطاعيةةة حسةةت ال)ةةااي  ال ا  ةةة مةةمل   تحةة يل يهةةت  اةةاا ال)حةةل

اللسةةةانيات اةةةاا ال لةةة ن  اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة اةةةا علةةة  قةةةاج   ااتةةة ل  ي ةةةد   عةةةا  مةةةمل  ةةة  ن 
عل جانةةةةت ال)ةةةة  ن الةةةةر يتضةةةةط ها ال لةةةة  ن)سةةةة  باللسةةةةانيات املجتطاعيةةةةة التار يةةةةةةل  التترييقي ةةةةة

 اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة التترييقيةةةةل  اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة   اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة الو ةةة)يةل
ل  اللسانيات املجتطاعية الت)اعليةنننع ن  علةى نلةا   ةل الحةتل ات الةر تسةطا 116انع ية

 اللسانيات املجتطاعيةل أي تسطا ال ل      ع  تأالا ال الحدارم ي التح يلن

                                                 
أ  بطةةةةةةا ا ةةةةةةتل  علةةةةةةى  ةةةةةةيغتها الليةةةةةةل أمحةةةةةةد الليةةةةةةل ل اللسةةةةةةانة املجتطاعيةةةةةةة انع يةةةةةةة  – (Ethnosociolinguistics)ت ةةةةةةد اللسةةةةةةانيات املجتطاعيةةةةةةة انع يةةةةةةة  116

(Ethnosociolinguistique) –   عةةا  مةةمل  ةةة  ن اللسةةانيات املجتطاعيةةة تطةةة   ةةني اللسةةةانيات املجتطاعيةةة  (Sociolinguistics)  الةةاي يقةةةوة علةةى دراسةةةة
ان ةةةة ق جولييةةةة   - جمطوعا ةةةةان  الةةةةاي يقةةةةوة علةةةةى دراسةةةةة اللغةةةةة مةةةةمل حيةةةة  عالقتهةةةةا  ةةةةاألع اق (Ethnolinguistics)اللغةةةةة  عالقتهةةةةا  ةةةةا تط  ل  اللسةةةةانيات انع يةةةةة 

 ن  20(ل ص 1990ل ع    ق الليل أمحد الليلن      تق دار التلي ة للترياعة  ال ش ل la sociolinguistiqueاللسانة املجتطاعية ق يمادغار 
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علطةةةةةةا  متخححةةةةةةني ي جمةةةةةةال   للطهتطةةةةةةني نةةةةةةاا ا ةةةةةةال محةةةةةةتل ات تحةةةةةة)ه ل عن ي ةةةةةةد ا
 احةةدل  نةةاا تكةةوا الحةةتل ات الةةر  ي  ا    سةةياقها املجتطةةاعاالدراسةةات الةةر  ةةت   اللغةةة 

 تتلت على  الرياح  ي اللسانيات املجتطاعية( تالية ي التح يل لحتل ات ال ل      ع ن
 اةةةةةةا ت)ةةةةةةوق عةةةةةةدد محةةةةةةتل ات ال لةةةةةة      عةةةةةة ل  محةةةةةةتل ات -أمةةةةةةا  قيةةةةةةة الحةةةةةةتل ات 

 إن ا ندرجها وطمل ما أ ي ااا محتل ات الت وعات اللغويةن  مل يقتح  أم  ااتة   -اح ( الري
الحةةتل ات علةةى ال)هةةوة الةةاي ي  حةة  ي مسةةتويات الكةةالة لةةدى اننسةةاال مثةةل مسةةتوياتق 

عل ت ةةةةةا ل محةةةةةتل ات  ال   يةةةةةات  يت ةةةةةداه اللغةةةةةةل  اللهظةةةةةةل  اللك ةةةةةةل  الكةةةةةالةنننع ن  عجةةةةةا
  م)هةةةةةةوة الت وعةةةةةةات اللغويةةةةةةةل   محةةةةةةتل ات   ةةةةةةض األسةةةةةة  اللغويةةةةةةةل  ال) وةةةةةةيات الةةةةةةر ت)سةةةةةة

ل  taboo محةةةةةةةةتل ات ال ةةةةةةةةواا  الةةةةةةةةر يةةةةةةةةص أدا  ال)ةةةةةةةة دل  محةةةةةةةةتل ات ا  ةةةةةةةةور اللغةةةةةةةةوي 
 محةةةتل ات التوا ةةةلل  محةةةتل ات نتةةةاج  الت وعةةةات اللغويةةةةن   تريي ةةةة احلةةةال  ةةةإا بةةةل نلةةةا 

 ي در  وطمل محتل ات اللسانيات املجتطاعيةن
يل عل ال تيةةةةةةت ال تقةةةةةا الةةةةةاي يقةةةةةوة علةةةةةةى ال ةةةةة ب اهل مةةةةةا ا تةةةةةةدا   يهةةةةةد  اةةةةةاا التحةةةةة 

 الحتل ات ال امةل  أعين  الا محتل ات ال ل      ع ل  محتل ات الرياحة ل ا ت تهةا 
 ال ا ة التح ي)ية عل األالصل  أعين  الا محتل ات الت وعات اللغويةن 

 ات اللسةةانيات املجتطاعيةةة مةةمل  مبةةا أا اهلةةد  الةة جيس اةةو دراسةةة القةةا الت ال   يةةة لحةةتل
الةةالل ال ةةاج  ال   يةةة التةةو  مل  الدراسةةات ال عةةة ي اةةاا احلقةةلل  السةةارد الت وعةةة ي ا ةةالت 
 الةةةد رياتل  ةةةإا اةةةاا التحةةة يل يسةةةاعدنا بثةةة ا  ي اسةةةت هار اةةةاه الحةةةتل ات  األسةةةس الةةةر 

الدا   عل ااا التح يل ي ود عل قام  عليها مقا ال ا ال   ية  حورم م هظية م ت طةنبطا أا 
أا بثةة ا  مةةمل محةةتل ات اللسةةانيات املجتطاعيةةة يثةة  علةةة مةةمل القضةةايا التدااللةةةل  مةةمل ا  ةةإا 

 تح يل ااه الحتل ات رمبا يساعد ي د   ااا التدااللن 
 أوالص  مصطلح العلم )اللسانيات االجتماعية( وفروعها

 -الةةةر تسةةةطا اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة-  مل و ةةةة أساسةةةية  اةةةا أا محةةةتل ات ال لةةةمثةةةة 
مت وعة ي  يغها الشةكلية حسةت ت ةون محةادراا الةر أعريتتهةا   ةد نقلهةا مةمل الحةتل  األج ةيب 

Sociolinguistics   الةةةةاي يقا لةةةة  ي ال) نسةةةةية محةةةةتلsociolinguistiqueاةةةةاه  ن  أغلةةةةت
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  عا الحةتل  األج ةيب ل حية(علة  اللغةة املجتطةاعا قد ات)قة  ي القا ةل ال ة يبق  117الحادر
 (Linguistics)ن  الثةةا ق 118 ي ةةينق جمتطةة ل  اجتطةةاعا (socio)م بةةت مةةمل مكةةوننيل األ لق 

  ي ينق عل  اللغةن 
ل  قةد  قةل الرياحة  علةى سةتة أ رد اأما  قية الحادر  إا ا اك عددا  ممل القا الت ال   ية    

 مقا الت جا ت على ال  و التا ق 
( مةةةةمل  وةةةة  عريةةةةد السةةةةالة السةةةةدي ي م ظطةةةة  السةةةةطىق قةةةةاموع  لسةةةةانيات اجتطاعيةةةةة -1

ن  اةةو القا ةةل ن)سةة  Sociolinguistique اةةو مقا ةةل للطحةةتل  ال) نسةةاق -اللسةةانيات
(ل  ي ت عةةةة م ةةةار عياشةةةا 2002ل1989يق ال ظةةة  الوحةةةد لحةةةتل ات اللسةةةانيات 

 سشاي) ن   ير للقاموع الوسوعا ا ديد ل لوة اللساا لة أ ز الد ديك    جاا ما

 اللسانة املجتطاعية( ممل  و  الليل أمحد الليل ي ت عت  لكتاب اللسانة املجتطاعيةة  -2
 لة غارمادي جوليي ن 

  لسانية اجتطاعية( ممل  و   ساة   بة ي م ظط ق م ظ  اللسانيةن  -3
 ن119 سوسيولسانيات( ممل  و  عريد القادر ال)اسا ال)ه ي -4

ما عيةةةةةاد ح  ةةةةةا ي م ظطةةةةة ق م ظةةةةة   علةةةةة  اللسةةةةةانيات املجتطاعيةةةةةة( مةةةةةمل  وةةةةة  سةةةةةا  -5
 اللسانيات احلديثةن 

 عل  اللغويات املجتطاعا( ممل  و  اطد حلطا الي ل  -6
 ن120

الثةا    ال  حة  -ي األسةاع -تة تريْ  عنا دقق ا ال    ي اات  القا الت  د أا مثة مشكلة      
ليةةق اللسةانةل الحةيا التا linguisticsل حي  جةا  ي مقا ةل  sociolinguisticsممل محتل  

                                                 
ًت عيةادل  م ظطةم ظة  محةتل ات علة  اللغةة احلةدي   طةد  ةابال   الة يملل  م ظة  الحةتل ات اللغويةة    117 اطةد علة  اللغةة ال  ة ي  التترييقةا لةة  ااألد يةة لةة عليةة عة

ًي م ة    لريكةال  م ظة  الحةتل ات األلسة ية لةة مريةارك مريةاركل  القةاموع الشةامل لحةتل ات علة   اللغةة التترييقةا لةة اطةد علا ا و ل  م ظ  الحةتل ات اللغويةة لةة رمة
ا ل   ي ت عةةةة اطةةةود عيةةةاد لكتةةةاب لعلةةة  اللغةةةة  ةةةوزي ايةةةا الةةةديملل  م ظةةة  محةةةتل ات ال لةةةوة اللغويةةةة لةةةة  ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيدل  م ظةةة  علةةةوة اللغةةةة لةةةة عريةةةد ال سةةةول شةةة

 املجتطاعال لة ادسوال  ت عة ع  ااي  ال)الي لكتاب ل عل  اللغة املجتطاعا للطظتط ل لة رالل  اسولدن
  ن(socio)ل (2005ان  ق م     لريكان الوردن      تق دار ال ل  للطالينيل  118

لة اللساا ال  يبل  الاي ممل الالل  يق   م هظا  م ي ا ي ن)ل الحةتل  اللسةا ل قةد توقةل ع ةد احلة   األجبةدي الالتيةين عا الس د الاي  و   ال)اسا ال)ه ي ي جم 119
(d)مة   الحةتل   مشةكالت  ن أما  يطا يت لت مبحتل  ال ل  لة  اللسانيات املجتطاعية(  إن  قد ت عها وطمل مقدمت  الر بتريهال ألجل ن     ةد ن ة ي يكشةل عةمل ماايةة

ًجةةا  ي نقةةل  محةةتل   ًجةةال أ  ت بيةةتن  لقةةد أةعطةةل مريةةدأ الت  يةةت ا  ان ةة ق جملةةة   -نSociolinguisticsتقةةد   سةةاجل التوليةةد مةةمل اشةةتقاقل أ  حنةة ل أ  ت  يةةت ج
 ن  145ل ص1983ل 23اللساا ال  يبل ن

ل 1983ل 22 ظط  الختص  اللغويات التترييقيةن ان  ق جملة اللساا ال  يبل نت عة اطد حلطا الي ل هلاا الحتل  جا ت ي القدمة الر نب اا متهيدا  ل  ب م 120
 ن 36ص
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 لسةةةانيةل  لسةةةانياتل  علةةة  اللسةةةانياتل  علةةة  اللغويةةةاتل عل جانةةةت علةةة  اللغةةةة الةةةر ا ةةةتل  
 عليها م    الحادرن 

 حةةول اةةاا املالةةتال  نتةةاب  مشةةكلة ت عةةة الحةةتل  الةةدال علةةى ال لةة  ال ةةاة ن)سةة  الةةاي 
ي قاموسةة  عالعةةة  يهةةت   دراسةةة اللغةةة الريشةة ية دراسةةة علطيةةةن  قةةد أححةةى عريةةد السةةالة السةةدي

ن  مةةمل التريي ةةا أا يةة  كس نلةةا Linguistics 121 عشةة يمل محةةتل ا  ع  يةةا  مقةةا ال  لحةةتل  
ل حيةةة   عنةةة  مةةةمل الطكةةةمل أا تحةةةل مقةةةا الت اةةةاا  Sociolinguisticsعلةةةى ت عةةةة محةةةتل  

 الحتل  األال  عل عالعة  عش يمل مقا ال ن 
 سةري   ةيا خمتل)ةة  ق) ةا ع ةديةةل  قةد  رمبا باا ت دد مقا الت محتل  اللسانيات املجتطاع

 ل ي ود عل أا اامل  ال عني   حيسطوا قضية نقل محتل  عل  اللغة ن)س ن م ها
مب ةةىن الدراسةةة ال لطي ةةة ics ةةد أا الالحقةةة  Linguistics حةةول محةةتل  

ل  يقا لهةةا ي 122
تطاعال  اللسانيات ل  ااا ما نالح   ي القا التق عل  اللغة املج123ات(ةال   ية  عل ( أ   

 املجتطاعيةل  عل  اللسانيات املجتطاعيةل  عل  اللغويات املجتطاعيةن 
 حول اات  القا الت ال   ية األر  ة ا اك عدد ممل الل و اتق  
عا محتل ا  عل  اللغة املجتطاعا(   اللسانيات املجتطاعيةة( يحة)اا ال لة  ال) عةا  -1

تهطةةال بطةةةا أاطةةةا يسةةت الا  الحةةةتل  الةةةدال الةةاي يت ةةةا ل دراسةةة اللغةةةة  ا تطةةة   عالق
دراسةةة علطيةةةل  اةةو محةةتل   علةة   -أي لغةةة-علةةى ال لةة  الةة جيس الةةاي يةةدرع اللغةةة 

صةةةةال  محةةةةتل ق  اللسةةةةانينياللغةةةة( الةةةةاي نةةةةال ح ةةةا أ  ةةةة  ي شةةةةيوع  لةةةةدى الريةةةاحثني 
ن  بةةةةةةةال الحةةةةةةةتل ني قةةةةةةةد  ة قةةةةةةةا ي الت يقةةةةةةةة الثلةةةةةةةى ل قةةةةةةةل محةةةةةةةتل  124(اللسةةةةةةةانيات 

                                                 
 ن  72(ل ص1984السدين قاموع اللسانياتل م  مقدمة ي عل  الحتل ن   تونسق الدار ال   ية للكتابل 121
122 Urdang, L.,[et.al.], Suffixes and Other word – Final Elements of English. Gale Research Company, 

1982, P.,226, 227.                                                                                                                                             
ي اةةاا ال)حةةل علطةةا  أن ةةا قةةد الححةة ا  حةةال مسةةتقال يت ةةا ل مسةةألة  Sociolinguisticsي محةةتل   ics تةةدر   ةةا أا نشةة  عل أن ةةا سةة  اجل ن يقةةة ت عةةة الالحقةةة 

 م ا ة السوا ت  اللواحتل  ال لة ي ااا التظوز او أا ااا الحتل  ي د ال ل  ال جيس الاي يشطل محتل ات الري   بلهان 

ًيين ي ت عة األعطال اللسانية لل  ج يدم ال 123 ًم ال  ن2005مايو 5ل ا طيسل 13464 ياب اليوميةل ال دد ان  ق ايا الديمل استن ل م  جديد مح

ل 3ل ن20مةةمل جملةةةق عةةا  ال)كةة ل مةة  6نشةة  ا ةةا عل مةةا نبةة ه أمحةةد خمتةةار عطةة  ي مقالتةة  الةةر  طةةل ع ةةوااق الحةةتل  األلسةةين ال ةة يب  وةةريْ ال هظيةةةل ي  ةة) ة  124
   ةةل عل أا محةةتل ق علةة  اللغةةة قةةد اسةةت طل نسةةا   عشةة يمل مةة م ع وانةةا هلةةاه الدراسةةاتل  ل حيةة  قةةاة  ت ليةةل نسةةني بتا ةةا  حبثةةا ي ميةةداا علةة  اللغةةة احلةةدي ل1989

اللسةاال  الدراسةات   محتل ق ألس ية قد است طل عش  م اتل  محتل ق لسانيات قد است طل نةس مة اتل أمةا  قيةة الكتةت  األحبةا   قةد أعريتة  ع ةا يمل خمتل)ةة بةة علة 
 اللغويةل  الري   اللغوين

ال الحةةتل ني ي الحةةظ ا ةةا أا اةةاا املستقحةةا  ي ةةود عل م حلةةة اايةةة الثطاني يةةات مةةمل القةة ا ال شةة يمل الاوةةال  لةةاا  ةةإا ا ةةاك حاجةةة ماسةةة عل استقحةةا  اسةةت طغةة  أنةة  ي
 ال حلة التار ية التاليةن
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sLinguistic  ن  اةةةةةةةةةةةاا مةةةةةةةةةةةا ي تريةةةةةةةةةةةت علةةةةةةةةةةةى ال بةةةةةةةةةةةت امل ةةةةةةةةةةةا الثةةةةةةةةةةةا  ي الحةةةةةةةةةةةتل
Sociolinguisticsن 

مكةةةوا مةةةمل مةةة بريني ا يةةةني  Sociolinguisticsلقةةةد أشةةة ت مةةةمل قريةةةل عل أا محةةةتل   -2
نوةة)ا   ملحقةةة ي ال بةةت الثةةا ل  اةةاه الالحقةةة تة قةةل عل ال   يةةة  ت يقةةة م ي ةةة  نلةةا 

علةةةةة  اللسةةةةةانيات  ال  ةةةةة  ي محةةةةةتل اق   لةةةةةو دقق ةةةةةا دمللةةةةةة ال لطيةةةةةة علةةةةةى الحةةةةةتل ن
قةةد نقةةال  ت يقةةة تتسةة   احلشةةو  ( ألل)ي امهةةاعلةة  اللغويةةات املجتطاعيةةة ل  (املجتطاعيةةة

ت تةةةةةةا مةةةةةةدلول ال لطيةةةةةةة مةةةةةة م  احةةةةةةدمل أمةةةةةةا ي  (ics)غةةةةةة  الةةةةةة رل نلةةةةةةا أا الالحقةةةةةةة 
ات( الةةةةةر ت)يةةةةةد م ةةةةةىن ال لطيةةةةةة ي    يةةةةةة  يةةةةةالحةةةةةتل ني أعةةةةةاله  إن ةةةةةا  ةةةةةد الالحقةةةةةة ال

ًيد ممل نةول الحةتل  أ مل     اةاا  -اللسانيات(ل عل جانت محتل   عل ( ن)س   ا ي
 ن يقة ال قل عانيا ن  سو  ضال عمل  -125 ا ي يري 

 أمحد خمتار عطة  يقةول  (نعا ا اك ممل ي ى أا مثة مشكلة  تكت ل محتل   عل  اللغة -3
دُيةةة  حديثةةةل عا اةةاا الحةةتل  لقةةد مةة  مب احةةل بثةة مل  تقلريةة  عليةة  م ةةاا  مت ةةددم ق

 حةةار ي حاجةةة عل   ةةل تووةةي ا لت ديةةد م الةة   جماملتةة   م هظياتةة ل بةةأا يقةةالق 
علةةة  اللغةةةة احلةةةدي ل علةةة  اللغةةةة ال ةةةاةننن  بلطةةةة لغةةةة   تكةةةمل تسةةةتخدة ي املسةةةت طال 

 ن 126القد  مب  ااا ال     ااال  عجا بان  تستخدة مب ىن اللهظةنننل

ل مةةةةةةا نبةةةةةة ه عل أا محةةةةةةتل اق  اللسةةةةةةانيات(  ي مةةةةةةا أمحةةةةةةد خمتةةةةةةار عطةةةةةة  مةةةةةةمل الةةةةةةال   
ل ألسةرياب تار يةة تت لةت مب)هةوة علة  اللغةة مةمل (علة  اللغةة   األلس ية( أ ضل ممل محتل ق 

 ممل جهة أال ىن  -الر بان  ت ين اللهظة-جهةل  مب)هوة اللغة 
 سةةريت عةةدة  جةةةود مةةا حيةةدد أنةةة ه  (علةة  اللغةةةة  عنا عةةدنا عل مسةةوغات تةةة ك محةةتل ق 

ل هظيةل  عدة  وو  م ا  ن ق  ي م ا ة اللغة سوا   األد ات القدُية الست طلة ال لطية  ا
ي الدراسات القدُيةل أة  ةاألد ات احلديثةة الةر تةتخةا ي الدراسةات احلديثةةل لوجةدنا أاةا مل 
تضةة)ا أدلةةة قان ةةة تةةوحا  ضةة  رم  وةة    ةةل ل لةة  اللغةةةل ألا اللغةةويني ال ةة ب قةةد أنلقةةوا 

علةةى نلةةا ال لة  الةةاي حي)ةةظ  ةةاحري  مةةمل الل ةمل  ا تةةأ ي اللغةةةل  يقةةي  لةة   اسة  علةة  اللغةةة

                                                 
ل 2ل ن10ل أحبةا  ال مةوكن مة -مشةكالت  حلةول–موحةد  ي)ضل أا يكوا الحتل   أقل عدد  كمل ممل الكلطاتن ان  ق    ستيتيةن لحنو م ظ  لسا  شامل 125
 ن  156لص1992

 ن  7ل ص1989ل 3ل ن20أمحد خمتار عط ن ل الحتل  األلسين  وريْ م هظيت  ل ن جملة عا  ال)ك  م  126
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ن  ي القةة ا الثةةاممل عشةة   هةة  علةة  أةنلةةت عليةة  127قةةدرا بريةة ا  مةةمل ال)حةةاحة  الريالغةةة  ال اعةةة
 قد باا ية ىن  ت قيةت ال حةوص   ةا رمةوز ال قةو   ععةداداا  Philologyاس  ال)يلولوجيا 
ل  اةا ت عةة ا الحةتل  عل ال   يةة  القا ةل   قة  اللغةة(ج  اان  بث ا  ما ت  128لل ش  ال لطا

ي  الةر تتطثةلالانئة حي  عا األ ل م تريْ  الدراسةات الشةارحة  ال اقةدم لل حةوص القدُيةة 
اللغة الس سك يتي ةل أ  انغ يقي ةل أ  الالتي يةل أ  القوني ةةن أم ةا الثةا   هةو مة تريْ  الدراسةات 

أا ا ةةاك االتالنةةا   ةةني محةةتل   130ن   يالحةةظ أمحةةد خمتةةار عطةة 129ةاللغويةةة ال   يةةة ا الحةة
على ال غ  ممل  جةود ال)ةارق - عل  اللغة(  محتل    ق  اللغة(ن  أعتقد أا ااا املالتال  

عجا او أم  ي ود عل ن يقة ع ب ال لطةنيل  مةدى القةدرم علةى ت) يةت حةد د   -الكري   ي هطا
  رم   ة)  عا بةاا ل  و(عل  اللغة حتل ق بل  احد على حدمن  دعوى عدة املبت)ا  مب

أمةة  مل يت)ةةت مةة  مةةا نةة اه مةةمل بثةة م تةةدا ل  ( قةة  اللغةةةمحةةتل   لتدااللةة  مةة   حةةديثا أ  عام ةةا
محةةتل   علةة  اللغةةة( ن)سةة  ي أحبةةا  اللسةةانيني ال ةة ب  الريةةاحثنيل  االتال ةة  عةةمل محةةتل  

 ن 131  ق  اللغة(
أا محةةتل   علةة  اللغةةة املجتطةةاعا(   عنا سةةلط ا نةةاا األمةة  مريةةدجيا  إن ةةا سةةو  ن)ةة ب

سةةيت  ب عل مشةةكلة الةة قص ي الو ةةلل عن يكةةوا حباجةةة عل  ديةةد جمالةة   م هظةة    قةةول 
ن  ي (علةةة  اللغةةةة ال ةةةاة املجتطةةةاعا ل  (علةةة  اللغةةةة احلةةةدي  املجتطةةةاعا   ةةةا  علةةةى نلةةةاق 

 مل  د ععطامل  هلاا الو لن  اللسانيةالدراسات 
 ةةني محةةتل ق  اللسةةانيات(  محةةتل ق  األلسةة ية(ل  لةةدى  ت ةةود سةةاحة الت)ضةةيل أيضةةا 

ًى  أمحد خمتار عط   د أا محتل   األلس ية( مقدة على محةتل   اللسةانيات(ل حية  ي ة
 عل أسرياب عدمل  ااق ممل  جهة ن  ه ااا الت)ضيل

                                                 
ول ا  جةةا  ي بتا ةةة  دملجةةل انعظةةةازق لننن أا نةةاب  قةةة -مل احلحةةة - أد يةةة بثةةة مل   لةةى سةةةرييل الثةةال  رد محةةتل ق  علةة  اللغةةةة( ي الثقا ةةة ال   يةةةة ي م اجةة  لغويةةةة  127

يسةت طل الل)ةةظ الغ يةت  الكلطةة الوحشةيةل  ةإا اسةت ه  ل مة ل   ةةالا  مل يكةوا الةتكل  ي نلةا جهة  الحةوتل جةاري اللسةةاال مل ت  وة  لك ةةل  مل تقةل  ة  حريسةة ل  أا
علةةى غةة  مةةا اةةا عليةة  ي الووةة  اللغةةوي  علةةى الةةال  مةةا عريتةة  لةة  ال  ايةةة عةةمل ال ةة بل  علةةة ي ال  ةة ل  ةةأا مل يل ةةمل    ةة  ي مووةة  ال حةةتل أ   تةةة  يظةةا   الل) ةةة 

ق اطةد رشةيد روةال   ة  تق األم ق أن  مل ي ى ال قص يدالل على  احري  ي نلا عمل ممل جهة نقح  ي عل  اللغةننل ان  ق عريد القاا  ا  جةا ن دملجةل انعظةازل  قيةت
 ن  5(ل ص1984دار ال   ةل 

 ن5ل ص1996أمحد اطد قد رن مرياد  اللسانياتن  دمشتق دار ال)ك (     تق دار ال)ك  ال ا  (ل  128
 يت ةةارب ا ةةا متةةاة حسةةاا  ن258ل 252(ل ص1981ان ةة ق متةةاة حسةةاان األ ةةولل دراسةةة ا سةةتطولوجي ة أل ةةول ال)كةة  اللغةةوي ال ةة يبن  الةةدار الرييضةةا ق دار الثقا ةةةل  129

 محتل    ق  اللغة( يدملا ع د األالة  علةى م)هةوة  احةدن ان ة ق رمضةاا عريةد التةوابن  حةول ي  قة  ال   يةةل  philologyعا محتل   م  رمضاا عريد التوابل حي 
 ن  9(ن ص1999 القاا مق مكترية ا ا ال 

 ن 7أمحد خمتار عط ن لالحتل  األلسين  وريْ ال هظيةلل ص  130
 ن 261ال)ك  اللغوي ال  يبل ص متاة حساان األ ولل دراسة ا ستطولوجي ة أل ول 131
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أ مل ق أا عل  اللغة احلدي  مل  تص  لغة م ي ةل  عجا يدرع أي لغةل  حيلل أي مسةتوى 
 للغة الواحدمن  ط ىن ا ط ية مل وظ ي   ي)ية ااا ال ل نننع نداالل ا

عانيةةا ق أنةة    ي ةةد ا ةةاك حةة   ي ال سةةت عل عةة  التكسةة  علةةى ل) ةة    ةةد أا أقةة  جمطةة  
 اللغة ال   ية  القاا م نلانننع ن

عالثا ق أا التح   ي ل)ظ  ألس ية( أسهل ممل التح   ي ل)ةظ  لسةانيات(   ةني نأالةا 
مل األ ل نقةةةةةولق دراسةةةةةات ألسةةةةة يةلننن  لكةةةةةمل عنا أردنةةةةةا أا نأالةةةةةا الو ةةةةةل مةةةةةمل الحةةةةة)ة مةةةةة

  دراسات لسانياتية(نننع ن - ليس ممل الستسا  أا نقول - اللسانيات(  ال نقول 
را  ا ق نننعنا استخدم ا ل)ةظ  لسةانيات(   ةني ال سةرية سة قولق  لسةا (  ةال يةدرى أاةا 

 ن132نسرية عل  اللساا( أة عل  اللسانيات(
عنا سةةةلط ا  -سةةة واج   (اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة  قياسةةةا  علةةةى نلةةةا  إن ةةةا ي محةةةتل     

أسةةو  مةةمل  (دراسةةات ألسةة ية اجتطاعيةةة أزمةةة ي التحةة  ل  قول ةةاق  - قةةول أمحةةد خمتةةار عطةة 
 ن (دراسات لسانياتية اجتطاعية قول اق 

-اللسةانيات(  التسلي   الابور  ن)ا  ة ت   ةض الشةا ل ألا الت ية  ال ةو  مبحةتل   
أمةة  خمتلةةت مةةمل  ةةاحت الت يةة ن  ةةالقول عا التحةة    ل)ةةظ  ألسةةمل( أسةةهل  -ألجةةل اسةةتري اده

مةةمل التحةة    ل)ةةظ  لسةةانيات( مقريةةول عنا أالةةانا  الت يقةةة الةةر ايةةااا ي   ةة)  للدراسةةةل 
ل عمل أا القا ةةلة مل جتة ى علةى اةاا (دراسات لسانياتية أسهل ممل  (دراسات ألس ية  قول اق 
اتن   ةةالا  ةةإا دعةةوى سةةهولة و الووةةونل  طةةا يقا ةةل  دراسةةات ألسةة ية( اةةوق لسةةاني  ال  ةة

 ن133التح    ل)ظ  لسانيات( مل تدحض سهولةالتح    ل)ظ  ألسين( 
   ةةةةةةا  علةةةةةةى مةةةةةةا سةةةةةةريت نةةةةةةدرك أا محةةةةةةتل ا  علةةةةةة  اللغةةةةةةة املجتطةةةةةةاعا(   اللسةةةةةةانيات 

ل أبثةةة  شةةةيوعا  لةةةور ده عمل أا الحةةةتل  األ   لاملجتطاعيةةةة( قةةةد راجةةةا لةةةدى اللسةةةانيني ال ةةة ب
عشةة  مةة ات ي محةةادر الدراسةةةل أمةةا الحةةتل  ااالةة   لةة  يتكةة ر عمل مةة تني  قةةْن  مل ةةد مةةمل 
الت وي  عل أا محتل   اللسانيات( قد أةِق   ي أ ل نةد م ع  يةة ي م بةً الدراسةات  األحبةا  

                                                 
 ن8ل9أمحد خمتار عط ن لالحتل  األلسين  وريْ ال هظي ةلل ص  132

 لسةانياتق لسةاني ايتن نب     ستيتية أا قول أمحد خمتار عط  ق عا التح    ل)ةظ  ألسة ية( أسةهل مةمل التحة    ل)ةظ  لسةانيات( بةاا  سةريت  وة  القا لةة التاليةةق  133
ة ى علةى اةاا ال  ةول  ةلل تكةوا علةى ال  ةو التةا ق  لسةاني اتق لسةا ل لسةاني ة(  ألسة ياتق ألسةينلساني اتية(  ألس ي ا ل ألسة ي ة(ن  علةى تق ألسينن ألس ية(ن  أا القا لةة مل جتة

ل 10لسةةا  شةةامل موحةدلن أحبةةا  ال مةةوكل مةة  ة  سةةتيتيةن لحنةةو م ظة   ان ةة ق –اةاه القارنةةة الةةر  وة ها  ةة  سةةتيتية ية)ض ةل القا ةةل  لسةةانيات( علةى القا ةةل  ألسةة ية(ن 
 ن  108(ل ص 2001 ان   أيضا  علق    ستيتي ةن الشكالت اللغوية ي الو اجل  الحتل   املزد اجيةل  ديبق دار القل ل  ن181ل ص1992ل 2ن
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بةةاا عقةة اره مةةمل ةل   1978 عةةاة املقتحةادية  املجتطاعيةةة التةةا   للظام ةةة التونسةةية ي ديسةط 
ن  رغة  نلةا  ةد 134ممل الغة ب  تةونس  ليرييةا  محة   ال ة اق  الكوية   سةوريا لسانينيقريل 

الال)ةةات اللسةةانية   ةةد اةةاا التةةاريم تسةةتخدة مةةا اةةو خمةةالل هلةةاه الحةةيغةن بطةةا أا محةةتل  
 ا الكةةة   عمل بلطةةةة  اللسةةةانيات( مسةةةتقى مةةةمل الثقا ةةةة ال   يةةةة القدُيةةةةل حيةةة  مل  ةةةد ي القةةة  

ل بطةةا ي قولةة  ت ةةالق أ  مةةا أرسةةل ا تةةدل ي مواوةة  بثةة م علةةى م ةةىن  اللغةةة(ل  اةةا سةةاا( ل
ن  لةو تحة)  ا بتةاب ا كة   ا ةيْ األع ة  4ممل رسول عمل  لسةاا قومة  إ ع ة ااي ل اايةةق

 ن135ي اللغة مل مل سيده لوجدنا دال  اللساا( الاي حيطل مدلول  اللغة( ي مقدمت 
اق  اللسةةةةةةةةةةانة املجتطاعيةةةةةةةةةةة(ل   لسةةةةةةةةةةانية اجتطاعيةةةةةةةةةةة(ل أمةةةةةةةةةةا  قيةةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةةتل ات  اةةةةةةةةةة

 أعةين محةةتل اق  -  سوسيولسةانيات(ل  ةإا أ ل مةا نالح ةة  اةو امل ت ةاد عطةا اةةو شةاج  
  اا لة ا     مبا او جديدن  - عل  اللغة املجتطاعا(   اللسانيات املجتطاعية(

  ي ااا السياق نريدي الل و ات التاليةق 
 اللسانة املجتطاعية(ل حي    يو ت الليةل أمحةد الليةل ي نقلة  علةى  أ مل ق القا ل األ ل

األساع ال تطةد مةمل قريةل الحةتل ية ني   اللغةوية ني  ي ا ةام  اللغويةة ال   يةةل  ي ال ةد ات الةر 
ت قد ي أرجا  الونملن  ملشا أا اد  ااا التأسيس او عتةاد جهةاز م ة ي ية تطةد علية ل 

ل ات ال   ية  نقلهان  سريت عدة التو يت ي  يغة القا ل الةاي  يكوا مااال  لوو  الحت
حنمل  حدده اةو أنة   ة ق قاعةدم وةريْ التحةييا للواحةت الدالةة علةى ال لة ن  وجةود الالحقةة 

(ics)  تةةةدل علةةةى ال لةةة ن أمةةةا سةةةا  اللسةةةانة( ي مقا ةةةلlinguistics  إنةةة  يوقةةة  ي التريةةةاع 
 أ  اله ةن القا ل  حيغة الحدر الدال على احل  ة 

عانيةةةا ق القا ةةةل الثةةةا   لسةةةانية اجتطاعيةةةة( الةةةاي  وةةة    سةةةاة   بةةةةن  ا ةةةا نةةةورد  سةةةيلتني  
 ل  مهاق 136تستخدماا للت ري  نطا عمل اللواحت الر تدل على أ ا  ال لوة

انوا ةق بلطة ال ل + اس  ا ةال الةاي يشةتغل  ة  اةاا ال لة ن مثةلق  علة  اللغةة  -1
 املجتطاعا(ن  

                                                 
 ن71السدين قاموع اللسانياتن ص 134

ل 1958ل 2ل 1األع ةة ن  قيةتق محةةت)ى السةقا  حسةني نحةةارن متري ةة محةةت)ى الريةا لا احللةةيبل  اةة(ن ا كةة   ا ةيْ 1377ان ة ق علةا  ةةمل ع اعيةل  ةةمل سةيده   135
 ن 2ل3ص

ًال  سيلة الت ري  الحتل ا  عمل ال لوة  نلا  ةل 136  لن عل  + انوا ةل تارم  يا  ال سرية ي ال) دل  أال ى  يا  ال سرية ي ع  الان  السا  ياب  أمحد األالض  غ
ًالن ال هظية ال امة للت  يت الوابتن  ال  ا ق م هد ان  ق أمحد األالض  ن  ما نب ه مل يحو ر ل ا بي)ية الت ري  عمل 73(ل ص1977الدراسات  األحبا  للت  يتل  غ
 ال لوة  شكل دقيتن
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 يا  ال سريةق  ا ا لدي ا األشكال الثالعة التاليةق استخداة  -2

اس  ا ال ي  يغة ال) د+ يا  ال ست+ ملحقة التأني  للط) دن مثلق  لساني ة( بطا  - أ
 او ي القا ل  لسانية اجتطاعي ة( الاي حنمل  حدد احلدي  ع  ن 

سةانيات(  اس  ا ال ي  يغة ال) د+ يا  ال ست+ ملحقةة التأنية  للظطة ن مثةلق  ل-ب
 بطا او ي القا ل  لسانيات اجتطاعي ة(ن

اسةةة  ا ةةةال ي  ةةةيغة عةةة  التكسةةة + يةةةا  ال سةةةت+ ملحقةةةة التأنيةةة  ال)ةةة دن مثةةةلق  - 
  ألس ي ة( الاي  ض ل  أمحد خمتار عط  على القا لني   لسانيات(   عل  اللغة(ن  

 ني محتل  اس  ال ل    الأالا على الشكل األ ل ممل القس  الثا  او أن  حيد  الترياسا  
 الحةةيغة الو ةة)ي ة الةةر ُيكةةمل أا تتلةةت علةةى  ةةاا م مةةمل  ةةواا  اةةاا ال لةة ن  )ةةا ا طلةةة التاليةةة 
مثال ق  عاجل الرياح  ي ااو ت  قضايا لسةاني ة اةددم( ُيكةمل أا يةاات الةاامل علق قضةايا ي 

  اا م اللغةل أ  علق قضايا ي اللسانياتن 
االتيةةار يةةا  ال سةةرية عل ال)ة د بطةةا ي  لسةةانية اجتطاعيةةة(   ةةض  علةى وةةو  مةةا سةةريت  ةإا ي 

اللةةريس حيةة  عنةة  مل يةةدل علةةى  ال لةة (ل عن حيتطةةل أيضةةا  أا يكةةوا  ةة)ة لد نةةة لسةةانية م تريتةةة 
  الدرع اللسا  املجتطاعان 

عالثةةاق ي حةةال اسةةت  اب القا ةةل الثالةة   األالةة  الةةاي  وةة   عريةةد القةةادر ال)اسةةا ال)هةة ي 
ال قةةل قةةد االتلةةل عةةمل  ةةاقا الحةةتل ات بلهةةال عن  قةةاة ال)اسةةا  ةةاق اب ال  حةة  نالحةةظ أا 

socio   اق اوةةةا  بةةةامال ل    عةةةة محةةةتلlinguistics  أ  مةةةا - ةةةة لسانيات(ن  اةةةاا املقةةة اب
ًجا خمالل ل ساليت الر أق  ةا ا ةام  ن ة ا  لةا يةادي مةمل ع ة   -يسط ي  ال)اسا  الت  يت ا 

عدراك مةةدلول الحةيغة األج رييةةة الق وةةةن  لقةةد اعة   ال)اسةةا ال)هةة ي ن)سةة   القةار  ال ةة يب ي
  تظا زه لا أق ت  ا ام  عن يقولق 

ل   نقحةةة  عطل ةةةا علةةةى اسةةةتخداة األسةةةاليت ال هةةةودم ي التوليةةةدل  األسةةةاليت الةةةر أق  ةةةا 
ًجةةةا    يةةةا للدقةةةة ا ةةام ل  ةةةل ت ةةةدي ا نلةةةا عل غةةة  الةةةألو ن مةةثال اسةةةتخدم ا الت  يةةةت ا 

 ن137أحيانا ل  ألن  أالل على اللساا ممل ال    أ  ال بيتل

                                                 
 ن145ل ص1983ل 23ال)اسا ال)ه ين ل الحتل  اللسا ل ن جملة اللساا ال  يبل ن 137
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اللسانية ني   أغلت ما نب ه ال)اسا ال)ه ي ا ا صحوص لال   ل يت)ت م  ما نات علي  
عمل أا قولةة    يكةةمل ي الةة   ال سةةرية ال ةة ب مةةمل أا ال  ةة  غ يةةت علةةى ن ق اللسةةاا ال ةة يبن 

ًجةةةةا  غيةةةةة عةةةةدة ال غريةةةةة ي حيةةةة  أالضةةةة    sociolinguisticsلحةةةةتل   ل طليةةةةة الت  يةةةةت ا 
بطةةا يالحةةةظ ا ةةا أا القةةةا الت ال   يةةة الةةةابورم ي ال ةةاج  اللسةةةانية   نععطةةال  سةةيلة ال  ةةة 

ي األساع  –ليس   - اا محادر الدراسة-ةل  السارد ال   يةل  الكتت  الدراسات ال ع
اي يق علة  اللغةة املجتطةاعال م  وتة   د نقلهال  هةا محةتل ات م بريةة بال بةت انوة –

 علةة  اللسةةانيات املجتطاعيةةةل  علةة  اللغويةةات املجتطاعيةةةن أ  ال بةةت الو ةة)ا يق اللسةةانة 
 املجتطاعيةل  لسانية اجتطاعيةل  لسانيات اجتطاعيةن 

 قةةةةةةةةةةد  رد ي الحةةةةةةةةةةةادر محةةةةةةةةةةتل اا  الةةةةةةةةةةة اا  تل)ةةةةةةةةةةةاا ي   يتيهطةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةةمل محةةةةةةةةةةةتل  
sociolinguistics لةةةةةةةةى مضةةةةةةةةطون ن  أ ل اةةةةةةةةايمل الحةةةةةةةةتل ني اةةةةةةةةوق  عا بانةةةةةةةةا يةةةةةةةةدملا ع

Sociological Linguistics ل  قةةد تةة ج  ي محةةادر الدراسةةة مبقةةا لني تكةة ر األ ل م هطةةا
 يها عي ا ل  او القا ل  عل  اللغة املجتطاعا(ن أما القا ل الثا   هو  الدراسة املجتطاعية 

اطةةد حسةةمل  ةةابال   الةة يمل ي للغةةة(  قةةد  جةةد عل جةةوار القا ةةل األ ل ي محةةدريملق ع ةةد 
ًي م ةة    لريكةةا ن  يالحةةظ ا ةةا أا القسةة  ا ةةاص 138م ظةة  علةة  اللغةةة احلةةدي ل  ع ةةد رمةة

 الحةةةةتل ات اللغويةةةةة ي جملةةةةة جمطةةةة  اللغةةةةة ال   يةةةةة قةةةةد تةةةة ج  اةةةةاا الحةةةةتل   ةةةةة عل  اللغةةةةة 
  تةة د وةةطمل جمطوعةةة  sociolinguisticsاملجتطةةاعا( علةةى الةة غ  مةةمل أا  ةةيغة الحةةتل  

ن  ل ةةةةل محةةةةتل  139تل ات ال لطيةةةةة  ال) يةةةةة الةةةةر أق اةةةةا جمطةةةة  اللغةةةةة ال   يةةةةة  القةةةةاا مالحةةةة
sociological Linguistics   قةةد جةةا  قريةةل محةةتلsociolinguistics ل ألنةة  مثريةة  ي

لةةةة اارمتةةةاا  سةةةتوركل حيةةة  أشةةةارا عل أا الحةةةتل  األ ل يهةةةت   ةةةة  اللسةةةانياتم ظةةة  اللغةةةة   
دعا  ةةأا اللغةةة مل ُيكةةمل أا ت)حةةل مةةمل السةةياق املجتطةةاعا الةةر تةة اللسةةانيةلتلةةا الدراسةةات 

                                                 
ًي   لريكةةةةا  ةةةةني ال 138  Sociologicalاللةةةةايمل يقةةةةا الا محةةةةتل ق (علةةةة  اللغةةةةة املجتطةةةةاعا   (الدراسةةةةة املجتطاعيةةةةة اللغويةةةةة حةةةةتل ني ال ةةةة  ينيق ي)ةةةة ق م ةةةة  رمةةةة

Linguisticsعضةةوي مةةمل الدراسةةة املجتطاعيةةةن أمةةا القا ةةل ال ةة يب  مبةة ه  ي الري ةة  اللغةةوي ي أ ر ةةا ل حيةة  ت ةةل القا ةةل ال ةة يب األ ل خمتحةةا  ً يابةةد علةةى أا اللغةةة جةة
 sociological)(ل 1990   هةةةةةو مةةةةةمل عريةةةةة  جمطةةةةة  اللغةةةةةة ال   يةةةةةة  القةةةةةاا من ان ةةةةة ق   لريكةةةةةان م ظةةةةة  الحةةةةةتل ات اللغويةةةةةة   ةةةةة  تق دار ال لةةةةة  للطاليةةةةةنيلالثةةةةةا

linguistics)  ن 
ً  متكامةل مةمل ال   يةة ي أ ر  ال حي  ي كس ال    عل اللغة sociolinguistics يش  دي)يد ب يستال عل أا ااا الحتل   تلل أحيانا  عمل محتل   ة علةى أاةا جة

ًيةة  اةوق   الةاي  (sociohistorical linguistics)املجتطاعي ةل بطا أن  يش  عل محتل  ليس ل  نب  ي ال اج  اللسةانية ال   يةة أ  حة  ال ةاج  اللسةانية ان لي
 ُيةكمل أا نة ع   ة اللسانيات التار ي ة املجتطاعي ة(ن  ان  ق

 Crystal, D., a Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell Publishers Ltd,                                       

 1997. (sociolinguistics).                                                                                                                                   
 ن95ل ص1962ل 4ان  ق جمطوعة الحتل ات ال لطية  ال) يةل م  139
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أمثةةةال -ال) نسةةيني اللسةةةانيني لل)ةة دل  ي هةةة  اةةاا  شةةةكل الةةاص ي  جهةةةات ن ةة  عةةةدد مةةمل 
الةةايمل ر تةةوا  ةةني الت ليةةل اللغةةوي   - .eilletMA أنتةةواا مييةة     allyC. Bشةةارل  ةةا  

 ن140 األجا  األسلو ية لت ري  األ  اد  ا طوعاتل
(ل   ةةة ي 1982ل  قةةةد ت عةةة  ا ةةةو  inguisticssocial lحةةةتل  الثةةةا   هةةةو أمةةةا ال

 ةة  -ممل بتاب جوليية -ع  ااي  السيد  ة  عل  اللغة املجتطاعا(ل  ت ع  الليل أمحد الليل 
ًي   ocial s اللسانة املجتطاعية(ل  الغ يت ي ت عة األال  أن  قةد  أعرية  الحةتل  ان لية

linguistics ال) نسةا أماة الحةتل  sociolinguistique  بةأا ت بيةت الحةتل  ال) نسةا 
ًي  ن ال) نسةية لسةانية عةطةل  ة  ي الدراسةات ال ociolinguisticssقد سريت الحتل  ان لية

 لةةةةةمل يكةةةةةوا اةةةةةو  social linguistics عنا بةةةةةاا ا ةةةةةاك مقا ةةةةةل   نسةةةةةا دقيةةةةةت لحةةةةةتل  
sociolinguistique  عجا سيكوا linguistique sociale ن 
  ت بيريةي سةريت نبة ه ي التطهيةدل  ةإا ل  الةاanguagesociology of lأما عمل محتل  

املالتال  ي ال بيت   ااان ociolinguisticssالحتل ا خمالل لل بيت الحتل ا ي 
 ن141هطايعل االتال  ي دمللتقد أشار 

                                                 
 ان  ق  140

*Hartmann, R., & Stork, F., Dictionary of Language and Linguistics. Applied Science Publishers LTD-

London,1972,  Reprinted 1973. (sociological linguistics).                                                                               
–ن sociology of language  sociolinguisticsي تطةد الةةدبتور ايةةا الةةديمل عثطةةاا اسةت القا ةةل ال ةة يبق  علةة  املجتطةةان اللغةوي(  لحةةتل ا  141

 ن  44ل ص1991ل 178ان  ق جملة ال)يحلل ن
حية  نقةل اةاا  sociolinguistics, a brief introduction.1970عة أحةد أعطةال ال   يسةور  يشةطاا  اةاق  قد قاة الدبتور ايا الديمل است    

اةةن    ي تطةد ي ت عتة  ااتة  علةى 1404مقاملت متسلسةلة ي ج يةدم لاليةوةل عةاة  لن  نش  ت عت   ي عال 1970ال  واا   ةلعل  املجتطان اللغويل مقدمة خمتح مل س ة 
ًجيةةة بطةا يق سوسةيولوجيا اللغةةل ي ال ةةدديمل  sociolinguisticsل قةل محةةتل   أسةلوب اةدد (ل   تةارم أالة ى ي عة  بةةامال  3933 -3927ل عن تةارم ي عة  ت عةة ج

ًي د را  بريةةة ا  ي م   ةةةة  3939بطةةةا يق علةةة  املجتطةةةان اللغةةةويل ي ال ةةةدد    ال بةةةت  لعل ال   يةةةة  ةةةياغت (ن   حةةة   ال  ةةة  عةةةمل ت عتةةة   ةةةإا لل بيةةةت الحةةةتل ا ان ليةةة
sociology of language   خمتلةةةةل عةةةةملsociolinguistics  هةةةةو ي األ ل مكةةةةوا مةةةةملق ا ةةةةار (socio الالحقةةةةة +(logy)  +of  ا ةةةةار +

(language) ل  ي الثةةا ق ا ةةار(socio)  لغةةوي +(linguist)  الالحقةةة +(ics)للطقةةا لني مريةةين علةةى ن يقةةة ن  علةةى نلةةا  ةةإا د ر التغيةة  ي ال بيةةت انوةةاي 
ن  نقةول عا القا ةل  علة  املجتطةان اللغةوي( لحةتل    مالتوليل  ةني ال  ا ة  الت ةدد ًيني  أدق مةمل ال احيةة ال بيريي ةة  sociology of languageي الحةتل ني ان لية

 ممل ال احية ال بيريية ممل القا ل  عل  املجتطان اللغوي(ن أدق  sociolinguisticsممل القا ل  عل  اللغة املجتطاعا(ن  القا ل األال  لحتل  
 Literature as Social Discourse: the) ي ةدل الةدبتور ايةا الةديمل اسةت عةمل اةاه ال عةة ي ت عتة  األالة ى ألحةد  حةول بتةاب ر جة   ةا ل  

Practice of Linguistic Criticism)ل  ع ةواا اةاا ال)حةل اةو(Preliminaries to a Sociolinguistics Theory, Literary 

Discourse) حنو ن  ية لسانيةن اجتطاعيةة للختةاب األديب(ن  ي ااتة  ال عةة  ةد أا القا ةل ال ة يب الةاي االتةاره الةدبتور ايةا الةديمل    قد ت ج  الدبتور ااا ال  واا  ة
ان ة ق  ةا ل ل ر جة ن لحنةو ن  يةة لسةانيةن اجتطاعيةة للختةاب األديبلل ت عةةق -ا ل ي مواو  عةدمن است اوق  اللسانيات املجتطاعية(ل ااا  انوا ة عل ععطال  هلاا الق

 (ن  49ل  (8ةل ص 1997(ل 1ايا الديمل عثطاا استل جملة نوا ال ن 
ًيةة أمةاة الحةتل ات ال   يةة الةر تور ايا الديمل اسةت عةدة تثريية    نل ظ ي ت عة الدب مثةلق علة   لقالةة  يشةطاا اسةتخدمها ي ت عتة بثة  مةمل الحةتل ات ان لي

ان ةة ق ج يةةةدم اليةةةوةل ال ةةةدد -ْ اللغةةويل السياسةةةة اللغويةةةةن املجتطةةان الةةةدي اميكا للغةةةةل هلظةةة اجتطاعيةةةة خمتل)ةةةةل هلظةةةة مه ي ةةةل هلظةةةة عقليطي ةةةةل الث اجيةةة اللغويةةةة الثا تةةةةل التختةةةي
 اةن 1404 ) 26األر  ا ل 3939ال دد  ل  اة1404 ) 19األر  ا   ل3933ال دد ل   اة1404 )  12األر  ا  ل 3927
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 Sociology Of Language, la sociologie du لةةو ن  نةةا عل نقةةل محةةتل  

gagelan  محةةةادر الدراسةةةة تضةةة  لةةة  القا ةةةل  علةةة  املجتطةةةان اللغةةةوي(ن  أغلةةةتلوجةةةدنا أا
 نلةا بطةةا ي م ظطةةا علةة  اللغةةة ال  ةة ي  التترييقةةا للخةةو ل  م ظةة  اللسةةانية لريسةةاة   بةةةل 
 م ظةةة  محةةةتل ات ال لةةةوة اللغويةةةة لةةةة  ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيدل  ال ظةةة  الوحةةةد لحةةةتل ات 

ة أيب  كةةة  أمحةةةد  اقةةةادر لكتةةةابق علةةة  اجتطةةةان اللغةةةة لةةةة (ن أمةةةا ي ت عةةة2002اللسةةةانيات  
تومةةةةاع لوبطةةةةاا  ةةةةإا القا ةةةةل اةةةةو ال  ةةةةواا الةةةةابورن  ي ت عةةةةة عريةةةةد الواةةةةاب تةةةة   لكتةةةةابق 

بطةا اةو مةابور ي ال  ةواا   –سوسيولوجيا اللغةة لةة  يةار أشةار  ةد مقةا ال خمتل)ةا ي الحةياغة 
ل  اق اوا م ةدمل  بطةا socioوا بامال  ي حي   ده قد اق ب الحتل  األ ل اق ا -أيضا  

logieي الالحقة 
الر تدل على ال لطي ة 142

ن  ا اك القا لق  اجتطاعية اللغة( ممل  و  143
ًي   لريكا ي م ظط ن   السدي ي قاموس   رم

 لدى ا و  ي م ظط  عل  اللغة ال   ي القا ةلق  علة  اللغةة املجتطةاعا( الةاي  وة   
 Sociology ofللطقا ل  عل  املجتطان اللغوي(ل عن بالمها يقا الا الحتل  مقا ال  موازيا 

Language  ن  ا ةةةا حيةةةت ل ةةةا أا نتأمةةةل سةةةريت ج ةةةل القةةةا لني مت)قةةةني للطحةةةتل  ن)سةةة  مةةة
ممل جهةل   ني  عل    Sociolinguistics وو  املالتال  ي ال بيت  ي     ني محتل  

وي( ممل جهة أال ىل عن ل ل ال لة ي نلا ت ود عل اللغة املجتطاعا(   عل  املجتطان اللغ
 جةةود أ جةة  التشةةا   القويةةة  ةةني ال لطةةني مةةمل ناحيةةة الةةادم الدر سةةة  اةةاق اللغةةة  ا تطةة ل  مل 

وة  رم ارتريةا   Sociology of Languageلحتل ق  (عل  اللغة املجتطاعا ت )ا مقا لةق 
ال عل جانةت م تلةت التأبيةد علةى جوانرية  م)هوم    ل  املجتطان اللغوي لوجود ال) ق  ي هط

 ن144املجتطاعية مل اللغوية
   ةةد أا قط ةةا   ةة ب محةةتل  ال لةة   اللسةةانيات املجتطاعيةةة(ل  قريةةل أا نرياشةة   م ا ةةة 

استقحةةةةا    ةةةةض الحةةةةتل ات الةةةةر تتةةةةداالل ي  مل ةةةةد مةةةةملمحةةةةتل ات  ةةةة  ن اةةةةاا ال لةةةة ل 
  ااه الحتل ات ااق م  م)هوة اللسانيات املجتطاعيةل - قدر  سيْ-م)هومها 

(anthropolinguistics), (anthropological linguistics), (linguistic 

anthropology),( ethnolinguistics), ( ethnographic linguistics)  
                                                 

 ن99(ل ص1982زدقل حول م)هوما  املق اب الكامل(   املق اب ال دل( ان  ق اطد علا ا و ن احليام م  لغتني  الث اجية اللغوية(ن ال يابق متا   ال)   142
ًيةة الوسةةتى  (logie)اةشةةتق  مةمل  (-logy)الالحقةة 143  الةر ت جةة  عل الالتي يةةة ل   old french اللغةة ال) نسةةية القدُيةةمةةمل    middle Englishمةةمل ان لي

(logia)  اليوناني ة (logos) ن  Urdang, L.,[et.al.],1982, 259 

 ن(sociology of language)  لريكان م ظ  الحتل ات اللغويةن  144
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 ع دما ن    ال    ي الحتل ات الثالعة األ ل  د أاةا ت)يةد ال)هةوة ن)سة ل عمل أنة  قةد 
ل بيةةةت  ةةةا أدى عل عتةةةاد الت ةةةون ن)سةةة  ي القةةةا الت ال   يةةةة الةةةر نةةة أ االةةةتال  ي ن يقةةةة ا

أعريتةةةةةةةة  أمامهةةةةةةةةا ي ال ةةةةةةةةاج  اللسةةةةةةةةانية ال   يةةةةةةةةة  السةةةةةةةةارد  الكتةةةةةةةةت ال عةةةةةةةةةن  الحةةةةةةةةتل ق 
nthropolinguisticsa  ًي   لريكةا  اطةةد ا ةو   ةة عل  اللغةة األنث  ولةةوجا(ل قةد ت عة  رمة

ي م ظةة  عريةةد ال سةةول  inguisticspological lanthro يت)ةت اةةاا القا ةةل مةة  محةةتل ق
ًي   لريكةال  م ظطةا ا ةو  ال  ة ي  التترييقةان أمةا عةمل  شا ل  اطةد  ةابال   الة يملل  رمة
القا الت الختل)ة ي نقلها بة  عل  اللسةانيات األنث   ولوجيةة(   اللسةانيات األنث   ولوجيةة( 

يملل  ةةةإا ال ضةةةلة مل تكطةةةمل عمل ي ي م ظةةة  اللسةةةانيات احلديثةةةة لةةةة سةةةاما عيةةةاد ح ةةةا   الةةة  
ن  يةةاب   ةة ي 145 مهةةاق  علةة (   ةةةات( icsالقا ةةل األ ل حيةة  اجتطةة  مقةةا الا لالحقةةة 

ع ةةةة ااي  السةةةةةيد للطحةةةةتل ني السةةةةةا قني مقةةةةةا ال  ع  يةةةةا   احةةةةةدا   اةةةةةوق  علةةةة  اللغةةةةةة اننسةةةةةا  
 الو )ا(ن 

ًي   لريكةةا قةةد ت nthropologylinguistic a  ال سةةرية لحةةتل    عةة   ةةة  علةة   ةةإا رمةة
بطةةا   inguisticsl-anthropoاألنث   ولوجيةةا اللغويةةة(ل  اةةو مقا ةةل يةة اد  مقا ةةل محةةتل ق 

ل  ي عةةةةة  اطةةةةةةد  ةةةةةةابال  اللغويةةةةةةوا ال ةةةةة ب الشةةةةةة بوا م ةةةةةة   ةةةةةةة 146اةةةةةو مةةةةةةابور ي م ظطةةةةةة 
 األنث   ولوجيا اللغوية( م  ش ح  مبحتل  مثري   ني قوسني  اةوق  علة  اننسةاا اللغةوي(ن 

 ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةد القا ةةلق  علةة  اننسةةاا اللغةةوي(ن  ي ال ظةة  الوحةةد  ي م ظةة   ةة
 ةياغة ع ا ة ه   تت)ةت  أا نل ظ ن  ي نقل ااا الحتل ( تة ج   ة  عناسة لس ية(2002 

ل inguisticsological lnthropa محةتل     nthropolinguisticsaمحةتل   ع ا ة  
الاي ليةدرع    دمللت  على ال ل   ي)ة بل محتل   ااا املالتال  مل يغ  شيئا ي ل لكمل

بيةةةل ُيكةةةةمل لل ةةةةواا  اللغويةةةة أا تكشةةةةل عةةةةمل اويةةةةة ال)ةةة د أ  أا ت سةةةةري  عل عضةةةةوية داجةةةة م 
اجتطاعيةةةةةل أ  عاعةةةةة دي يةةةةة أ    ي)يةةةةة أ  ق ا يةةةةة م ي ةةةةةل بطةةةةا تكشةةةةل عةةةةمل عقا تةةةة   تريي ةةةةة 

ن ةا نل ةظ تغية ا  ي مقا ةل (  إ2002ن أمةا ي القا ةل الووةون ي ال ظة  الوحةد  147احلالل
 اةةو   لسةة ية(ل  مكطةةمل التغيةة  ي ةةود عل مةةا ي اقضةة  ي مةةا قةةد أةعريةة   inguisticlمحةةتل ق 

                                                 
ل  اةةةاا متظةةةلِّ ي القا ةةةل  علةةة  اللسةةةانيات األنث   ولوجيةةةة(ل   علةةة  اللسةةةانيات (ics-)نل ةةةظ أا سةةةاما عيةةةاد ح ةةةا قةةةد أعطةةةل  علةةة (   ةةةةات( ع ةةةد نقةةةل الالحقةةةة  145

    املجتطاعية(ن 

 ن  (linguistic anthropology)  (anthropolinguistics)ان  ق م ظ  الحتل ات اللغويةل  146
   ن44(ل ص1995بطال  ش ن عل  اللغة املجتطاعا  مدالل(ن  القاا مق دار غ يتل   147
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ل tlaslinguistic aل بطةا يق أنلةس لغةوي inguisticlمةمل الحةتل ات الةر تريةدأ  كلطةة 
ن  مل ننن  غ اةاinguistic Intuitionlل  حةس لغةوي inguistic Inquiryl   يات لغوية 

( ملالتيةةةةار القا ةةةةل  عناسةةةةة 2002أجةةةةد مةةةة را  ي ال ظةةةة  الوحةةةةد لحةةةةتل ات اللسةةةةانيات  
 ةةدمل  مةةمل  عناسةةة لغويةةة(ن  أ ةةمل أا مريةةدأ توحيةةد الحةةتل ات اللغويةةة ال   يةةة   يةةد  148لسة ية(

ن  ا ا ال ج  الواحدهاا الريدأ يق مل عطلية  و  أي مقا ل ألي محتل  ي   ل  ض الشا 
 اةا ال  يب  عناسة لس ية( مل يتست  مقا التق أنلس لغويل    يةات لغويةةل  غ  إا القا ل

(ن حيةةة  عا نقتةةةة توحيةةةد القةةةا الت ي اةةةاا ال ظةةة  2002السةةةت طلة ي ال ظةةة  الوحةةةد  
 نالت دد ل ألجل جت تتكطمل ي الواو ة ال  طى

االل  تتشةا ا عل  الحتل ات الثالعةة الةر سةريت نب اةال  الةر تسةطا علطةا   احةدا ل تتةد
الاي ت ع  بل ممل مريارك مرياركل    ي ع ة ااي   thnolinguisticse حد ما م  محتل ق

ًي  ًت عيةةةاد  ةةةة عل  اللغةةةة ال  قةةةا(ل  ت عةةة  رمةةة السةةةيدل  اطةةةد  ةةةوزي ايةةةا الةةةديملل  عليةةة  عةةة
(  ةةة عل  اللغةةة انع ولةةوجا(ن  لةةدى  سةةاة   بةةة  ةةد القا ةةل  لسةةانية 1982  لريكةةال  ا ةةو  

ي  149ع ولوجيةةة(اللسةانيات األ قيةة(   لسةانية ات ولوجيةة(  حةوت التةةا ن   ةد اةاا القا ةل  ع
(ل  القا ةةةل  لسةةةانيات ع قيةةةة( لةةةدى م ةةةار 1989ال ظةةة  الوحةةةد لحةةةتل ات اللسةةةانيات  

عياشا ي ت عت  للقاموع الوسوعا ل لوة اللساال   لسانيات ساللية(   عع ولسانيات( ي 
 (ل  القا ل  املع ولسانيات( ي مس د ال)اسا ال)ه ين2002ال ظ  الوحد  

 ةةة عل  اللغةةة انع ةةوغ اي(ل  ي  inguisticsethnographic l يةة ج    لريكةةا محةةتل  
( بانةة  علةةى  ةةيغة  اللسةةانيات 1989القا ةةل نةة ى أا ت عةةة الحةةتل  ي ال ظةة  الوحةةد 

 املع وغ ا ية(ن
 ق ethnolinguistics  التس ة لحتل   نورد أا  الل و ات حول القا الت

الدالةة علةى ال لطيةة ي محةتل   (ics)أ مل ق نل ظ تك ار عدة املت)ةاق ي ت عةة الالحقةة 
linguistics ل  ه ةةةةةةاك مةةةةةةمل ت عهةةةةةةا  ةةةةةةة عل ( بطةةةةةةا يق  علةةةةةة  اللغةةةةةةة ال ةةةةةة ي(   علةةةةةة  اللغةةةةةةة
انية ات ولوجي ةة(ل  ا ةاك (ل  ا اك ممل ت عهةا  ةة ية( بطةا يق  لسةاني ة ع قيةة(   لسةانع ولوجا

مةةةةةمل ت عهةةةةةا  ةةةةةة يات( بطةةةةةا يق  اللسةةةةةانيات األع ولوجيةةةةةة(   لسةةةةةانيات ع قيةةةةةة(   لسةةةةةاني ات 
                                                 

 وا ي األم  التأ نرياعال  القحود  عناسة لسانية(ل  م  نلا  إا ااه ال عة ت)تقد الت سيت م   و  القا الت األال ىن رمبا يك 148
ًم مكسورم غ  م)توحة   ا   على ايئة نتت الحتل  األج يبن  149  ل ل ي ااا القا ل التأ متري يا  عن ممل ال) ب أا تكوا اهلط
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ساللية(   عع ولسانيات(   املع ولسانيات(ن  األدق ت عتهةا  ةة يات( أ   علة (ل أمةا ت عتهةا 
 ةني محةتل  اسة    ة ية(  إن  يوق  محتل   لسةانية ع قيةة(ل   لسةانية ات ولوجيةة( ي التريةاع

 ال ل ل  الحيغة الو )ية الر ُيكمل أا تتلت على  اا م م ي ة ممل  واا  ااا ال ل ن   
أدق مةمل ت عتة ل  القا ةل  اللسةانيات األع ولوجيةة( أدق  ethno-عانيا ق عا ت  يت ال  ح  

عةةةن مةةمل القةةا لني   لسةةانيات ع قيةةة(ل   لسةةانيات سةةاللية( اللةةايمل أعطلةة   يهطةةا  سةةيلة ال  
ًجيةةة    السةةريت ي اةةاا القةةول ي ةةود عل ت ةةدد مقا لةة  ع ةةد الوقةةو  علةةى ت عتةة ن أمةةا ال عةةة ا 
بطا ي القا ل  عع ولسانيات(ل   املع ولسانيات(  إا  ععطاهلا  الل ال ست ال بييب ال طول 

 القا الت الابورمن  أغلت   ي 
ًم م)توحةة ب (e)عالثا ق  د أا ت  يت الحاج   طةا ي القا ةل  اللسةانيات األع ولوجيةة( نط

ًم مكسةةورم حسةةت  لتوا قةة   ن يقةةة ال تةةت  الحةةاج م  يكةةمل دقيقةةا ن  الحةة ي  أا ي ةة  ب نطةة
ًي بطةةةةا ي القا ةةةةل  علةةةة  اللغةةةةة انع ولةةةةوجا(ن  ن ةةةة ا  لت)ضةةةةيل ا محةةةةتل   150الةةةةتل)ظ ان ليةةةة

الحتل  تكوا  القا ل   لسانيات( على محتل   عل  اللغة( نقولق عا ال عة الدقيقة هلاا
  اللسانيات انع ولوجية(ن 

الةةةةر  هةةةة ت ي  يئةةةةات عيةةةةة( أمةةةةا  ال سةةةةرية لحةةةةتل ات  ةةةة  ن ال لةةةة   اللسةةةةانيات املجتطا
ت ددت  يها نوعيةة الدراسةات ال لطيةةل  تشةكل   يهةا اجتااةات خمتل)ةةل  ةإا ت عتهةا   ةيا 

 مقا ال ال جا ت على ال  و التا ق 
olinguisticsociapplied sمحةةةةةتل ق -1

ل  قةةةةةد تةةةةة ج  عل  علةةةةة  اللغةةةةةة املجتطةةةةةاعا 151
ًي   لريكةال  م ظة   التترييقا( ي بل مملق م ظ  عل  اللغة التترييقا  طد ا و ل  م ظة  رمة
 ةةةةةةة ي ع ةةةةةةة ااي  السةةةةةةةيدن  يالحةةةةةةةظ ا ةةةةةةةا أا اةةةةةةةاه ال عةةةةةةةة تتسةةةةةةةت  ت عةةةةةةةة اةةةةةةةامل  لحةةةةةةةتل  

sociolinguistics ممل  -د الليل   قد ت ج  الحتل   ة عل  اللغة املجتطاعا(ن أما الليل أمح
ً  الثا  ممل ااا  -بتاب جوليي   ة  اللسانة املجتطاعية التريقة(ن  او ا ا يت)ت ي ت عت  للظ

ً  ociolinguisticssالحتل  م  ت عت  لحتل   ل غ  أا الحيغة الةر االتاراةا ي ت عتة  للظة
نة  علةى  ةيغة اسة   اعةل أ  اسة  األ ل تتس   الغطوبل عن مل ي    ممل الةالل   اجهةا عا با

                                                 
ًا ين أعطال 150  ن 550ص (ل1988    تق دار الغ ب انسالمال  جمط  اللغة ال   ية  القاا مل اطد رشاد احلط

اةةةن  قةد نبةة  1404 ة) 29األر  ةةا   3939اسةتخدة الةدبتور ايةةا الةديمل اسةةت القا ةل لعلةة  املجتطةان اللغةةوي التترييقةال ي مقةال نشةة ه ي ج يةدم اليةةوة ل ال ةدد  151
ل ألن ةةا مل  ةةد ي ال ةةاج  applied sociolinguisticsج ةةيب الةةاي م ةة  تةة ج ل  يغلةةت علةةى ال ةةمل أا الحةةتل  اةةو اةةاا القا ةةل د ا أا يةةاب  أمامةة  الحةةتل  األ

ًية م ها  ال   ية   ن  applied sociology of languageمحتل   -الري    أعىن محادر –اللسانية ان لي
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ل  ي حالةة   ةل جمةال 152يكةوا مب ةىن تترييقةا    ppliquéaم) ولل عوا ة عل أا محتل   
 عل  اللغة املجتطاعا  إا  ديده  قول اق  تترييقا( يكوا أدق  كث  ممل قول اق  متريقة(ن

ل حيةة  عا اةةاا الحةةتل    ي ةةل حةةظ  ociolinguisticsdescriptive s 153محةةتل ق  -2
الةةةاب  ي محةةةادر عةةةدمل عن   يةةةاب  عمل ي م ظةةة  علةةة  اللغةةةة التترييقةةةا للخةةةو   محةةةتل ات 

 ال لوة اللغوية لة   ي ع  ااي  السيد  قد ت عاه  ة  عل  اللغة املجتطاعا الو )ا(ن 
ل  قةد ت عة  بةل مةمل ا ةو  ي م ظطة  التترييقةال ociolinguisticsdynamic sمحتل ق  -3

ي    ا بلطة   نل ظ أاطا    ن م ظط   ة  عل  اللغة املجتطاعا احل با(   ي ع  ااي  السيد ي
 dynamic)   بطةةةا اةةةو احلةةةال  ال سةةةرية ل  ةةة  الحةةةتل ات الختومةةةة  الالحقةةةةic)-(   الةةةر ية قةةةل

)-(ic يةةا  ال سةةرية( مقا ةةل الالحقةةة  تةووةة  أ ةةوات ع  يةةة م اسةةريةل ا  ابامةةل أ ةةوا 
 مثةةلق 154

 ن 155دي اميكا

ًي   لريكةةا  ةةة  علةة  اللغةةة املجتطةةاعا sociolinguisticsicromمحةةتل ق  -4 ل  قةةد ت عةة  رمةة
 األ غ (ل  ت ع  اطود عياد  ة  عل  اللغة املجتطاعا الحغ (ن

ل  ت عة  اطةود عيةاد  ةة  علة  اجتطةان اللغةة anguagelsociology of -acromمحةتل ق  -5
 الشامل(ن

ًي   لريكا  ةة  علة   ل  قد نقل عل ال   يةacrosociolinguisticsmمحتل ق -6 ي م ظ  رم
 اللغة املجتطاعا األب (ن 

 ل  ت ع  الليل أمحد الليل  ة  لسانة اجتطاعية اع ية(نthnosociolinguisticseمحتل ق  -7

 ت ع  الليل  - او محتل    نسا- nteractionnelleiociolinguistique sمحتل ق  -8
م ار عياشا ي ت عت  للقاموع الوسوعا  نب ن   أمحد الليل  ة  اللسانية املجتطاعية الت)اعلية(

                                                 
 ن (appliqué)السدين قاموع اللسانياتن  152
ل  discriptive sociolinguisticsاسةت ي عحةةدى مقاملتةة  ال شةورم ي ج يةةدم  اليةوة(    ةةوااق لسوسةيولوجيا اللغةةةل محةةتل   نبة  الةةدبتور ايةا الةةديمل 153

ن  ي عة  عل ال   يةة  ةةة عل  املجتطةان اللغةوي الو ة)ا(   علة  املجتطةةا   نdescriptiveعن الحة ي  اةوق  discriptive مةمل الابةد أا ا ةاك التةأ متري يةا  ي  ظئةةة 
يةةةة ج   ةةةةة عل  اللغةةةةة  sociolinguisticsالو ةةةة)ا للغةةةةة(ن  يريةةةةد    مةةةةمل ااتةةةة  ال عةةةةة أنةةةة    ي قلةةةة  نقةةةةال  ةةةة ي ا  ي القا ةةةةل األ ل لسةةةةريت  احةةةةد اةةةةوق أا محةةةةتل  

جوشةوا  يشةطاا ن لسوسةيولوجيا ان ة ق  -الاي يكةا ة القا ةل ال ة يب األالة ن  sociology of languageاملجتطاعا( مل  ة عل  املجتطان اللغوي( لوجود محتل  
 ن  1404 )  12ل األر  ا  3927ال دد  ج يد اليوةلاللغةلن ت عةق ايا الديمل عثطاا استن 

الة ات  القةةاييسن  رسةةححةةة الق ي ةة ن الحةةتل  التةةيب  التقةةينل دراسةةة   ةة)ية مقارنةةة ل  ةةيدي الري ةةا اا  السةة ودي للطحةةتل ات  اهليئةةة ال   يةةة السةة ودية للطوا ةة) 154
 ن  10اةل ص1417دبتوراه(ل مكترية األم  سلطاال جام ة اللا س ودل 

 ل ةةل الحةةتل  اةةو  يةةاب  ايةةا الةةديمل اسةةت القا ةةل ال ةة يب  علةة  املجتطةةان الةةدي اميكا للغةةة(ل    يةةاب  أمامةة  الحةةتل  األج ةةيب الةةاي اسةةت طل  جوشةةوا  يشةةطاال 155
dynamic sociolinguistics    قياسةةا  علةةى محةةتلdescriptive sociolinguistics  الةةاي ت عةة   ةةة عل  املجتطةةان الو ةة)ا للغةةة(ن ان ةة ق جوشةةوا

 ن    1404 )  12ل  األر  ا  3927ال دد  ج يد اليوةل يشطاا ن لسوسيولوجيا اللغةلن ت عةق ايا الديمل عثطاا استن 



80 

 

 

ق  اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة الت)اعليةةةة لأ  التأ يليةةةةل(ن 156ا ديةةةد ل لةةةوة اللسةةةاا الحةةةتل  ال ةةة يب
 ا ا تريد    مل و تااق األ ل أا ال ج    يض  الحتل  ال) نسا الةاي ي عة  اةاا القا ةل 

اد بلطةةة  التأ يليةةة( ي القا ةةل ع ةةد م ةةار عياشةةان ال ةة يبن أمةةا الل و ةةة الثانيةةة  هةةا تت لةةت  ةةإي  
مل  طةل مةا يشة  عل  التأ يليةة(ل  -بطا أ رداا الليل أمحد الليل- أعتقد أا الحيغة ال) نسية 

مةةةةةادي   القا ةةةةةل  اللسةةةةةانة املجتطاعيةةةةةة تةةةةةاب جولييةةةةة  غار  لةةةةةالا  إنةةةةة  ابت)ةةةةةى ي ت عتةةةةة  لك
 الت)اعلية(ن 

 

ialectologydمحةةتل ق  -9
 قةةد ت عةة   ةةة  علةة   -dialectologieي ال) نسةةية  يقا لةة  - 157

ًت عيةةاد ي م ظطيةة  ال  ةة ي –ل  اطةةد  ةةابال   الةة يملل  ا ةةو  158اللهظةةات( بةةل مةةمل عليةةة عةة
ل -ي قةةةاموع الحةةةتل ات اللغويةةةة  األد يةةةة-  سةةةاة   بةةةةل  عميةةةل ي قةةةوب   الةةة يمل - التترييقةةةا

ًي   لريكةال  مريةارك مريةاركل   ة ي ع ة ا ًا ي ي م ظطة   ال ظ  الوحد   رمة اي  السةيدل  احلطة
ن    يكتةل بةل مةمل -جمطوعة الحةتل ات اللغويةة  ال) يةة –الختارل  مس د جمط  اللغة ال   ية 

(   ساة   بة ناا القا لل عن أوةا  ا ةو  الحةتل  ال ة يبق  دراسةة 1982ا و  علا اطد 
حةةتل  ال ةة يبق  دراسةةة ال اميةةة( اللهظةةات( جبةةوار القا ةةل  علةة  اللهظةةات(ل  نبةة   سةةاة   بةةة ال

جبواره أيضا ن   د القا ل األال  قد أعري  أماة ااا الحتل  ي جملة ال)ك  ال  يب    ع ةوااق 
ن أمةةا القا ةةل الثةةا  الةةاي اعتطةةده ا ةةو   اةةو  دراسةةة اللهظةةات(  قةةد 159م ظةة  الحةةتل ات

 يبن  و   عريد ال سول شا  ي م ظط  الدر  ي جملة اللساا ال   

                                                 
 ن  196ل ص 2003لوة اللساان ت عةق م ار عياشان جام ة الري  يملل ان  ق أ ز الد ديك    ه جاا ماري سشاي) ن القاموع الوسوعا ا ديد ل  156
 ,Geographical linguistics اللسةانيات ا غ ا ي ةةعل   ج ة يكت ةل اةاا الحةتل    ةض اللةريس ي م ج يةة  حقلة  الةاي يتةدا ل  ية ل  ةري ض الدراسةات ت 157

Geolinguistics-    ًي   ة  (ل    ضةها ااالة  تضةط  2002بطا اةو ي ال ظة  الوحةد للطحةتل ات اللسةانية اللسةانيات بطةا ي م ظة  الحةتل ات اللغويةة لةة رمة
   لريكان  مبظ د ال    عل مقا الت ااا الحتل  ندرك أن  يهت   دراسة اللهظات د ا استث ا ن 

ةةاظةةات ملسةيطا اللهظةةات انقليطيةةةلالدراسةةة ال هظي ةةة لكةةل أشةةكال الله  م ظطةة  عل اةةاا الحةةتل ل  نبة  أنةة  قةد أشةةار دي)يةةد ب يسةةتال ي   لةة  اللهظةةاتل  ل  قةةد  ة
 ان  ق – أيضا   ا غ ا يا اللغوية( أ   جغ ا يا اللهظات(ن 

 Crystal, D.,  a Dictionary of  Linguistics and Phonetics. Blackwell Publishers Ltd,1997. (dialectology). 

 اعيةة ل القتة  اللسةانيات املجتط اللسةانيات ا غ ا ي ةةمةمل الحةتل ات الةر تتةداالل  ةني علطةا  dialectologyحةتل     ا  على ما قال  دي)يةد ب يسةتال   ةل م  
 الوعيقة  ا انرينين 

ريت محةةةتل ات اللسةةةةانيات املجتطاعيةةةة  سةةةة الةةةةر يةةة   عةةةةمل داجةةة م  - ةةةا لكث  ةةةاد ا عةةةة ب مقا ال -اللسةةةةانيات ا غ ا ي ةةةة ل لةةة  مةةةمل الضةةةة  ري أا نريةةةني محةةةتل ات 
 Linguistic Geography, Geographicalن  اةةةةاه الحةةةةتل ات اةةةةاق dialect geographyاسةةةةتقالليتها وةةةةطمل  جغ ا ي ةةةةة اللهظةةةةات 

Linguistics, Geolinguistics, Dialect Geography, Areal linguistics, Regional Dialectology.                            
ًي  اةةةةةةةةو mundartkundeحةةةةةةةةتل  األلةةةةةةةةا  ال Dialectologyيقا ةةةةةةةةل محةةةةةةةةتل   158 ًت محةةةةةةةةتل ا  ألانيةةةةةةةةا مشةةةةةةةةانا للطحةةةةةةةةتل  ان ليةةةةةةةة ل  تةةةةةةةةاب  عليةةةةةةةة  عةةةةةةةة

Dialektology  ًتن م ظ  الحتل ات اللغوية  األد يةن  ال يابق دار ال يمل  ن  (dialectology)  (mundartkunde)(ل 1982ن ان  ق علي  ع
 ن279ل ص1979ل 9ن8ان  ق جملة ال)ك  ال  يبل ال دداا  159
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أمةةا عةةمل  قيةةة القةةا الت ال   يةةة هلةةاا الحةةتل   هةةاق  علةة  دراسةةة اللهظةةات( مةةمل ت عةةة        
اطود عيادل  ساما عياد ح  ال   هلظي ةات( مةمل  وة  السةدي ي قاموسة   ال)اسةا ال)هة ي ي 

 سيةقة ال   ية  يات( ل عة الالحقة ال) نمس دهن  ما نل    ي ت عة السدي او اعتطاد الالح
 logie)   ي محةةةةةتلdialectologie ي   ةةةةةض  ريةةةةةت مةةةةةا اعتطةةةةةد عليةةةةة  ا ةةةةةاعلطةةةةةا   أنةةةةة    يت

 اةةةاه ال تيظةةةة قةةةد   ةةةل عليهةةةا الةةةدبتور ايةةةا الةةةديمل اسةةةت صحةةةوص ت عةةةة  ن160الحةةةتل ات
ل عن ي عةةة   ةةةة   ي ات(ل  ا ةةةاك acoustiqueي محةةةتل   (ique)السةةةدي لالحقةةةة ال) نسةةةية 
  مةةمل  جةةوه تةةأع  السةةدي  قةةاموع ال هةةل لسةةهيل عدريةةس الةةاي   أشةةار اسةةت عل أا اةةاا  جةة
 ن 161يش  السدي عل اعتطاده علي 

ية ةةةىن  ق األ لdialectologyيةةةدملا علةةةى  ةةة عني  مةةةمل  ةةة  ن علةةة  اللهظةةةات  ا ةةةاك محةةةتل اا 
ل  اةةاا 162 دراسةة ل  يةةة اللهظةةات  الوا ةها ال بيرييةةةل حةة  ُيكةمل ت ةة   ال)ةة  ق ال طيقةة  ي هةةال

ًي   لريكةةةةا  ةةةةة عل  اللهظةةةةات  ialectologystructural dوق الحةةةةتل  اةةةة الةةةةاي ت عةةةة  رمةةةة
م انت اجتطاعية م ي ةل  ااا الحةتل   ت   دراسة األشكال الكالمية ين  الثا  يه163الري يوي(
ل 164الةةاي ت عةة  اطةةود عيةةاد  ةةة عل  هلظةةات ال ةةانت احلضةةارية( ialectologyurban dاةةوق 

(  ةة دراسة اللهظةات الدي يةة(ن 1986ت الةديين (ل  ت عة  ا ةو   ت عة    لريكةا  ةة عل  اللهظةا
يِ ة(ن ةتطد 

  ت ع    ي ع  ااي  السيد  ة عل  اللهظات ال
ا ةةةو ل  ل  قةةةد تةةةة ج   ةةةة  علةةة  اللغةةةة الت)ةةةاعلا( ي م ظطةةةا  ialinguisticsdمحةةةتل ق  -10

عة   ة ي ع ة ااي  السةيد (ل  ت  1989 ت ج   ة  دراسةة املزد اجيةة اللغويةة( ي ال ظة  الوحةد  
ًي   ة عل  اللغةة الت)ةاعلا(   دراسةة املزد اجي ةة اللغويةة(ل   ةة  علة  اللغةة املتحةا ( ي م ظة  رمة

سلسةةةلة اللهظةةةات  اللغةةةات الحةةةتل   دراسةةةة  ا ةةةال ال لطةةةا الةةةاي يةةةدل عليةةة   ي ةةةىن  لريكةةةان 
 ةد أا القا ةل ال ة يب    ا  على ما يدل علي  اةاا الحةتل   ن165الستخدمة ي جمتط  لغوي ما

                                                 
ًيةةل   لةى سةرييل الثةالق محةتل    ي طد السدي ي قاموس  160 أسةلو ي ة( عل الالحقة ال   ية  _ي ة(  نلا ي ت عة اللواحت األج ريي ة الةر تةدل علةى أ ةا  ال لةوة ي ان لي

stylistique )ل    يغطي ةmorphologie )ل   نراج ي ةpragmatique 

يق  acoustique ان ةة  أيضةةا  عل محةةتل  –ن 61(ل ص2001قةةل الحةةتل  اللسةةا  ي متلة  القةة ا ال شةة يملل  ال يةةاق دار اهلةةدىل ان ة ق ايةةا الةةديمل اسةةتن ن 161
 -يق سةةهيل عدريةةسن ال هةةلل قةةاموع   نسةةا acoustique ان ةة  أيضةةا  عل مةةادم –(ن 1984عريةد السةةالة السةةدين قةةاموع اللسةةانياتل  تةةونسق الةةدار ال   يةةة للكتةابل 

  ن  34(ل  2005يبل     تق دار ااداب لل ش   التوزي ل ع  
 ن 196ان  ق بطال  ش ن عل  اللغة املجتطاعان ص  162

ًي   لريكا ن)سهال ان  ق الحدر السا تن   163  نقل بطال  ش  ااا الحتل  عل ال   ية  ت يقة رم

 التأ متري ال  القحودق احلض ي ةن  ارمبا يكوا ا  164
165 Crystal, D.,  a Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell Publishers Ltd, 1997. (dia-). 

م
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غةةة  دقيةةةت  مةضةةةل ل ي الوقةةة  ن)سةةة ن  رمبةةةا بةةةاا األدق أا يةةة ج   دراسةةةة املزد اجيةةةة اللغويةةةة( 
                                                                           ة اللسانيات املتحالي ة(ن 

يةةةا   احةةةدا  لةةةدى م ظةةة  ل   قةةةد نةةةال مقةةةا ال  ع  emographylinguistic dمحةةةتل ق  -11
(ل  م ظةةةة   ةةةابال   الةةة يملل  اةةةةو  دُيوغ ا يةةةا لغويةةةة(ن   يةةةة  1989  لريكةةةال  ال ظةةة  الوحةةةد  

نالحةةظ أا ال بةةت األ ل قةةةد تةة ج   الثةةةا  قةةد عةةة  بن أمةةا ي ت عةةةة  ةة ي ع ةةة ااي  السةةيد  ةةةإا 
 القا ل ال  يب اوق  عل  ا غ ا يا السكانية اللغوية(ن

 ت عةةة  اطةةةود عيةةةاد  ةةةة عع وج ا يا  f communicationethnography oمحةةةتل ق  -12
املتحةةال(ن  يةةاب  م ةةار عياشةةا القا ةةل  أت وغ ا يةةا املتحةةال( د ا أا يضةة  الحةةتل  ال) نسةةا 

 أمام ن

 نقلةةة  الليةةةل أمحةةةد  - اةةةو محةةةتل    نسةةةا-ل eocialdialectologie sمحةةةتل ق  -13
 (  ة  عل  ال امية املجتطاعية(ن1990الليل 

ل  قد نقل عل ال   يةة  ةة  دراسةة اللهظةات(  نلةا ي م ظة  tudys dialectمحتل ق  -14
(ل  القاموع الشامل لحتل ات عل  اللغة التترييقا لةة اطةد  ةوزي ايةا الةديملن 1986ا و  

  م ظ  محتل ات ال لوة اللغوية لح ي ع  ااي  السيدن 

 لانيا  مصطلحات )الباحث( في اللسانيات االجتماعيةا  
inguistl نا محتل  عنا است ض  

الاي ي ين تارمق التكل  لغات مت ةددم  تةارم أالة ىق  166
ل  إن ةةةا  ةةةد أنةةة  يكتسةةةت م ةةةىن الحةةة)ة لو ةةةو ني أحةةةدمها ن  م)هةةةوة  ةةة ي   اةةةوق 167اللغةةةوي

اللغويل  ااال  ن  م)هوة الةانة  اةوق الةتكل   لغةات مت ةددمن  سةريت يتئةة الثةا  ي ةود عل 
ةة الةر عنا  لةى نةا عةا  علة  اللغةت   عج ا ات  ال لطيةة  ال طليةة نريي ة ن  يات ااا ال ل   تترييقا

 إنةة  يكةةوا قةادرا علةةى دراسةةة أيةةة لغةة دراسةةة علطيةةة مري يةة علةةى األسةةس الت   يةةة  -أ  اللغةوي -
لالري ةة  عةةمل  اللسةةانياتل حيةة  عا مةةمل مهطا ةةاالت  حةةة ي ال لةة  ن)سةة ن  اةةاه اةةا الا ةةية 

                                                 
ان ة ق أمحةد –ليكةوا   ة)ا ل ةا  اللغةةن   Linguisticianأاةا ت ةين مةمل يةتقمل عةدم لغةاتل  هلةاا  هة  محةتل   Linguistا محةتل  ي مل   ض الايمل يقة     166

 ن  7ل ص1989ل 3ل ن20 هظيةلل جملة عا  ال)ك ل م خمتار عط ن لالحتل  األلسين ال  يب  وريْ ال
 ن  (linguist)ان  ق الوردل  167
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  ت يقةةة لوليةةة متوا ةةلةل ا اسةةتخالص القةةوانني ال امةةة الةةر  القةةوى الوجةةودم ي اللغةةات با ةةةل
 ن168ُيكمل أا ت د عليها بل  واا  التاريمل

 ت ةةد الحةةتل ات الةةر تحةةل الشةةتغلني مبظةةال اللسةةانيات املجتطاعيةةة قليلةةة  سةةريت   ي)ةةة 
حسةةت  -م)اايطهةا الةةر تت لةةت  و ةةل الةةايمل يتخححةةوا مبظةةال اةةاا ال لةة ن  نحةة )ها مريةةدجيا 

عل محةةةتل  يحةةةل الشةةةتغل  اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة  و ةةة)ها علطةةةا   عيةةةا  - ةةةاألالصاألعةةة  
قاجطةةا  ااتةة ل  محةةتل   احةةد يحةةل الهةةت   دراسةةة اللهظةةات دراسةةة م هظيةةة  أنواعهةةا الت وعةةة 

  الختل)ةن 
(  ةةةةة خمتص   لةةةة  اللغةةةةة املجتطةةةةاعا(ل 1982ي عةةةة  ا ةةةةو   Sociolinguist طحةةةةتل ق  

 ي  السيد  ة عا  ي عل  اللغة املجتطاعا(ن ي ع    ي ع  اا
 Dialectologist هةةوق  -أيةةة هلظةةة-الحةةتل  الةةاي يحةةل الخةةتص  دراسةةة اللهظةةة أم ةةا 

 ( ة عا  اللهظات(ن  نقل    ي ع  ااي  السيد  ة عا  ي اللهظات(ن 1982الاي نقل  ا و  
 لالثا  مصطلحات التنوعات الل ويةا 

 حةةتل ات اللسةةةانيات املجتطاعيةةةل لةةةااال سةةرية الكةةة ى مةةمل عةةةدد ممتثةةل اةةاه الحةةةتل ات 
 تس ة أقساةق   إن ا نقسطها

 األ لق الحتل ات ا ا ة مب)هوة الت وعات اللغوية   ال   يات  ال) ويات الر ت)س اان 
 الثا ق محتل ات  واا  الت وعات اللغويةن 

 الثال ق محتل ات األس  اللغويةن 
 واا  ا ا ة  أدا  ال) دن ال ا  ق محتل ات ال 

 ا امسق محتل ات ا  ور اللغوين 
 السادعق محتل ات التوا لن 

 محتل ات تت لت   تاج  الت وعات اللغويةن قالسا  
نالحةةةةظ أاةةةةا ت تةةةةا ت)سةةةة ا  متسلسةةةةال  يقةةةةوة علةةةةى  -عةةةةدا األ ل- حةةةةول اةةةةاه التقسةةةةيطات 

مةةمل جهةةة ال طةةوة  ا حةةوصل  مةةا  اسةةت هار مسةةطيات أنةةوان املسةةت طاملت اللغويةةة ي اللغةةاتل
 ي ت  عمل ااه الت وعات ممل تغ  لغوي أ   ول أ  موت لغة  عحيا  لغة أ  تأع  لغة أ  تأع اان 

                                                 
 ن  17(ل ص1984ان  ق   دي اا ده سوس ن ااو ات ي األلس ية ال امةن ت عةق يوسل غازي  جميد ال ح ن  لري ااق دار ن طاا للثقا ةل  168
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  ع نا أا ن  ب ي القس  األ ل م)هوة الت وعات اللغوية متهيدا  يتةي  ل ةا عة ب محةتل ات 
  ل نممل اللسانيات املجتطاعية ت د ن  يات    ويات ي جمال ااا ال

 
 
 

ــــة والنظريــــات  ال رضــــيات التــــي و أوالص  المصــــطلحات الخاصــــة بم هــــوب التنوعــــات الل وي
 ت سرهاا

وة  ب اسةت طال اللغةةن  محةتل   linguistic variations يقحةد مةمل  الت وعةات اللغويةة(  
 ن169التخلص ممل ال)  ق اللغوية اجتاااتالاي يشة  عل  (التوحةد خمالل لحةتل   (الت ون 

ًي   لريكةةا ي عةة  variationت عةةة محةةتل   أمةةا عةةمل ل  ةةة اطةةود عيةةاد ي عةة   ةةة تريايمل(ل  رمةة
ًت عيةةاد ت عةة   ةةة مستويات( بطةةا يق  مسةةتويات اللغةةة(   ةةة ت و ن(ل  عليةة   variation ofعةة

languageاللغةةةةوي(   سةةةةاما عيةةةةاد ح  ةةةةا ي عةةةة   ةةةةة التغي ( بطةةةةا يق  التغيةةةة ل language 

variationاشا ي ع   ة التغ ( بطا ي الحتل  ال) نسةا  اللسةانيات املجتطاعي ةة  م ار عي ن
م(   نla sociolinguistique variationnisteالتغ  

ًي varietyمحةةتل    حةةال الت ةةدد نل  ةة  ي وةة ب  املسةةت طال(ل    لريكةةا ي عةة   ةةةل   مةة
 نوعيةةةةات(  عيةةةةاد  ةةةةة اطةةةةود  نlanguage variety الت ةةةةون( بطةةةةا يق  الت ةةةةون اللغةةةوي(    ةةةة 

varieties ن 
أم ةةةا القا ةةةل الةةةدقيت لحةةةتل   نةةةون( أ   ت وي ةةةة(ناةةةو   variety ل ةةةل أدق مقا ةةةل لحةةةتل  

variation   هةةةوق  ت ةةةو ن(  ةةةدمل  مةةةملق  تغيةةة ( الةةةاي يةسةةةت طل لحةةةتل change ل   ةةةدمل  مةةةملق
   ن dequacylevel of aبطا يق  مستوى الك)اية(   levelلحتل   مستوى( الاي يةست طل 

محتل ات ال   يةات  ال) وةيات الةر ت)سة  نريي ةة اةاه الت وعةات   هوراةا  تشةكلها أم ا  
  ها على ال  و التا ق  - مقا ال ا ال   ية–

                                                 
 ن 141بطال  ش ن عل  اللغة املجتطاعال ص 169
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ًي   لريكال  ا ةو  linguistic relativityمحتل ق  ي - ي ع  بل ممل اطود عيادل  رم
غويةةةة(ن  ي عةةة   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة نسريية  اطةةةد  ةةةابال   الةةة يمل  ةةةة ال سريية الل -م ظطي ةةة 
 لغوية(ن

 ةة احلتطية  -ي م ظطي ة - ت عة  اطةود عيةاد  ا ةو  linguistic determinismمحةتل ق 
ل  ت عةة    لريكةةا  ةةة الت ددية اللغويةةة(ن  ت عةة   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة ماات احلتطيةةة اللغويةةة(
 اللغوية(ن 

 قةةد ت عةة  اطةةود عيةةاد  ةةة   وية سةةا    اةةور (ل  iswhorf hypothes-sapirمحةةتل ق 
 يةة (ل  ت عةة پ   وية   ر   سةةا ةةة   وية سةةا     ر (ل  مريةةارك مريةةارك  ةةة1986 ت عةة  ا ةةو ل

 ن sapir-hypothése de worf ساة   بة  ة   وية   ر   سا  ( أماة الحتل  ال) نساق 
ال) وية الو ر يةة(ن  ي عة   ة ي  قةد ت عة    لريكةا  ةة  horfian hypothesiswمحتل ق 

( القا ةةل ال ةة يبق  ال   يةةة الور يةةة( أمةةاة 1982ع ةة ااي  السةةيد  ةةة   وية   ر (ن  يضةة  ا ةةو  
 نwhorfianismالحتل ق 

 ا ةةاك محةةتل ات أالةة ى تقةةل عل جانةةت الحةةتل ات السةةا قة  تةة تريْ نةةا ي الت  يةةل  
  ال)هوة  ااق 

ًي   لريكةةا  ةةة اهلطريولدي ة( نسةةرية عل عةةا  األعةة اق األلةةا   ي عةة   humboldtismمحةتل ق  رمةة
Humboldt  ن  ا ةةاك محةةتل  مةةأالون مةةمل اسةة  اةةاا ال ةةا   مضةةا  لةة  سةةا قة التظديةةد  اةةوق

humboldtism-neo  ل عن ي عةة    لريكةةا  ةةة اهلطريولدية ا دعةةة(  اةةا عاعةةة مةةمل نةةال ب ال ةةا
  م   ةةة الشةة ت الةةاي يتطيةةً  إدرابةة  هلةةاه اللغةةة مهريولةة  الةةايمل أبةةد ا علةةى أا اللغةةة اةةا م)تةةا 

 ن170د ا غ اا
 تلتقا ااه ال) ويات الر ت ددت مسطيا ا ي م)اايطهةال حية  عاةا تقةوة علةى عرسةا  بي)يةة 

الةةاي يت ةةايش  يةة   نلةةا مةةمل  -  ديةةد اةةاا اندراك-الت ةة   علةةى عدراك الةة   لل ةةا  ا ةةارجا 
 الالل لغت ن

ةةا نات مضةةطوا  احةةدا الحةةتل ات ا طسةةة بل هةةا  مل  ةةد مةةمل الت ويةة  عل أ ل غةة  أا ت ةةدد د اهل 
 قد  ه  ل دم اعترياراتق 

                                                 
ًي   لريكال ان  ق ااا الت ستقي اا 170  نneo-humboldtism  يل ممل م ظ  الحتل ات اللغوية ل م
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ن  لةةةةاا  ةةةةإا بةةةةل م سةةةةو ة عل أشةةةةخاصعلطي ةةةةة  ا  األ لق عا اللةةةةل بةةةةل ن  يةةةةة أ    وةةةةي ة أ كةةةةار 
 الر تتطثل  يها  راؤا ن  محتل  ممل اات  الحتل ات قد  ي    أ ا    او يها

ة(ل 1835 التةو  عةاة  Humboldtه ال   ية عل ال ا  األلةا  مهريولة  الثا ق ت ود جا ر اا
(  تلطيةاه   يةامني     ر  1939 التو  عاة  irSap dwardE ا جا  بل  ممل عد ارد سا  

horfW eeBenjamin L الةا اللغةة األنث   ولوجي ةاا األم يكي ةا مهةا عا-( 1941 التةو  عةاة- 
 ن 171نا مهريول  قالر  أبطال ااه ال   ية ال

الثالةة ق حي طةةا نةةدقت ال  ةة  ي مسةةطيات ااتةة  ال   يةةة نةة ى أاةةا م سةةو ة عمةةا عل أ ةةا   اوةة يها 
 relativityعل مضطوا ااه ال   ية بطةا ي محةتل ا  ل أ whorf hypothsis-sapirق مثل
 determinism

  ن172
الت وعةةةةات اللغويةةةةة  ةةةةد  اسةةةةتكطامل  لحةةةةتل ات ال   يةةةةات  ال) وةةةةيات الةةةةر ت)سةةةة   ةةةةاا م 

deficit theoryمحتل ق 
( 1986 قد ت ع  اطود عياد  ة ن  ية ال قص(ن  يةاب  ا ةو   173

ًلةةة ال   يةةةل  ريةةدمل  مةةمل  ل  ي عةة  hypothesis ةةد  theoryاةةاا الحةةتل  عمل أنةة    ي تةةت عل م 
ة ال ظةةً(ن  ي نقةةل  ةةة   وية ال ظةةً(     وةةية القحةةور(ن  ي عةة   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة   وي

 اةاق  - ح   ال    عمل القا لنيق ن  يةة    وةية-ااا الحتل  يكوا أمام ا عالعة م اد ات 
 ال قصل  ال ظًل  القحورن 

 ة ن  ية الشةريكات(ن  تسة ى اةاه ال   يةة  network theory ي ج  اطود عياد محتل ق 
الر يتلت عليها اس   الشريكة ا عليهال   طعل م ا ة مدى انتطا  الت د  عل ا طوعة الر ي ت

ل  كةل  ة د يتقي ةةد عل درجةة عاليةة  ال ةةاي  السةاجدم ي جمتط ة  علةةى closed networkالغلقةة( 
 الستويني اللغوي  السلوبا يكوا م دل انتطاج  عاليا    كس غ  التقي دن
 ل  مةةدى تتةةا ت عةةا   ةةد  اةةاه ال   يةةة عل اسةةتخ ا  م ةةدملت انتطةةا  األ ةة اد داالةةل جمطو 

 ن 174ممل عدم   لتغ  اللغوي لدى ا طاعة اللغويةا

                                                 
 ن  (linguistic relativity)الحدر السا تل  171

ًيةةةد حةةةول اةةةاا الووةةةون ان ةةة ق ايةةةا الةةةديمل اسةةةتن  اللغةةةة  ال)كةةة   ال ةةةا ل دراسةةةة ي ال سةةةريي ة اللغوي ةةةة  ةةةني ال) وةةةي ة  الت قةةةتن  القةةةاا   172 (ن   1998مق دار لو طةةةاال للط
 ن165-135ل ص2(  1990 ان  ق ادسوان عل  اللغة املجتطاعال ت عةق اطود عيادن  القاا مق عا  الكتتل 

لةدى نةةالب الةةدارعل عن تقةوة اةةاه ال   يةةة علةةى  -أي نقةص القةةدرم اللغويةةة–تة تريْ اةةاه ال   يةةة مبظطوعةة مةةمل القةةوملت الةر تابةةد علةةى  جةود  ةةاا م الةة قص اللغةةوي  173
 ن  329ا م سو  األدا  ع د اامل  التالميا ي الدارعن ان  ق ادسوان عل  اللغة املجتطاعان ت ع ق اطود عيادل صت)س   ا
 ن280-275ان  ق عل  اللغة املجتطاعال ت عة اطود عيادل ص 174
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 مبا أا ااه ال   ية تقوة على بشةل م ةدملت املنتطةا  لةدى ال)ة د جتةاه عاعتة ل  ال  ة  عل 
مةةدى التريةةايمل  الت ةةون  ةةني متغةة ه اللغةةوي  اللهظةةة ال يةةار الةةر تت)ةةت  يهةةا ا طاعةةةل  إاةةا تةة تريْ 

 ضايا اللسانيات املجتطاعي ةنارتريانا   عيقا   ق
ًي   لريكةةةا محةةتل ق   ةةة ن  ية اللغةةةة الغلو ةةةة(ن  ي عةةة   substratum theory يةة ج  رمةةة

 ةةةةة ي ع ةةةةة ااي  السةةةةةيد  ةةةةةة ن  ية اللغةةةةةات الت  ي ةةةةةة أ  الغلو ةةةةةة(ن  تةةةةة تريْ اةةةةةاه ال   يةةةةةة  قضةةةةةايا 
ِقريةةل اللغةةة الغلو ةةةل  ي ريةة   اللغةةة الغالريةةة مةةمل تةةأع ا  ياللسةةانيات املجتطاعي ةةة حيةة  تةة ى أا ا ةةاك 

 ممل أ  ا  اللغة الغلو ة الايمل اندجموا ي اللغة الغالريةن  - شكل الاص-ااا التأع  
ن (1982اطةود عيةاد  ا ةو   مةمل لةدا ة ن  ية الوجات(  wave theory تة ج  محتل ق 

ًي   لريكةةال  حسةةمل السةة  اال  ت عةة   ةة  ج  تةةة ابال  ةةة ن  ية أيضةةا  ةةة ال   ية الوجيةةة( لةةدى رمةة
الوجة(ن   د القا ل ال  يبق  ن  ية األموا  اللغوية( ع د بةل مةمل اطةد  ةوزيل  ال ظة  الوحةد 

(ن  القا ل ق  ن  ية األموا (ل ي م ظة   ة ي ع ة ااي  السةيدن 1989لحتل ات اللسانيات 
ًي   لريكا ي م ظط  عل محتل  م اد  هلاا الحتل   اةو   الةاي  wave model يش  رم

(ن   ت ع   ةق  الت از الوجا 
 ت تلت ااه ال   ي ة ممل م  ار تأريم تش ريات اللغة الر  د  علةى شةكل موجةاتل نتيظةة 
ازدياد السا ة ا غ ا ي ةةل حية  لتقة    ةأا ت وعةات الكةالة قةد انتشة ت مةمل م تقةة لغوي ةة م ي  ةة 

ى اللغات الري يدمل  اةا تشةري  اجتةاه موجةات يكوا م ها تأع  على اللغة ا ا رم  تاع  تدرتيا  عل
الا  الر تتش  ت ممل نقتة م بً املتحالل

 ن175
(  ةةةةة ن  ية التكي ةةةةل(ن 2002قةةةةد تةةةةة ج  ي ال ظةةةة  الوحةةةةد   accomodation محةةةةتل ق 

لغةةةةا  التغةةةة ات اللغويةةةةة عيشةةةة  عل اا لةةةةة الةةةتكل   يشةةة  ال ظةةةة  الوحةةةةد عل أا اةةةاا الحةةةةتل  
 الت)ةةاا   يطةةا  واؤةيقةةان التةة تيسةة هل ن ا حنةةو تكييةةل بالمةة  مةة  الخانةةتل  السةة ا حو ةةية

عن مل  ةةد ي الحةةتل  األج ةةيب علةةى الوجةة  التلةةوبل  تووةة  ي هطةةان  ال عةةة  يطةةا أحسةةري    
ع حةةة ا  يقا ةةةل ال  حةةة   ن  يةةةة(ن  أحسةةةت لةةةو أا ال عةةةة بانةةة  نةةةاا الووةةة   ن  يةةةة التكي ةةةل( 

الةاي ت عة   سةاة   بةةل  ال)اسةا  accomodationمة  محةتل  س لكان  دقيقةة ل بةا مل تلتةري
ًي   لريكا  ة تكي ل(   ال)ه ي     اعلة(نت ع   ساة   بة أيضا ل  رم

                                                 
 .Crystal, D., 1997 (wave)ان  ق  175
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 لانياص  مصطلحات ظواهر التنوعات الل ويةا
أي عاعةةةة لغويةةةة  ةةةواا  لغويةةة مت وعةةةة تتسةةة   تةةةا  ا املت)ةةاق ي قةةةدر يشةةة ك  يةةة   تسةةت طل

الةةاي يةةادي عل  جةةود  ةة  ق   ديةةةن  تتشةةكل  ةةواا  الت وعةةات اللغويةةة  التكلطةةوال  املالةةتال 
 بثةةةة ا  مةةةةا  ةةةةد اللسةةةةانيني املجتطةةةةاعيني  مسةةةةتويا ان  أشةةةةكاهلاي ا طاعةةةةة اللغويةةةةة الةةةةر متةةةةارع 

يت ةةدعوا عةةمل م)هةةوة  الةةاال م اللغويةةة( مةةمل جهةةةل  ارتريانهةةا  السةةياق مةةمل جهةةة أالةة ىن  ن ةةين 
 ظات أ  الض  ب اللغوية الست طلة ي سياقا ا ا ا ة نان  الاق جمطوعة اللغات أ  الله

ت عةة  الةةاي  epertoryrحةةتل ق أمةةا عةةمل الحةةتل ات الةةر تشةة  عل اةةاا ال)هةةوة  ه ةةاك ال
(ل   ة ي 1989حسمل الس  اا  ة ححيلة عا تة(ن   ابال   ال  ال   لريكال  ال ظة  الوحةد  

 epertoryverbal rحةةتل ق  ال ةةة رموز الكتا ةةة(ن ( 1982ع ة ااي  السةةيد  ةةة نال م(ن  ا ةةو  
ت عة  الةاي  epertoirelinguistic rحةتل ق الت عة  ع ة ااي  ال)ةالي  ةة نال م لغويةة(ن   الاي 
  ن176(    ي ع  ااي  السيد  ة نال م لغوية( أيضا  1986ا و  

ًي   لريكةال  عريةد الالةاي  ituationcontext of sق  ا اك الحةتل    سةول شةا لت عة  رمة
 اطةةةد  ةةةوزي  ةةةة  اق  احلةةةال(ن   ةةةابال   الةةة  ا  ةةةة سياق الوقةةةل(   مقتضةةةى احلةةةال(ن   ةةة ي 
 ع ة ااي  السةيد  ةةة سياق احلةال(   سةةياق القةاة(   مقتضةى احلةةال(ن   السةدي  ةةة سياق احلةال(

ituationcontexte de la s ن  ية ج  السةدي محةتل ا   الة  خمتل)ةا  مةمل ناحيةة  ةيغت   اةوق
ituationnelntexte sco يةةاب  اطةةد  ةةوزي محةةتل  ي قاموسةة  محةةتل    ي عةة   ةةة مقاة(ن 

language social context ي ع   ة السياق املجتطاعا للغة(ن  
 ات  تشةةةةكِّل محةةةةتل ات  ةةةةواا  الت وعةةةةات اللغويةةةةة ال سةةةةرية األعلةةةةى مةةةةمل جمطةةةةون محةةةةةتل

اننسةةانية  مسةةتويات اسةةت طامل ا مةةمل نريي ةةة ت وعةةات اللغةةات اللسةةانيات املجتطاعيةةة ن ةة ا  عل 
مةةمل جهةةة أالةة ىن  عنا   - أعةةين  ةة  اللغةةة-جهةةةل  لتريي ةةة الت ةةون داالةةل مووةةون الةةدرع اللسةةا  

 إنة  مةمل ال تقةا أا  التريادلةةباا ااتطاة الدرع اللسا  املجتطاعا  اللغةة  ا تطة   عالقتهطةا 
لةدى ا طاعةات اللغويةةن   عليةا  د محتل ات بث م تحةل ل ةا نريي ةة املسةت طاملت اللغويةة 

 اات  الحتل ات  مقا ال ا ال   ية الواردم ي ال اج  اللسانية ال   ية  الكتت ال عة  الساردق

                                                 
176
ةل أيق قريةل ت عةة اطةد ا ةو  هلةاا الحةتل  ي 1983 ةة الاال م اللغويةة( سة ة  linguistic repertoireسةريت للةدبتور ايةا الةديمل اسةت  أا تة ج  محةتل  م

األر  ةةةا   ل3927ان ةة ق جوشةةةوا  يشةةةطاان لسوسةةيولوجيا اللغةةةةلل تقةةد   ت عةةةةق ايةةةا الةةديمل اسةةةتل ج يةةةدم اليةةوةل ال ةةةدد –ةن 1986م ظطةة  التترييقةةةا الةةاي  ةةةدر عةةةاة 
ماة1404 )  12
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ي عيةةةةة  الحةةةةةةادر  ل   ةةةةةد ت عتةةةةةة  angagel يقا لةةةةة  ي ال) نسةةةةةةية  languageمحةةةةةتل ق 
مووةةة نيل   سةةةاة   بةةةة  ةةةة الكالة(  ةةةة اللغة( غةةة  أا عريةةةد الواةةةاب تةةة     قةةةد ت عةةة   ةةةة الكالة( ي 

أيضا ل  مريارك مريارك قةد ت عة   ةة ملكة اللغةة(ن  م ةار عياشةا قةد ت عة  مةمل القةاموع الوسةوعا 
ا ديد ل لوة اللساا  ة لساا(ن   ا ةاك مقةا الت ع  يةة أالة ى قةد  وة   أمةاة اةاا الحةتل ل 

اية( عزا  القا ةلق  اللغةة(ن  لةدى    د عميل ي قوب   ال يمل القا الا ال   يااق  اللساا(   احلك
 (  ةو  القا لق  لساا(ن2002ال ظ  الوحد لحتل ات اللسانيات  

   يةةةاب  اطةةةد حلطةةةا اليةةةل ي م ظطةةة  ال شةةةور ي جملةةةة اللسةةةاا ال ةةة يب اةةةاا الحةةةتل  عمل 
 نanguagespoken lم بريا  بطا يق لغة الكالةل اللغة ال توقة أ  ا كية 

مةةمل أ كةةار ال ةةا    دي انةةد دي  -مب)هومةة -ن ية ةةد  اةةاا الحةةتل  الشةةاج  elanguمحةةتل ق 
de  Coursسوس  الاي وط  وطمل ع اجيات  الشهورم ي بتا ة ق ااوة ات ي األلسة ية ال امةة 

Linguistique Générale  ن  يقل اةاا الحةتل  مة  محةتلparole
ليةدل األ ل علةى  177

ة اللغويةةةن  يةةدل الثةةا  علةةى األدا  ال)ةة دي للغةةة  ةة  ال  ةةاة اللغةةوي الةةاي تشةة ك  يةة  ا طاعةة
 ن178    م ني

سة ظد   ةة م مةمل ال اد ةةات ي مقا ال ةا ال   يةةة   arolep -langue حةول نقةل محةةتل ا 
 ن  ا  لدململت الحتل ني الر تت دد  يا الت ري  ع ها ي ال   يةن  عليا اات  القا التق 

 eparolمقابل  langueمقابل  المصد 
 

 عريد الوااب ت   
 
 اللغة

 
 الل)ظ

ًت عياد  استخداة اللغة ال  اة اللغوي علية ع
ًي   لريكال  ساما ح  ا   ابال   ال  ال  رم

ًا يل    ال  ال  اطد  وزيل  م ار عياشال  احلط
    ي السيد

 
 اللغة

 
 الكالة

                                                 
تحةة ي)  وةةطمل الحةةتل ات الةةر يةةتص  ةةأدا  األ ةة ادل عمل أن ةةا أردنةةا وةةط  مةة  محةةتل ات  ةةواا   اص  ةةال) د الواحةةد  ةةا يسةةتدعااألدا  ا ةة يةةدل اةةاا الحةةتل  علةةى 177

 ن  Langueالت وعات اللغوية ملرتريان  الوعيت مبحتل  
سوسةة ن ااوةة ات ي األلسةةة ية ال امةةةن ت عةةةق يوسةةةل  اا دين   دي ةةة18(ل ص1996ار ال)كةة ل ان ةة ق أمحةةد قةةد رن علةةة  اللغةةة  مريةةاد  ي اللسةةةانيات(ن  دمشةةتق د 178

 (ن langue, paroleن م ظ  الحتل ات اللغوية  21غازي  جميد ال ح ن ص
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 1982ا و ل

أدا  لغويل بالة  مقدرم لغوية
   لال لغة م توقة

(ل  م ظ  1995 الليل أمحد الليل السديل 
 الحتل ات

 بالة 179لساا

اللغة  ال  اة  عريد ال سول شا 
 اللغوي(

 الكالة

ًا ي الحةةةتل   ي م ظطةةة  وةةةطمل مةةةدالل اللغةةةة ال) نسةةةيةل  يضةةة   parole لقةةةد ج ةةةل احلطةةة
ًيةةةة الحةةةتل   ن ليةةةدمل علةةةى م)هةةةوة الكةةةالةن  ي مقا ةةةل مةةةا   لةةة  speechمقا لةةة  ي اللغةةةة ان لي

ًا ي  ةةد أا بةةل ال ةةاج  األالةة ى قةةداحل وةةطمل م)ةة دات اللغةةة  paroleالحةةتل   اسةةتخدم  طةة
ًيةةة   ةةا  علةةى ال)هةةوة السوسةة يل  اةةاا يتظل ةةى  ي ال ةةاج   السةةارد عالعيةةة  - ةةاألالص-ان لي
ي ين تارمق بالةل  تارم أال ىق  peechsاللغةن  ي م ظ    ي ع  ااي  السيد  د أا محتل  

  الكةةةةالة( لةةةةة  anguelأبثةةةة  القةةةةا الت ال   يةةةةة  ر دا   اسةةةةتخداما  اةةةةاق  اللغةةةةة( لةةةةة لغةةةةةن ا عا 
arolep  ل  مةةةةةمل الابةةةةةد أا مثةةةةةة مشةةةةةكلة تكت ةةةةةل القا ةةةةةل ال ةةةةة يب األ ل لتدااللةةةةة  مةةةةة  محةةةةةتل

anguagel  ل حي  عن ا  د ت ا  ا  ني القا لني ال   ينيق  اللغة(   اللساا(  نلةا حي طةا ن  ة
ل  تةةارم ي عةةاا  ةةة  لسةةاا(  تةةارم  ةةة  لغةةة(ن ا anguagel  anguelتل نيق عل مقةةا الت الحةة

عا الشةة  ن ي تةةأن  م)هةةوة بةةل محةةتل  علةةى حةةدم أمةة  وةة  ري  متلةةت أساسةةا ي الةةدرع 
اللسةةا ل  اللظةةو  عل  وةة  عمكانيةةة اسةةت طال بةةل مةةمل  اللغةةة(   اللسةةاا( أمةة  حيتةةا  عل ععةةان 

ل arolelangage, langue, pالقا ةةل ال ةة يب لكةةل مةةمل       علةةى  ديةةد قلةةةمةمل ال عةةني  ال 
  180قريل الش  ن ي ت  يل بل  احد على حدمن

                                                 
 langueل   لغةةةةة التحةةةةاقي ة( langue aggloméranteتةةةة ج  السةةةةدي اةةةةاا الحةةةةتل   ةةةةة لساا(ل  ت عهةةةةا أيضةةةةا   ةةةةة لغة( بطةةةةا ي  لغةةةةة اندماجي ةةةةة(  179

agglutinanteننع ن ان   عل محتل  نlangue  الحتل ني  الابوري مل ي قاموع اللسانياتن  
ً يمل أ 180 ق جةةوا يل  غ وة  اللغةةة الةر تتطي ةً  كواةةا اجتطاعي ةة ي ماايتهةا  مسةةتقل ة عةمل ال)ةة دل  اةاه الدراسةة اةةا ن)سةي ة   سةةتن  هلطةايقسة  د  سوسة  اللسةةاا عل جة

ً  ال)ةة دي ًيةةاجان   عانيهطةةاق عةةانويل  غ وةة  ا ةة ً  اةةو ن)سةةا  ي ان ةة ق ااوةة ات ي األلسةة ي ة ال امةةةن ت عةةةق –مةةمل اللسةةاال  ن ةةين  ةةالا الكةةالة مبةةا  يةة  التحةةوي ل  اةةاا ا ةة
 ن32يوسل غازي  جميد ال ح ل ص

وةطمل م)هةوة محةتل   -ع ةد دي سوسة – ن  بةال ال)هةومني يةدالالاparoleل  الةاي ي ة   عةمل ال)هةوة الثةا  اةو langue الحتل  الاي ي    عمل ال)هوة األ ل او 
langage  ًي   لريكا للطحتل  األال  ي م  ظط ن الاي ي ين اللكة اللغوية الر ُيتلكها بل عنساا سوي  متك   ممل القدرم على التوا لن ان  ق ت  يل رم

ت للطحةةةتل  األ ل اةةةوق اللغةةةةل  للطحةةةتل  الثةةةا  ق  ةةةإ  أ ةةةمل أا القا ةةةل ال ةةة يب الةةةدقي langue  paroleقةةةد احتضةةةمل محةةةتل ا  langage مبةةةا أا محةةةتل  
     ما ناري  علي  على ال  و التا ق اللساال   ت ي
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ًيةةةد مةةةمل الشةةةكالت القاجطةةةة ي مقةةةا الت اةةةاه الحةةةتل ات أا  ةةةد محةةةتل ني    ل ةةةل   ةةةا ي
محةةتل ق   الةة يمل تتكةة ر ي مقا لي هطةةا بلطتةةا  لسةةاا(   لغةةة(ل  الحةةتل  األ ل مةةمل اةةايمل اةةو

onguet عضةةو ق اللسةةاا  ةةابال   الةة  اق   ي عةة  حسةةمل السةة  اا  ةةةق  لسةةاا(ل   لغةةة(ن لةةاي ا
(  ةةةةة لسااق 1989(ن  ال ظةةةة  الوحةةةةد  اللساا عميةةةةل ي قةةةةوب   الةةةة  ا  ةةةةة ن (اللغةةةةة ال تةةةةت(ل  
ًي (لغةةةةةة عضةةةةةو(ل   مةةةةةمل ق لغةةةةةة مةةةةةمل محةةةةةتل ات ال)يسةةةةةيولوجيا(ل  ق لساا  لريكةةةةةا  ةةةةةة ن  رمةةةةة

(ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد اللسةةاا  عريةةد ال سةةول شةةا   ةةة(ن  اطةةد  ةةوزيل   الحةةتل ات الشةةاج ة
  لغة(ن  ل ( لساا ة

حسةةةةةةمل السةةةةةة  اا  ةةةةةةةق  لسةةةةةةاا(ل   لغةةةةةةةوي(ن   ي عةةةةةة   linguaأم ةةةةةةا الحةةةةةةتل  الثةةةةةةا   هةةةةةةو 
(  ةةة  لغةةة(ن  عريةةد ال سةةول شةةا   ةةة  لسةةاا(ل   لغةةة(ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة 1982 ا ةةو  

  لساا(ل   لغة(ن     
ل  مةةمل ا ي تي ةةا الحةةتل    ةةد اةةاا  اسةة   الةة  anguagelت م بريةةة مةةمل  ا ةةاك محةةتل ا

 عليةةةا اةةةاه  جمةةةال  ةةةني جمةةةاملت اللغةةةةن  ةةة)ا  ألشةةةكال  أجةةةا  مت وعةةةة تقةةةوة  ت ديةةةد ال بيةةةت 
 قمح )ة عل جماملت حند داا الحتل ات  مقا ال ا

 أوالصا مجال الداللة على المدى االنتشا ي لل ةا 
لغةةوي عل انتقةةال اسةةت طاملت لغويةةة مةةمل م تقةةة جغ ا ي ةةة عل م تقةةة يشةة  م)هةةوة املنتشةةار ال

جغ ا يةةةة أالةةة ىل  نلةةةا عةةةمل ن يةةةت اهلظةةة مل أ  عةةةمل ن يةةةت ال )ةةةون السياسةةةال أ  ال سةةةك يل أ  
عل ااا ال)هوةل  قد ت ةج   ةة انتشار( ع ةد  diffusionالتظاريل أ  انعالمان  يش  محتل  
ًي   لريكال  اطد  وزين  حسمل الس  اال   اطود عيادل   ابال    ال يملل  رم

 أما عمل الحتل ات الر أدرج ااا وطمل ااا ا ال  ها على ال  و التا ق  
 ي ع   ابال   ال  ا  ة اللغة ال اليةنال طومي ةة(ن  ي عة   universal languageمحتل ق 

ًت عيةةةادل  ال ظةةة  الوحةةةد   ارك مريةةةارك  ةةةة لغة (  ةةةة لغة عاليةةةة(ن  مريةةة1989  لريكةةةال  عليةةةة عةةة
                                                                                                                                               

الةةاي تشةة ك  يةة  ا طاعةةة اللغويةةة  يشةة  عل ال  ةةاة اللغةةوي langueي ةةين تلةةا اللكةةة اللغويةةة الةةر متكةةمل اننسةةاا مةةمل التوا ةةلل  محةةتل   langageمبةةا أا محةةتل  
ً ا ي عقةةول ال تطةةني عليهةةاا ةةل عةة  لتتو  - الضةة  رم-الةةر  يكةةوا القا ةةلق  لغةةة( دقيقةةا   لعنا يةةدل علةةى األدا  اللغةةوي لل)ةة دن paroleل  محةةتل  غةةة م ي ةةة نات ن ةةاة خمةة

ة مت ةةار  عليةة  داالةةل ل ألا الت ريةة  عةةمل ن ةةاlangueن  يكةةوا القا ةةل  لسةةاا( أدق لحةةتل  ألاةةا تشةة  عل ن ةةاة مةةمل ال مةةوز يت لةةت  اللغةةات بلهةةا لlangageلحةةتل  
دم  ةةة لساا( مةةألو  ي ت اع ةةا ال ةة يبل  محةةداقا  علةةى نلةةا مةةا  رد ي القةة  ا الكةة   ي سةةورم ع ةة ااي ل اايةةة  قةةول اهلل ت ةةالق  أ  مةةا أرسةةل ا مةةمل رسةةول عمل  4عاعةةة لغويةةة اةةد 

ان ةةة  علةةةى سةةةرييل الثةةةالق جةةةالل الةةةديمل السةةةيونان مهةةة  اهلوامةةة ن  قيةةةتق عريةةةد احلطيةةةد   لسةةةاا قومةةة  إل  ي أغلةةةت الكتةةةت اللغويةةةة ال   يةةةة القدُيةةةة قةةةوهل ق  اللسةةةاا ال ةةة يب( ن
( أ   الل)ةظ( بالة   لةال لغةة م توقةةأ ضةل مةمل القةا الت األالة ى بةة  paroleن  القا ةل  الكةالة( للطحةتل  120-119ا ةدا يل  محة ق الكتريةة التو يقيةة( دنتل ص

 الحتل  ال بت ي عل   الحتل ن القا التل  ي الوق  ن)س   إا   ي  محتل   احد أ ضل ممل أ   استخداة اللغة(ل ألاا دالة على اات 
 ن  241ل صالقواعد ال امة الر أق اا جمط  اللغة ال   ية  القاا م ي جمال الحتل ات ي بتابق اطود  هطا حظازيل األسس اللغوية ل ل  الحتل  ق ان  -
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مش بةل عامية(ن    ي ع  ااي  السيد  ة لغة عالية(   لغة جام ة(ن  القا ل ال  يب الاي نب ه 
ًي   لريكا يقا ل محتل    ن anguageworld lرم

ع ةةد حسةةمل السةة  اا  عريةةد ال سةةول شةةا   ةةةق  لغةةة  common language تةة ج  محةةتل ق 
(  ع ةةةد  ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيدق  لغةةةة مشةةة بة(ن 9891عامةةةةل مشةةة بة(ن  ي ال ظةةة  الوحةةةد  

ًي   لريكةا  ةة لغة 1982 القا ل األال  نل    ي ت عة بل ممل السدي  ا و   (ن  ي ع  رم
 نةة ى أا مهةةمل  ت عةة   ةةة لغة األة( قةةد  مدراجةةة(ن  ت عةة  جمطةة  اللغةةة ال   يةةة  القةةاا م  ةةة اللغة األة(ن

للغوي  ني الحتل  ال  يب  لغة مش بة(   لغة أة( عنا اعت نا أا ا تق  عل الدقةل عن ما ا ام  ا
ممنmother languageالقا ل الثا  ل  محتل  دال علي ل  او 

 على ال  و التا ق  ل  طقا الت standard languageمحتل ق أم ا 
 المقابل المصد 
 اللغة التواو  عليها اطود عياد
 اللغة ال طونجية  ابال

 لغة جونجية   الوحدال ظ
ًت عياد  181اللغة ال)ح ى علية ع

 لغة  حي ة 1986ا و ل
 لغة  حي ةل لغة م موقة 1982ا و ل

ًي   لريكال  ع  ااي  ال)الي  لغة جونجية رم
 لغة جونجيةل لغة  ح ى   ي ع  ااي  السيد
 لغة  ح ى اطد  وزي ايا الديمل

                                                 
لةريسن  ة ال)ح ى( يكت )    ض الغطوب مقارنة  القا ل  اللغة ال طونجية(  اللغةة التواوة  عليهةا( اللةايمل يشة اا مريةدجيا  عل م)هةوة مل يشةو  يريد    أا القا ل  اللغ 181

الةر حيةت  نةان  ع ةدما نسةت  ب   قون الغطةوب ي القا ةل األ ل ي ةود عل االةتال  السةتوى اللغةوي ال ة يب ال)حةي  ال ا ة  عةمل السةتوى اللغةوي ال ة يب ال)حةي  ي القة  ا 
 م)هةوة ال)حةاحة ي ال حة  احلةدي ل حية  يشة  السةيونا ي بتا ة  عل أا ا ةمل نو ةل  لةديه م)هوة ال)حاحة ع د القدما  ال  ب  إن ا س ظد قواسة  مشة بة  ةني م)هومهةا 

ية  بةةالة ال ةة ب بلة ؟  قةةالق ملن  قلةة ق بيةل تحةة    يطةةا الال)تةا  يةة  ال ةة ب قةالق ل  ةة  أيب يقةول أليب عطةة    ةةمل ال ةال ق أالةة   عطةةا  وة    ةةا  يةة  ع  يةة أيةةدالل  
ًاةة  ي علةةةوة اللغةةةن  قيةةةتق اطةةةد أمحةةد جةةةاد الةةول  ةةةا   الةةة  ان  – اةة  حظةةةة؟  قةةالق أمحةةةل علةةى األبثةةة ل  أ ةةةا مةةا الةةةال)ين لغةةاتلن ان ةةة ق جةةةالل الةةديمل السةةةيونان ال

 ن  184ل185(ل ص1986    تق م شورات الكترية ال ح ي ةل 
 مةةا عةةدااا مةةمل اللغةةات ا لي ةةة  ي اةةاا الكةةالة مةةا ت ل ةةا نقةة    ةةأا اللغةةة ال)حةة ى ي ال حةة  احلةةدي  اةةا اللغةةة ال   يةةة ال ا ةة م الةةر يشةة ك  يهةةا أ  ةةا  اللغةةة عةةي ه ل 

ك  ني م)هوة اللغة ال   ية ال)حي ة ع ةد بةل مةمل القةدما   ا ةدعني اةو ن  القاس  الش  ( انقليطية  إاا ت د  لغات   عي ة وطمل اللغة ال طونجي ةل  اا ما نسطيها  ة اللهظات
ًا ين ال   يةةةة  احلداعةةةة أ  سةةةتخداة اللغةةةوي الشةةةاج   األبثةةة   غةةةامل ًادم حةةةول اةةةاا الووةةةون ان ةةة ق اطةةةد رشةةةاد احلطةةة ض ال  ةةة  عةةةمل ال)ةةة دات اللغويةةةة ال ظطي ةةةة  ي هطةةةان لالسةةةت

 ن  26-11(ل ص 1986مال ال)حاحة  حاحاتن     تق دار الغ ب انسال
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 ةةةةةة اللغة ال طونجيةةةةةة  promise languagecom قةةةةةد تةةةةة ج   ةةةةةابال   الةةةةة  ا محةةةةةتل ق 
ًي  ل لغة مشةة بة((  ةةة1989  الوحةةد   ال ظةة لالشةة بة(   ةة ي  (ل لغة تو يقيةةة ةةة   لريكةةا رمةة

  لغة  سيتة(ن ع  ااي  السيد  ة
ًي   لريكةةةا أنةةة  يةةة اد  يةةةاب   علةةةى أيةةةة لغةةةة بانةةة  الي ةةةة  الةةةاي يةةةدل koineمحةةةتل ق  رمةةة

مسةةةةت طلة ي عةةةةدم  standard languageة جونجي ةةةةة م تريتةةةةة مب تقةةةةة م ي ةةةةة ا أ ةةةةري   لغةةةة
ن  ل ةل القا ةلق  لغةة تو يقي ةة( اةةو األدق مةمل القةا الت األالة ىل ألا القا ةل ال ةة يبق 182م ةانت

ل  القا ةةل standard common language اللغةةة ال طونجيةةة الشةة بة( ية ةة  ع ةة  مبحةةتل  
  نnguagecommon laال  يبق  لغة مش بة( ي   ع   مبحتل  

 ةأي حةال  compromise languageمحةتل  مل يةدل علةى  هةو القا ل  لغة  سةيتة( أم ا 
اللغة ة  ة نممل األحوالل ألن  قد  ةةة    ي م  ومةة تحةوري ة م ي ةة  اةا ال الي ةةل أيق  اللغةة ال الي ةة(

ا لغا ةةةةا األ ةةةةلي ة  عقا ا ةةةة  ةةةةاالتال تتحةةةةل  أاةةةةا لغةةةةة تسةةةةتخدمها شةةةة وب خمتل)ةةةةة  (الوسةةةةيتة
ًية ي عح نا احلاو  ل صةال   اللغةة التو يقي ةة( الةر تتحةل  أاةا لغةة اليةة قةد الت وعةل بان لي

 ن ات  لغة جونجي ة لدى عاعة لغوية  احدم
ملتضةةة  ل ةةةا أي القةةةا الت  compromise languageل)هةةةوة محةةةتل   لةةةو وةةة   ا مثةةةامل  

الر قد توس     سريت تة مب تقة مكة  قْل اللغة ال تريل  أق ب مثال او لغة ق يش تلا األدق
نةةول احتكابهةةةا  اللهظةةةات ال   يةةةة األالةةة ىن  ي قةةت ا ةةةمل جةةةين ي بتا ةةة  ا حةةةاجص عن يقةةةولق 
ل بلطا بث ت األل)اظ علةى ال ةىن الواحةد بةاا نلةا أ ل  ةأا يكةوا لغةات  طاعةات اجتط ة  

قةد عةةد ت لغةة جونجي ةة ن  على نلا ندرك أا لغة ق يش 183ننساا  احد ممل ا ا  ممل ا انننل
 للتو يت  ي ها   ني عدم هلظات جما رم هلان

بطةةةةا اةةةةو ي قةةةةاموع   interlangueأمةةةةا القا ةةةةل  اللغةةةةة الوسةةةةيتة(   عتةةةة  تكةةةةوا لحةةةةتل  
ًيةةةةة  ًي   لريكةةةةا  إنةةةة  يةةةة ج  القا ةةةةل لةةةة  ي ان لي  ةةةةة اللغة  interlanguageالسةةةةدين أمةةةةا رمةةةة

ًي ي اد ةةةةةااال الي ةةةةةة(ن  الحةةةةةتل  ال) نسةةةةةا  ان   auxiliaryمحةةةةةتل ق لغةةةةةة مسةةةةةاعدم  ليةةةةة

                                                 
ان ة ق م ظة  الحةتل ات اللغويةةل -عل اس  اللغة اليوناني ة الر سادت حوا  ألل س ة ي ش قا التوسةْ ا تةدا   مةمل القة ا ال ا ة  قريةل الةيالدن koineي ود محتل   182

(koine)ن 
 374ل ص1ا مل جينن ا حاجصن  قيتق اطد علا ال ظارن     تق عا  الكتت(دنتن   183
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language لغةةةةة عالي ةةةةة   ألuniversal language
 يةةةة ج   ةةةةابال   الةةةة  ا محةةةةتل   ن184

interlanguage )ي عةةةةةةةةةة   ن ةةةةةةةةةةة لغة املتحةةةةةةةةةةال الةةةةةةةةةةد   مبةةةةةةةةةةا  يهةةةةةةةةةةا اللغةةةةةةةةةةات امل ةةةةةةةةةةتالحية 
 السةةةدي   ي ي ةةةة(ن ةةةة لغة  (1986 ا ةةةو  أيضةةةا  ن (  ةةةة لغة د ليةةةة(   لغةةةة عاليةةةة(1982ا ةةةو  

ًي   لريكةةا  ةةة لغة محةة وعة(   لغةةة عاليةةة( ن ةةة لغة ا ةةت اعية(   لغةةة  سةةيتة(   ةة ي  ن185 رمةة
ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة لغة  سةةةيتة(ن   القا ةةةل الةةةاي يهط ةةةا ا ةةةا اةةةوق  لغةةةة عالي ةةةة(ل   لغةةةة  سةةةتية( 

ًي   لريكةةةةةةةةا م ن186ملرتريانهطةةةةةةةةا مبحةةةةةةةةتل ات اللسةةةةةةةةانيات املجتطاعيةةةةةةةةة حةةةةةةةةتل   تةةةةةةةة ج  رمةةةةةةةة
mporary languageconte ن لغة م ا  م( ة 

 ةةةةة لغة  union language( محةةةةتل  1989 يةةةة ج   ةةةةابال   الةةةة  ا  ال ظةةةة  الوحةةةةد 
ًي ن    لغة موحةةةدم( ةةةة (1982ا ةةةو  ن   الوحةةةدم( ن   ةةة ي ع ةةة ااي   لغة التوحيةةةد(  لريكةةةا  ةةةةرمةةة
ن   ساة   بة دم( لغة موحِّ  ة langue d' union لغة ا ادي ة(ن  ي ج  السدي محتل  السيد  ة

  لغة موحالدم(ن  ة
 تةارم  قد ت ع   ابال   الة  ا تةارم  ةة اللغة الكالسةيكية( classical language محتل ق 

ًا ي  ةة لغة عا تةة ا ةا ر(ت عة     ن السةدي  ةة لغة عتيقةة( أال ى  ة اللغة الكالسي ة(ن ل  اةا احلطة
ًا ي هلةةةاا الحةةةتل  اةةةو ق نةةةا مةةةمل ت عةةةة الانئةةةةل ألا الل ةةةوظ ي الحةةةيغة الةةةر االتاراةةةا احل طةةة

ًليةةة(ل   لغةةة عازلةةة(ل   لغةةة مل  amorphous languageمقةةا الت محةةتل    اةةاق  اللغةةة ال 
ت عةةةةةةةة  ن   187شةةةةةةةةكل هلةةةةةةةةا(ل لوجةةةةةةةةود املالةةةةةةةةتال  الكريةةةةةةةة   ةةةةةةةةني م)هةةةةةةةةوة اةةةةةةةةايمل الحةةةةةةةةتل ني  

ًي   لريكةال  جمطة  اللغةة ال   يةة  القةاا م 1989 ال ظ  الوحد  (ل1982ا و    ةة لغة  (ل  رمة
                                                 

يةةةةال ڤل  ال ةةةةوesperantoأالةةةةات مةةةةمل لغةةةةات نريي ي ةةةةة عةةةةدم مثةةةةلق انسةةةة انتو  الةةةة  يةةةةدل علةةةةى اللغةةةةات امل ةةةةت اعي ة الةةةةرم)هةةةةوة   Interlanguageلحةةةةتل   184
novialك پ ملڤل  الةةةة volapük  ل  انيةةةدido ل  األ بسةةةيدنتالoccidental ل  انن ل غةةةواinterlingua ةةةا ل glosaوسةةةا ل  الغلinterglossaل  انن غلوس 

ًي   لري –ن solresol السول يسول   ن  254كان م ظ  الحتل ات اللغويةن صان  ق رم
لثةةا ق اللغةةة التريي يةةة عا هلةةاا الحةةتل   م  يةةنيل األ لق يقحةةد م ةة  تلةةا اللغةةات الحةة وعة الةةر أالةةات ع ا ةة اا مةةمل لغةةات نريي يةةة أ  غةة  نريي يةةة أ   وةة    كةة ا ن  ا 185

ًية ي زم  ا ااان الر تستخدة لغ ب املتح  ال  ني خمتلل األج اع الريش ية بان لي
ن  اللغةات الةر أالةات  Interlanguage  يطا يت لت  ةال ىن األ ل  إنة  جتةدر انشةارم عل أا اللغةات الةر أالةات ع ا ة اا مةمل لغةات غة  نريي يةة يةدل عليهةا محةتل  

يةدل عليهةا  -أي د ا اقة اب ع ا ة  الارجيةة هلةا–ن  اللغةات الةر  وة    كة ا  aposteriori Language عليهةا الحةتل ع ا ة اا مةمل لغةة أ  لغةات نريي يةة يةدل 
ًي م     لريكان apriori Languageالحتل    ن ان   عل الحتل ات الثالعة يق  م ظ  الحتل ات اللغوية ل م
يةةال ڤ ال ةةو esperanto بانسةة انتو  artificial languagesات امل ةةت اعي ة مبحةةتل ات اللغةة طةةا يت لقةةاا ه (لغةةة د لي ةةة   (لغةةة ا ةةت اعي ة ق اأمةةا القةةا ال 186

novial ك پ ملڤ الةةةةة volapük  اللسةةةةانيات التترييقيةةةةةجبانةةةةت  مةةةة تريْ (لغةةةةة  ي ي ةةةةة  غ اةةةةان  القا ةةةةلق applied linguisticsا ةةةةة ي جمةةةةال تةةةةدريس اللغةةةةة ص   ل
language teaching ًجةوانةا مت ل طواةا  لتدل على اللغة األج ريية بطا ي تةت الةاي ت لهةا غة  ل األمة  انني اللغةة الثانيةة أ  األج رييةة ةني قةوانني اللغةة األة  قةو  حية  ُي

     ان   عل ااه الحتل ات ي م ظ  الحتل ات اللغويةن – نم ضريتة غ   سليطة
(ل  القا ةل الثالة  مةمل ت عةة  ة ي 1989ثةا  مةمل ت عةة ال ظة  الوحةد  ممل ت عة  ابال   ال يملل  القا ل ال amorphous languageالقا ل األ ل لحتل   187

ان ة ق ال ظة  –أ  انوةا ةن  ع  ااي  السيدن أمةا عةمل م)هةوة اةاا الحةتل   هةو يشة  عل  جةود لغةات هلةا  حةدات لغويةة عا تةةل  ع ا ة  لغويةة غة  قا لةة للت شةية أ  احلةا 
ًيالوحد لحتل ات اللسانيات املجتطاعيةل   (amorphous language)ل 3ة(ل  2002ع يبل  الدار الرييضا ق متري ة ال ظا  ا ديدمل  -  نسا -ع لي
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تقليديةةةةة(ن  يضةةةةيل ا ةةةةو  علةةةةى القا ةةةةل السةةةةا ت    ةةةة ي ع ةةةة ااي  السةةةةيد  ةةةةة لغة لبالسةةةةيكية(
 ن (لغة تقليديةل لغة  ح ىل لغة ليس  عامية ق القا الت التالية
   ة لغة مريك م(ن early language (    ي ع  ااي  السيد محتل 1982 ت ج  ا و  
ًي قد ت ع national language محتل ق  ملل  ا و    لريكال   ابال   ال ي  بل ممل رم

ع ةةد   لريكةةا  ( الت  يةةل(أي   حيةةل   ةة  أل  ةةة اللغة القوميةةة(ل غة  أنةة    ي ةة     -ي م ظطي ة -
(ن  ي ع    ي ع  ااي  السيد  ة لغة  ن يةة(ن  ي ت عةة ع ة ااي  ال)ةالي 1986 م ظ  ا و  

ًيد ي ال بيت الحتل ا  ل عن يحري  القا ل ع دهق  لغة قومية  ن ية(ن ل   د أن  ي
 ةة اللغة انقليطيةة(ن  ي عة  ع ة ااي   regional languageمحةتل ق ي ج   ابال   ال  ا   

 ةة لغات عقليطيةة(ن  ي عة   ة ي ع ة ااي   -( ي ال  حة  الثةا s وجود عالمة ا طة   -ال)الي 
 السيد  ة لغة عقليطية(ن 

ًي   لريكةةا م  ةةة لغة متوسةةتة(ل  اةةاا القا ةةل  ةة )   middle languageحةةتل   تةة ج  رمةة
ل  ت عةة   ةةة لغة  سةةتى( الةةاي  ةة )  وةةطمل محةةتل ات ةال امةة اللسةةانياتوةةطمل محةةتل ات 

 ةةةة لغة  سةةةتى(ن  ت عةةة   ةةة ي  -ي م ظطةةة  ال  ةةة ي-اللسةةةانيات املجتطاعيةةةةن  ت عةةة  ا ةةةو  
 نع  ااي  السيد  ة لغة متوستة(
ًي   لريكا   ة لغة  د جونجية(ن  ي ع    ي ع  ااي   standard-subمحتل ق  ي ج  رم

السةةيد  ةةة د ا ال طةةونجا(ن  سةة ل ظ ي  ليل ةةا للطحةةتل ات ال   يةةة ال  وتةةة أا   لريكةةا اةةو 
 أبث  ممل استخدة أسلوب ال    ي ت عت  للطحتل اتن

ًي   لريكةا  ةاب  محةتل   ل   يةة  ةة لغة  ي عة  عل ا standard language-non ان)ة د رمة
 ي عةة   ةةة غ   حةةي (  onstandardnغةة  جونجيةةة(ن  يةةاب   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد محةةتل ق 

   غ  قياسا(ن
- ة لغات ما قريل الكتو ة(ن    لريكا  preliterate languages ي ج  ال)الي محتل ق 

  ة لغة قريكتا ية(ن -( ي ال  ح  الثا s د ا عالمة ا ط   
 ةةةةة لغات جونجيةةةةة ناشةةةةئة(ن  syoung standard languageحةةةةتل ق م يةةةة ج  أيضةةةةا  

ًي  mature standard languages محةةةتل    ةةةة لغات جونجيةةةة مدر سةةةة(ن  يةةةة ج  رمةةة
  ة لغة نريي ية او رم(ن  modified natural language  لريكا محتل  
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حةةةةد لو  ةةةةة لغة الهةةةةاج يمل(ن  ال ظةةةة  ا mmigrant languagei( 1982 يةةةة ج  ا ةةةةو  
ًي (  ة1989    ة ي ع ة ااي   لغةة الهةاج يمل(ن ل   لغة مهةاج م(  لريكةا  ةة لغة الغ  ني(ن  رمة

  لغة الهاج يمل(ن السيد  ة
ةةدد  حةةيغة مقا لةة ل  القا ةةل  لغةةة مهةةاج م( ت ةةىن أي   حيطةةل اةةاا الحةةتل  م  يةةني خمتل)ةةني   ة

 مل تسةةت طل عمل  وةةطمل نتةةاق لغةةة قةةد اةةاج ت عل جمتطةة  لغةةوي مةةا  أ ةةري   مسةةتق  م لةةديه ل 
ا طاعة اللغوية الر ااج ت  لغتها بطا او حال الريابسةتانيني الةايمل يت ةدعوا اللغةة األرديةة ي 
  يتانيان أما القا ل  لغة الهاج يمل(  إاا تش  عل لغةة ا طاعةة  الةر اةاج ت عل جمتطة  لغةوي 

سةت طلة لةدى ا طاعةة اللغويةة الةر اةاج  ا عليهةا   است طل  اللغة األالي ة أ  األ لي ة أ  ا لي ة ال
ًية ال يتانية الر يت د  نا الريابستانيوا ي   يتانيا ال  طى  ن188بطا او حال ان لي

ًي   لريكةةةةةا  endoglossic language محةةةةةتل ق  ن   ةةةةةة لغة وةةةةةط ية(الةةةةةاي ت عةةةةة  رمةةةةة
ًي   لريكا أيضا   ت ع الاي  exoglossic language  محتل   غة مل وط ية(ن  ة ل رم

ًي   لريكةةةةةةال  ال ظةةةةةة   minority languageمحةةةةةةتل ق    الةةةةةةاي ت عةةةةةة  بةةةةةةل مةةةةةةمل رمةةةةةة
  ةةةةة ي ع ةةةة ااي  السةةةةةيد  ةةةةةة لغة  -ي م ظطيةةةةة  ال  ةةةة ي  التترييقةةةةةا-(ل  ا ةةةةةو  1989الوحةةةةد 
  inority m اةةاق تل ةةةةتةةدالل ي عنةةار م)هةةوة الح ا ةةاك عالعةةة محةةتل ات  189األقليةةة(ن

language group  ًي   لريكا  ة أقلية لغوية(ل  ةرم  قد ت عinoritylinguistic m  
 
 

 language(  ةةةةة أقلية لغويةةةة(ل  1983 ت عةةة   ةةةةابال   الةةة  ا  ةةةةة األقلية اللغويةةةةة(ل  ا ةةةو  

inoritym   190(  ة أقلية لغوية(ن1986الاي ت ع  ا و  
ًي    ghetto language قةةد نةبةة  محةةتل ق  لريكةةا ي م ظطةةا الحةةتل ات اللغويةةة ل مةة

 محتل ات ال لوة اللغوية لح ي ع  ااي  السيدل  ت عةاه  ةة لغة األقليةة(ن  ي م ظة  الحةتل  
مةابورا   قةد تةة ج   ةة حا اليهةود(ن  ل ةل ا ةاك عالقةة  hettogلة حسمل الس  اا  ةد الحةتل ق 

                                                 
188 Hartmann, R., &  Stork, F., Dictionary of Language and Linguistics. Applied Science Publishers 

LTD-London,1972, Reprinted 1973, (immigrant language). 
  ق  ني القا لني ال   ينيق  لغة أقلية(   لغة األقلية(نعمل ي انوا ة عل نك م أ  عل م   ةنن ليس مثة   189
 Language Minority محةةتل  Linguistic Minority  محةةتل  Language Minority Groupمةمل ال)ةة ب أا نةةدر  محةةتل   190

 ن  Minority Language ا جتوزا  ألجل تقارنا م  محتل  وطمل الحتل ات الر تت لت   تاج  الت وعات اللغويةل  نب نااا ا
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مل اليهةةود  ةةني الةةدالني ال ةة  ينيق  اليهةةود(    األقليةةة( ي مةةدلوهلطا حيةة  عا عاعةةة اليهةةودن أ  مةة
ل  مةةمل ا انتقلةة  دمللةةة  ا يتةةو( مةةمل الدمللةةة علةةى األقليةةة اليهوديةةة عل الدمللةةة 191تتسةة   األقليةةة

 على األقلية عطوما ن
 اRegisterالداللة على طصوصية السجل  لانياصا مجال

ُيً  أنةةةة  لاملسةةةةةت طال ا ةةةةةدد ااةةةةةو مةةةةةا نبةةةة ه اةةةةة registerعا القحةةةةود مبحةةةةةتل   السةةةةظل( 
ن  ت در  وطمل ااا ا ال ملست طال اللغوي ا دد حست سياق املست طالل أي ا192 الوقلل

 جمطوعة ممل الحتل ات اا على ال  و التا ق 
 (1982 ا ةةو    اللغة األد يةة(ن ةةة  عةة   ةابال   الة  ا ي literary languageمحةتل ق 

ًي   لريكال    ي ع  ااي  السي (ن لغة األدب ة    لغة أد ية(ن    ة د ي م ظط  التترييقا  ع د رم
ًي   لريكةةةةةةا  ةةةةةةة لغة أمي ةةةةةةة(ن  ت عةةةةةة   illiterate language محةةةةةةتل ق  قةةةةةةد ت عةةةةةة  رمةةةةةة

 (  ة لغة أمية(   لغة األميني(ن  ت ع    ي ع  ااي  السيد  ة لغة األميني(ن1982ا و  
 ةةة لغة م موقةةة(ن   ةةابال   الةة  ا  prestige language( محةةتل ق 1986 تةة ج  ا ةةو  

 high languageن  محةتل ق 193لغة نات الكانةة(ن   ة ي ع ة ااي  السةيد  ةة لغة مكانةة( ةة ال
 (  ة لغة ر ي ة(ن    ي ع  ااي  السيد  ة لغة عليا(   لغة ر ي ة(ن1982ي ع  ا و  

ًي   لريكال  ال ظ  الوحةد  د أا  ابال   ال ي cultural languageمحتل ق  ي    ملل  رم
 ةةةة لغة الثقا ةةةة(ن  ي عةةة   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة لغة قةةةد ت عةةةوه ( 9821(ل  ا ةةةو  1989 

  عقا ي ة(ن
ًي   لريكا محتل ق   ة لغة غ  ا ام يني(ن  ا اك محتل   language U-non ي ج  رم

الةاي تةة ج   ةة است طال التريقةة   sagenon U u الة  يقة ب مةمل م)هةوة اةاا الحةتل   اةوق 
 ن194الر ت ين  ال ليا( upperيش  عل بلطة  (U)ن  احل   ممل قريل   لريكا ن)س  الدنيا(

ًي   لريكةا محةتل ق  ( 1983 ةة لغة دي يةة(ل  ا ةو   religious language قد ت ج  رمة
الةاي ت عة   ةابال   الة  ا  ةة  اللغةة  liturgical language ةة لغة الةديمل(ن  يقا لة  محةتل ق 
                                                 

 يدل عما على حا اليهود أ  على األقلياتن  Ghettoياب  م     لريكا ي الورد أا محتل   191
الةةدبتور ايةةا الةةديمل اسةةت  تحةةدىن  لقةةد 79(ل ص2001ل يةةاق دار اهلةةدىل ل ت عةةة  ت ليةةتق ايةةا الةةديمل اسةةتل  االدمللةةة ان ةة ق سةةتي)مل أ لةةاان األسةةلو ية  علةة   192

 ن  او ما نب ناه أعالهن  أبث  الت  ي)ات دقة  االتحارا  registerل دد ممل الت  ي)ات الت لقة مبحتل   السظل( 
 مب ةةىن  لغةةة نات مكانةةة(ل  اةةو القا ةةل ن)سةة  الةةاي  وةة   اطةةد  ةةابال   الةة  ا لحةةتل ق Prestigious Languageت ةةل  ةة ي ع ةة ااي  السةةيد محةةتل   193

Prestige Language  ن 
 ن 68ل ص2(ل  2004عريده ال اج ان اللغة  علوة ا تط ن     تق دار ال هضة ال   يةل  194
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(  ةةةةةةةة  لغةةةةةةةة الةةةةةةةديمل(ن 1983يةةةةةةةة(ن  ا ةةةةةةةو  (  ةةةةةةةة  لغةةةةةةةة دي 1989الدي يةةةةةةةة(ن  ال ظةةةةةةة  الوحةةةةةةةد 
(ل   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيدق  لغةةةة التقةةةوع الدي يةةةة(ن    لريكةةةاق  لغةةةة نقسةةةية(ن 1986 ا ةةةو  

 ت عة األال   ة لغة دي ية( أ س  مةمل دمللتة ل حية  عا اةاا الحةتل  يشة  عل اللغةة السةت طلة 
طليها التةدي  نيل مثةلق اللغةة  الالتي يةة ي الحلوات الدي ية  ال اسريات بوساجل اتحالية  ني مسةت 

لغة التقةوع الدي يةةل أ  او   ن  القا ل األدق ل 195لكاعوليا ال  ماال  اللغة ال   ية للطسلطني
أمةا ن religious languageالةاي يريقةى لحةتل ق  نقسية( مستري ديمل القا ةل  لغةة دي يةة( لغة

 التقوع الدي ي ة(  نلا لقح هن القا ل  لغة نقسي ة(  هو أدق ممل القا ل  لغة 
ًي   نالحةةةةظ أا القا ةةةةل  لغةةةةة( يةةةةدالل ي ت عةةةةة محةةةةتل ات مل تتضةةةةطمل الحةةةةتل  ان ليةةةة

language  ًت لحةةةتل  ةةةة لغة الثق)ةةةني(ل  elaborated codeن  مةةةمل نلةةةا ت عةةةة عليةةةة عةةة
 ةةةةة لغة التريقةةةةات الشةةةة ريي ة(ن  ت عةةةةة  ةةةةابال   الةةةة يمل لحةةةةتل   restricted code لحةةةةتل  

stricted codere ة اللغة القيدم(ن  
ًي   لريكةةةةةةا أمةةةةةةا  قيةةةةةةة القةةةةةةا الت  ةةةةةةإا ل  ةةةةةةة ش) م متتةةةةةةورم( الحةةةةةةتل  األ ل قةةةةةةد تةةةةةة ج  رمةةةةةة

ًي  ل(  ةةةةة ش) م موسةةةة ة(1986 ا ةةةةو     ةةةة ي ع ةةةة ااي  السةةةةيد  ةةةةة ش) م م)ح ةةةةلة(   ن ةةةةاة رمةةةة
ًي ت عةةةة  اطةةةةود عيةةةةادل   أمةةةةا الحةةةةتل  الثةةةةا   قةةةةد م)ح ةةةةل(ن  ( 1986  لريكةةةةال  ا ةةةةو  رمةةةة

ت ع    ي ع  ااي  السيد  ة ش) م مقي دم(   ش) م متخححة( ة الش) م ا د دم(ن   
 ن 196

اةةا األدق مقارنةةة  الريقيةةةل حيةة  عا  elaborated codeت عةةة ا ةةو  لحةةتل  أا   ةةد 
ًي( غةةةةة  دقيةةةةةتل ألا محةةةةةتل   codeت عةةةةةة  يةةةةة ج   ةةةةةة لغة(ل  language ةةةةةة لغة(   ن ةةةةةاة رمةةةةة

 ةةإا  elaboratedيةة ج   ةةة ن اة ال مةةوز(ن   يطةةا يت لةةت   عةةة   signssystem of محةةتل  
ًي   لريكةا لة   القا ةل  موس ة( أدق مملالقا ل ت عة ا و  ل   ة ( الةر تةوحا  متتةورم ت عة رم

 ن diachronyمب)هوة التتور اللغوي 

                                                 
195 Pie, M., & Gaynor, F., a Dictionary of Linguistics. Philosophical Library-New Jersey,1954, Reprinted 

1975, (liturgical language).                                                                                                                               
ًي مقيةةةد( ليحةةةري  عةةةدد  -بطةةةا اةةةو مةةةألو  ي م هظيتةةة  ي عةةة ب الحةةةتل ات–يةةةاب    لريكةةةا  196 أمةةةاة القا ةةةل ال ةةة يبق شةةة) م اةةةد دم القا لني لغةةةة مقيةةةدمل  ن ةةةاة رمةةة

 نسة مقا التن  - إوا ة القا ل األال  -  ية القا الت ال 
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دقيقةا  عنا  restricted code ي د القا ل األ ل الاي  وة    ة ي ع ة ااي  السةيد لحةتل  
مةةا قةةورا  القا ةةل الثةةا  الةةاي  وةة  ل أمةةا  قيةةة القةةا الت  هةةا غةة  دقيقةةة عةةدا القا ةةلق  الشةة) م 

  197ا د دم(ن
 ةةة اللغة ا ا ةةةل اللغةةة القيةةدم(ن  restricted language محةةتل   يةة ج   ةةابال   الةة  ا

 ةةةة لغة الا ةةةة(ن ( 1982(  ةةةة لغة التخحةةةصل لغةةةة مريسةةةتة(ن  ا ةةةو  1989 ال ظةةة  الوحةةةد  
    لريكا  ة لغة اد دم(ن    ي ع  ااي  السيد  ة لغة مقي دم(   لغة متخححة(ن 

ًي   لريكا تارم  ةة لغة  ittle languagel ج  حسمل الس  اا ي    ة اللغة الحغ م(ن  ت ع  رم
 تةةارم أالةة ى  ةةة لغة األن)ةةال(  اةةا  anguagerestricted lاةةد دم(ل  اةةا تةة اد  محةةتل  

(  ة لغة الا ة(ن  جمط  اللغة ال   ية 1982ن  ت ع  ا و  anguagechild lمحتل  ت اد  
  القاا م  ة لغة الت)ولة(ن    ي ع  ااي  السيد  ة لغة الا ة(   لغة  غ م(ن 

الةر تةدل علةى الشةا  القليةل قةد احتةوت علةى م  يةني خمتل)ةنيل  ittlel نل ظ ا ا أا بلطةة 
م أ  الشةةة) م ا ةةةد دم الةةةر متيةةةً نريقةةةة اجتطاعيةةةة م ي ةةةة مةةةمل الةةةالل األ لق م)هةةةوة اللغةةةة ا ةةةد د

ن  الثةةا ق اللغةةة الةةر 198الحةةاجص اةةددم بال ابيةةت ال  ويةةة الريسةةيتة  ا طةةل غةة  التامةةةنننع 
 اللغة األ لن   يكتسريها الت)ل ي  داية م احل ت لط

مةةةمل  ةةةابال   ةةةد القا ةةةل ال ةةة يبق  لغةةةة الا ةةةة( ع ةةةد بةةةل special language لحةةةتل ق 
ًي   لريكال  الليل أمحد الليل ي م ظطة ق م ظة  الحةتل ات اللغويةةل  ال ظة     ال يملل  رم

(ل   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيدن  القا ةةةل ال ةةة يبق  لغةةةة يحةةةص( ي ال ظةةة  الوحةةةد 1989الوحةةةد  
ًت 1989أيضةةةا    (ن   لغةةةة ال)ئةةةات ا ا ةةةة( ي م ظةةة  الحةةةل ات اللغويةةةة  األد يةةةة لةةةة عليةةةة عةةة
 ن عياد

                                                 
ة  197 ن  ية ى   نشةتني أا لاةايمل elaborated code الشة) م الوس ة ة  restricted code ماملجتطاعا   نشتني م)هومني أساسني مهةاق الشة) م القيةد اللسا قد 

ًاا الحةةاجص بالميةةة أل وةةان نريقي ةة  اجتطاعي ةةة م ي  ةةةنننل  ق ايةةا الةديمل اسةةتن اللغةةة  ال)كةة   ال ةةا ل دراسةة ي ال سةةريي ة اللغويةةة  ةةني ال) وةةي ة  الت قةةتل ان ةة –ال)هةومني ُييةة
 ن         100ص

 الحدر السا تن  198
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ًي  adult language(ل   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد 1982 تةةة ج  ا ةةةو    ةةةة لغة الريةةةالغني(ل  رمةةة
ًي   لريكةةةةا    لريكةةةةا  ةةةةة لغة الكريةةةةار(ن  لغة  ةةةةة avoidance languageمحةةةةتل   تةةةة ج  رمةةةة

م 199نlaw language-in-mother  او م اد  لحتل  الت)ادي(ل
ًي   لريكةا محةتل   غة احت)اليةة(ن  ت عة  ال)اسةا  ةة ل ceremonial language تة ج  رمة

  ة لغات م اسيطية(ن   -language( ي بلطة s وجود عالمة ا ط   -ال)ه ي 
ًي   لريكال    ي ع  ااي  السيد     ة لغة األق اا(ن  peer languageمحتل   ت ج  رم

ًي   لريكا  ةة لغة مه يةة( ccupational Language o محتل  محةتل     نالاي ت ع  رم
talk teacher  محتل  ل    لغة ال ل ( ة الاي ت عseaspeak )ن الاي ت ع   ة لغة الالحة 

 لالثاصا مجال الداللة على الل ات اسصول وال روعا
نضةةة  وةةةطمل اةةةاا ا ةةةال بةةةل الحةةةتل ات اللسةةةانية املجتطاعي ةةةة الةةةر تشةةة  عل م)هةةةوة اللغةةةة 

 األ ل  لغا ا ال) عي ةن  اا على ال  و التا ق 
 ج  ع ةةةةد بةةةةل مةةةةمل  ةةةةابال   الةةةة يملل  ال ظةةةة  الوحةةةةد  تةةةةة source language ق محةةةةتل

ًي   لريكةةةةا  ةةةةة لغة األ ةةةةل(ن  ت عةةةة  السةةةةدي  ةةةةة لغة ال تلةةةةت(ن  اطةةةةود عيةةةةادل 1989  (ل  رمةةةة
  سةةاة   بةةة ي م ظطةة   ةةة لغة الحةةدر(ن  ت عةة   ةة ي  -ي م ظطيةة - مريةةارك مريةةاركل  ا ةةو  

  لغةةةةة األ ةةةةل(ن  مةةةةمل الت يةةةةل أا يةةةة ج  السةةةةدي محةةةةتل  ع ةةةة ااي  السةةةةيد  ةةةةة لغة الحةةةةدر( 
source-langage  ةةةةة لغة الحةةةةةدر(ل  يضةةةةة  القا ةةةةةل ال ةةةةة يبق  لغةةةةةة ال تلةةةةةت( أمةةةةةاة الحةةةةةتل ق 
source-anguel  ن  است طال محتلlangue أماةsource  أدق ممل اسةت طال  لةةlangage ل

تةةة ع ةةد دي سوسةة   اللكةةة اللغويةةة حيةة  عنةة  مل ُيكةةمل ل ةةا أا ن تطةةده ي الو ةةل لدمللتةة  ال تري
ًه وطمل لغة م ي ة أ  اددم أ  مو و ة لدى اننساا السوي    ن    يدا  عمل حظ

 ةة لغات أ ةلية(  وجةود عالمةة  indigenous language ي ج  ع ة ااي  ال)ةالي محةتل ق 
 s ًي   لريكةا  ةة لغة أاليةة(ن   ةابال   الة  ا  ةة اللغة الون يةة(ن  ال ظة  ( ي ال  ح  الثا ن  رم

(  ةةةةة لغة األاةةةةا (ن   ةةةة ي ع ةةةة ااي  السةةةةيد  ةةةةة لغة أاليةةةةة(   لغةةةةة الي ةةةةة(   لغةةةةة 1989الوحةةةةد 
  لدي ة(ن

                                                 
الةايمل عمل تلةا اللغةة الةر يسةتخدمها األ ورتي ي ةوا  سةكاا أسة اليا األ ةلي وا(  تةاب   ةض األقةارب  avoidance languageي    الحتل   لغة الت)ادي(  199

ً جةةةل  - وةوة   لغةةة الت)ةادي لتطكي ة  مةمل نلةةا-توجةت التقاليةد املجتطاعيةة ت)ةةادي خمةانريته ن  مةمل األقةارب الةةايمل يتوج ةت علةى الةة   ت)ةادي خمةانريته    احلطةام  أالةوال ال
 ن  (avoidance language)ل ات اللغويةل ان  ق م ظ  الحتل ع د  لو  سمل  م ي ةن ال كس أيضا  ل   أيضا    أحيانا  يتوجت على ال   ت)ادي خمانرية أالت 

 ن  (avoidance language)ان  ق م ظ  الحتل ات اللغوية -
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(ل  ي 2002ل1989ي ال ظةةةة  الوحةةةةد  ancestor language قةةةةد تةةةةة ج  محةةةةتل ق 
ًي   لريكةةا  ةة لغة ال شةةأ(ن   ةة ي ع ةة ا1982م ظة  ا ةةو   اي  (  ةةة اللغة األ ةلية(ن  ت عةة  رمةة

 langueالسيد  ة لغة أ لي ة(ن  ع د ال)اسا ال)ه ي  ة اللغة السلل(ل  ت ج  السدي محتل  

ancienne )ن 200 ة لغة قدُية 
ًي   لريكال  قد أوا  ل   ممل ت عةالقا ل  لغة  ن ية(  native language لحتل ق  رم

غةةةة الريديلةةةة( ع ةةةد  ةةةابال   الةةة يملن القا ةةل ال ةةة يب  لغةةةة أ ل(ن   ةةةد القةةةا لني   اللغةةةة األ ل(   الل
ًت عيةةةادن   لغةةةة ال شةةةأ( ي ال ظةةة  الوحةةةد   القا ةةةلق  لغةةةة  ن يةةةة(   اللغةةةة األة( ع ةةةد عليةةةة عةةة

 (ن   لغة  ت ية(ل   لغة  ن ية(ل   لغة أ لي ة( ي م ظ    ي ع  ااي  السيدن 1989 
سة ظد  -arentelangue p مقا لة  ي ال) نسةية - parent language  ال سةرية لحةتل  

 القا الت ال   ية ل ل  عليا ااه القا التق  سات)ا تا  بري ا  ي 
 المقابل المصد 

 اللغة الوالدم (1982ا و  
 اللغة األة حسمل الس  اا
ًي   لريكا  لغة ال شأ رم
 اللغة الوالدمل األة عريد ال سول شا 
 اللغة األ ل اطد  ابال   ال يمل

 اللغة األ لية (1989نقل ال ظ  الوحد 
 لغة أ لي ة  لغة األب أ  األة   ي ع  ااي  السيد

الةاي ت عة   Patent Language ي م ظ  علوة اللغة لة عريد ال سول شا   د الحتل ق 
عل ال   يةةةة  ةةةة اللغة األ ةةةليةل  اللغةةةة األة(ن  ي الوقةةة  ن)سةةة  مل  ةةةد اةةةاا الحةةةتل  ي ال ةةةاج  

 ن 201 ح  ي السارد الوجودم ي الد ريات  الكتت ال عة اللسانية األال ى  ل
ًي   لريكا محتل   تدل على اللغة الر    لغة م) عة(ن ة   ramified language ي ج  رم

 و  ب  لغوية عدمن  م ها  ت)  ع

                                                 
  ةةةةان قةةةاموع   نسةةةا ي  عةةةة يبل يأة اللغةةةات(ن ان ةةةة ق اطةةةد ال ظةةةار  – ي عةةة   ةةةةة لغة أ ةةةلية  Langue méreيةةةاب  اطةةةد ال ظةةةاري ي م ظطةةةة  محةةةتل  200   

ًراحىل  نل ظ أا ت عة ااا الحتل  ي متل  الق ا ال ش يمل    تلل متاما  عمل ت عت  ي ال حل الثا  ممل الق ا ال ش يملن   ا ان (1905  انسك دريةق متري ة م
 ن  parentن ج  أا يكوا مثة التأ نرياعال   وا    201
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ن  القا ل  Langue Soeurي ال) نسية الحتل ق  يقا ل  cognate language محتل ق 
ًي 1982 ر دا   اعتطادا  ي الحادر اةوق  لغةة شةقيقة(ل مةمل ت عةة ا ةو   ال  يب األبث  (ل  رمة

  لريكةةال  السةةدين أمةةا  قيةةة الحةةيا الةةر تقا ةةل اةةاا الحةةتل   هةةاق  لغةةة لةة )س األ ةةل( مةةمل 
(ل   لغةةة متظانسةةة( مةةمل  وةة  ال)اسةةا ال)هةة يل   اللغةةة األالةة ( 1989 وةة  ال ظةة  الوحةةد 
 غة ن  م( ممل  و    ي ع  ااي  السيدن  ل 202ممل ت عة  ساة   بةن
 ةةةة اللغة السةةةليلة(ل  ال ظةةة   descendant languageتل  ة( محةةة1982 تةةة ج  ا ةةةو  

ًي   لريكا  ة لغة مت د رم(ن   1989الوحد     ااي  ة ي ع ة(  ة لغة مت) عة(ل  رم
 r languagedaughte( محةتل  1982السيد  ة لغة سليلة(   لغة مة  ةِدرم(ن  تة ج  ا ةو  

  ة اللغة السليلة(ل    لريكا  ة لغة مت د رم(ن    ي ع  ااي  السيد  ة لغة سليلة(ن 
وحةد قد ت ع   ابال   الة  ا  ةة  اللغةة الق يريةة(ن  ال ظة  ال related language محتل ق 

 ن   ةة ي لغة شةةقيقة(ن    لريكةةا  ةةة اللغة الشةةقيقة( ةةة (1982 لغة ق يريةةة(ن  ا ةةو  (  ةةة1989 
  لغة ق يرية(ن ع  ااي  السيد  ة

ًي   لريكةةةةةا1982يةةةةة ج  ا ةةةةةو       لغة  ةةةةةة peripheral languageمحةةةةةتل   (ل  رمةةةةة
 ة ي    (  ةة لغة التخةوة(ن1989 ابال   ال  ا  ة اللغة اهلامشية(ن  ال ظة  الوحةد    نالارجية(

أنةة  قةةد اعتطةةد ي ت عةةة  ةة ي السةةيد   لغةةة اامشةةية(ن  نل ةةظ  ل لغة الارجيةةة( ةةة ع ة ااي  السةةيد
ًي   لريكةا د ا أا  على القا ل الابور ي م ظ   ابال   ال يملل  القا ل الةابور ي م ظة  رمة

 ن يش  عل اعتطاده عليهطا
  ابعاصا مجال الداللة على التألير والتألر الل ويينا

يتضةةطمل اةةاا ا ةةال جمطةةون محةةتل ات تشةة  عل م)هةةوة  جةةود تةةأع  علةةى لغةةة مةةال تةةأع   مةةمل 
 ة مان  ااه الحتل ات اا على ال  و التا ق لغ

قد ت ع   ابال   ال  ا  ة اللغة الغازيةل ال)  وة(ن  superimposed languageمحتل ق 
  ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة لغة م)  وةةة(   لغةةة غازِيهةةة(ن    لريكةةا  ةةة لغة غازيةةةل اسةةت طارية(

ن 203
خدمة ي م ظةة  الحةةتل ات اللغويةةة لةةة  حةةني نةةدقت ال  ةة  ي مسةة د الحةةتل ات ال   يةةة السةةت

                                                 
ان ةة ق قةةاموع   نسةةا ي -عةةة  سةةاة   بةةةن شةةريي     ال) نسةةا الثةا  مةةمل الحةةتل    ةةة لغات أالةةوات(ل  ت عةةة ال  حةة  Langues Soeurية ج  ال ظةةاري محةةتل   202
 ةن1905ع يبل 
ل األ ل م هطاق  لغة غازيةة( ي مة  ال ظة ل  الثةا ق  لغةة غالريةة( ي مسة د الحةتل ات ال   يةةن superimposed languageيض    لريكا مقا لني لحتل   203

 ن273ل626ان  ق م ظ  الحتل ات اللغويةل ص
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ًي   لريكا  إن ا س ل ظ أا القا ل ال  يب الثري   ي  اوق  لغة غالرية(ل  مل ن    ممل الةالل  رم
 ن يقة   لريكا سريريا  ت ل  ي ه  م ه  التغي  ي مس د الحتل ات ال   يةن  

   سةاة   بةةق  ي عة لsuperstratمحتل ق ي ال) نسية  superstratumيقا ل محتل ق   
ًتق  اللغةةةة 1986 لغةةةة م تحةةة م(ل   لغةةةة غالريةةةة(ن  ا ةةةو   (ق  لغةةةة غالريةةةة(ن  ي ت عةةةة عليةةةة عةةة

ًي   لريكةاق 1982ال تح م(ن  ي م ظ  ا و   (ق  لغةة م تحة م(ن  السةديق    يةة عليةا(ن  رمة
( 2002حةةد   لغةةة غالريةةة(ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيدق  نريقةةة  وقي ةةة(ل   لغةةة غالريةةة(ن  ال ظةة  الو 

الةةةاي ت عةةة    لريكةةةا  ةةةة لغة مغلو ةةةةة(ن  substratum ةةةة لغة نارجةةةة  وقي ةةةة(ن  الال ةةة  محةةةةتل ق 
ق  لغةةةة مغلو ةةةة(ن  السةةةدي  ةةةة   ية -ي م ظطةةة  التترييقةةةا-(  ةةةة لغة مت  يةةةة(ل  1982 ا ةةةو  

اتل  س)لى(ن  ع د  سةاة   بةة  لغةة أساسةي ة(  ي ت عةة  ةابال   الة يملق التريقةة الت تيةة  ي اللغة
ً الم(ن  ي  ًية أماة الحةتل ات األلانيةة ت عة   ساباللغة الغ ًت للطحتل ات ان لي علية ع

الحتل   ة تأع  اللغة الت  ي ةة(ن  ي ت عةة  ة ي ع ة ااي  السةيدق  نريقةة  تيةة(ل   لغةة مت  ي ةة 
اا الحةةةةتل  (  ةةةةة لغة ال شةةةةأ(ن  ي ت عةةةةة السةةةةدي هلةةةة2002أ  مغلو ةةةةة(ن  ي ال ظةةةة  الوحةةةةد  

 انوةةةةةةا ة عل محةةةةةةةتل  - قةةةةةةةا الت ال   يةةةةةةة الةةةةةةر  ةوةةةةةةة   أمامةةةةةة عوةةةةةةا ة جديةةةةةةدم حلحةةةةةةيلة ال
superstratum )حيةة  عا مقا لةة  الةةاي أعريتةة     يةةة سةة)لى( خمتلةةل  -الةةاي ت عةة   ةةة   ية عليةةا

عةةمل القةةا الت األالةة ى الةةةر نب  ةةا قريةةل قليةةلن ا عا للطقا ةةةل ال ةة يب    يةةة( محةةتل  اةةةدد ي 
 semantic structureن بطةةةا يق    يةةةة دمللي ةةةة( structureالدراسةةةات اللسةةةانية  اةةةوق جمةةةال 

ن  علةةةةى نلةةةةا مل يحةةةة  ي جمةةةةال ت عةةةةة الحةةةةتل ات semanticsالسةةةةت طلة ي علةةةة  الدمللةةةةة 
ا لحةةةتل   احةةةد عمل  عنا بانةةةا م اد ةةةني ي طةةةال لطي ةةةة  وةةة  مقةةةا لني عةةة  يني خمتل)ةةةني ي م)هومه

يت قةةتل لةاال نسةةتري د القةولق عا بلطةةة  نريقةة(ل     يةةة( مقةا الا لحةةتل  األ ةلل  اةةاا مةا   
stratum  أstrat عل  الدمللةن اللسانيات املجتطاعيةهطا ي جما   ي ال) نسية(ل  نة ط ط  

الةةاي ي عةة   substrata يقا ةةل اةةاا الحةةتل  محةةتل  قةةد اةسةةت طل  حةةيغة ا طةة   اةةوق 
 عي ة(ن  ي ع  ااي  السيد  ة نريقات    

ًي  substrateمحةةةةتل ق ( 1982 تةةةة ج  ا ةةةةو    ةةةةة نريقة   عيةةةةةل  سةةةةت  الكتا ةةةةة(ن  رمةةةة
(  ةةة لغة ال شةةأ(ن 1989  لريكةةا  ةةة لغة مغلو ةةة(ن   سةةاة   بةةة  ةةة لغة أساسةةية(ن  ال ظةة  الوحةةد  

 ي ت عةةة ا ةةو  نالحةةظ أنةة  ي القا ةةل الثةةا  قةةد ن ةة  عل الحةةتل  علةةى أنةة  مةةمل محةةتل ات 
ن ا sociolinguistics ليس ممل محتل ات اللسانيات املجتطاعية  raphicsgتو  عل  ا 
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 سةةةةريت االةةةةتال  -عا ا ةةةةو    يةو ةةةةت ي نقةةةةل الحةةةةتل  مبقةةةةا لني  عةةةة  يني   تل)ةةةةاا مضةةةةطونيا  
الةة  ال لطةةا  جم  وةة هطا ج ريةةا  عل ج ةةت د ا  ديةةد م ج ي ةةة بةةل مقا ةةل عل  -حقلهطةةا ال لطةةا

للسةةةانيات املجتطاعي ةةةةل  القا ةةةل  سةةةت  قا ةةةل  نريقةةةة   عي ةةةة( الةةةاص  اا ةةةاص  ةةة ل حيةةة  عا ال
graphicsالاص   ل  ا تو   الكتت(

 ن204
(ل    لريكال   ة ي ع ة ااي  السةيد 1986ي ع  ا و   abstand language محتل ق 
  ة لغة مغلو ة(ن
لتريقةةةة ي عةةة   ةةةابال   الةةة  ا علق  ا adstrata ا طةةة  م ةةة  اةةةوق  adstratum محةةةتل ق 

ًي   لريكةةةا  ةةة لغة غالريةةةة(1982انوةةا ية(ن  ي عةة  ا ةةةو   ن 205(  ةةة تأع ات مسةةةت دعة(ن  رمةة
( القا ةةل ال ةة يبق  لغةةة نارجةةة(ن أمةةا التري ةةة الثالثةةة للط ظةة  ن)سةة  1989 يضةة  ال ظةة  الوحةةد  

 اةو -  ي عة  السةدي  ةة جوار لغةوي( 206(  إا القا ل الووون اوق  نريقة عوا ية(ن2002 
 ي عة   ة ي ع ة ااي  السةيد  ةة نريقة عوةا ي ة(  -قا ل مل يادي م)هوة الحتل  على اننالقم

   لغة نارجة(   تأع ات مست دعة(ن 
مةمل ت عةة  أر  ة مقةا الت ي ال   يةةل األ لق  لغةة غالريةة( dominant language لحتل  

ًي   لريكال  (ل1986ا و   السةاجدم( مةمل  الثال ق  اللغةة  الثا ق  لغة مسيت م( ممل ت عة رم
  لغةةة سةةاجدم( مةةمل  وةة   ةة ي ع ةة ااي  السةةيدن  ال ا ةة ق  لغةةة مهيط ةةة(  (ل1983ت عةةة ا ةةو  

 ممل  و    ي السيد أيضا ن  
ًي   ةةةةة اللغة احلالةةةة(ن replacing language( محةةةتل ق 1982 قةةةد تةةة ج  ا ةةةةو    رمةةةة
لة(   ي ع  ااي  السيد  ة  ن  لريكا  ة لغة م  ِّية(  displacedمحتل   ن  يقا ل اللغة الستريده

                                                 
ان ةةةة ق م ظةةةة  الحةةةةتل ات اللغويةةةةةل محةةةةتل  –عمل    لريكةةةةا ي م ظطةةةة  الحةةةةتل ات اللغويةةةةة  يقةةةة  نةةةةا   substrateا محةةةةتل  عا مسةةةةألة الت) يةةةةت  ةةةةني م)هةةةةوم 204

(substrate)  ن ا عا محةةةةتلgraphics  )ان ةةةة ق م ظةةةة  الحةةةةتل ات اللغويةةةةةل محةةةةتل  –قةةةةد تةةةةة ج   ةةةةة التانة عامةةةةة(   دراسةةةةة ا تةةةةو (   دراسةةةةة الغ ا يطةةةةات
(graphics)ا ةةل  علةة  ا تةةو (  هةةو مةةمل  وةة  ا حيةة  عا الالحقةةة ن أمةةا القics  ت ةةينق  علةة (ل  ا ةةارgraph اللسةةانيني الةةاي ية ةةد  محةةتل ا  مسةةت طال  ع ةةد   ةةض 

ً لةة ي امتةداد الكتا ةة أ  ي  ةورم  اعلةة ل)كة م الحةوت الكالمةا  segmentللدمللة  ة  علةى لالقت ةة    ة اد  ة ل phoneticsي علة  األ ةوات  phoneالحةغ ى ال 
  .Crystal, D., 1997 (graphetics)ان  ق  –احل   الد ال أ  الوحدم ا تي ة عا    الت ري ن 

 Adstrate Language, adstrate, Linguistic Superstratum, Superimposedيةةاب    لريكةةا م اد ةةات هلةةاا الحةةتل   اةةاق  205

Language, Superstratum ات  احةةد  اةةوق لغةةة غالريةةةن  اةةاه الحةةتل ات الةةر هلةةا مقا ةةل  احةةد أشةةار عليهةةا   لريكةةا ي مسةة د ل  القا ةةل ال ةة يب هلةةاه الحةةتل
  ن626ان  ق م ظ  الحتل ات اللغويةل ص–الحتل ات ال   ية الستخدمة ي ال ظ ن 

ًا ي ي مقال نش ه ي جملة ال ظطيةل ي  ) ة  206 أا ا ةاك ت عةات ع  يةة  تةا  عل ن ة  ملعتريةار أاةا مل تةادي ل عل 1986ل ال دد الثةا ل 181يش  اطد رشاد احلط
ًيل  مةةمل اةةاه ال عةةات محةةتل ق  ًيل  اةةاا Adstratumع  يةةا ال)هةةوة ان ليةة ًا ي م ج ةةا   احةةدا  قةةد ت عةة   ت يقةةة غةة  مو قةةةل لري ةةداا عةةمل ال)هةةوة ان ليةة ل  يةةاب  احلطةة

ًا ي أا ال جةة  اةةوق م ظةة  علةة  اللغةةة احلةةدي  ل  ةةابال   الةة يملل ح يةة  ت عةةوه  ةةة التريقة انوةةا ية(   ةةيا اللغةةات الثانويةةة الةةاع م ي اللغةةة األساسةةية(لي حةةني  يقةة   احلطةة
 تكوا ت عت   ة التريقة اللغوية ا ا رم(ن 
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language  ًاحةةةة(ل    لريكةةةا (ل   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد 1982ت عةةة  ا ةةةو  الةةةاي  ةةةة اللغة ال
  ن  ة لغة م   ام(
أر  ةة مقةةا الت ع  يةة خمتل)ةة األ زاال  )ةا ت عةة ع ةة ااي   colonial language لحةتل ق 

(ق  لغةةةة اسةةةت طاريةل لغةةةة 1986سةةةت ط (ن  ي ت عةةةة ا ةةةو  ال)ةةةالي  ةةةد القا ةةةل ال  يبق لغةةةة ال
ًي   لريكةال   ة ي ع ة ااي  السةيدق لغة اسةت طارية(ن  ا ةاك محةتل   الست ط (ن  ي ت عةة رمة

language of colonization  ًي   لريكةةا  قةةد نقلةة  عل ال   يةةة  ةةة لغة الةةاي ان)ةة د  ةةاب ه رمةة
 املست طار(ن

 ةةةة لغة الد لةةةة التا  ةةةة(ن  ي عةةة    satellite language  يةةة ج   ةةةابال   الةةة  ا محةةةتل ق
   لريكا    ي ع  ااي  السيد   ة لغة تا  ة(ن 

 اattitudes languageطامساصا مجال الداللة على الميول الل وية 
عا القحةةود مةةمل اةةاا ا ةةال اةةو انشةةارم عل األحكةةاة املنترياعي ةةة حةةول لغةةة مةةا أ  هلظةةة مةةال 

ًي   لريكةال  ع ة ااي  ال)ةال ي  اا أحكاة غ  مسة ت دم عل دليةل علطةان  قةد تة ج  بةل مةمل رمة
 ةةةةةة موقل لغةةةةةةوي(ن  ت ةةةةةدر  وةةةةةةطمل اةةةةةاا ا ةةةةةةال جمطوعةةةةةةة  language attitudeمحةةةةةتل  

 الحتل ات التاليةن 
ا ةةو ل   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة لغة م اديةةة(ن  ي عةة     ي عةة antilanguageمحةةتل ق 

ًي   لريكا  ة لغة  قو    تة(نرم
ًي   لريكةةةةا  ا ةةةةو    ةةةةة لغة  vulgar language( محةةةةتل  1986 يةةةة ج  بةةةةل مةةةةمل رمةةةة

 ي عةةة ق  ت ريةةة  سةةةوقا(ن  ي  ulgarismvسةةةوقية(ن  يةةةاب  ا ةةةو  ي ال ظةةة  ن)سةةة  محةةةتل ق
(ن  ية ج  عريةد ال سةول  ulgarvال ظ  الوحد  ةد محةتل ق   قةْ  قةد تةة ج   ةة مريتال  عةاما 

 ال امية أ  الريتالة(ن    ي ع  ااي  السيد  ة لغة عامي ة سوقي ة(ن  شا  الحتل   ة اللغة
ًي   لريكةةةا   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد 1982 يةةة ج  ا ةةةو    ةةةة لغة  pure language(  رمةةة

 ةةةة لغة  neutral language (   ةةة ي ع ةة ااي  السةةةيد محةةتل 1982تةةة ج  ا ةةو  نقيةةة(ن   
ًي   لريكةةا  ةةة لغة  language phatic يةة ج  ا ةةو   اايةةدم(ن  ةةة لغة اجتطاعيةةة(ن  ي عةة  رمةة

ت عةة  -ي األسةاع-ا املة(ن  مل أع   سريت االتيار القا ل األ ل ل عة الحتل  علطا   أن  
 ن  على نلا يكوا القا ل الثا  أدق ممل األ لنsocial languageلحتل  
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قةةد ت عةة   ةةة لغة عاديةةة(ل   ال   يةةة  ي تةةة ج ل  قةةد ordinary languageمحةةتل ق  أالةة ا  
ًي   لريكةةةال   ةةة ي 1989(ل  ال ظةةة  الوحةةةد 1982بةةةل مةةةمل ا ةةةو    نةةةاه الحةةةيغة (ل  رمةةة
 ع  ااي  السيدن

 سارساصا مجال الداللة على الوسيط الناقلا 
 يقحد م   الحتل ات الر تش  عل  سيلة نقل اللغةل الةر مل تكةوا عمل  عة  شة) تني  مهةاق 

ن  عليةةةةا ت عةةةةة اةةةةايمل written code الشةةةة) م الكتو ةةةةة  spoken code الشةةةة) م ال توقةةةةة
ق    الحتل ني 
(  ةة اللغة 1982قد ت ع  بةل مةمل  ةابال   الة يملل  ا ةو     spoken languageمحتل ق 

ًي  ا كيةةة(ن  ي عةة  اطةةد حلطةةا الي ةةل  ةةة لغة الكةةالةل  اللغةةة ال توقةةة أ  ا كيةةة(ل  ت عةة  رمةة
(ق  لغة التخانت(ن    ي ع  ااي  السيد  ة لغة 1989كية(ن  ال ظ  الوحد   لريكا  ة لغة ا

written languageم توقة(ن  يقا ل  محتل ق 
أا القا ل ال  يب  لغةة مكتو ةة(  ن ىحني  207

(ن  القا ل ال  يبق 1982(ل   ساة   بةل    لريكال  ا و  1989ع د بل ممل ال ظ  الوحد 
اطةةد حلطةةا الي ةةلن   لغةةة ي مسةة د  م ظةة   ةةابال   الةة يملل   لغةةة الكتا ةةة( اللغةة الكتو ةةة( ي 

 ن 208مكتو ة( ممل ت عة   ي ع  ااي  السيد
ن ةةود عل  anguagel   inguisticl   ةةد عةة ب الحةةتل ات السةةا قة الةةر تت لةةت مب)هةةوما 

اليةةةا  محةةةتل ات  ةةةواا  الت وعةةةات اللغويةةةةن   تريي ةةةة احلةةةال  ةةةإا الحةةةتل  الةةةاي يةةةأيت ت عبطةةةال
لحةةتل  اللغةةة ي دمللتةة  علةةى  ةةواا  لغويةةة  أقةةل ي عطوميتهةةا مةةمل محةةتل   لغةةة( اةةو محةةتل  

dialect  نسةةةةةية (ال  dialecte ن  يووةةةةة  ا ةةةةةد ل التةةةةةا  القةةةةةا الت الةةةةةر  وةةةةة   عزا  اةةةةةاا)
  الحتل ق

 المقابل المصد 
 (ي الحتل  s  وجود الالحقة اللهظات ال امي ة  (1990الليل أمحد الليل 

 اللغاتل اللهظات عريد الوااب ت   

                                                 
ان ة ق قةاموع -ن ي م ظطة   ةة لغة مووةوعةل لغةة  حة ى( -Written Language الاي يقا ل محتل    – Langue écriteي ج  ال ظاري الحتل   207

 ةن1905  نسا ي ع يبل 
ل involvementاللغة ال توقة الةر تتحةل  درجةة عاليةة مةمل املسةتغ اق أ  املنغطةاع أ  ال )ويةة  عل قول تشيل عملحول الحتل ني  السا قني  يش  مازا الوع   208
–ن ل)ة ق ا ةةوا ي  ةةني اللغتةةني يكطةةمل ي نريي ةةة الق ةةوات السةةتخدمة ي بةةل م هطةةان  اdetachedحةني تتحةةل اللغةةة الكتو ةةة  درجةةة عاليةةة مةةمل املن)حةةال أ  القحةةدي ة ي 

 ن  81ل 79(ل ص1989مازا الوع ن دراسات لسانية تترييقيةل  دمشتق نالع للدراسات  ال عة  ال ش ل  ان  ق
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 هلظة عامي ةل لغة الي ة  ساة   بة
 هلظة جمطوعة ممل ال اع اطد  وزي ايا الديمل
 هلظةل ت وي  هلظا ال)اسا ال)ه ي

 عامي ة م ظ  الحتل ات 
هلظة مت) عة ممل لغةل  هلظة نات  ورم    ي ع  ااي  السيد

 مكتو ة
 لي ةل هلظةعامي ةل لغة ا م ار عياشا

 أما  قية الحادر  قد ت ع  الحتل   ة اللهظة(ن 
 مل شةةا أا القا ةةل األالةة  الةةاي اعتطةةده أغلةةت الحةةادر اةةو األدق مقارنةةة  ريقيةةة القةةا الت 
 الابورم ي ا د لل  ما ااه القا الت عمل اا ملت لت)س    ض ال واا  الألو ة عمل اللهظةن 

ل  مةمل ialectd األج ةيب حةتل احت أ  ع ا ة  لغويةة قةد حلقة  المثة سوا ت  لو   س ظد أا  
محة )ة عل عالعةة جمةاملت   عليةا اةاه الحةتل اتا حلق  مقا ل  ال  يب ي ال عات ال   يةن 

اةةةةاق جمةةةةال الدمللةةةةة علةةةةى الةةةةدى املنتشةةةةاري للهظةةةةةل  جمةةةةال الدمللةةةةة علةةةةى الحو ةةةةي ة السةةةةظل 
 ع ن  اللغويل  جمال الدمللة على التأع   التأ

 أوالصا مجال الداللة على المدى االنتشا ي للهجةا
      الحتل ات الر تدالل وطمل ااا ا ال اا على ال  و التا ق

 قةةةد ت عةةة  اطةةةود عيةةةاد  ةةةة متوا ل اللهظةةةات(ن  ت عةةة   dialect continuumمحةةةتل ق 
ًي   لريكةةةةةا  ةةةةةة متحل هلظةةةةةا(ن   ةةةةة ي السةةةةةيد  ةةةةةة سلسلة متحةةةةةلة 1986ا ةةةةةو   مةةةةةمل (  رمةةةةة

 اللهظات(ن 
  عليةة تة قةد ت ع -dialect de classe يقا لة  ي ال) نسةية - class dialect محةتل ق 

ًت عياد  ة هلظة نريقية(   هلظة اجتطاعية(ن  ي ع  حسمل السة  اا  ةة هلظة ناج)يةة(   هلظةة  ع
 هلظة (  ةةة هلظة اجتطاعيةةة(   هلظةةة نريقيةةة(ن  ي عةة  السةةدي  ةةة1982نريقيةةة(ن  ي عةة  ا ةةو  

ًا يل    ي ع  ااي  السيد  ة هلظة نريقية(ن   اجتطاعية(ن  ي ع  عريد ال سول شا ل  احلط
 ةةةةةة اللهظات  social dialects يةةةةة ج  اطةةةةةود عيةةةةةادل  اطةةةةةد حلطةةةةةا الي ةةةةةل محةةةةةتل  

ل  عليةةةة dialecte socialاملجتطاعيةةة(ن  يةة ج  السةةةديل   سةةاة   بةةةةل الحةةتل  ال) نسةةةاق 
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ًي   لريكا ًتل  رم ل  جمطة  اللغةة ال   يةة  القةاا مل   ةابال   الة  ال -ي م ظطي ة -ل  ا و  ع
  اطد  وزي ايا الديملل    ي ع  ااي  السيد  ة هلظة اجتطاعية(ن 

ي – ةةةة اللهظات املجتطاعيةةةة(ن  ي عةةة  ا ةةةو   sociolects يةةة ج  اطةةةود عيةةةاد محةةةتل  
 ةةةة هلظة اجتطاعيةةةة(ن  ي عةةة  السةةةديل  (s)  ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةد ا الالحقةةةة  -م ظطي ةةة 

 ل  م ظ  الحتل ات  ة هلظة عاعة(ن sociolecte مريارك مرياركل الحتل  ال) نسا 
ًي   لريكا محتل    ةة اللهظة ال طونجيةة(ن  standard dialect ت ج   ابال   ال  ال  رم

ت عةة   ة ي ع ةة ااي  (  ةة هلظة م موقةة(ل   1982 ت عة  ال)هة ي  ةةة هلظة م يةار(ن  ت عة  ا ةةو  
 السيد  ة هلظة جونجي ة(   هلظة  ح ى(ن 

عريةد ال سةول    ال سرية للطقا ل  هلظة  حة ى(  ةإنين أ د أا أستووة  أمة ا  مت لقةا   اسةت طال
ل عن 209 ة ي السةيد لو ةل اللهظةة  ال)حة ىل  ط يةار ال)حةاحة أليةة هلظةة  ية  ن ة    شا ل

حة ممل تلان  لاا أرى أا اسةت طال القا ةل  اللهظةة مل ُيك  ا أا نقولق ااه اللهظة أبث   حا
 ات مبةةاع جونجةةا  نا مكانةةة اجتطاعي ةةة عاليةةة ملرتريانةة ال طونجي ةةة( أبثةة  دقةةةل ألاةةا قةةد أ ةةري   أ

  الان  عقا ي ة أ  سياسي ة قد نري ت 
ًياا  ال)اا الحتل  السا ت  مهاق    ا اك محتل اا ع لي

 ialect nonstandard d    ialectdard dsubstan   ل  ةاأل ل ت عة  ا ةو  ي م ظطي ة
 ة هلظة غ  م موقة(ل    ي ع  ااي  السيد  ة هلظة غ   حي ة(   هلظةة غة  م موقةة(ن  الثانيةة 

ًي   لريكةةةا  ةةةة هلظة د جونجيةةةة(ل 1982ت عةةة  ا ةةةو   (  ةةةة اللهظة د ا ال)حةةة ى(ل  ت عةةة  رمةةة
     ي ع  ااي  السيد  ة هلظة د ا ال)ح ى(ن

(ل    ي ع  ااي  السيد  ة هلظة ر ية(ن 1986  ت ع  ا و   formal dialect محتل  
(  ةةة هلظة  حةة ى ر يةةة(ن 1982 قةةد ت عةة  ا ةةو   formal standard dialect محةةتل  
(  ةة اللهظة ال  يةة غة  1982 قةد ت عة  ا ةو   formal nonstandard dialect محةتل  

(  ةةة هلظة 1982 قةةد ت عةة  ا ةةو   rmal standard dialectinfoال)حةة ى(ن  محةةتل  

                                                 
ًا ي يقةةول 209 ًلةةة ال اميةةة مةةمل ال)حةة ى  لتطك  ةةا مةةمل أا ل لةةو ر تةة  ال)حةةاحة  ةةالكالة ال ا ةة  هلةةا ملتضةة   قضةةية املسةةت طاملت ق اطةةد رشةةاد احلطةة احلديثةةة  تريلةةورت م 

ًا يل ال   يةةة  احل داعةةة أ  ال)حةةةاحة نضةة  لكةةل بةةالة  حةةاحت  ا ا ةةة  أل ةةري   ال)حةةةاحة  حةةاحات متثةةل حلقةةا  مةةمل سلسةةلة  حةةاحات ال   يةةةةلن ان ةة ق اطةةد رشةةاد احلطةة
عحة  مةمل ال حةورل   ةدة ارتقةا  ال)حةاحة ال   يةة احلديثةة عل مسةتوى ال)حةاحة ا االيةة مل   ن)ه  ممل بالم  ااا أا مستوى ال)حاحة يحدق على بةلن 26 حاحاتل ص

علةى ال حةور  -بطةا اةو م لةوة–ي )ا م ها مستوى  حاحتها ي ال ح  احلدي ل ألا م)هوة ال)حاحة  قد أ ري  مقتح ا  على الض ب اللغوي األعلى ي أي عح ل  لةيس 
 ن  املحتظاجي ة ع د احلاو م  الريادية
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 informal حي ة غ  ر ي ة(ن    ي ع ة ااي  السةيد  ةة هلظة  حة ى غة  ر يةة(ن  محةتل  

nonstandard dialect   ل   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة هلظة غةةة  1982 قةةةد ت عةةة  ا ةةةو)
   ح ى  غ  ر ي ة(ن  

محةتل ا    نسةيال    ية د عمل ي قةاموع عريةد  ntieleréiffdialecte non d ي ةد محةتل  
 crit édialecteالسةالة السةةديل  قةةد ت عةة  عل ال   يةةة  ةةة هلظة غةة   ارقةةة(ن  نةبةة  محةةتل  

conventionnel  لدى  ساة   بة ي م ظط ل  ت ع   ة هلظة مكتو ة مت)ت عليها(ن 
 ة هلظة مدي يةة(ن  ي عة   ة ي  ecturban dialمحتل   -ي م ظطي  - قد ت ج  ا و  

ًي يةةةوحا  يِ ةةةة(ن  نل ةةةظ أا نريي ةةةة التضةةةاي)ني  ي الحةةةتل  ان ليةةة ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة هلظة متطد 
 ةة ي السةةيد تةةوحا  ةةأا اللهظةةة عل الدي ةةةل  الحةةيغة الةةر  وةة ها  -أيةةة هلظةةة-اللهظةةة    سةةرية
س اةاا اةو القحةود مةمل الحةتل ن  ي مةمل هلظةة ري)ي ةة عل هلظةة مدي ي ةةل  لةيل   ا قد  و ن)سه

   ي ع  ااي  السيد  ة هلظة -ي م ظطي  - قد ت ع  ا و   rural dialectمقا لها محتل  
 ري)ي ة(ن

ًي   لريكةةةا  ةةةة هلظة تار ي ةةةة(ن  ت عةةة  اطةةةد  historical dialect محةةةتل   قةةةد ت عةةة  رمةةة
( ي ال  حةة  الثةةا  مةةمل ال بةةت s   حلطةةا الي ةةل  ةةة اللهظات التار يةةة( مةة   جةةود عالمةةة ا طةة

 الحتل ان 
(ل   ةة ي 1986 ةةة هلظة اع يةةة(ن  ت عةة  ا ةةو   ethnic dialect تةة ج  ال)اسةةا ال)هةة ي 

ًي   لريكا  د محتل    الاي  Ethnic Varietyع  ااي  السيد  ة هلظة ع قية(ن  ي م ظ  رم
 ت ع   ة و ب ع قا(ن

  ة ت وي  هلظا(ن  on of dialectdiversificati ت ج  ال)ه ي محتل  
(ل  اطةةةةةد  ةةةةةوزي ايةةةةةا الةةةةةديملل   ةةةةة ي ع ةةةةة ااي  السةةةةةيد محةةةةةتل  1986 تةةةةة ج  ا ةةةةةو  

regional dialect
 ةة هلظة عقليطيةة(ن  زاد ا ةو  ي م ظطة  الةابور القا ةل ال ة يبق  هلظةة 210
عقليطيةة(ن  ت عة   ةة هلظات  -( ي ال  حة  الثةا sم   جود عالمةة  -جغ ا ية(ن  ت ع  ال)ه ي 

                                                 
( ي ال  حة  الثةا  مةمل ال بةتن s وجةود عالمةة  – ةة هلظة اليةة(ن  ي عة  جمطة  اللغةة ال   يةة  ةة اللهظات ا ليةة(  local dialect( محةتل  1982ي ج  ا ةو   210

ًا ي محةةةتل   ةةةةلهلظة اليةةةةلن    dialecte local ي عةةة    لريكةةةال   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة هلظة اليةةةة(ن  يةةة ج  السةةةدي محةةةتل    Dialectesيةةة ج  احلطةةة

Locaux ة هلظات الية(ن  
ًت عيةاد  ةة هلظة عقليطيةة(ن  ية ج   ة ي ع ة ااي  السةيد 1982 ةة هلظة اليةة(ن  ي عة  ا ةو    territorial ي ج   ةابال   الة  ال    لريكةا محةتل   (ل  عليةة عة

متيةل عل اللسةانيات ا غ ا يةة  regional dialectاةاه الحةتل ات مبةا  يهةا الةابور ي األعلةى   ةة هلظة عقليطيةةل الي ةة(ن  بةل Territorial Dialectمحةتل ق 
geographical linguistics  أبث  ممل ميلها للسانيات املجتطاعيةsociolinguisticsن  193ن ان  ق بطال  ش ل عل  اللغة املجتطاعال ص 
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ًي   لريكةةا  ةةة هلظة اليةةة(ل بطةةا تةة ج  أيضةةا  محةةتل    ةةة و ب تكةةا اي(  ت عةة   diatypeرمةة
 ال)ه ي  ة جْ  است طال( لغوي(ن 

  ةةةةةني نقةةةةةارا القا ةةةةةل الةةةةةاي نبةةةةة ه  ةةةةةابال   الةةةةة  ا  temporal dialectأمةةةةةا محةةةةةتل  
ًم يةة(ل(  ر 1982 ا و   ًي   لريكا  اوق اللهظةة ال  اللةايمل نب مهةا  ة ي ع ة ااي   القةا لني   م

السةةيد  مهةةاق  هلظةةة ماق تةةة(   هلظةةة زاجلةةة(  أمثلةةة ديةةة)يد ب يسةةتال الةةر نب اةةا ي م ظطةة   الةةر 
ت تريةةت علةةى م)هةةوة الحةةتل ل عن يقةةولق لعا عريةةارم  هلظةةة( تتريةةت ي   ةةض األحيةةاا أيضةةا  علةةى 

ًاا ممل ناحية اللغة  الر م ت نا اللغةل  ا ا ُيكمل استخداة عريارم هلظة  ال احل التار ية الر متي
ًيةة  historical or temporal dialectتار يةة أ  زم يةة  الةر سةادت ي  قة  م ةني مةثال  ع لي

ًية الق ا السا   عش  ال يتاني ةةنننل ًا ي ل  ا لي عهد اللكة ألي
ل  ةإا اةاه األمثلةة تشة  عل 211

هلظةةة  زم يةةة اةةددمن  علةةى نلةةا يكةةوا القا ةةلق  أا نريي ةةة اللهظةةة ا ةةا زم ي ةةةل أي مت لقةةة  )ةة م
ل ألا م ةةةىن بلطةةةة  ماقةة ( يتضةةةطمل دململت زم يةةةة غةةة  (هلظةةة ماق تةةةة أدق مةةةمل القا ةةةلق  (زم يةةة

لغةةةة تتغةةة  عةةة  اةةةددمن  يةةةاب  ا ةةةو  ت  ي)ةةةا  هلةةةا ي بتا ةةة  مقدمةةةة ي اللسةةةانيات حيةةة  يقةةةولق ل
رجيسة مثلق املحتالل األج يب التويل حقت زم يةل  الحو ا  ع دما تشهد ااه احلقت عوامل 

ًيةة لغةة قدُيةةل  الدىل  اهلظ م الكري مل  التطاسات الاع من على سةرييل الثةالق  ةدأت اللغةة ان لي
ًيةة الوسةتىل  ترياعةا  ل سةةرياب السةا قة  ولة  أيضةا  عل مةا يةسةةطى ااا  مثةل تتةورت عل ان لي

ًيةةةةة احلديثةةةةةن  اةةةةاه ال احةةةةل أدت  عل االت)ةةةةا    ةةةةض اللهظةةةةات  اعترياراةةةةا  -لضةةةة  رم ا- ان لي
ًية القدُية  الوسةتى  extinct dialects هلظات م ق وة(  ن  مةمل الةالل قولة  212لمثلق ان لي

ااا ندرك أا القا ل  هلظة زم ية( تش  عل اللهظات الر است طل  ي   م زم ية م ي ةةن  ل ةل 
اقلني مثةةل  ةة ي السةةيد عل  وةة  القا ةةل م)هةةوة  اللهظةةات ال ق وةةة( اةةو الةةاي جةة     ةةض ال ةة

  هلظة زاجلة(ن 
 ةةةة هلظة أة(ن   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  mother dialect( محةةةتل  1986 تةةة ج  ا ةةةو  

 ةة هلظة الا ةة(ن  idiosyncratic dialect ة هلظة أة(   اللهظة األة(ن  ت ج  أيضةا  محةتل  
مقتريسةةةة مةةةمل  (idiosyncratic) بلطةةةة  أمةةةا  ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  قةةةد ت عةةة   ةةةة هلظة   ديةةةة(ن

اليوناني ةةةة حيةةة    تةةةاب  ي قةةةاموع الةةةورد ل ةةة    لريكةةةال   ق  ةةةا عليهةةةا ي م ظةةة  عريةةةد الةةة    
                                                 

 .Crystal, D., 1997 (dialectology)ان  ق  211
212 Alkhuli, M., A., An introduction to linguistics, Dar Alfalah- Jordan, edition 2005, P.,146. 
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 ت ةةةينق   ةةةة شخحةةةي ة( (idiosyncratia)ال)ةةةاجا حيةةة   ردت  حةةةيغة 
 (ia)ل  الالحقةةةة 213

ن  على 214تدل على اشتقاق املس  ممل شا  مال أ  نات عالقة  شا  م ني أ  شخص م ني
 نلا تكوا ت عة   ي السيد أدق ممل ت عة ا و ن  

 ة هلظة عامي ة(ن  ت ع   ة ي ع ة ااي   street dialect( محتل  1986بطا ت ج  ا و  
السةةيد  ةةة هلظة يتكلطهةةةا رجةةل الشةةةارن(ن  ا ةةا نل ةةةظ أا نقةةل ا ةةةو  هلةةاا الحةةةتل  مةةا اةةةو عمل 

تطةل أا تكةةوا الةةهظةة السةةتخدمة ي الشةارنل ت طةي  لل   ر لةيس  الضةة  رم أا تكةوا عامي ةةةل عن حية
جونجي ةل أ  هلظي ة م تريتة  إقلي  م نيل أ  سوقي ة مريتالةل أ  ح  أسلو ي ة خمتحة  )ة د م ةني أ  

 جبطاعة م ي ةن 
 ةة هلظة م جيةة(ن  بةالا ي م ظة    لريكةان  eye dialect( محةتل  1982 تة ج  ا ةو  

لسةيد  ةد القا ةل ال ة يب هلةاا الحةتل  اةوق   ةيغة مكتو ةة للهظةة(  ي م ظ    ي ع ة ااي  ا
  اا ليس  مكا ئة للطحتل ن 

ًية(ن1982قد ت ع  ا و   core dialect محتل     (ل    ي ع  ااي  السيد  ة هلظة م ب
ًي   لريكةةةةةةا  ا ةةةةةةةو    sub-(   ةةةةةةة ي ع ةةةةةة ااي  السةةةةةةةيد محةةةةةةتل  1982 تةةةةةة ج  رمةةةةةةة

dialectة هلظة   عي ة(ن   
 

 لانياصا مجال الداللة على طصوصية السجل الل ويا
  ندر  وطمل ااا ا ال الحتل ات ااتيةق 

ًي   لريكةةةةا  ةةةة هلظة م تةةة م(ن  ا ةةةةو    dialectprestigeمحةةةتل ق  ( 1982ي عةةة  رمةةة
 ةةةةة هلظة م موقةةةةة(ن   ةةةةابال   الةةةة  ا  ةةةةة اللهظة نات الكانةةةةة(ن   ةةةة ي ع ةةةة ااي  السةةةةيد  ةةةةة هلظة 

ًي   لريكةا محةتل  مكانةة(ن  ية    ةة هلظة م تة م(ن  ت عة  عريةد  prestigious dialectج  رمة
ال سةةةول شةةةا   ةةةة اللهظة ا  مةةةة( أ   اللهظةةةة ال)حةةة ى(ن  لةةةو دقق ةةةا ال  ةةة  ي القا ةةةل األالةةة  
لوجةةةةدنا أا  اوةةةة ها قةةةةد أراد نةةةةا شةةةة   القا ةةةةل  اللهظةةةةة ا  مةةةةة(ل  مل ُيكةةةةمل أا ن ةةةةداا وةةةةطمل 

 أا نة ج  نا ااا الحتل ن   القا الت الر ُيكمل

                                                 
 ن(idiosyncratia)(ل 1978ع يبن  القاا مق مكترية مد و ل -عريد ال    احل)ينن م ظ  ملتيين 213
214 Urdang, L.,[et.al.], Suffixes and Other word – Final Elements of English. Gale Research 

Company,1982, P.,7.                                                                                   
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ًي   لريكا محتل    ة هلظة مه ية(ن  ت ع  اطد الي ةل  occupational dialect ت ج  رم
( 1986( ي ال  ح  الثةا   ةة اللهظات اله يةة(ل  ت عة  ا ةو  s حيغة ا ط ل لوجود عالمة  

 هلظة ِح   ي ة(ن  ة هلظة ح  ية(   هلظة مه ي ة(ن  ت ع    ي ع  ااي  السيد  ة 
 ةة اللهظة الشة ريية(ن   ة ي ع ة ااي  السةيد  folk dialect( محةتل  1982 تة ج  ا ةو  
  ة هلظة ش ريي ة(ن 
 ةةة هلظة  حةة ى أد يةةة(ن  الغ يةةت ي  literary dialect( محةةتل  1982 تةة ج  ا ةةو  

 ج يبن  ااه ال عة او اعتطاده بلطة   ح ى( د ا  جود مقا ل  هلا ي الحتل  األ
 ةةةة هلظة الثق)ةةةني(ن  ت عةةة   ةةة ي  cultivated dialect( محةةةتل  1982 تةةة ج  ا ةةةو  

 ع  ااي  السيد  ة هلظة مها ة(   هلظة محقولة(   هلظة الثق)ني(ن  
 لالثاصا مجال الداللة على التألر والتأليرا 

 ectdominant dialمحةةتل ق ا ةةاك أر  ةةة محةةتل ات ت ةةدر  وةةطمل اةةاا ا ةةالل  اةةاق 
ًي   لريكةةال  قةةد ت عةة   ةةة هلظة مسةةيت م(ن  الةةاي   يةة د عمل ي م ظةة  الحةةتل ات اللغويةةة ل مةة

 Superordinate dialects ةة هلظات تا  ةة(ن  محةتل   subordinate dialects محةتل  
  ة هلظات م ضد م(ن  ssuperposed dialect ة هلظات  وقي ة(ن  محتل  

ل  الةر تقةوة تةارم  و ةل مسةطى Dialectت لت مبحتل     د أا ع و ا الحتل ات الر ت
اللغويةةة  الةةر  ةة )  وةةطمل  الت وعةةاتت وعهةةال  تةةارم أالةة ى  و ةةل   ي)تهةةال نشةة ن ي عةة ب 

محتل ات  واا  الت وعات اللغويةل  الر ت ةد أقةل مةمل الحةتل ات السةا قة مةمل حية  الكة  
سةةةة قوة  تحةةةة يل اةةةةةاه حيةةةةةل  مةةةةمل حيةةةة  الكيةةةةل ي اسةةةةت طاهلان   لةةةةدى مسةةةةتخدميها مةةةةمل نا

ق األ لق أجةةةةا  الت وعةةةةات اللغويةةةةة ال امةةةةةن  الثةةةةا ق أجةةةةا   الحةةةةتل ات عل قسةةةةطني  أساسةةةةية ني 
 الت وعات اللغوية ا ا ةن 

 أوالصا مصطلحات أنماط التنوعات الل وية العامةا 
الكةةالة ال ةةاما  اللغةةة ال اميةةة(ل حسةةمل السةة  اا  ةةة ي عةة   amilier, folloquialc محةةتل 

عاما غةة   ةةة  (1982ن  ا ةةو  (ال اميةةة  ال   الةة  ا  ةةةالكةةالة الةةدار   اللغةةة الدارجةةة(ن   ةةاب  
ن (غةة   حةةي  ل  (عاما(ن  اطةةد  ةةوزي  ةةة شاج (ن   سةةاة   بةةة  ةةة مألو ة(ن  السةةدي  ةةة  حةةي 

اللغةةة  ل  (الكالة الةةدار (ن  عريةةد ال سةةول شةةا   ةةة عاما ةةة  (2002 ال)هةة يل  ال ظةة  الوحةةد 
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غةةةةة    ل (عاما  ةةةةة ي ع ةةةةة ااي  السةةةةةيد  ةةةةةة ن (اللغةةةةةة ال امةةةةةة ل  (الكةةةةةالة ال ةةةةةاما ل  (جةةةةةةالدرا
 ن ( حي 

غة   حةي ة(ن  لغة عاميةة  لغةة  ة (1982ي ع  ا و    anguagecolloquial l محتل 
ن     لريكةةا  اللغة ال اميةةة(ل   اللهظةةة الدارجةةة(ل   األل)ةةاظ ال اميةةة( عميةةل ي قةةوب   الةة  ا  ةةة

  ةة ي  اللغة ال اميةةة(ن ن  اطةةد  ةةوزي  ةةة اللغة الدراجةةةن ال اميةةة(ن  سةةاما ح  ةةا  ةةةميةةة( لغة عا ةةة
  لغة عامية مستخدمة ي احليام اليومي ة(نع  ااي  السيد  ة

 األسلوب ال ةةةةةاما(ل جمةةةةةدي  اريةةةةةة  بامةةةةةل اله ةةةةةدع  ةةةةةةي عةةةةة   olloquialismc محةةةةةتل   
 (1982 است طال ال اميةة(ن  ا ةو   الة  ا  ةة ةابال     األل)اظ ال اميةة(ل   الت رية  ال ةاما(ن   

 الت ري  ال ةةةاما(ل   األسةةةلوب ن  عميةةةل ي قةةةوب   الةةة  ا  ةةةة ت ري  عةةةاما(ل   أسةةةلوب عةةةاما( ةةةة
ًي (  ةةةة1989ن  ال ظةةة  الوحةةةد  ال ةةةاما( ن  است طال عةةةاما(  لريكةةةا  ةةةة الت ري  ال ةةةاما(ن  رمةةة

 است طال الت ريةةةة ات السةةةةيد  ةةةةة  ةةةة ي ع ةةةة ااي    ال امية(ل   أسةةةةلوب عةةةةاما(ن اطةةةةد  ةةةةوزي  ةةةةة
  أسلوب عاما(ن  ال)ه ي  ة ال امة(ن

ًي   لريكةةا  base language( محةةتل  1982 تةة ج  ا ةةو    ةةة لغة غةة   حةةي ة(ل  رمةة
 ة لغة عامية(ن  ي ع    ي ع  ااي  السةيد  ةة لغة أساسةي ة(   لغةة عامي ةة غة   حةي ة(ن  يوجةد 

  قد تة ج  عل ال   ية  ة لغة أساع(ن anguagel basic ( محتل 2002ظ  الوحد  ي ال 
  عدم مقا الت ااق ernaculairevernacular, vحتل ق  ل

 المقابل المصد 
 اللهظة ا لي ة الدارجة اطود عياد
 اللهظات ا لي ةل لغة الي ة (1990الليل أمحد الليل 

 اللهظة ا لية عريد الوااب ت   
 اللغة ا لي ة جمدي  ارية  بامل اله دع

  اللغة( الدارجة  ابال   ال  ا
 اللغة ال اميةل  بلطة دارجةل  لغة الية (1982ا و  

  نين ل  لدي  ساة   بة
 لغة دراجة  عامي ة( (1989ال ظ  الوحد  
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ًي   لريكا  لغة الي ة رم
  لديل الا   مريارك مريارك

 ة الي ةلغة دارجةل لغة عامي ةل لغ   ي ع  ااي  السيد
ل   لدي   م ار عياشا   نين ل  الا 

نل ةةظ أا بةةل القةةا الت ال   يةةة الةةر  وةة   أمةةاة اةةاا الحةةتل  تةةوحا مب)هومةة  الةةاي يةةدل 
 على اللغة غ  ال طونجية د ا  جود تق ني لحيغة ااا ال)هوةن 

 الاي ت عة  اطةد  ةوزي  ةة لغة عاميةة(    هلظةة anguagevernacular l ا اك محتل ق 
(  ةةةة لغة عاميةةةة(   لغةةةة اليةةةة(ن   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة اللغة 1982عاميةةةة(ل  ت عةةة  ا ةةةو  

ًي   لريكةةا  ةةة  لغةةة التطةةاع(ن   ةةابال  ernacularcontact v محةةتل ق  ال امي ةةة(ن ي عةة  رمةة
(ق  لغةةةةةةة التطةةةةةةاع(ل   لغةةةةةةة اهلظةةةةةةني(ن  ال ظةةةةةة  1982  الةةةةةة  اق  لغةةةةةةة املتحةةةةةةال(ن  ا ةةةةةةو  

محةةتل   اةةاا ال ظةة  عل أا اةةاا الحةةتل  يةة اد   لغةةة اتحةةال(ل  أةشةة  ي(ق 1989الوحةةد 
abirs   ن    ي ع  ااي  السيدق  لغة املتحال الدارجة(ن 
   
 ةةةةة  سةةةةا  (ن  الليةةةةل أمحةةةةةد قةةةةد ع   ةةةة  عريةةةةد الواةةةةاب تةةةة     جةةةةدنا أا  abir sمحةةةةتل قي    

ًي ( قةةةد ت عةةة   ةةةة (1990الليةةةل  ًي (ن   سةةةاة   بةةةة لغ ةةةة ن  السةةةديabirss اللغات الةةة ق  ةةةة ة مةةة
ًي (ن  ية ع  تارم  ة  ري (  تارم  ة لغة م

قةةةد ت عةةة   ةةةابال   الةةةة  ال  عميةةةل ي قةةةوب   الةةة  ال  مريةةةارك مةريةةةةاركل  Hybrid محةةةتل ق 
 (ناظني  ل (غ  نقا   ي ع  ااي  السيد  ة  اطد  وزي ايا الديمل  ة اهلظني(ن 

اةةةةةةةل ا ةةةةةةةدالد  hybrid ةةةةةةةار ا ةةةةةةةاك محةةةةةةةتل ات قةةةةةةةد رةبريةةةةةةة  مةةةةةةةمل ع حةةةةةةة يمل قةةةةةةةد أالةةةةةةةد ا  
determined ل  حةةةةةد د مبظطوعةةةةةة مةةةةةمل ا ةةةةةدِّداتdeterminant ن  اةةةةةاه الحةةةةةتل ات اةةةةةاق

ن (اللغة اهلظةني ةة  الة  ا ي ع   ابال   ال  ا  عميل ي قةوب     anguagehybrid lمحتل  
  لريكا     لغة اظي ة(ن(  ة9891 لغة مول دم  لغة اظني(ن  ال ظ  الوحد   ة (1982 ا و  

  ةة ي ع ةة ااي    لغة مول ةةدم اظةةني(نن  مريةةارك مريةةارك  ةةة لغة اظةةني( اطةةد  ةةوزي ايةةا الةةديمل  ةةة
(ل 1982ي عةة  ا ةةو   tructurehybrid sمحةةتل  لغة غةة  نقيةةةل لغةةة اظةةني(ن   السةةيد  ةةة
 ت بيت غة  لسةيد  ةة ت بيت اظني(ن   ة ي ع ة ااي  اوزي ايا الديملل  مريارك مريارك  ة اطد  



115 

 

 

ًي  ordhybrid w محةةتل ا(ل   ت بيةةت اظةةني(ن   نقةة   بلطة اظةةني(ل  لريكةةا  ةةةي عةة  رمةة
 بلطة غةةة  نقيةةةة(ل   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة بلطة مولةةةدم أ  بلطةةةة اظةةةني(ن  مريةةةارك مريةةةارك  ةةةة

ًي    يةةةة دالةةةةاي  anguagehybridized l محةةةةتل   بلطةةةةة اظةةةةني(ن    عمل ي م ظةةةة  رمةةةة
   لريكال  قد ت ع   ة لغة اظني(ن 

ن 215 ةةةة لغة مولةةةدم  لغةةةة اظةةةني( anguageimpure l محةةةتل  (1982 يةةة ج  ا ةةةو  
ًي (ن    ي ع  ااي  السيد  ة لغة غ  نقي ة(ن      لريكا  ة لغة م

 ةةةةة هلظة(ل   تكلالةةةة (ن   سةةةةاة   بةةةةة  ةةةةة هلظة(ل  Parlerيةةةة ج  السةةةةدي الحةةةةتل  ال) نسةةةةا   
    تكلُّ (ل   تكلال (ن 

ي ةا  مةمل مشةكلة ت ةدد ال)ةااي ل  ةةقاموع   عل أنة  د مةمل الت وية  ال  ccentaمحتل ق أم ا 
 ت لي  اللغة  اللسانيات التترييقية يورد ل  عالعة م)ااي ق 

    زاةةةا  ةةةوتيا  عةةةمل  لتأبيةةةد علةةةى أحةةةد القةةةان  ي الكلطةةةة)هةةةوة الت لةةةت مب اةةةو مةةةا ياأل لق 
 ن (ال  ة القان  األال ىل  ااا ما نسطي   

خدة ي الشةةةكل الكتةةةايب لةةةري ض اللغةةةاتل  علةةةى األالةةةص ال) نسةةةيةل عن الثةةةا ق  اةةةو مةةةا يسةةةت
تةووةة  عالمةةة  ةةوق الحةةوت ليةةدل تةةارم علةةى االةةتال  ي ال تةةت  تةةارم أالةة ى علةةى االةةتال  ي 

ًمة   يةسط ىال ىنن  ااا ما ُيكمل أا   ن (ال المة الطي
 الكةالة ت هة  الثال ق  او ما يةههة  اللسانيات املجتطاعية حي  يةدل علةى لن يقةة م ي ةة ي

للسةةام  الل)يةةة م ي ةةة عةةمل انتطةةا  الةةتكل  علق م تقةةة م ي ةةةل أ   لةةد م ةةنيل أ  نريقةةة اجتطاعيةةة 
 ن ا ما ُيكمل أا نتلت علي  القا لق  لك ة(ن  اا216م ي ةل أ  ال او ممل أال اللغة أة ملل

 أما القا الت ال   ية الثريتة أمام  ي الحادر  ها على ال  و التا ق 
 المقابل  المصد

 اللك ة اطود عياد
 ن مل  هلظة حسمل الس  اا

 الضغْ جمدي  ارية  بامل اله دع
 ال  ل  عالمة ال  ل  اللك ة  ابال   ال  ا

                                                 
 ن Hybrid Languageي اد  محتل   Impure Languageأا محتل   -ي م ظط  ال   ي–ياب  ا و   215
 .Richard, J., C., [et.al.], 1999. (accent) ان  ق  216
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ًت  اللهظةل  ال  ل  احل بةل  الشكلةل  الضغْ علية ع
ًم (1982ا و    هلظةل  ن مل  ح بةل  شكلةل  عالمة  ي

ديل  ال ظ  عريد الوااب ت   ل  الس
ي –(ل   الليل أمحد الليل 1989الوحد 
 ساما ح  ال   جمط  اللغة ال   يةل  -م ظط 

ًا ي   م ظ  الحتل اتل  احلط

 
 ن                       

هلظةل  لةك ةل  ن مل  ح بةل  شكلةل  عالمة   ساة   بة
ًم   ي

ًي   لريكا ًم رم  ن ن لةك ةن عالمة  ي
 ل  هلظةن م مريارك مةريارك

 ن مل لك ةل هلظةل عالمة نتقي ة   ي ع  ااي  السيد
 لك ةل  ن  (2002ال ظ  الوحد  
 ن مل أ  شدمل  لك ة متيً   دا  عمل  ال  اطد  وزي

 لك ةل  ارتكاز اطد حلطا  الي ل
 ن  أ  هلظة ال)اسا ال)ه ي

يةةةةة  وةةةة  مةةةةدالل  احةةةةد  مبةةةةا أا مةةةةمل شةةةة     وةةةة  ال ةةةةاج    ةةةة اعتها مةةةةمل ال احيةةةةة التترييق
حيتةةا   accent ةةإا محةةتل   لللطحةةتل  الواحةةد ني ال)هةةوة ال لطةةا الواحةةد ي احلقةةل الواحةةد

شةةتطال  علةةى عالعةةة م)ةةااي  خمتل)ةةةل  اةةاا مةةا   عل عالعةةة مةةداالل ي أي م ظةة  لسةةا  عةة يب مل
ًي   لريكةةةا حيةةة  حةةةدد يتةةةو    ي ااتةةة  الحةةةادر عةةةدا  حةةةتل ل هلةةةاا الال)ةةةااي  الثالعةةةة اةةةاه رمةةة

 ناطد حلطا الي ل ي م ظط  التترييقا  ا و  ي م ظط  ال   ي  
القا ةةةةل الثةةةةا  الةةةةاي  وةةةة    اةةةةوق   ي ت عةةةةة ال)اسةةةةا ال)هةةةة ي للطحةةةةتل  مل  ةةةةد الدقةةةةة ي

 ن dialectل ألا الحتل  الاي يدل علي   شكل دقيت اوق  هلظة(
ي م ظطةةةة  -م (ن   ةةةةة لغة  مهةةةةاج   ccentimmigrant a محةةةةتل ( 1982تةةةة ج  ا ةةةةو  

ًي   لريكةا   ي ع  ااي  السيد  ةة هلظة الهاج يمل(ن  ة -التترييقا   ن م الهةاج يمل(ن  ية ج  رمة
 هلظة عقليطية هلظية(ن  ة لك ة الية(ن  ال)اسا ال)ه ي  ة ccentregional a محتل 
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ًي   لريكةةةا  ةةةة لك ة اجتطاعيةةةة(ن  ال)هةةة ي  ةةةة هلظة ccentsocial aمحةةةتل      ي عةةة  رمةةة
ألا ي ال ظطةةةةات اللسةةةةانية محةةةةتل ا  ي ةةةة   ع ةةةة   لاجتطاعيةةةةة(ن  مل شةةةةا أا األ ل اةةةةو األدق

 ن  social dialectالقا ل الثا   اوق 
ًي   لريكةا  ةة حدي (ن  جمطة  اللغةة 1982قد ت ع  ا و   iscoursedمحتل ق    (ل  رمة

اب(   بةالة(   حةدي (ن ال  يب  ة بالة(ن  عريد الوااب تة    ةة ا تاب(ن   سةاة   بةة  ةة الت
(ل    ي ع  ااي  السيد  ة التاب(ن  جمدي  ارية  بامل 1995 السديل  الليل أمحد الليل 

 ن احلدي   الكالما(اله دع  ة األن  حة(ن  ساما عياد ح  ا  ة 
ًي   لريكا  ت عة   ةة أسلوب احلةدي (ن   tyle of discourses  رد محتل ق  ي م ظ  رم

ًي  iscoursemanner of dالسةةيد محةةتل ق  تةة ج   ةة ي ع ةة ااي    ةةة بي)ي ة الكةةالة(ن  رمةة
الةةاي ت عةة    لريكةةا أيضةةا   Key  لريكةةا  ةةة ن يقة احلةةدي (ل  اةةاا الحةةتل  يةة اد  محةةتل  

  ة جْ احلدي (ن  
 اللغةةةة ال ليةةةا ت عةةةة ع ةةة ااي  ال)ةةةالي  حةةةيغة  عمل ي iglossiadummy d    يةةة د محةةةتل 

 الومهية(ن 
وةةطمل القةةاموع اللسةةا  ال) نسةةال    يةة د عمل ي ت عةة  عريةةد  olinguismec  ي ةةد  محةةتل 

 الوااب ت  ل  ت ع   ة اللغة الحاحرية(ن 
ًي    rovincialismp محةةةةتل ق ن  جمةةةةدي  اريةةةةة  بامةةةةل  هلظة اليةةةةة( ةةةةة   لريكةةةةاي عةةةة  رمةةةة
 ظةة  الوحةةد ن  ال ت ري  ري)ةةا(ل   هلظةةة ري)يةةة( ةةة (1982 اللهظة ا ليةةة(ن  ا ةةو  اله ةةدع  ةةة

 است طال الت ريةةةةة ات   ةةةةة ي ع ةةةةة ااي  السةةةةةيد  ةةةةةة ن(ة عقليطيةةةةةةل   لغةةةةة ت ري  هلظةةةةةا((  ةةةةةة1989 
 ال ي)ي ة(ن 

ًي    egionalismr محةةتل ق ن  عميةةل ي قةةوب   الةة  ا  ت ري  عقليطةةا(  لريكةةا  ةةةي عةة  رمةة
ًعة انقليطية( ة ًعة انقليطيةة(ن  ال ن  جمةدي  اريةة  بامةل اله ةدع  ةة هلظة اليةة(ن    لريكا  ةة ال 

  است طال الت ري ات انقليطية(ل   است طال الت ري ات ا لي ة(ن    ي ع  ااي  السيد  ة
 هلظة (  ةةةةة1986ن  ا ةةةةو   اللهظة األسةةةةاع( ي عةةةة  اطةةةةود عيةةةةاد  ةةةةة asilectb محةةةةتل ق
ًي    يةةةدم(ل     لريكةةةا هلظةةةة شةةةديدم املالةةةتال  عةةةمل اللهظةةةة ال شةةةودم(ل   هلظةةةة دانيةةةة(ن  رمةةة

ن  ال ظةةةة  (أساع هلظةةةةان  ال)هةةةة ي  ةةةة  هلظة دانيةةةة(ن   ةةةة ي ع ةةة ااي  السةةةةيد  ةةةةة و ب أدىن( ةةةة
  لغي ة دنيا(ن (  ة2002حد  الو 
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ي عةة  حسةةمل السةة  اا  ةةة بالة(   التةةاب(ل   الةتريةةة(ن  جمةةدي  اةةيب    peechs محةةتل ق
(ل 9951(ل  السةةديل  الليةةل أمحةةد الليةةل 1982 بامةةل اله ةةدعل   ةةابال   الةة  ال  ا ةةو  

ًت عيةةاد  ةةة الكالة(   احلةةدي (ن  ًا يل  اطةةد حلطةةا الي ةةل  ةةة الكالة(ن  ت عةة  عليةةة عةة  احلطةة
 ن  ي ع    ي ع  ااي  السيد  ة بالة(   لغة(ن 217 ي ع  اطد  وزي  ة احلدي (

ًي   لريكةا  ةة ت)ا      rbanismu-hyperمحتل ق  ي ع   ابال   ال  ا  ة احلالقة(ن  رمة
(  ةةة حالقة(ن   ةة ي 1989(  ةةة تق    الل)ةةظ(ن  ال ظةة  الوحةةد  1982  حضةة ي(ن  ا ةةو 

 ع  ااي  السيد  ة تق   الل)ظ(   مريالغة ي التالطهديمل(ن  
  odec  محتل ق

 المقابل المصد 
ًي  ابال   ال  ا  ال  اة ال م

 رموز املتحالل  ش) م املتحال (1982ا و  
ًي   لريكا  ش) م اطود عيادل  رم

 قانوا ك مرياركمريار 
 جْ السدي
  رمً(   ن اة(   ا تال (   رموز املتحال(ن  ساة   بة

 codesدسات  لغوية  عريد الوااب ت   

 ش) م  رمً اطد  وزي
 القا ةل األدق للطحةتل  اةوق  شةة) م(ل أمةا القا ةل األ ل الةاي  وةة   حسةمل السة  اا  هةةو 

مةةمل م)ةة دات اللغةةة  لةةيس محةةتل ا ن  احلةةال حيةة  ت امةةل م ةة   بأنةة  م)ةة دم  codeعةةاة لكلطةةة 
ريةةارك أيضةةا ن  أمةةا القا ةةل الثةةا  ع ةةد حسةةمل السةة  اا  ةةال أعةة   سةةريريا   احةةدا  ي تريةةت مةة  مريةةارك مة 

 د    عل ت عة الحتل    ن 

                                                 
ًا ي ي بتا ةة  السةةطىق لالحةةتل ات اللغويةةة احلديثةةة ي اللغةةة ال   يةةةنل ة 217 ل م ظةة  عةة يب أعظطةةا ظ ي قةةاموع عريةةد السةةالة السةةدي  ال ظةة  الختةةار  طةةد رشةةاد احلطةة

ًي  ان ةة ق قةةاموع اللسةةانياتل –نشةةارمن ن أمةةا ي  قيةةة الحةةادر  إن ةةا مل  ةةد مثةةل اةةاا اParoleيقا ةةل الحةةتل  ال) نسةةا  Speech أعظطةةا عةة يبل أا الحةةتل  ان ليةة
(parole))ًا ين الحتل ات اللغوية احلديثة ي اللغة ال   يةل م ظ  عة يب أعظطةا  أعظطةا عة يبن  تةونسق الةدار التونسةي ة ًاجة ق الاسسةة ن  ان  ق اطد رشاد احلط ل  ا 
 ن  309ل ص1987الون ي ة(ل 
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ل  القا ةل  ا ةتال ( codeأدق م   للطحتل   systemأما القا ل  ن اة(  هو للطحتل  
الست طلة ي حقل عل   conventionalism امل تالحي ة(  بطا يق  conventionللطحتل  
 نpatternن  القا ل  جْ( للطحتل  symbolل  القا ل  رمً( للطحتل  semanticsالدمللة 

ًي   لريكةةةا  ةةةة الْ لغةةةوي عقةةةاي(ل  يةةةاب  محةةةتل     soplethiمحةةةتل ق  أالةةة ا   ي عةةة  رمةةة
isoerg  isograd الثقةةةاي(ن  -ابال   الةةة  ا  ةةةة احلد اللغةةةويأمةةةاة القا ةةةل الةةةابورن  ي عةةة   ةةة

 (  ة  ني لغوي عقاي(ن 1989 ال ظ  الوحد  
 

 لانياصا مصطلحات أنماط التنوعات الل وية الخاصةا
 éidginispidgin, pمحتل ق  

 المقابل المصد 
 218ال نانة اطود عياد

ًي   لريكا  لغة الليْ ع  ااي  ال)اليل  رم
ًيةن يدجملل  ل عريد الوااب ت     غة مست ط ات اظي ة م  اللغة ان لي
 مول دمل الي ة (1990الليل أمحد الليل 
 لغة املتحال اهلظي ة  ابال   ال  ا

(ل   ساة   بةل 1982ا و  
  مريارك مريارك

 لغة اظني

 لغة الليْ السدي
 لغة اظي ة (2002-1989ال ظ  الوحد  

لت)اا   ني الش وب لغة اظني مريستة تستخدة ل   ي ع  ااي  السيد
 ال انقة  لغات أال ىن

                                                 
ًي ة احلديثةةة( tok pisinمحةةتل   لملجتطةةاعال م)هومةة   قضةةاياهتةة ج   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد ي بتا ةة ق علةة  اللغةةة ا 218 ا ديةةدم تسةةت طل ي غي يةةا  ل اللغةةة الةةر ةةة اليالني

ًر الق يرية م هان ًيةة  السةكاا ا ليةني الةايمل اة  أن)سةه  يتكلطةوا عةددا ب    ض ا  ا  مةمل رية   تتورت الالل الق ا احلا    ارت لغة املتحال  ني انداريةني ال ةانقني  امل لي
 اللغات الر مل ي)ه  أال الواحد م ها لغة ااال يملن 

ياد ن)س   الةاي تة ج  اةاا الحةتل   ةة ال نانة( ي السة دل  ع   ة  ي مة  الة ص  ما نب ه   ي السيد مريين على نقل  ممل بتاب ادسوال  او الكتاب الاي ت ع  اطود ع
ًيمل( ة ج   ةة التوك  ةة

ة
لة   ة ي السةةيد  ت يقةة خمتل)ةةة عةمل ن يقةةة قةد اسةتخدم  ادسةةوا ي بتا ة ق علةة  اللغةة املجتطةةاعال  نق tok Pisinمةةمل نلةا أا محةتل    نةدركن ال

ملجتطةةةاعال م)هومةةة  ان ةةة ق  ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيدن علةةة  اللغةةةة ا–ن اطةةةود عي ةةةادل حيةةة  عا األ ل اعتطةةةد علةةةى الو ةةةل ا ةةةاصل أمةةةا الثةةةا   ةةةابت)ى  الو ةةةل ال ةةةاة ل)هومةةة 
 ن  388ل 104 ان  ق ادسوان عل  اللغة املجتطاعال ت عةق اطود عيادل ص - ن101 قضاياهن  ص
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 لغة مريستة  اظني( تستخدة للت)اا   ني الش وب اطد  وزي
لغة أج ريية مريستة تست طل للت)اا   الحو ا ل غ اب  عريد ال سول شا 

 التظارية(
 anguagepidgin lي تا م)هوة الحتل  السةا ت  اةوق  ا اك محتل  يتس   أن  م بت 

عياد ح  ا  ة اللغة الهظال ة أ  لغةة الت امةل(ل  ت عة   ة ي ع ة ااي  السةيد  ةة لغة  قد ت ع  ساما 
 expandedهاقمحةتل ق  ات الةر تت لةت  الحةتل  السةا ت  لطحةتلأمةا  ال سةرية لاظةني(ن 

idginp  ًي   لريكال  ت ع   ة لغة الليْ موسة ة(ن محةتل ق  pidginالاي   ي د عمل ع د رم

renchf  (  ة ال) نسية اهلظي ة(ل  عريةد ال سةول شةا   ةة ال) نسية الريسةتة(ن 1982  ت ع  ا و
ًية اهلظةني(ل  عريةد ال سةول شةا  1983 ت عة  ا ةو   nglishpidgin eمحةتل ق  (  ةة ان لي

ًية الريسةتة(ن  يقا ةل محةتل    القا ةل ال ة يب  trade languageمحةتل ق  idginp ةة اننكلي
ت عةةةةةةة  ةةةةةةابال   الةةةةةة يمل  اطةةةةةةود عيةةةةةةادل   لغةةةةةةة جتاريةةةةةةة( ي ت عةةةةةةة لةةةةةة  اةةةةةةوق  لغةةةةةةة التظةةةةةةارم( ي 

ًي   لريكةا   ة ي ع ة ااي  السةيدن بطةا يةقا لة  أيضةا  محةتل ق 1982ا ةو    contact(  رمة

language  ًي   لريكا  ة لغة التطاع(ل  يكت)ا ال ظ  الوحد (  الحتل ق 1989 ي ع  رم
contact -ًيةا  contactتحال اللغةات(ل  يثرية  الحةتل  ال) نسةا  ي عة   ةة ا  -مدالال  ع لي

des langues  ًين  ي ع    ي ع  ااي  السيد  ة لغة املتحال(ن  أماة الحتل  ان لي
(ل  ال ظةةةةة  الوحةةةةةد 1982ملل  ا ةةةةةو  مةةةةةمل ع ةةةةة ااي  ال)ةةةةةاليل   ةةةةةابال   الةةةةة ي بةةةةةل   يةةةةة ج 

ًي   لريكال مريةةةارك مريةةةاركل  عريةةةد ال سةةةول شةةةا  1989   rancalingua f قمحةةةتل (ل  رمةةة
 ةةة لغة مشةة بة(ن أمةةا اطةةود عيةةاد  قةةد ت عةة   ةةة لغة خمانريةةة األجانةةت(ن  حسةةمل السةة  اا  ةةة لغة 

ًي (    ن    ي ع  ااي  السيد  ة لغة مش بة(   لغة الت امل(ن 219التخانت(ن  السدي  ة لغة م
reolecحتل ق  ل

 عدد ممل القا الت ال   ية ناب اا على ال  و التا ق 220
 المقابل لمصد ا

 الك يولي ةل ب يول اطود عي اد

                                                 
ًي (   محةةةةتل ق  219 علةةةةى ا ادمهةةةةا ي ال)هةةةةوةن ان ةةةة ق قةةةةاموع نةةةةا للدمللةةةةة  Sabirيشةةةة  عريةةةةد السةةةةالة السةةةةدي ي قاموسةةةة    المةةةةة   (  ةةةةني القا ةةةةل ال ةةةة يبق  لةةةةةغة مةةةة

 ن (sabir)اللسانياتل 
 م  ااةةةاق األ ريب األ ةةةل الةةةاي  لةةةد ي عحةةةدى السةةةت ط اتن ان ةةة ق م ظةةة  الحةةةتل ات اللغويةةةةل ص  Criouloاللغةةةة ال تغاليةةةة  مةةةأالون مةةةمل Creoleعا ل)ةةةظ  220
ان ةةةة ق سوسةةةةيولوجيا اللغةةةةل   ةةةة  تق م شةةةةورات  -نات األ ةةةةل ال تغةةةا ن  crioloال ةةةة  ب  ةةةةة ب يول( مةةةأالونم مةةةةمل  creole يشةةة   يةةةةار أشةةةةار عل أا محةةةتل  ن 130

 ن  58( ص1996 عويداتل
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 ب يول عريد الوااب ت   
 هلظة مول دم 1990الليل أمحد الليلل
ًي  ع  ااي  ال)الي  لغة م
 الول دم  اللغة(  ابال   ال  ا

 لغة اظنيل لغة خمتلتةل اِلك  يةيولي ة 1982ا و ل
 الك  لي ة السدي
 لغة اظنيل لغة خمتلتة  ساة   بة
 ب يول  لغة الا ة( (1989ال ظ  الوحد  
 ب يول (2002ال ظ  الوحد  

ًي   لريكا ًي  رم  لغة م
 لغة اظني  لغة خمتلتة أ  مول دم مريارك مةريارك

 هلظة اظي ة اطد  وزي ايا الديمل
 مول دم   ي ع  ااي  السيد
 ب ييول  لغة الست ط ات( ال)اسا ال)ه ي
 لغة اظي ة ر عياشاعريد ال سول شا ل  م ا

ل ل   قيةةةةة الحةةةةادر قةةةةد ت عتةةةة  نل ةةةةظ ي اةةةةاا ا ةةةةد ل أا سةةةةتة محةةةةادر قةةةةد ع   ةةةة  الحةةةةت
 تت)ا ت مضامي هان  مبقا الت ع  ية
الةةاي ت عةة  اطةةود عيةةاد  ةةة متحل الك يولي ةةة( يضةة  عالعةةة  reole continuumc محةةتل  

ًي   ب  اةةةاق  creole يةةةول( محةةةتل ات  ةةة  م)هومةةة  تةةةدل علةةةى  جةةةود مسةةةتويات للغةةةة الةةة
(  ةةةق  هلظةةة 1986 قةةد ت عةة  اطةةود عيةةاد  ةةةق  اللهظةةة ال ليةةا(ن  ا ةةو    crolectaمحةةتل ق 

ًي   لريكةةا  ةةةق  وةة ب أعلةةى(ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةةق  هلظةةة عاليةةة(ن  ال ظةة   ق يريةةة(ن  رمةة
ق  اللهظةةة  قةةد ت عةة  اطةةود عيةةاد  ةةة esolectm(  ةةةق  لغي ةةة عليةةا(ن  محةةتل ق 2002الوحةةد  

ًي   لريكةةةا  ةةةةق و ب أ سةةةةْ(ن 2002الوسةةةتى(ن  ال ظةةة  الوحةةةد  (  ةةةةق  لغةةةة  سةةةتى(ن  رمةةة
ًي   بطةةةةا ي   creole ي قسةةةة  الحةةةةتل  األالةةةة  عل مسةةةةتويني أيضةةةةا  ن ةةةة ا  لق  ةةةة  مةةةةمل اللغةةةةة الةةةة

ًي   لريكةا  ت عة   ةةق  وة ب أ سةْ أعلةى(ل   esolectupper mمحتل ق  الةاي  رد ع ةد رمة
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ًي  بطةةا ي محةةتل ق أ  لري ةةده عةةمل ال ًي   لريكةةا  ةةةق  esolectlow mلغةةة الةة الةةاي ت عةة  رمةة
atrilectm وةة ب أ سةةْ أدىن(ن  يةةاب  أيضةةا  محةةتل ق 

ل شةةارم  ةة  عل اللغةةة األقةة ب مةةمل  221
ًي   قد ت ع   ة و ب أعلى(ن   سلسلة اللغات ال

ة ق  لغةةةة اظةةةنيل لغةةة ةةةة (  ت عةةة 1982ع ةةةد ا ةةةو   reolized Languagec محةةةتل ق 
ًي   لريكةا  ةةق 1989خمتلتة(ن  ال ظ  الوحد   (ل    ي ع  ااي  السيد  ةق  لغةة مولالةدم(ن  رمة

ًي (ن  ا ةةاك محةتل  الةال  مةةمل الالحقةة  الةاي ت عةة   anguagel reolec اةوق  ized لغةة مة
   ةني ساما عياد ح  ا  ة اللغة الك  ِيةولي ة(ل  ت عة  ال)اسةا ال)هة ي  ةة لغات ب ييولي ةة(ل  املالةتال

مةمل جهةةل  تغة    ةيغة الل)ةظ ال ة  ب مةةمل  anguagel( ي sال عتةني يكطةمل ي  جةود عالمةة  
 جهة أال ىن

ًي   لريكا محتل ق   ة لغة ا   ة(ن  يش    لريكا عل أن   orrupt Languagec ي ج  رم
creoleم اد  لحتل  

 ن 222
 ةةةق  لغةةة   anguageixed Lm يةة ج   ةةابال   الةة  ال   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد محةةتل ق 

(ل  مريةةةارك مريهةةةارك  ةةةةق  لغةةةة اظةةةني(ل   لغةةةة مولةةةدم(ن  ال ظةةة  الوحةةةد 1982خمتلتةةةة(ن  ا ةةةو  
ًي   لريكةةةاق  لغةةةة خمتلتةةةة(ن  يةةة ج  السةةةدي محةةةتل  1989  الةةةاي  langue mixte(  رمةةة

ًي  ةق  لغة اظي ة(ن  يةقا ل الحتل  ان لي
 التا ق عدم مقا الت اا على ال  و  rgotaحتل ق  ل

 المقابل المصد 
 ميك   يدجملل  األرغة عريد الوااب ت   
 التلو ا ال اما (1990الليل أمحد الليل 
 اللهظة ا ا ة  ابال   ال  ا
 لغة دارجة أ  سوقي ة حسمل الس  اا

 jargonرنانة    (1982ا و  
 أةرغة (لالسدي1986ا و  

                                                 
ًي م ةةةةة    لريكةةةةا  ةةةةاب  محةةةةةتل   221 ن  قةةةةد جةةةةةا  الحةةةةتل  األ ل مضةةةةط ا  مةةةةة  ت  يةةةةل محةةةةةتل  acrolectالةةةةاي يةةةة اد  م)هةةةةةوة محةةةةتل   matrilectي )ةةةة د رمةةةة

basilect  ي م ظة  دي)يةد ب يسةتالن ان ة قCrystal, D., a Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell Publishers 

Ltd, 1997. (basilect).                                      
 ي م ظ  الحتل ات اللغويةن  corrupt languageان  ق  222
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 223ةهلظة اليةلرنانةل هلظة الا    مريارك مةريارك
هلظة  ئة اجتطاعي ة أ  لغة ا تالحي ة أ    ساة   بة

 عامي ة أ  أةرغةن
 cantهلظة الا  ة    (1989ال ظ  الوحد  

ًي   لريكا  رنانة رم
ًا ي  slangمالح ة    احلط

 هلظة  ئوي ة ال)اسا ال)ه ي
 الالح ة جمط  اللغة ال   ية
   مبه ة م ي ةنهلظة الا ة  تريقة اجتطاعية أ   ي ع  ااي  السيد

 ي ع  السدي  ةق  جمت (ن  مريارك مريارك  ةق  رنانة(ن  araloguepمحتل ق   
antc يةةةة ج   ةةةةةابال   الةةةةة  ا محةةةةةتل ق 

 هلظة  ةةةةةة (1982ا ةةةةةو     ةةةةةة اللغة ا ا ةةةةةة(ن  224
ن   رنانةةةةةة(ل   مالح ةةةةةة( ل أةرغة(ن  عميةةةةةل ي قةةةةةوب  ةةةةةةح  يةةةةةة(ل   مالح ةةةةةة(ل   هلظةةةةةة سةةةةةوقية(

 لغة ن   ة ي ع ة ااي  السةيد  ةة لغة السةوق( جمةدي  اريةة  بامةل اله ةدع  ةة ن رنانة(   لريكا  ةة
 الا ة  أال ح  ة أ  نريقة أ   يئة(ن 

ن  جمةةدي  اريةةة  بامةةل 225ي عةة  حسةةمل السةة  اا  ةةة  لغةةة دارجةةةل  سةةوقية( langs محةةتل ق 
ًتق  لغةةة  اله ةةدعق  الالح ةةة ال اميةةة(ن   ةةابال   الةة  اق  اللهظةةة ال اميةةة ا ا ةةة(ن  عليةةة عةة

(ق  هلظةة سةوقيةل 1989ن  ال ظة  الوحةد 226(ق  مالح ةة(1982التخانت اليومية(ن  ا و  
ًي   لريكةةةةاق  عاميةةةةة(ل   رنانةةةةة(ن  جمطةةةة  اللغةةةةة ال   يةةةةةق  الالح ةةةةة(ن 227 هلظةةةةة مه يةةةةة( ن  رمةةةة

    ي ع  ااي  السيدق  لغة عامي ة(ن 
 ا ق عدم مقا الت ع  ية ناب اا على ال  و الت argonjحتل ق  ل

                                                 
ًي  223  مقا لةةة  ي ال) نسةةةية  argotحي طةةةا نةةةدقت ال  ةةة  ي م ظةةة  الحةةةتل ات اللسةةةانية لريةةةارك مريةةةارك  ةةةد أنةةة  قةةةد  وةةة  القا ةةةل ال ةةة يب  رنانةةةة( أمةةةاة الحةةةتل  ان ليةةة

parplogue ن  قةةاة  ووةة  القا ةةل ال ةة يب  رنانةةة(   هلظةةة الا ةةة( أمةةاة الحةةتل  ال) نسةةاargot  ًيةةة مةةدالال   patoisن  ج ةةل محةةتل  jargon مقا لةة  ي ان لي
ًيةةةة   (paralogue)  (argot) ظطةةة ق ان ةةة  عل مةةةداالل اللغةةةة ال) نسةةةية للطحةةةتل ات التاليةةةة ي م- ت عهةةةا  ةةةة هلظة اليةةةة(ن  argotللغةةةة ال) نسةةةية  مقا لةةة  ي ان لي

 (patois) ن 
يسةة  مت لقةةةة يةة ج  حسةةمل السةةة  اا ي م ظطةة  اةةةاا الحةةتل   ةةة ست  مضةةةل  أ  ماجةةل(   ميةةةل(   ماجةةل ا وانةةةت(   مهةةً  ي(   مةةال(   أمةةةال(ل  اةةاه القةةةا الت ل 224

ًي ع يب للط) دات ال لطي ة  ال) ي ةن  اللسانيات املجتطاعي ةل عن اا الا ة مبظاملت   ي ة م ي ةل  ااا ما يش  علي  ع واا  م ظط   اوق الحتل ل م ظ  ع لي
 ن Rotwelschل  الحتل  األلا  argotياب  حسمل الس  اا ي م ظط  أا ااا الحتل  يقا ل الحتل  ال) نسا  225 
 ي ال ىن ن  cantياب  ا و  ي م ظ  عل  اللغة ال   ي أا ااا الحتل  يسا ي محتل   226
 ن  argotل  القا ل ال  يبق هلظة مه ية يقا ل الحتل ق slangش  ال ظ  الوحد عل أا القا ل ال  يبق هلظة سوقية يقا ل الحتل ق ي227
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 المقابل المصد 
 عام ة أ و  ك  أمحد  اقادر

 اللغة امل تالحي ة (1990الليل أمحد 
 ال نانةل  اللغة التريقية  جمدي  ايب  بامل اله دع

 رنانةل  لغة مه ة أ  ناج)ةل رنملن حسمل الس  اا
 اللغة ا ا  ة  ابال   ال  ال  ال)اسا ال)ه ي

ًت عياد   لغة نريقية رنانةل  هلظة ح  يةل علية ع
 رنانةل هلظة ِح  ي ة (ل  مريارك مريارك1982ا و  

 رنانة ا طاعة (1986ا و  
ًي  السديل  عميل ي قوب   ال  ال  رم

(ل  عريد 2002  لريكال  ال ظ  الوحد  
 الوااب ت   

 رنانة

 رنانةل أرغة  ساة   بة
 اللهظة ا ا ة أ  اله ي ة ساما عياد ح  ا
ة الا ة ل)ئة ممل ال اع ت يش ي جمتط  هلظ اطد  وزي

ًاا او استخداة بلطات أ   م ني  أا  ما ُيي
 محتل ات الا ة نان

رنانةل لغة الا ة تست طلها جمطوعات مة  الطة    ي ع  ااي  السيد
 ت طل الار  القانوان

 ق لغة أ  هلظة غ يرية  طاعة مان عريد ال سول شا 
 ما يلاق  jargonحتل   نالحظ ممل الالل ال عات السا قة ل

اا لة ت)س  حد د الحتل   ت  ي)  د ا اا لةة  وة   ةيغة ع  يةة ت ة   عةمل ت  ي)ة    -1
 بطا ي ت عة اطد  وزين 
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املبت)ةةةا   ت)سةةة  جانةةةت اةةةدد مةةةمل جةةةانيب الحةةةتل  بطةةةا ي ت عةةةة  ةةة ي ع ةةة ااي   -2
الارجةة  السيدل حي  نب  أا اةاا الحةتل  مة تريْ  ا طوعةات الةر تةة    عطليةات

 ق م)هومني  مهاعمل القانوال علطا   أا الحتل  حيطل ي نيات  

ي جمةال ل أ  التظةارمي جمةال  الر تةسةت طلق يش  عل لغة ا طاعة الكتو ة أ  ال توقة األ ل
 أال ىن ه ةأي م
 الةةةر ت شةةةأ لةةةدى عاعةةةة ليسةةة   pidginق يشةةة  عل ال حلةةةة األ ل مةةةمل اللغةةةة ا لةةةيْ الثةةةا 
ًا  لغتةةني أ  أبثةة (ل  تتطيةةً    ةةاة  ةةويت  لةةديها لغةةة مشةة بةل  يكةةوا محةةدر ال شةةأم مةةمل امتةة

 ن228 سيْل  عل قح مل  عدد اد د ممل الكلطات
 ن)س ن  م)ااي  الحتل  على نلا  إا ت دد القا الت ال   ية نا   ممل ت دد 

ًي   لريكةةةا محةةةتل ق  نانة (  ةةةة ر 1986 ةةةة رنانة(ن  ا ةةةو   argongroup j يةةة ج  رمةةة
ن  نل ةةظ أا القا ةةل الةةاي االتةةاره   لريكةةا ا طاعةةة(ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة رنانة عاعي ةةة(
(  ية ن  أرى أا نقةل اةاا الحةتل  groupيتس   التول حية  عن ةا مل  ةد مةا يةكةا ة ال  حة   

الةةاي يةقا ةةل بلطةةة  communityلةةو بةةاا  ةةة رنانة ا طوعةةة( لكةةاا أدق  كثةة  لوجةةود محةةتل  
 طاعة(ن  ا 
atoisp محتل   

ن  عريد الوااب ت   230قليطية غ  مكتو ة(هلظة ا اطود عياد  ةي ع   229
 اللهظة ا ليةةة(ن   الةة  ا  ةةة ال اميات(ن   ةةابال  ةةة (1990 الليهظات ال ي)يةةة(ن  الليةةل أمحةةد  ةةة

 هلظة ري)يةةةةةةة(ن ن  السةةةةةةدي  ةةةةةةة هلظة اليةةةةةةة(ل   هلظةةةةةةة عاميةةةةةة(ل   رنانةةةةةةة( ةةةةةةة (1982 ا ةةةةةو  
قليطيةةةةل  هلظةةة اليةةة(ن  ال ظةةة  هلظةةة ا ن   سةةاة   بةةةة  ةةة هلظة غةةة  مكتو ةةة( ةةة (1986و   ا ةة

  ة ي ع ة ااي   اللهظة ا ليةة(ن ن  ساما ح  ا  ة هلظة الية( ة (ل  مريارك مريارك1989الوحد  
ًم  طاعة ما(ل   هلظة التريقة الدنيا غ  الكتو ة(ن السيد  ة   لغة الا ة  ي

                                                 
 Richard, J., C., [et.al.], Dictionary of Language Teaching & Applied linguistics. Longman Group ان  ق 228

UK Limited,2nd edition 1992, Ninth impression 1999. (jargon).                              

 
 ةن 1905ان  ق قاموع   نسا ي ع يبل –تارم  ة لغة ال يل(ل  تارم أال ى  ة بالة ال يل(ن  patoisي ج  ال ظاري محتل   229
ًم   ل ي ت عة اطود عريد الغين عياد ل  ي 230 ًم  عقلي ( مه ن ان  ق ادسوان عل  اللغة املجتطاعال ت عةق اطود ا اك التأ نرياعا ي ج ل مه  الس د الحتل ا 

 ن 379(ل ص1990عيادل  القاا مق عا  الكتتل 
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قةةةةد ت عةةةة  السةةةةدي  ةةةةة ال اب يتي ة(ن  ت عةةةة  م ةةةةار عياشةةةةا  ةةةةة اللهظة  akrit rpمحةةةةتل ق     
 ن  231ا لية(

  ها على ال  و التا ق diomeidiom, iمحتل ق أما عمل مقا الت 
 المقابل المصد 

 idiomesاأللسمل  عريد الوااب ت  
 األسلوب الطيًل  ال ريارم امل تالحية جمدي  ارية  بامل اله دع

(ل  مريارك 1982ال  ال  ا و   ابال   
 مريارك

 الت ري  امل تالحا

 هلظة   عيةل  ع   لغوي السدي
 ت ري  ا تالحال  لغة قوة  ساة   بة
 لغة أ  هلظةل  عريارم جامدم (1989ال ظ  الوحد  
 هلظة الا ة (2002ال ظ  الوحد  

ًي   لريكا  232ت ري  ا تالحال  ع   رم
ا تالحال عريارم مسكوبةل عريارم  ت ري    ي ع  ااي  السيد

 جامدم جت ي جم ى األمثالن
 أغلت ااه ال عةات جةا ت مةمل محةتل ات هلةا   يةات خمتل)ةة أ مل  أ  مةمل محةتل ات مل    

 idiomatic expressionعانيةةا ل   لةةى األ ل  ةةد محةةتل   idiomعالقةة هلةةا مب)هةةوة محةةتل  
للطقا ةلق  عريةةارم جامةةدم  expression proverbialللطقا ةلق  ت ريةة  ا ةتالحا(ل  محةةتل  

للطقا ةلق  customجت ي جم ي األمثةال( غة  أنة  مل ي ةد  محةتل ا  للطحةتل  األج ةيب لتولة ل  
sub-ل   هلظة   عية( لةةdialectل   هلظة( لةlanguage عة  (ن  على الثا ق نقولق   لغة( لة

dialectل   هلظة الا ة( لةspecial dialectن 
 اتساق(ل  ةة( 1986 ةة سظالت السةياق(ن  ا ةو   egisterrياد محةتل ق  ت ج  اطود ع

 مدى الس ةةل  الحةةويت(ل ن   سةةاة   بةةة  ةةة مستوى الت ريةة ((  ةةة1989ن  ال ظةة  الوحةةد     يةةاا(
                                                 

  ي عةة   ةةة اللهظات ال اق يتي ةةة(ن  يحةة ت علي ةةا م   ةةة ااتةة   Prajritيةاب   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد محةةتل ا  مقار ةةا  هلةةاا الحةتل  مةةمل ناحيةةة الشةةكل  ال تةةت  اةةوق  231
 (ن2000ان   عل ااا الحتل  يق يوركل م ظ  محتل ات ال لوة اللغويةل  القاا مق دار نو ارل –اللهظات  لو مادت  اات  ممل الت  يلن 

ن ان ةةةة ق م ظةةةة  semiologyل  القا ةةةةل الثةةةةا  وةةةةطمل محةةةةتل ات السةةةةيطياجيات semantics ةةةة  ل   لريكةةةةا القا ةةةةل األ ل وةةةةطمل محةةةةتل ات علةةةة  الدمللةةةةة  232
 ن  (idiom) ات اللغويةل الحل
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ًي  عميةةةل ي قةةةوب   الةةة  ا  ةةةة   نوعيةةةة الحةةةوت(ل أ   نوعيةةةة اللغةةةة(ن  السةةةديل  سظل(ن  رمةةة
 اةو  ل نوعية الحةوت( ةةحتل ات اللسانيات املجتطاعيةل   ممل م(ل  او  نوعية اللغة  لريكا  ة

 محتل  أ  ت رية  لة  م ةىن الةاص ي حقةل مةمل ن  اطد  ةوزي  ةةممل محتل ات عل  األ وات
 مستوى الت ري (ل   لغوم(ل   ج  ع(   ي ع  ااي  السيد  ةحقول ال   ة(ن 

 ن  233
ا  ي   ةةةض الحةةةادرل  هةةةو  نةةة ى ي ت عةةةة اةةةاا الحةةةتل  أنةةة    يلةةةت ت)حةةةيال  حلقلةةة  اللسةةة

مسةةةت طل ي علةةة  األ ةةةوات مةةةمل جهةةةةل  ي اللسةةةانيات املجتطاعي ةةةة مةةةمل جهةةةة أالةةة ىن    يلةةةت 
 ديدا  دملليا  أ  ت  ي)يا  يو ةل ا عل م)هومة  الث ةاجا تري ةا   الة  الث ةاجان  أ ضةل محةدر نقةل اةاا 

ًي   لريكان الحتل  ممل ناحية  الت)حيل  الت ديد اوق م ظ  الحتل ات اللغوي  ة ل م
 ةةةةة جْ جامةةةةد(    ةةةةورم جتيةةةةة(ن  ع ةةةة ااي   stereotype تةةةة ج  حسةةةةمل السةةةة  اا محةةةةتل  

 (2002 سةاة   بةةل  السةديل  ال ظة  الوحةد   تة ج ال)الي  ة الحورم ال طونجية الش بة(ن   
ي عةةةةة   xpressionstereotype e قولت(ن  محةةةةةتل  ةةةةةة مة  otypeérétsمقا لةةةةة  ال) نسةةةةةا 

(ل  جمط  اللغة ال   ية  القةاا م  ةة ت ري  مةأعور(ن    لريكةا  ةة ت ري  مريتةال(   ت رية  1986ا و  
 ع  ااي  السيد  ة ت ري  مقولت(نن    ي 234مأعور(

 (  تة ج   ة لغي ة(ن 2002ي ال ظ  الوحد   technolect   رد محتل 
ليطية(   التلونات  ة اللهظات انق llolectesa ( محتل ق1990 ت ج  الليل أمحد الليل 

 ة و  يب(ن  anlectalp محتل     ة و ب مقارب(ل solecti ت ج    لريكا محتل ا لية(ن   
  ة لغي ة غ يرية(ن  تة ج    enolectx (2002  رد محتل  ي ال ظ  الوحد 
ًي   لريكا محتل   أسلوب بةالة  ة ن    ي ع  ااي  السيد رنانة( ة arlancep  ي ج  رم

 قة ممل ال اع(ن يتص    نري
 ةني   جتهةا manner of discourseتحةل ن يقةة ا تةاب الةر حةتل ات ال نةاب   أال ا  

( 1986 ت عةة  ا ةةو   peechPlain sمحةةتل  ق علةةى ال  ةةو التةةا  شخحةةني أ  أبثةة   اةةا

                                                 
233
ن بطا قاة مب ا تهةا  نبة  مةا يتخللهةا مةمل اوةت اب ي ال)هةوة عةدا القا ةل registerنب  الدبتور ايا الديمل است عددا  ممل القا الت ال   ية الر ت ع  لحتل  م

 -95ة(ل ص2001مللةةل ت عةة  ت ليةتق ايةا الةديمل اسةتل  ال يةاق دار اهلةدىل  السظل( الاي  ض ةل  علةى غة ه مةمل القةا التن ان ة ق سةتي)مل أ لةاان األسةلو ية  علة  الد
مممن98
ًي   لريكا عل عدد ممل الحتل ات الر ت اد  محتل   234   ااق  Stereotype Expressionيش  رم

Conventionalized Expression, Formula, Formulaic Expression, Fossilized Expression, Frozen Expression, 

Prefabricated Expression, Ready-made Expression, Routine, Stylistic Formula.  

 ن  (stereotype expression)ان  ق م ظ  الحتل ات اللغويةل 
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ًي   لريكةةةةةةا  ةةةةةةة بالة غةةةةةة  متكلةةةةةةل(ن  peechcasual s ةةةةةةة بالة عةةةةةةادي(ن    ت عةةةةةة  رمةةةةةة
(  ةةةة أسلوب عةةةاما(ن   ةةة ي 2002غةةة  ر ةةةا(ن  ال ظةةة  الوحةةةد   (  ةةةة بالة1982 ا ةةةو  

 ت عةة    لريكةةا  ةةة بالة ر ةةا(ن  peechconservative sع ةة ااي  السةةيد  ةةة بالة ع وةةا(ن  
 peechconsultative s   ًي   لريكةا  ةة بالة استشةاري(ن  peechcultivated s ت عة  رمة

ًي   لريكا  ة بالة محةقول(ن  ا ةو   (  ةة بالة مهةاب    بةالة محةقول(ن 9821 ت ع  رم
 peechdeliberate s  ًي   لريكةةا  ةةة بالة ر ةةا(ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة بالة  ت عةة  رمةة

ًل(ن   ًي   لريكا   ة ي ع ة ااي  السةيد  ةة بالة  peechformal sم       بالة ج  ت ع  رم
ًي   لريكةةا  ةةة بالة زاجةة peechhyper formal sر ةةا(ن    frozenد ال  يةةة(ن   ت عةة  رمةة

peechs   ًي   لريكةةةةا  ةةةةة بالة تق يةةةة ي(ن  ا ةةةةو (   ةةةة ي ع ةةةة ااي  السةةةةيد 1982 ت عةةةة  رمةةةة
ًي   لريكةا  ةة بالة التةايب (ن   ة ي  peechoratorical s ةة بالة ر ةا جةدا (ن    ت عة  رمة

ًي  peechformal s-semiع ةة ااي  السةةةيد  ةةةة بالة تق يةةة ي(   بةةةالة التةةةايب(ن     ت عةةة  رمةةة
قةةةةد ت عةةةة    لريكةةةةا  ةةةةة بالة د    peechstandard s-sub  لريكةةةةا  ةةةةة بالة شةةةةري  ر ةةةةا(ن 

ًي   لريكةةا  ةةة بالة جةةونجا(ن  ا ةةو   peechstandard sجةةونجا(ن    ( 1982 ت عةة  رمةة
ًي   لريكةةةةةا  ةةةةةة بالة غةةةةة  جةةةةةونجا(ن  peechimproper s ةةةةةة بالة  حةةةةةي (ن    ت عةةةةة  رمةةةةة

 familiarع ةةةة ااي  السةةةةيد  ةةةةة بالة سةةةةوقا(ن    ( ةةةةة بالة  ةةةةاي (ن   ةةةة ي1982 ا ةةةةو  

peechs  ًي   لريكا  ة بالة األل)ة(ن  ت ع  رم
 لالثاص  مصطلحات اسسر الل ويةا 

تتطثةةل اةةاه الحةةتل ات ي اللغةةات الريشةة ية الةةر تشةةكل جمطوعةةة ت  تهةةا عالقةةة التشةةا  ل 
ًممل عل لغةةةةةة أ ةةةةةلية  قدُيةةةةةة م هةةةةةا ت) عةةةةة  اةةةةةاه اللغةةةةةات ن  حةةةةةول اةةةةةاه  الةةةةةر ي ةةةةةود نةةةةةا الةةةةة

الحةةتل ات  إن ةةا نكت)ةةا ا ةةا  تطثيةةل تلةةا الحةةتل ات الةةر ت ةةدر   تهةةا اللغةةات  و ةة)ها 
 لغة  الدم نشأ م ها لغات عدم ع  حقت زم ية نويلةن 

  عليا   ض اات  الحتل ات الر  تا  عل م ا ة ي ن يقة نقلهاق
ًي   لري  sienéustronaustronesian, a محةةةةةتل ق كةةةةةا  ةةةةةة اللغات  قةةةةةد ت عةةةةة  رمةةةةة

ًي ة(ن  محةةةتل   ًي ة(ن  السةةةدي  ةةةة األس  ني  qeuïltaaltaic languages, aاأل سةةة  ني
(   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة اللغات األلتيةةةة(ن  السةةةدي  ةةةة األلتاجية(ن 1982 ي عةةة  ا ةةةو  
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ًي   لريكا  ة اللغات اهل ديأم بية(ن  anguagesamerican indian l محتل    ي ع  رم
(  اطةةةةةةد  ةةةةةةوزي ايةةةةةةا الةةةةةةديمل   ةةةةةة ي ع ةةةةةة ااي  السةةةةةةيد  ةةةةةةة اللغات اهل ديةةةةةةة 1982 ةةةةةو   ا

 ي عةة  السةةدي  ridieném, aanguagesamerindian l 235األم يكيةةة(ن  محةةتل ق 
 ةةةة اهل دية األم يكيةةةة(ن  اطةةةد  ةةةوزي  ةةةة اللغات اهل ديةةةة األم يكيةةةة(ن  عميةةةل ي قةةةوب  ةةةة اللغات 

  بة  ة ا دي أم يكا(ناهل د أ ر ية(ن  ي ع   ساة  
(   ة ي ع ة ااي  السةةيد 1982 ي عة  ا ةةو   altebaltic languages, bمحةتل ق 

الريلتيقي ةةةة(ن  السةةةدي  ةةةة الريلتيقي ة(ن  - ةةةة اللغات الريلتيقي ةةةة(ن  جمطةةة  اللغةةةة ال   يةةةة  ةةةة الريلتية
د (   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةي1982 ي عةةة  ا ةةةو   anguagesslavic l-baltic محةةةتل ق 

  ة اللغات الريلتيقية السال ية(ن 
(  ةةةةة اللغات الكلتيةةةةةل 1982 ي عةةةة  ا ةةةةو   elteceltic languages, cمحةةةةتل  

ًي   لريكةةا  ةةةة اللغات السةةلتي ة(ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةةيد  جمطةة  اللغةةة ال   يةةةة   السةةلتي ة(ن  رمةة
 ةةةة الكلتي ة(

عةةة   ةةةابال  ي    anguagescentun lن  السةةةدي  ةةةة السلتي ة(ن  محةةةتل ق 236
ي ع   anguagescentum l  ال  ا    ي ع  ااي  السيد  ة اللغات الك تي ة(ن  محتل ق 

(  ةةةة اللغات اهل ديةةةة األ ر  يةةةة الغ  يةةة(ن    لريكةةةا  ةةةة اللغات الك تي ةةةة(ن  يةةة ج  1982ا ةةو  
ت ةةول  ةةة جمطوعة اللغةةات اهل ديةةة األ رة ي ةةة الةةر   ت entumc ةة ي ع ةة ااي  السةةيد محةةتل ق 

 أ وا ا الوق)ية عل غارية أ  لثوية(ن 
(  ةةةةةةةةة اللغات ال) ل ديةةةةةةةةة(   اللغةةةةةةةةات 1982 ي عةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةو   gricu-finnoمحةةةةةةةةتل ق 

األة رالية(ن أما ي م ظة  محةتل ات ال لةوة اللغويةة لحة ي ع ة ااي  السةيد  ةإا الحةتل  قةد 
 (ن  ت ع   ة اللغات ال) ل دية gricu-finoجا  على  يغة أال ى  اوق 

                                                 
 ن  amerindian linguistics ة اهل دية األم يكية( بطا او يق عل  اللغات اهل دية األ ر ية  amerindianي ج   ابال بلطة  235
ا يق  علة  اللغةة اهل ةديأم با( ان   عل الحةتل  يق  م ظة  علة  اللغةة احلةدي   طةد  ةابال   الة يملن   ع ةد   لريكةا  ةده قةد تة ج  الكلطةة الةابورم  ةة اهل ديأم با( بطة-

Amerindian Linguistics  ن ان   عل الحتل  ي م ظ  الحتل ات اللغوية لري لريكان 
ًي  Celtiqueعةةةةة الحةةةةتل ات ال ليطةةةةة  ال) يةةةةة الةةةةر أق اةةةةا جمطةةةة  اللغةةةةة ال   يةةةةةل الحةةةةتل  ال) نسةةةةا  ةةةةد ي بتةةةةابق لجمطو  236  Celticأمةةةةاة الحةةةةتل  ان ليةةةة

Languages ل  ي طةةةا نل ةةةظ أا الحةةةتل  ال) نسةةةا الثريةةة  ي قةةةاموع عريةةةد السةةةالة السةةةدي اةةةوقCelte  ن  ي م ظةةة  ال ظةةةاري  ةةةد محةةةتلLa langue 

Celtique   ان ةة  عل محةةتل  -ن 100ل ص1965ل 7ان ةة ق جمطوعةةة الحةةتل ات ال لطيةةة  ال) ي ةةة الةةر أق اةةا ا طةة ل مةة – ةةة اللغة الغلتيةةة(ن  قةةد ت عةة (celte)  ي
 ةن   1905ي قاموع ال ظاريل  (la langue Celtique) ان   عل محتل  –قاموع اللسانيات للطسدين 
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(  ةةةةةةةةةة اللغات التيوتوني ةةةةةةةةةة(   اللغةةةةةةةةةات 1982 ي عةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةو    ermanicgمحةةةةةةةةةتل ق 
ا  مانيةةةةة(ن  عريةةةةد ال سةةةةول شةةةةا   ةةةةة اللغات ا  مانيةةةةة(ن   ةةةة ي ع ةةةة ااي  السةةةةيد  ةةةةة اللغات 

 ا  مانية(ن 
(  ةة اللغات اليونانيةةة(ن  ي عةة  1982 ي عة  ا ةةو   anguageshellenic lمحةتل ق 
  السةةةةيد  ةةةةة اللغات اهليلي ي ةةةةة(   اللغةةةةات اليونانيةةةةة(ن   يةةةة ج  حسةةةةمل السةةةة  اا  ةةةة ي ع ةةةة ااي
  nistiqueéellh ةةةةةةةة اليين(   عغ يقةةةةةةةا(ن  يةةةةةةة ج  السةةةةةةةدي محةةةةةةةتل   ellenichمحةةةةةةةتل  

  ة األغ يقية(ن 
(   ةةة ي ع ةةة ااي  1982 ي عةةة  ا ةةةو   taliqueLanguages, i taliciمحةةةتل ق 

  ي ع  السدي  ة التلياني ة(ن  السيد  ة اللغات انيتاليقية(ن
(   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة اللغات 1982 ي عةةة  ا ةةةو    ittiteh -indoمحةةةتل ق 
 ة اللغة احليثي ةة(ن  ية ج  جمطة  اللغةة  ittiteh ابال   ال  ا محتل   ن  ي ج اهل دية احلِثةِّيالة(

 ال   ية  القاا م الحتل  األال   ة احليثي ة(ن 
(  ةةةة اللغات الكلتي ةةةة(   اللغةةةات 1982 ي عةةة  ا ةةةو   anguagesltic lkeمحةةةتل ق 

السِّلتي ة(ن    ي ع  ااي  السيد  ة اللغات الكلتيالة(ن  يثري  ا و  القا لني ال   يني السةا قني 
ًي   لريكا  ة اللغات الكلتي ة(  قْن elticcلحتل    ن  ي ع  رم

ًي 1982و   ي ع  ا  anguagessatem lمحتل ق  (  ة اللغات اارية الش قية(ن  رم
  لريكةةةةا  ةةةةة اللغات السةةةةامتي ة(ن   ةةةة ي ع ةةةة ااي  السةةةةيد  ةةةةة جمطوعة اللغةةةةات اهل ديةةةةة األ ر يةةةةة 

(  ةةةةة اللغات انسةةةةك دنا ي ة(ن 1982 ي عةةةة  ا ةةةةو   candinaviansالشةةةة قي ة(ن محةةةةتل ق 
 ي ة(ن ڤ   ي ع  ااي  السيد  ة اللغات انسك دنا

(    ي ع  ااي  السيد   ة اللغات التيوتوني ةة(ل 1982ي ع  ا و   eutonictق محتل 
 lowن  يةةةةة ج  محةةةةةتل ا ermanicg يشةةةةة  عل أا اةةةةةاا الحةةةةةتل  يقا ةةةةةل محةةةةةتل  

eutonict  ermaniclow g  ة اللغات التيوتوني ة الدنيا(ن  
اني ةةةةة(ن  ي عةةةة   ي عةةةة  عريةةةةد ال سةةةةول شةةةةا   ةةةةة أس م اللغةةةةات التور  uraniantمحةةةةتل ق 

 ي عة  عريةد  urkict(    ي ع  ااي  السيد  ة اللغات التورانية(ن  محتل ق 1982ا و  
(  ةةة اللغة التوربي ةةة(ن   ةة ي 1982ال سةةول شةةا   ةةة أس م اللغةةات التوربي ةةة(ن  ي عةة  ا ةةو  

( 1982   ي عةةة  ا ةةةو  urmeseb-tibetoع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة اللغات التوربي ةةةة(ن  محةةةتل ق 



131 

 

 

(    ي 1982 ي ع  ا و   imalayanh-tibeto ة اللغات التريتي ة الريورمي ة(ن  محتل ق 
( 1982ي عةةة  ا ةةةو    tai  haitمحةةةتل ق    ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة اللغات التريتيةةةة اهلطاليي ةةةة(ن

 hinesec-tai ةةة اللغات التايل دي ةةة(ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة اللغة التايل دي ةةة(ن   محةةتل ق 
 (  ة اللغات التايل دي ة الحي ي ة(ن 1982 ي ع  ا و  
altaic -ural(  ةة اللغات األغ ي ةة(ن  محةتل ق 1982ي عة  ا ةو   gricu محتل ق 

anguagesl ًي   لريكا  ة اللغات األ رالي ة altaic -uralاأللتاجي ة(ن  محةتل ق  -ي ع  رم

amilyf ة األس م األ رالي ةةةةة األلتيةةةةة(ن   محةةةةتل ق ي عةةةة   ةةةة ي ع ةةةة ااي  السةةةةيد  ةةةةbangiu 
(  ةةةة اللغات اليو انغي ةةةة(ن   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة اللغات اليو ا ي ةةةة(ن 1982ي عةةة  ا ةةةو  
(   ةةةة ي ع ةةةة ااي  السةةةةيد  ةةةةة اللغات األة رالي ةةةةة(ل 1982ي عةةةة  ا ةةةةو   ralicu محةةةةتل ق 

  قد سريت نب هن  Ugric-innoF ا اك محتل  يقا ل ااا الحتل  ال  يب  اوق 
  ابعاص  مصطلحات الظواهر الخاصة بأراا ال ررا

أنلق ةةةةا علةةةةى اةةةةاه الحةةةةتل ات مسةةةةطى ال ةةةةواا  ا ا ةةةةة  ةةةةأدا  ال)ةةةة د ملرتريانهةةةةا الوعيةةةةت 
  األدا  اللغوي لل) د ي أي سياق لغوين  اا على ال  و التا ق 

 التا ق ل  عدم مقا الت ع  ية اا على ال  و  diolectiحتل ق م
 المقابل المصد 
 هلظة ال) د الواحد اطود عياد

جمدي  ارية  بامل اله دعل  ال ظ  الوحد 
 (ل  ساما عياد ح  ال2002ل1989 

 اللهظة ال) دية

 ابال   ال  ال  اطد حلطا الي لل  م ظ  
 الحتل ات

 هلظة ال) د

ًت عيادل  ا و   (    ي 1982علية ع
 ع  ااي  السيد

 ديةل لك ةهلظة    

ًي   لريكا  هلةيظة رم
   ادم لساني ة (1995الليل أمحد الليل 
 جْ   دي السدي
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 هلظة ال) دل هلظة   دي ة  ساة   بة
 األسلوب الطيً عميل ي قوب   ال  ا

 هلظة   ديةل لك ة   دي ة مريارك مةريارك
 اللهظة الشخحي ة اطد  وزي

 خحيةاللهظة ال) دي ة أ  الش عريد ال سول شا 
(  ةة أسلوب  قة ي(ن   ة ي 1982 ي عة  ا ةو    anguageabusive lمحةتل ق   

(  ةةةةة لغة مريتالةةةةة(ن  1989 ال ظةةةة  الوحةةةةد   ع ةةةة ااي  السةةةةيد  ةةةةة لغة مريتالةةةةة(   لغةةةةة  ق ي ةةةةة(ن
ًي   لريكا محتل     ة  اي (ن  busivea ي ج  رم

لريالغة ي التحةةةةةويت(ن حيةةةةة  ت عةةةةة   ةةةةةابال   الةةةةة  ا  ةةةةةة ا vercorrectiono محةةةةةتل ق 
ًي   لريكةةةةا  ةةةةة تح ي  زاجةةةةد(ن  ال ظةةةة  1982 ي عةةةة  ا ةةةةو   (  ةةةةة تح ي  م)ةةةة  (ن  رمةةةة

تحةة ي  مغلةةو (ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة تح ي   -(  ةةة     التحةة ي 1989الوحةةد  
ًي   لريكةةةةا  ةةةةة تح ي  زاجةةةةد(ن  orrectionc-pseudoمريةةةةالا  يةةةة (ن  محةةةةتل ق  ي عةةةة  رمةةةة

(  ةةة تح ي  م)ة  (ن   ة ي ع ةة ااي  1982ي عة  ا ةو   rrectionypercoh محةتل ق 
 السيد  ة مريالغة ي التح ي (ن 

ًي   لريكا  ة  ديل التأد ب(ن  itutetubspolite(ness) s محتل ق   ي ع  رم
ًي   لريكا  ة  يغة التأد ب(ن  ormfoliteness p محتل ق   ي ع  رم
ًي   لريكةا  ة ormV f محةتل ق  الةاي  T formة  يغة التةأدب(ن  محةتل  ي عة  رمة

ي ال) نسةةية الةةر تةةدل  vousاالتحةةار لةةة  (v)ت عةة    لريكةةا أيضةةا   ةةة  يغة األل)ةةة(ن  احلةة   
ل أما احل     ن237الر تدل على الألو  tu ها خمتح  ممل  (t)على ال  ا 

ًي   لريكةا  ةة  يغة ر يةة(ن  محةتل ق  ormformal f محةتل ق   formalي عة  رمة

onounrp  ي عةة    لريكةةا  ةةة وط  تريظيلةةا(ن   محةةتل قormulapoliteness f   ي عةة
   لريكا  ة مأعور تأديب(ن 

ًي(ن  witchingcode s محةةةتل ق  ي عةةة   ةةةابال   الةةة  ا  ةةةة الت ويل مةةةمل ال  ةةةاة ال مةةة
   لريكةةال  ع ةة ااي  ال)ةةالي  ةةة تريديل الشةة) م(ن  اطةةود عيةةاد  ةةة  ويل الشةة) م(ن  سةةاما عيةةاد 

                                                 
237 Crystal, D., 1997, (T form) 
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(  ةةةة  و ل لغةةةوي(ن  اطةةةد  ةةةوزي ايةةةا الةةةديمل  ةةةة الت ول مةةةمل لغةةةة عل 1986ال  ا ةةةو  ح  ةةة
أالةةة ى أع ةةةا  عنتةةةا  الةةة ص الشةةة)وي أ  الت  يةةة ي(ن   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة  وُّل الشةةة) م( 
   ةةةةةةوُّل السةةةةةةتوى اللغةةةةةةوي(ن  يةةةةةةاب  اطةةةةةةود عيةةةةةةاد ي ت عتةةةةةة  لكتةةةةةةاب ادسةةةةةةوا محةةةةةةتل  

witchingersation code sonvc  ي ع   ةة  ويل الشة) م ي ا ادعةة(    ويةل الشة) م ي 
 electioncode sالواقل(ن  ي ع    ي  ة  وُّل الستوى اللغةوي للط ادعةة(ن  محةتل ق 

ًي   لريكةةةةا  ormcourtesy f انتقا  الشةةةة) م(ن   محةةةةتل ق ي عةةةة    لريكةةةةا  ةةةةة ي عةةةة  رمةةةة
  ة  يغة ا املة(ن 
ًي   لريكةةةةال 1986ي عةةةة  ا ةةةةو   milierafamiliarity, f 238 محةةةةتل ق  (ل  رمةةةة

    ي ع  ااي  السيد  ة أل)ة(ن  السدي  ة مألو ة(ن   ساة   بة  ة شاج (ن
ًي   لريكةةةا  ةةة  يغة األل)ةةةة(ن  محةةةتل ق   ormfamiliar(ity) f محةةتل ق     ي عةة  رمةةة
ormsfamiliar f   ي عة   ة ي ع ة ااي  السةيد  ةة  يا األل)ةة(ن  محةتل قorminformal f 

ًي   لريكةةا  ةةة  يغة غةة  ر يةةة(ن  محةةتل ق  ًي   لريكةةا  ormintimate fي عةة  رمةة ي عةة  رمةة
ًي   لريكةةةا  ةةةة وط  محةةةي (ن  ronounintimate p ةةةة  يغة محيطي ةةةة(ن  محةةةتل ق  ي عةةة  رمةةة

ي عةةة   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة بالة مةةةو    ةةةالود  األل)ةةةة(ن  peechintimate s محةةةتل ق 
ًي   لريكا  ة وط  محي (ن  محةتل ق  ronouninformal pق  محتل   ntimacyiي ع  رم

ًي   لريكةةةا  ةةةة محيطي ة(ن  ي عةةة  ا ةةةو   (  ةةةة  دي ة( بطةةةا يق  عشةةةارات  ديةةةة( 1982ي عةةة  رمةةة
Intimacy Signal ن  محتل قWork-Face  ي ع  اطود عيةاد  ةة عطل الوجة (ن  محةتل ق

onorifiquenorific, hoh   ي م ظطةةة  التترييقةةةا-(  ةةةة ت  يطا(ن 1982عةةة  ا ةةةو  ي - 
ًي   لريكةةا  ةةة تريظيلا(ن   سةةاة   بةةة  ةةة ت  يطا(   ت)خيطةةا(ن   ةةة ألقاب التريظيةةل(ن  ي عةة  رمةة
 السةةدي  ةةة تريظيلا(ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة اح اما(   ت  يطةةا(   تريظيلةةا(ن  محةةتل ق 

aradiastolep  ًي   لريكةا  ةة تلتي  arietynative v-nonل  كطةا(ن  محةتل ق ي ع  رمة
ن (و ب  حةي  ة  ي ع    لريكا arietyhigh vن  محتل ق ( ب مل أالا ة و ي ع    لريكا
 arietyvtandard sن  محةةتل ق (و ب عةةاماي عةة    لريكةةا  ةةة  arietylow v محةةتل ق 

                                                 
الةةةاي يسةةتخدم  بةةةل م هطةةةا    ةةض الحةةةيا الةةةواردمل    Varietyا الحةةتل  ليةةةدل علةةةى عالقةةة اجتطاعيةةةة  ةةةني الةةتكل   الخانةةةت  ةةةدد الضةة ب اللغةةةوي يسةةتخدة اةةةا 238

 ن  188بحيغة األل)ة مثالن ان  ق م ظ  الحتل ات اللغويةل ص
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ن (وةة ب   عةةا ي عةة    لريكةةا  ةةة arietyv-subن  محةةتل ق (و ب جةةونجاكةةا  ةةة ي عةة    لري
 ن(  ة است طال الانة(1982 ع  ا و  ي sagecorrupt u محتل ق 

(ل   ساة   بة 1982ي ع  ا و   onorifiquehonorific form, form h محتل ق 
ًي   لريكةةةا  ةةةة  يغة تريظيليةةةة(ن  محةةةتل ق    ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة  يغة املحةةة اة(ن  رمةةة

ronounponorific h ًي   ل  eauthorial wريكا  ة وط  تريظيلا(ن  محتل ق ي ع  رم
ًي   لريكةةا  ةةة وط  ال  طةةة(ن  محةةتل ق  ًي   لريكةةا  e"Royal" wي عةة  رمةة ي عةة  رمةة

ً   ixingcode m ةةةةةةةةة وط  ال  طةةةةةةةةة(ن  محةةةةةةةةتل ق  ي عةةةةةةةة  ع ةةةةةةةة ااي  ال)ةةةةةةةةالي  ةةةةةةةةة م
ًلةة(ن   محةتل  arkerstatus mالش) م(ن محةتل ق  ًي   لريكةا  ةة  اس  ال   ق ي عة  رمة

restigepositive p  ًي   لريكةةةا  ةةةة اعتريار اتةةةةايب(ن  محةةةتل ق  negativeي عةةة  رمةةةة

restigep  ًي   لريكا  ةة اعتريار سةليب(ن  محةتل ق ي عة   trategypoliteness sي ع  رم
ًي   لريكةا  ةة عس اتيظية التةأدب(ن  محةتل ق  ي عة   trategypositive politeness sرمة

ًي   لريكةةةةا  ةةةةة عس ات  negative politenessيظية التةةةةأدب انتا يةةةةة(ن  محةةةةتل ق رمةةةة

trategys  ًي   لريكا  ة عس اتيظية التأدب السلريية(ن  ي ع  رم
 ا الل وي Taboo   مصطلحات المحظو طامساص 

الةةر يحةة ت  -أ  الكلطةةات  ال ريةةارات–علةةى تلةةا الحةةتل ات  abootأةنلةةت محةةتل  
عيةة مل تقريلهةال  ي ةود سةريت اسةتري اد ال تةت نةا مةمل على اللساا ال تت نا ي سةياقات اجتطا

السةةةةياق املجتطةةةةاعا عل  جةةةةود أسةةةةرياب دي يةةةةة  اجتطاعيةةةةة  ع حةةةة ية تةةةةداللها وةةةةطمل حلقةةةةة 
ال)ضةةل أا  Steinerالكلطةةات ا  ةةورمل أ  ا  مةةةل أ  الووةةون احلةة اةننن ع ن  يةةاب  سةةتي   

ًي ي ةةةود  tabooبلطةةةة ي عدالةةةال    Captainعل بةةةا   بةةةوك ي القةةةاموع اللغةةةوي ان ليةةة

ookC 1770 ة الةةةةةةاي أراد نةةةةةةا م)هةةةةةةوة الشةةةةةةا  الط ةةةةةةونorbiddenf
ن  يةشةةةةةة  أ لةةةةةةاا 239

Ullman  عل أاةةةةا   تة قةةةةل مةةةةمل اليونانيةةةةة أ  الالتي يةةةةة بطةةةةا اةةةةو حةةةةال الكثةةةة  مةةةةمل الكلطةةةةات
ًية األ ل  لل اةشتق  الحتل اتل   ن240ممل بلطة  ولوني

 ق 241ست لطة  اا م ا  ورات اللغوية ممل شقني ت اجل دراسة ال    عل الكلطات ال

                                                 
  ن15ل ص1985ب   زبا حساة الديملن ا  ورات اللغويةل مكترية امل لو الح ي ةل  239
 الحدر السا تن  240
 ن 7الحدر السا تل ص 241
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ن stabooed wordأ  الكلطةةات ا  ةةورم  linguistic tabooا  ةةور اللغةةوي  اسولا
ًي   لريكةةا  ةةة      inguistic taboo l محةةتل ا ا اةةا علةةى ال  ةةو التةةا ق  ي عةة  رمةة

 linguisticح  ةا (  ةة ا ور لغةوي(ن  ية ج  سةاما عيةاد 2002لغةوي(ن  ال ظة  الوحةد  

taboos محةتل   ة ا  ورات اللغوية(  اطةود عيةاد  ةة ا  ورات اللغويةة(ن  ية ج  السةدي 
tabous linguistique   ةةةةد ا عالمةةةةة ا طةةةة   - ةةةةة ا ورات لغويةةةةة(ن   سةةةةاة   بةةةةة s)- 

ًي   لريكا  ة بالة ج سا(ن  Sexist Speech ة ا ور لغوي(ن     ي ع  رم
ةةةةة ة  euphemism ي ةالت سةةةةةي  الثـــــانيا ة س 

ن euphemistic wordsأ  الكلطةةةةةات ال
ًي   لريكةا  ةة لتل الت رية (ن   euphemism محتل ا ا اا علةى ال  ةو التةا ق   ت عة  رمة

 oa Wordn    ًي   لريكةةا  ةةة بلطة غةة  ا مةةة(ن  ا ةةو (  ةةة بلطة 1982 قةةد ت عةة  رمةة
ًي (1989ِتك  يةةة(ن  ال ظةة  الوحةةد   ِ يةةة( (  ةةة ب اية ت ةةة ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة بلطة تك 
ًي   لريكةةةا  ةةةة وط  مل   ronounneutral p-sex  بلطةةةة غةةة  ا ةةةورم(ن    ي عةةة  رمةةة

 ي ع    لريكا  ة بلطة مل ج سية(ن  ordneutral w-sexج سا(ن  
 سارساص  مصطلحات التواصلا 

د أع ةةةةا  احلةةةةوار ا ةةةةاك محةةةةتل ات تةةةةد ر م)اايطهةةةةا حةةةةول ال طليةةةةة التوا ةةةةلية  ةةةةني األ ةةةة ا
 التخانتل  ت ود ااه الحتل اتل است ادا  عل مدلومل ال عل اللسانيات املجتطاعيةة  عل 

  ااق  interferenceالتداالل  اتن  ُيكمل أا نةسطيها مبحتل ragmaticspالتدا ليات 
  ي ع  اطود عياد  ة عطلية املتحال(ن  ommunicationact of cمحتل ق 

ي عةةة  ع ةةة ااي  ال)ةةةالي  ةةةة تريديل  witchings-generational codeinterمحةةةتل ق   
 الش) م  ني األجيال(ن 

ي عةة  اطةةود عيةةاد  ةةة ت)كيا الشةة) م(ن  اطةةد  ةةوزي  ةةة حيو ل ال مةةً  ecodedمحةةتل ق   
(  ةة ي)ا  ال مةوز(ن   ة ي ع ة ااي  السةيد  ةة ي)ا  ال مةوز( 1982اللغوي عل م ىن(ن  ا ةو  

وِّل ال    مً اللغوي عل ال ىن ال اد(ن    حية
ًي   لريكةةةةةةةا  ةةةةةةةةة حل  الشةةةةةةةة) م(ن  ecodagedecoding. dمحةةةةةةةتل ق    ي عةةةةةةةة  رمةةةةةةةة

(  ةةة  ا  ال مةةوز(    هةة (   اسةةتي اب(ن   سةةاة   بةةة  ةةة  ا  ال مةةوز(ن   ةة ي 1986 ا ةةو  
 ع  ااي  السيد  ة  ا  ال موز(    ويل ال مً اللغوي عل ال ىن ال اد(ن 
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ًي 1986ي عةةةة  ا ةةةةو   ituationntact scoمحةةةةتل ق    (  ةةةةة موقل مرياشةةةة (ن  رمةةةة
   لريكا  ة  و  التطاع(ن    ي ع  ااي  السيد  ة موقل مرياش (ن 

ي عةةة  ع ةةة ااي  ال)ةةةالي  ةةةة توا ل ع قةةةا  ommunicationinterethnic cمحةةةتل ق   
 مش ك(ن 

 ي ع    لريكا  ة اابام األجانت(ن  alkforeign tمحتل ق   
ي عةة  اطةةود عيةةاد  ةةة املتحال الرياشةة  القةةاج   nteractionface i-to-faceتل ق محةة  

(   ةةةة ي ع ةةةة ااي  السةةةةيد  ةةةةةة ت)اعل 1986علةةةةى املتحةةةةال  جهةةةةا  لوجةةةة (ن  ي عةةةةة  ا ةةةةو  
 ي ع    لريكا  ة توا ل  جااا(ن ommunicationcace face to fالواجهة(ن  محتل ق 

 propositionalعيةةةاد  ةةةةة الت ية(ن  محةةةةتل ق ي عةةةة  اطةةةةود  reetinggمحةةةتل ق   

reetingg  ي عةة  اطةةود عيةةاد  ةةة  ية تتضةةطمل قضةةية(ن  محةةتل قpropositional -non

reetingg  ي ع  اطود عياد  ة  ية مل تتضطمل قضية(ن  
ي عةة    لريكةةا  ةةة تريادل ا املةةة(ن  اطةةود عيةةاد  ommunicationchatic pمحةةتل ق   

 ي(ن  ة التوا ل الود  
(    ي ع  ااي  السيد  ة تريادل 1982ي ع  ا و   ommunionphatic cمحتل ق   

ًي   لريكةةةةةا  ةةةةةة تريادل 1986الشةةةةةاع (ل  ي عةةةةة  ا ةةةةةو   (  ةةةةةة لغة اجتطاعيةةةةةة(ن  ي عةةةةة  رمةةةةة
 ا املة(ن 

ي عةة    لريكةا   ةة ي ع ةة ااي   onctionic function, phatique fhatpمحةتل ق   
 ا املة(ن   ساة   بة  ة   ي)ة انتريااية(     ي)ة عقامة املتحال(ن السيد  ة   ي)ة 

ًي   لريكا  ة  يات مأعورم(ن  alutationsidiot sمحتل ق     ي ع  رم
(  ةةةةةةةة اتحال 1986ي عةةةةةةة  ا ةةةةةةةو   ommunicationintragroup cمحةةةةةةةتل ق   

ًي   لريكةةةا  ةةةة توا ل وةةةطظطاع ا(ن وةةةطظطاعا(   اتحةةةال وةةةطمل عةةةاعا(ن  ي عةةة  رمةةة
    ي ع  ااي  السيد  ة اتحال داالل ا طاعة(ن 

ي عةةةة  حسةةةةمل السةةةة  اا  ةةةةة ت)اعل متريةةةةادل(ن  ractionéInteraction, Intمحةةةةتل ق   
ًي   لريكال  السديل    ي ع  ااي  السةيد   اطود عياد  ة الت امل املتحا  ال ادي(ن  رم

عيةةةةاد  ةةةةة ال)ه  التريةةةةادل(ن  ي عةةةة  اطةةةةود ntelligibilitmutual i ةةةة ت)اعل(ن  محةةةةتل ق 
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 mutual intelligibilityمحةتل ق ن    (  ة  ه  متريادل(    وةو  متريةادل(1986 ا و  
 ي ع    لريكا  ة ت)اا (ل   ي ع  ااي  السيد  ة ت)اا   متريادل(ن  

ي عةة  اطةةود عيةةاد  ةةة الت امل املتحةةا  الكالمةةا(ن  nteractioni erbalvمحةةتل ق   
 vrebal -nonمحةةةتل ق  ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة ت)اعل لغةةةوي(ن    (1986 ا ةةةو  

nteractioni  ي ع  اطود عياد  ة الت امل املتحا  غ  الكالما(ن 
ي عةةةةة    لريكةةةةةا  ةةةةةةت ا ب  الكةةةةةالة(ن  ي عةةةةة  اطةةةةةود عيةةةةةاد  alkingt-turnمحةةةةةتل ق   

 الد ر(ن  ة أالا -ي م ظط  التترييقا- ة ت ا ب األد ار ي احلدي (ن  ا و  
ًاة(ن  ا ةةةةةو   onformitycمحةةةةةتل ق    ًي 1986ي عةةةةة  اطةةةةةود عيةةةةةاد  ةةةةةة امللت (ل  رمةةةةة

   لريكا  ة انسظاة(ن    ي ع  ااي  السيد  ة متا قة(ن 
   مصطلحات تتعلق بنتائج التنوعات الل ويةا سابعاص 

محةةةتل ات الت وعةةةات  أنتظتهةةةانسةةةت  ب ا ةةةا محةةةتل ات تةةةدل علةةةى تلةةةا ااعةةةار الةةةر 
ل  كطةةةا اةةةو م لةةةوة عةةةمل املرتريةةةا  الوعيةةةت  ةةةني اللغةةةة  ا تطةةة   عالقتهطةةةا مةةة    ضةةةهطا اللغويةةةة

أ  –الةةةري ض  ةةةد أا ا طاعةةةات اللغويةةةة مل ت)تةةةأ تت)اعةةةل  لغا ةةةال  ي ةةةت  مةةةمل نلةةةا الت)اعةةةل 
ًاح مسطيات ت تريْ  -الت امل اللغات أ  اللهظات ي عقلي  م نيل  تارم  تقارب لغةة  تارم  ت

ظةةةة أ  لك ةةةة مةةةمل لك ةةةةن  تةةةارم أالةةة ى   هةةةور أقليةةةات  تةةةوي علةةةى مةةةمل لغةةةة أ  هلظةةةة مةةةمل هل
 قوميات مت ددمل  ال  ج  ان

 حني ن يد ال    ي محتل ات الت وعات اللغوية السا قة  ن  تها مة  الحةتل ات الةر 
 س   وها س ظد أا مثة ارتريانا  سريرييا   ي هطا نستلهط  ممل الالل ع ونة ااا الري  ن

 نتاج  الت وعات اللغوية  ها على ال  و التا ق أما  ال سرية لحتل ات
 ي عةة  ع ةة ااي  ال)ةةال ي  ةةة قريول  acceptance of language planningمحةةتل ق 

 التختيْ اللغوي(ن 
ًي   لريكةةةةةةةةال  hangelanguage cمحةةةةةةةةتل ق    ي عةةةةةةةة  حسةةةةةةةةمل السةةةةةةةة  اال  رمةةةةةةةة

ة التغ  اللغةةةوي(ن (ل   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة تغ  لغةةةوي(ن  اطةةةود عيةةةاد  ةةة1982 ا ةةةو  
  ي ع  اطد  وزي  ة تغي  اللغة(ن 
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(  ة التغ  اللغةوي(ن 1982ي ع  اطود عيادل  ا و   hangelinguistic cمحتل ق   
(  ةةة  و ل لغةةةوي(ن  ت عةة   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةةة تغ   1989 تة عةة  ي ال ظةة  الوحةةد  

 لغوي(ن 
ًي   لريكا  ة موت اللغة(ن ي ع  ع    eathlanguage dمحتل ق     ااي  ال)اليل  رم
ًي   لريكةا 1989ي ع  ال ظ  الوحد   evelopmentlanguage dمحتل ق    (ل  رم

 ةةةة ارتقا  اللغةةةة(ن  ي عةةة  ع ةةة ااي  ال)ةةةالي  ةةةة التتور اللغةةةوي(ن  ي عةةة  اطةةةد  ةةةوزي  ةةةة ال طو 
ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة جو  اللغةةة( (  ةةة جو  لغةةوي(ن  ي عةة   ةة  1986اللغةةوي(ن  ي عةة  ا ةةو  

   تتور اللغة(ن 
ًي   لريكةا  ةة ان قا   aintenancelanguage mمحتل ق    ي ع  ع  ااي  ال)اليل  رم

(  ةةة احل)اظ علةةى اللغةةة(ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة ا ا  ة 1986اللغةةوي(ن  ي عةة  ا ةةو  
 على اللغة(ن  

ي  ال)اليل   ابال   ال  ا  ة الت ول اللغوي(ن ي ع  ع  اا hiftlanguage sمحتل ق   
(ل  عريةةةد ال سةةةول شةةةا    ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة  و ل 1989   لريكةةةال  ال ظةةة  الوحةةةد  

 (  ة تغ  لغوي(ن 1986لغوي(ن  ي ع  ا و  
( 1989(ل  ال ظةةةة  الوحةةةةد  1986ي عةةةة  ا ةةةةو   witche sanguaglمحةةةةتل ق   

 ة  و ل لغوي(
 ع  ااي  السيد  ة  و ل اللغة(ن ن    ي 242

ًي  inguistiquel éommunautlinguistic community, cمحةةتل ق    ي عةة  رمةة
ل  السديل    ي ع  ااي  السةيد  ةة عاعة لغويةة(ن  ي عة  -ي م ظطي  -  لريكال  ا و  

 عميل ي قوب   ال  ا  ة ا طاعة اللسانية(ن 
ًت عياد  ة ال    اللغةوي  املسةت طال( ت ع   anguageusage of lمحتل ق    علية ع

 ة استخداة اللغة(  selanguage u( محتل  1986ن  ي ج  ا و  243  استخداة اللغة(
   است طال اللغة(ن

                                                 
 ن  Language Shiftم اد  لحتل   Language Switchياب  اطد ا و  ي م ظط  التترييقا أا محتل   242
ًت عيةةاد نل ةةظ أاةةا قةةد أعريتةة  الحةةتل  األلةةا   243 ًي أمةةاة الحةةتل  ان  Sprachgebrauchي م ظةة  الحةةتل ات اللغويةةة  األد يةةة لةةة عليةةة عةة  Use ofليةة

Language   القا ل ال  يب للطحتل ني اوق  ال    اللغوي(   املست طال(ن  أعريتة  الحةتل  األلةا Sprachverwendung  ًي ن)سة ل أمةاة الحةتل  ان لية
  القا ل ال  يب هلطا اوق  استخداة اللغة(ن 
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ًت عيةةاد  ةةة ت قية اللغةةة مةةمل الةةداليل(ن  urismlanguage pمحةةتل ق    ت عةة  عليةة  عةة
ًعة ال قةةةةا   urismp محةةةةتل ق  اللغةةةةوي(ن   ةةةة ي ع ةةةة ااي  السةةةةيد ي عةةةة  اطةةةةود عيةةةةاد  ةةةةة ن

(   ةة ي ع ةة ااي  1982ي عةة  ا ةةو   uritylanguage p ةةة ماات ال قةةا (ن  محةةتل ق 
 السيد  ة نقا  اللغة(ن 

ًت عيةةةةةةةادل  tratalanguage sمحةةةةةةةتل ق    ي عةةةةةةة   ةةةةةةةابال   الةةةةةةة  ال  عليةةةةةةةة عةةةةةةة
اللغةةةة(ن  (ل   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة مستويات1989(ل  ال ظةةة  الوحةةةد  1982 ا ةةةو  

ًي   لريكا  ة نريقات اللغة(ن    ي ع  رم
ًي   لريكةةةال   ةةةة ي 1986ي عةةة  ا ةةةةو   onflictlanguage cمحةةةتل ق    (ل  رمةةة

 ع  ااي  السيد  ة   ان لغوي(ن 
ي عةة   ةةابال   الةة  ا  anguesl ontact deslanguage contact, cمحةةتل ق   

اع لغةةةوي(   احتكةةةاك لغةةةوي(ن  ال ظةةة   ةةةة مت -ي م ظطي ةةة -ن  ا ةةةو   ةةةة املتحال اللغةةةوي(
(  ةةةةةةة تداالل اللغةةةةةةات(ن    لريكةةةةةةا  ةةةةةةة متاع لغةةةةةةوي(ن  السةةةةةةدي  ةةةةةةة احتكاك 1989الوحةةةةةةد  

اللغةةات(ن   سةةاة   بةةة  ةةة اتحال اللغةةات(   متةةاع لغةةوي(ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة اتحال 
 Contact of Languageريةةارك محةةتل  اللغةةات(   تةةداالل اللغةةات(ن  يةة ج  مريةةارك مة 

  ة تقارب(   متاع(ن 
ي عةة   ةةابال   الةة  ال  اطةةد  ةةوزيل  سةةاما عيةةاد  lanninglanguage pمحةةتل ق   

ًي   لريكةةةال  ال ظةةة  الوحةةةد  1986ح  ةةةا  ةةةة التختيْ اللغةةةوي(ن  ا ةةةو   (ل 1989(ل  رمةةة
ي عة   hangeplanned language c   ي ع  ااي  السيد  ة يتيْ لغوي(ن  محةتل ق 

ًي   لريكةةةةا  ةةةةة تغ   لغةةةةوي خمتةةةةْ(ن  ةةةةابال   الةةةة  ا   ةةةةة التغ  اللغةةةةوي الختةةةةْ(  ي عةةةة  رمةةةة
    ي ع  ااي  السيد  ة تغ   لغوي خمتْ ل (ن 

عالعة مقا الت ع  ية ي الحادر  ااق  عاجلة لغوية(ق ممل  language familyحتل ق  ل      
ًي   لريكال  عريد ال سول شا ل  ا و   ًت عيادل  رم (ن   أسة م لغويةة(ق 9821 و  علية ع

(ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد 1986(ل  ا ةةو  1989مةةمل  وةة   ةةابال   الةة يملل  ال ظةة  الوحةةد 
(ن   رد ي ال ظةةةة  الوحةةةةد 1989ي م ظطةةةة ن    حةةةةيلة لغويةةةةة(ق مةةةةمل  وةةةة  ال ظةةةة  الوحةةةةد  

 الاي تة ج  عل ال  يب  ة  حيلة لغويةة(  اةو ن)ةس anguagefamily of l( الحتل ق 2002 
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(ن  يةةةاب  عريةةةد ال سةةةول 1989القا ةةةل ال ةةة يب الةةةاي يقا ةةةل الحةةةتل  األ ل ي ال ظةةة  الوحةةةد  
  ي ع   ة عاجالت لغوية(ن  amilieslinguistics fشا  الحتل ق 

( 1989ي عةةة  عميةةل ي قةةةوبل  ال ظةةة  الوحةةةد   niversalslanguage uمحةةتل ق   
ًي   لريكا  ة عا2002  (  ةة عطوميات 1982لي ات لغوية(ن  ا ةو  ( ة بلي ات لغوية(ن  رم

لغوي ةةةة(ن  سةةةاما عيةةةاد ح  ةةةا  ةةةة ال طوميات اللغويةةةة(ن   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة  اا م لغويةةةة 
( 1982ي عةةةة  ا ةةةةو   niversalitylanguage uعاليةةةة(   بلي ةةةةة لغويةةةةة(ن  محةةةةتل ق 

  ة عطومي ة لغوية(ن    ي ع  ااي  السيد  ة عالي ة اللغة(ن 
 languageي ع  ع ة ااي  ال)ةالي  ةة الواقل اللغويةة(  ttitudelanguage aمحتل ق   

ttitudesaًي   لريكا  ة موقل لغوي(ن  ن  رم
ي عةةةةةةة   ةةةةةةةابال   الةةةةةةة  ا  ةةةةةةةة األقلي ة اللغويةةةةةةةة(ن  inoritylinguistic mمحةةةةةةةتل ق   

 (   ي ع  ااي  السيد  ة أقلي ة لغوية(ن 1982 ا و  
ًي   لريكةةال  ا ةةو   slei linguisticمحةةتل ق    ًي م لغويةةة(ن 1982ي عةة  رمةة (  ةةة ج

ًيةةةة  ًي م اللغويةةة(ن  ا ةةاك محةةتل  ألةةا  قةةد انتقةةل عل اللغةةة ان لي  جمطةة  اللغةةة ال   يةةة  ةةة ا 
 ن prachirsels يقا ل  القا ل ال  يب الابور  اوق 

ًي   slandlinguistic iمحتل ق     م لغوي ة(ن ي ع    ي ع  ااي  السيد  ة ج
ًي   لريكةةا  ةةة م بً املعتريةةار اللغةةوي(ن   ةة ي  enterprestige cمحةةتل ق    ي عةة  رمةة

 ع  ااي  السيد  ة م بًة مكانة(ن  
ًي   لريكا  ة سيت م اللغة(ن  ominancelanguage dمحتل ق     ي ع  رم
ًي ا ةةو   lternationlinguistic aمحةةتل ق    (  ةةة ت ا ب لغةةوي(ن 1986ي عةة  رمةة

    ي ع  ااي  السيد  ة تريادل  لغوي(ن
ًي   لريكةا  ctspeech aمحةتل ق     ي عة   ةابال   الة  ا   ة ي ع ة ااي  السةيدل  رمة

 ةةةةةة حد  بالمةةةةةا(ن  عميةةةةةل ي قةةةةةوب  ةةةةةة ال) ل الكالمةةةةةا(ن  اطةةةةةد  ةةةةةوزي  ةةةةةة أ  ال الكةةةةةالة( 
ctsspeech a ن  الال ةةة  محةةةتل قpeechact of s    ي عةةة  حسةةةمل السةةة  اا  ةةةة حد 
ما(ن  عريد ال سةول شةا   ةة حد  بالمةا(ن  يشة  الةدبتور ايةا الةديمل اسةت عل أا بال

ل  ةةةةاأل ل ي ةةةةود ال)ضةةةةل ي عدالالةةةة  ي  لسةةةة)ة اللغةةةةة  مثةةةةة االتال ةةةةا  جوا يةةةةا   ةةةةني الحةةةةتل ني 
الاي قام   لس)ت  على دراسة   John L. Austinال)يلسو  اللغوي جوا مل شو أ س  
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ا ل  علةةى أا اللغةةة جةدي م  املاتطةةاة أع ةةا  ت)اعلهةةا مةة  سةةلوك اللغةة ي سةةياق السةةلوك اننسةة
اننسةةةةاال  القا ةةةةل الةةةةدقيت هلةةةةا اةةةةوق  ال) ةةةةل الكالمةةةةا(ن أمةةةةا الحةةةةتل  الثةةةةا   هةةةةو ت عةةةةة 

للدمللةة  ة  علةى  Buhlerالاي استخدم  عا  ال )س  ةوال   sprechaktللطحتل  األلا  
 ل الدقيت هلا اوق  احلد  الكالما(ن  تةاب  ل  القا244م)هوة ع دار القول ال توق  ال) ل

ًت الحةةةةتل  األلةةةةا    ت عةةةة   ةةةةة ن  ية احلةةةةد  الكالمةةةةا(ن  sprechakttherorieعليةةةة  عةةةة
 اةاه ال عةة تت)ةت مة  م)هةوة الحةتل  الةةاي  وة    ةوال  غة  عا نقتةة ت اروة ا م هةا اةةو 

ًي  حةتل  األلةا  الةاي مل  ةد مقةا ال  هلةاا ال speech act theoryاعتطةاد الحةتل  ان لية
ًي اللسةا   ةة ن ة ا  عل نريي ةة ال بيةت  act of speech theoryمةمل نقلة  عل ال ظة  ان لية

ًيةة مةمل جهةةل  نريي ةة تحةور الحةتل  الختلةل ع ة  ي  ي اللغة األلانية ع ها ي اللغة ان لي
 ممل جهة أال ىن  speech actمحتل  

 ع  اطود عياد  ة السا ام اللغوية(ن    ي ع ة ااي  ي qualitylinguistic eمحتل ق   
ي عةةةةةة  اطةةةةةةود عيةةةةةةاد  nequalitylinguistic iالسةةةةةةيد  ةةةةةةة مسا ام لغويةةةةةةة(ن  محةةةةةةتل ق 

  ة الالمسا ام اللغوية(ن 
 ي ع  اطود عياد  ة األ  اد اللغوية(ن  xogamylinguistic eمحتل ق   
(  ةةةةة ت ون لغةةةةوي(ن   ةةةة ي 1986و  ي عةةةة  ا ةةةة iversitylinguistic dمحةةةةتل ق   

 ع  ااي  السيد  ة ت ون لغوي(   االتال  لغوي(ن  
ًت عيةةاد  ةةة عالقة التقةةارب  ةةني  elationshiplanguage rمحةةتل ق    ت عةة  عليةةة عةة

 اللغات(ن 
ي عةةة  عريةةةد الواةةةاب تةةة     ةةةة نا    ialectalisationn, dialectalizatiodمحةةةتل ق   

( 1989  ال  ا  ةة تشة  ت اللغةات  عل هلظةات(ن  ال ظة  الوحةد   اللهظة ا لية(ن   ابال
ًي   لريكا  ةة ت)  ن هلظةا(ن 1982 ةتش  ت اللغة  عل اللهظات(ن  ا و   (ل  السديل  رم

 مريةةارك مريةةاركل  اطةةد  ةةوزي  ةةة تش  ت عل هلظةةات(ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة تش ت اللغةةة 
 عل هلظات(ن 

                                                 
 ن 43(ل ص2003تحا ان  القاا مق دار   حةل ايا الديمل استل ان)تا  ال ست اللسا ل دراسة ي التداالل املال 244
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ي ع  السدي  ة ت) ن هلظا(ن  مريةارك مريةارك  ةة تش  ت عل  ialectisationdمحتل ق   
 هلظات(ن 

ًي   لريكةةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةةة توحيد هلظةةةةةةةةةةةةةا(ن  edialectalizationdمحةةةةةةةةةةةةةتل ق    ي عةةةةةةةةةةةةة  رمةةةةةةةةةةةةة
(  ةةة عزالة املالةةتال  1989(  ةةة تقل ص ال)ةةوارق اللهظيةةة(ن  ال ظةة  الوحةةد  1982 ا ةةو  

 لهظي ة(   توحيد هلظا(ن اللهظا(ن    ي ع  ااي  السيد  ة عزالة ال)وارق ال
ًي   لريكال    ي ع ة ااي  السةيد 1986ي ع  ا و   idialectalbمحتل ق    (ل  رم

  ة ع اجا اللهظة(ن 
ًي   لريكةةا  ةةة ع اجية اللهظةةة(ن 1986ي عةة  ا ةةو   idialectalismbمحةةتل ق    (ل  رمةة

   يةاا األالة اا يقةا الا أيضةا   ال)اسا ال)ه ي  ةة ازد اجية هلظي ةة(   هلظتاني ةة(ن  القةا الا ال
 ن  ي ع    ي ع  ااي  السيد  ة ماات الث اجية اللهظية(ن idialectismbمحتل  

(  ةةة    ق هلظي ةةة(ن  ال ظةة  1982ي عةة  ا ةةو   ifferences, dialect dمحةةتل ق   
د (  ة االتال  اللهظات(ن    ي ع ة ااي  السةيد  ةة    ق اللهظةات(ن  اطة1989الوحد  

ًا ي  ةةة هلظات  ارقةةة(   يةة ج  السةةدي محةةتل  ن  rentielsédiff sdialecteرشةةاد احلطةة
rentielédialecte diff ة هلظة  ارقة(ن  
ًي   لريكا  ة ت ون هلظا اجتطاعا(ن  ariationsocial dialect vمحتل ق     ي ع  رم
ات(ن   ة ي ي ع  حسمل الس  اا  ة تقسي  لغة ي هلظ plittingdialect sمحتل ق   

 ع  ااي  السيد  ة ان)حال هلظا(ن 
ًت عيةاد  ةة مستويات اللغةةة( anguagevariation of lمحةتل ق    ن 245ت عة  عليةة عة

 (  ة مستويات اللغة(ن 2002تة ج  ي ال ظ  الوحد   anguagelevel of l محتل ق 
 ال ظةة  ي عةة   ةةابال   الةة  ا  ةةة احلد د اللغويةةة(ن  oundarylanguage bمحةةتل ق   

 (  ة حد  لغوي(ن  1982(  ة حد د لغوية(ن    لريكا  ة ي  لغوي(ن  ا و  1989الوحد  
(  ةةةة ت وعات لغويةةةة(ن    لريكةةةا 1982ي عةةة  ا ةةةو   arietylanguage vمحةةةتل ق   

 languageن  ية ج   ة ي ع ة ااي  السةيد محةتل  arietyv anguagel ةة ت ون لغةوي( 

arietiesv لغة(ن  ة ت وعات ال 

                                                 
(   االتال (ن قاموع   نسا ي ع يبل  Variationياب    ي ع  ااي  السيد ي م ظط  محتل   245  ةن 1906 ي ع   ة تغ  
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(  ةةةةة متغ   2002تةةةةة ج  ي ال ظةةةة  الوحةةةةد  قةةةةد  d) ialectalvariant-(محةةةةتل ق   
 هلظا(ن 

 dialect(   ةةة ت وعات هلظي ةةة( 1986ي عةة  ا ةةو   ariationdialect v محةةتل ق

ariationsv ًي   لريكةةةةةا  ةةةةةة ت ون هلظةةةةةا(ن  ال)اسةةةةةا ال)هةةةةة ي  ةةةةةة تغاي  هلظةةةةةا(ن   رد ن  رمةةةةة
ات هلظي ة(ن  tionsdialectal variaمحتل    ع د   ي ع  ااي  السيد  ت ع   ة تغ  

ًي   لريكةا  ةة الليْ هلظةا(ن 1986ي ع  ا و   ixturedialect m محتل ق  (ل  رمة
 ةة االتال  هلظةا(ن   ة ي ع ة ااي   ialectmixture of d ي ج  ال)اسا ال)هة ي محةتل  
 السيد  ة الليْ ممل اللهظات(ن 

(  ةةةةة  و ل هلظةةةةا(ن   ةةةة ي 1986ي عةةةة  ا ةةةةو   chingwitdialect s محةةةةتل ق  
 ع  ااي  السيد  ة  و ل اللهظات(ن  

ي عةةةةةة  عريةةةةةةد الواةةةةةةاب تةةةةةة     ةةةةةةة التغ    linguistique-ociovariable s محةةةةةةتل ق 
 السوسيولوجا(ن 
ي ع  ال)اسا ال)ه ي  ة ععادم   ا  اللهظات(ن  ialectcturing of destrur محتل ق 
ي عةة  ال)اسةةا ال)هةة ي  ةةة ععادم   ةةا   ialectocial restructuring of ds محةةتل ق 

 اجتطاعية هلظات(ن 
 ي ع  ال)ه ي  ة مسا ة هلظي ة(ن  istancedialect d محتل ق 
(  ةةةة اقترياع هلظةةةا(ن  ت عةةةة  1982ي عةةة  ا ةةةةو   dialect borrowing محةةةتل ق 

(  ةةة داليل هلظةةا(ن 1989 ظةة  الوحةةد    لريكةةا  ال)هةة ي  ةةة اق اب هلظةةا(ن  تةةة ج  ي ال
    ي ع  ااي  السيد  ة اق اب اللهظات(ن 

ًي   لريكا  ة مت دد اللهظات(ن  ultidialectalmمحتل ق     ي ع  رم
ي ع  اطود عياد  ة الكه  يلة(ن  عريةد الواةاب  reolisationcreolization, cمحتل ق   

ًي ( 1982تةةةة     ةةةةة التهظني اللغةةةةوي(ن  ا ةةةةو   ًي (ن  رمةةةة  ةةةةة  ظني اللغةةةةة(ن  السةةةةدي  ةةةةة مت
ًا   ًا (ن  مريةةةارك مريةةةارك  ةةةة  ظني اللغةةةة(   تول ةةةد اللغةةةة(ن  اطةةةد  ةةةوزي  ةةةة امتةةة   لريكةةةا  ةةةة امت

ً  لغتني(ن    ي ع  ااي  السيد  ة توليد(ن    نشو  لغة   طلية م
ة ي عةةةة  اطةةةةود عيةةةةاد  ةةةةة عزالة  ةةةة) ecreolisationdecreolization, dمحةةةةتل ق   

ًي (ن  ًي   لريكا  ة اظ  ال  الك يولي ة(ن  عريد الوااب ت     ة نًن  )ة التهظني اللغوي(ن  رم
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ًي (ن  محةةةةةتل ق  ypercreolizationhمحةةةةةتل ق    ًاة الةةةةة ًي   لريكةةةةةا  ةةةةةة الت ي عةةةةة  رمةةةةة
ontinuumcreole c-post  ًي (ن  ي ع    لريكا  ة سلسلة ما   د ال

ي عةةة  اطةةةود عيةةةاد  ةةةة عطلية ال نةةةني(ن  tionidginisazation, pidginipمحةةةتل ق   
ي عةة   jorationér   لريكةةا  ةةة االتال (ن   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد  ةةة التهظني(ن  محةةتل ق 

ًا (ن  Mixingالسدي  ة  ظني(ن  محتل ق   ي ع    لريكا  ة امت
(  ةة أحادي 2002تةة ج  ي ال ظة  الوحةد    omoglosse, homoglosshمحةتل ق   
(ن   سةاة   بةة  ةة  حيد اللغةة(   أحةادي اللغةة(ن   ة ي ع ة ااي  السةيد  ةة م ظ  لغةات اللغةة

ي ع  اطود عياد  ةة   د أحةادي اللغةة(ن    لريكةال  onoglotmمت  د الكتا ة(ن  محتل ق 
(ل  مريةةةةةةارك مريةةةةةةاركل   ةةةةةة ي ع ةةةةةة ااي  السةةةةةةيد 1989(ل  ال ظةةةةةة  الوحةةةةةةد  1982 ا ةةةةةةو  

 ن ال  ا  ة األحادي اللغة( ة أحادي اللغة(ن   ابال   
ي عةةةة   ةةةةابال   الةةةة  ال  اطةةةةود عيةةةةادل  onolinguemonolingual, m محةةةةتل ق 

(ل   سةةةةاة   بةةةةةل  اطةةةةد 2002(  1989(ل    لريكةةةةال  ال ظةةةة  الوحةةةةد  1982 ا ةةةةو  
 وزيل  ة ي ع ة ااي  السةيدل  عريةد ال سةول شةا   ةة أحادي اللغةة(ن  ي عة  السةدي  ةة   يد 

ي عةة    لريكةةا  ةةة أحادي ة اللغةةة(ن   ةة ي ع ةة ااي   onolingualismmمحةةتل ق اللسةةاا(ن   
nilingueunilingual, uالسيد  ة األحادي ة اللغوية(ن  محتل ق 

ي ع    لريكال   ساة  246
  بةةةةل   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة أحادي اللغةةةة(ن  السةةةدي  ةةةة  حيد اللسةةةاا(ن  عريةةةد ال سةةةول 

 شا   ة أحادي اللساا(ن 
 إليةةا مقا ال ةةةا الثريتةةةة ي الحةةةادر  الترياي ةةةة ي  iglossiediglossia, dمحةةةتل ق ا أم ةة
 الحياق

 المقابل المصد 
 ازد ا  اللهظات  دتلوسيا( اطود عياد

ع  ااي  ال)اليل  عريد الوااب ت   ل 
(ل  اطد  وزي ايا الديملل 1986 ا و  

ًي   لريكال  ال)اسا ال)ه يل  عريد   رم

 ازد اجية اللغة

                                                 
ال   يةة الةابور أعةالهل  )ةا  ةيغة ال ظةاري  ةد ي ج  اطد ال ظاري ااا الحتل   ة لغة  احدم(ل  نستشل ممل الالل ت عت  االتال ا  ني  يغت  الختةارم  القةا الت  246

 ةن 1906ان  ق قاموع   نسا ي ع يبل  -أا الو ل عاجد عل اللغة ن)سهال  ي طا ي القا الت ال   ية الثالعة  د أاا ت ود عل التكل ن 
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 ا ال سول ش
(   ابال   ال  ال 1990الليل أمحد الليل 

   ي ع  ااي  السيدل  ال ظ  
 (2002الوحد 

 املزد ا  اللغوي

 هلظات عوا ية أ و  ك  أمحد  اقادر
ًد جة (1982ا و    لغة م

 ع اجية السدي
ًد جة  ساة   بة  ازد اجية اللغةن لغة م

وحد عميل ي قوب   ال  ال  ال ظ  ال
 1989 

 ع اجية اللغة

ًد جة مريارك مةريارك  ع اجية اللغة  لغة م
 املزد اجية اللغويةن دتلوسيا ساما عياد ح  ا
( 1989(  السةةةديل  عميةةةل ي قةةةوبل  ال ظةةة  الوحةةةد 1982 نل ةةةظ ي ت عةةةة ا ةةةو  

  هلاا الحتل  املنتالق حنو ت عت  د ا املنتالق ممل التحور الاي يكت ل الحتل ن 
 ةةةةة ازد اجية اللغةةةةة الوسةةةة ة(ن  iglossiabroad dمحةةةةتل ق  يةةةة ج  ع ةةةة ااي  ال)ةةةةال ي 

 ةةةة ازد اجية اللغةةةة ع اجيةةةة التةةةداالل(ن  محةةةتل ق  iglossianested d-double محةةةتل ق 
riglossiat   ةةةةةةة املزد اجية اللغويةةةةةةة الثالعيةةةةةةة(ن  محةةةةةةتل ق iglotted  ي عةةةةةة  الليةةةةةةل أمحةةةةةةد

ي عة  اطةود عيةاد  ilinguebilingual, bت(ن  محةتل ق (  ة مت دد اللهظا1990الليل 
ًد   اللغةةةة(ن  ا ةةةو   (   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة ع اجا لغةةةوي(ن  جمةةةدي  اريةةةةة 1982 ةةةة م

ًي   لريكةال  ال ظة  الوحةد   (  ةة ع اجا اللغةة(ن  ال ظة  الوحةد 1989 بامل اله دعل  رم
ًت عيةةةاد  ةةة ع ا2002  ًد   اللغةةةة(ن  عليةة  عةةة جا اللغةةةة(   متريةةون  لغتةةةني(ن  السةةةدي (  ةةة م

ًد  (ن  ا و   (  ة ع اجا لغوي(   ع لغوي(ن   ساة   بة  ةة ع اجا لغةوي(ن  اطةد 1986 ة م
 ةةةوزي  ةةةة مت د  لغتةةةني  حةةةورم نريي ي ةةةة(ن  ال)اسةةةا ال)هةةة ي  ةةةة لغتا (ن  عريةةةد ال سةةةول شةةةا  

  ة متكل   لغتني(ن 
  الت ع  ية بث م اا على ال  و التا قمقا ilinguisme, bilingualismbحتل ق  ل
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 المقابل المصد 
 املزد ا  اللغوي اطود عياد
(  اطد 1982 ابال   ال  ال  ا و  

 وزيل  عريد الوااب ت   ل  عريد ال سول شا ل 
  ساما عياد ح  ال  جمط  اللغة ال   ية  القاا م

 ع اجية لغوية

 ازد اجي ة السدي
م ظ  الحتل اتل عميل ي قوب   ال  ال   

 (1989 ال ظ  الوحد  
 ازد اجية اللغة

 ازد اجية لغوي ة (2002ال ظ  الوحد  
 ع اجية اللغة  ع اجية لغوية  ساة   بة

ماات الث اجية اللغوي ة  ماات املزد ا     ي ع  ااي  السيد
 اللغوي

 ازد اجية اللغة  لغتاني ة ال)اسا ال)ه ي
يهةا   ةض مةمل ت عةوا اةاا الحةتل  شةريي   ةالر نالح هةا ي ت عةة عا األالتا  الر  قة   

ملل  م ظة  يةادل  السةديل   عميةل ي قةوب   الة ين  )ةا ت عةة اطةود عdiglossiaمحتل  
(ل  القا ةةةل الثةةةا  ي ت عةةةة  ةةة ي ع ةةة ااي  2002-1989الحةةةتل اتل  ال ظةةة  الوحةةةد  

ر الحةةتل   مدلولةة ن  القا ةةل الةةدقيت السةةيدل  ت عةةة ال)اسةةا ال)هةة ي   ةةد  الةةانة حةةول تحةةو  
 اوق  الث اجية اللغوية(ن 

 ةةة الت دد اللغةةات(ن  ultilinguemultilingual, m ةةابال   الةة  ا محةةتل ق  يةة ج   
ًي   لريكةةال  السةةديل   سةةاة   بةةةل   ةة ي السةةيد  ةةة مت دد -ي م ظطي ةة - ا ةةو   ل  رمةة

  مةةةتكل  لغةةةات(ن  ال)اسةةةا ال)هةةة ي  اللغةةةات(ن  عريةةةد ال سةةةول شةةةا   ةةةة ن  لغةةةات مت ةةةددم(
(  ةةةةةةةةةةةةةة مت دد اللغةةةةةةةةةةةةةة(ن  محةةةةةةةةةةةةةتل ق 2002 ةةةةةةةةةةةةةة مت ددم اللغةةةةةةةةةةةةةات(ن  ال ظةةةةةةةةةةةةة  الوحةةةةةةةةةةةةةد  

ultilingualismm   ًي   لريكةةةال  السةةةديل 1982ي عةةة   ةةةابال   الةةة  ال  ا ةةةو (ل  رمةةة
(  ةةة ت دد اللغةةةات(   ت ةةدد لغةةةوي(ن 1986 عريةةد ال سةةول شةةةا   ةةة ت دد اللغةةةات(ن  ا ةةو  

  بةةةة  ةةةة ت دد اللغةةةات(   ت دديةةةة اللغةةةات(ن   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة ماات ت ةةةد د   سةةةاة 
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(ل  ال ظة  1982ي عة   ةابال   الة  ال  ا ةو   lurilingualismpاللغات(ن  محتل ق 
ًي   لريكةةةا  ةةةة ت دد اللغةةةات(ن  ال ظةةة  الوحةةةد  1989الوحةةةد   (  ةةةة ت ددية 2002(ل  رمةةة

  lurilingualpة ماات الت دديةةةةة اللغويةةةةة(ن  محةةةةتل ق لغويةةةةة(ن   ةةةة ي ع ةةةة ااي  السةةةةيد  ةةةة
(  ةةةةةةةةة مت دد اللغةةةةةةةةات(ن  محةةةةةةةةتل ق 2002(ل  ال ظةةةةةةةة  الوحةةةةةةةةد  1982ي عةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةو  

olyglossiap  ي عةةةة  ع ةةةة ااي  ال)ةةةةالي  ةةةةة الت ددية اللغويةةةةة(ن  محةةةةتل قolyglotp   ي عةةةة
(ل  1989  الوحةةةد  حسةةةمل السةةة  اا  ةةةة متكل   ةةةأبث  مةةةمل لغتةةةني(ن   ةةةابال   الةةة  ال  ال ظةةة

ًي   لريكةال  مريةارك مريةارك  ةةة مت دد 1982 ةة الت دد اللغةات(ن  ا ةو   (ل   سةاة   بةةةل  رمة
اللغةةات(ن  السةةةدي  ةةةة مت دد األلسةةة ة(ن  عريةةةد ال سةةول شةةةا   ةةةة شخص( مةةةتكل   ةةةأبث  مةةةمل 

lotism, olygpلغتةةةةةنين   ةةةةة ي ع ةةةةة ااي  السةةةةةيد  ةةةةةة متكل   لغةةةةةات عةةةةةد م(ن  محةةةةةتل ق 

ismeolyglottp    ةةةة مت دد اللغةةةات(ن  عريةةةد ال سةةةول شةةةا   ةةةة م   ة 1982ي عةةة  ا ةةةو  )
عدد ممل اللغات(ن  السةدي  ةة ت دد األلسة ة(ن   ة ي ع ة ااي  السةيد  ةة القدرم علةى الةتكل  

 ن 247 لغات عد م(
 ي ع  اطود عيادل  حسمل الس  اا  ة نريقة اجتطاعية(ن  lasssocial c محتل ق 
ًي   لريكا  ة ت ون هلظا اجتطاعا(ن  ariationct vsociole محتل ق   ي ع  رم
(ل    لريكةةةةةا  ةةةةةة مقريولية 1982ي عةةةةة  ا ةةةةةو   cceptabilitysocial a محةةةةةتل ق 

(ن   اجتطاعية(ن    ي ع  ااي  السيد  ة م يار القريول املجتطاعا 
 ل ي ع  حسمل الس  اال   ابال   ال  ال  عريد ال سول شا ventspeech e محتل ق 

(  ةةةةةة حد  بالمةةةةةا(     ةةةةةل  1982  ةةةةة ي ع ةةةةة ااي  السةةةةةيد  ةةةةةة حد  بالمةةةةةا(ن  ا ةةةةةو  
 بالما(ن 

-ي ع  حسمل الس  اا  ة ا طاعية اللغويةة(ن  ا ةو   ommunityspeech c محتل ق 
ًي   لريكةةةال   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد  ةةةة عاعة لغويةةةة(ن  ال ظةةة  الوحةةةد -ي م ظطي ةةة  ل  رمةةة

 ا(ن  ال)اسا ال)ه ي  ة ا طوعة اللسانية(ن (  ة جمتط  بالم1989 
ي عةة  حسةةمل السةة  اا  ةةة تقارب(ن  اطةةود عيةةاد  ةةة التتا ت(  onvergencecمحةةتل ق   

  التواشةةةةةةة (ن  ع ةةةةةةة ااي  ال)ةةةةةةةالي  ةةةةةةةة التطاعل(ن   ةةةةةةةابال   الةةةةةةة  ا  ةةةةةةةة التالقةةةةةةةا  ي اللغةةةةةةةات 
                                                 

ًيني هلةةةاا القا ةةةل ال ةةة يب  مهةةةاق  247 ان ةةة  عل الحةةةتل ني ي م ظطةةة  -ن Polyglottismابور   الةةة Polyglotismيضةةة   ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيد محةةةتل ني ع ليةةة
 الاي  اه  ةق يورك م ظ  الحتل ات ال لوة اللغويةن  
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(   ا لتقةا (ن  ال ظة  الوحةد  اللهظات(ن  السدي  ة تالق(ن   ساة   بةة  ةة تقارب(   متةاع 
 (  ة تالق(ن    ي ع  ااي  السيد  ة التقا (ن 2002 

ي عةةةةةةةة  ع ةةةةةةةة ااي  ال)ةةةةةةةةالي  ةةةةةةةةة التخالل(ن   ةةةةةةةةابال   الةةةةةةةة  ا  ivergencedمحةةةةةةةةتل ق   
ًي   لريكةةةةا  ةةةةة ت)  ن(   يةةةةالل(ن  السةةةةدي  ةةةةة ا  اق(ن  ا ةةةةو   ( 1982 ةةةةة التش  ت(ن  رمةةةة

 د  ة تش  ت(   ترياعد(ن  ة ت)  ن اللغة(ن    ي ع  ااي  السي
ي عةة  ع ةة ااي  ال)ةةالي  ةةة د لة نات قوميةةات  tatemultinational sمحةةتل ق  أالةة ا  
 مت ددم(ن 

علةى مقا ال ةا ال   يةة الت وعةة  الت ة   محةتل ات اللسةانيات املجتطاعيةةل       د عة ب
يةةةةة أمةةةةاة عل جانةةةةت ت ةةةةدد القةةةةا الت ال   - نل ةةةةظ ت ةةةةون  ةةةةيغها  أشةةةةكاهلا  نةةةة ق نقلهةةةةان 

عةةددا  مةةمل القةةةا الت ال   يةةة الختل)ةةة داالةةةل ال جةة  الواحةةد مةةةمل  -الحةةتل  األج ةةيب الواحةةةد
ال اد   ةةةني القةةةا الت ال   يةةةة   ي ةةةد مقحةةةورا  علةةةى االةةةتال  ال ج يةةةاتل  طةةةا  ةةةالحةةةادرل 

أ  ال ةةا  اللغةةوي الواحةةد الةةاي تةةة ج    لنالح ةة  اةةو أا  املالةةتال  قةةد نةةال ال جةةة  الواحةةد
 نأ   و  م ظطا  أ  مس دا   بتا ا  

 حةةول مسةةألة الةة اد  ي اةةاه القةةا الت ال   يةةة  إن ةةا  ةةداا قضةةية مل تشةةكل م ضةةلة عنا 
مةةا قورنةة   تلةةا القةةا الت الةةر تت ةةاقض  يطةةا  ي هةةا مةةمل ناحيةةة الةةدلولل  ةةا يضةة  أمةةاة مةةمل 

حةةةة ي  يسةةةةتقا مةةةةمل اةةةةاا ال لةةةة  شةةةة ابا   ةةةة ريا  حيةةةةول د ا الو ةةةةول عل ال)هةةةةوة الواوةةةة   ال
  ةةد  -أ  اق وةةت  الثقا ةة ال   يةة-الةةاي دالةل الثقا ةة ال   يةة  للسةا  املجتطةاعاللطحةتل  ا

 جما  ما نسطي   ة اللسانيات(ن 
ًة  ال ا ةةةةة تال)حةةةول القادمةةةة  أمةةةا ي نةةة ق نقةةةةل اةةةاه الحةةةتل اتل  نقةةةةل    ةةةصسةةةتل

حةةةتل ي ة ال   يةةةةة ل مةةةة  را   التةةةدقيت ي ال بريةةةات ال-ي ال)حةةةل الثةةةا -األ ةةةوات األعظطيةةةة 
ًيةةةةةل  بي)يةةةةة ت عةةةةة السةةةةوا ت  اللواحةةةةت ي ال)حةةةةل -  مقارنتهةةةةا  ال بريةةةةات الحةةةةتل ي ة ان لي

 نالت ليل الدمل   ني الحتل   مقا ل  ال  يبعل  -ي ال)حل ال ا  -ل   ومل  -الثال 
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اجتااةةات  ت ةةون ل األمةة  الةةاي د ةة  علنةة ق نقةةل محةةتل ات اللسةةانيات املجتطاعيةةة تت ةةون
ال ري ثة ممل  ال ؤية الةر ي  اةا تت اسةت   ةيغة الحةتل  الة ج ن  سة  ى أا ا ةاك مةمل  مت ا ليها

 ممل ي ج  الحتل  ممل اللغة األ ل  اللغة الة ج  م هةا( تخا أسلوب الت  يت أ  املق ابل ي
ً   ةني األ ل  الثةا   اةو مةا ا ةتل  علية  عل  اللغة اهلد   اللغةة الة ج  عليهةا(ل  مة ه  مةمل ُية

ًجيةةةةن   نةةةاا  ةةةإا عطليةةةة نقةةةل الحةةةتل ات  ااتةةة  التةةة ق الةةةثال   تكةةةوا عةةةمل ن يةةةت ال عةةةة ا 
ًجيةن    أعينق الت  يتل  ال عةل  ال عة ا 

عةةةني  الحةةةتل ي ني علةةةى  وةةة  محةةةتل   ت تطةةةد اةةةاه التةةة ق علةةةى  سةةةاجل مهطةةةة تة ِةةةني ال  
جديةةد ي اللغةةة اهلةةد  ي مةةً عل م)هةةوة محةةتل  م ةةني  مةةمل اللغةةة األ ةةلل  اةةاه الوسةةاجل اةةاق 

 ن  248املشتقاقل  ا ازل  الت  يتل  ال   
 قةةةد ااتطةةة  ا ةةةام  اللغويةةةة  مكتةةةت ت سةةةيت الت  يةةةت  ووةةة  األسةةةس ال   يةةةة الةةةر  ةةةد  مةةةمل 

أي محةةتل ل غةة  أا اةةاه األسةةس   تتتةة ق عمل لقضةةايا  سةةاجل  املالتيةةار ال شةةواجا لقةةا الت
الووةة  مةةمل يحةةيص  ةةيا اشةةتقاقية تةةدل علةةى م ةةاا قةةادرم علةةى تأديةةة   ةةض ال)ةةااي  ي ال لةةوة 
احلديثةةةل أ   ديةةد بي)يةةة نقةةل األ ةةوات األعظطي ةةةل  ت عةةة السةةوا ت  اللواحةةتن  اةةاا بل ةة  لةةيس 

عةاتت ال عةة ن)سةها قريةل الشة  ن ي  سةاجل الووة ل   كا ل ألا الشكلة األساسية  اق ة علةى
حيةة  عن ةةا   نةةة  مةةمل اةةةاه الاسسةةات موق)ةةةا  اةةددا  جتةةةاه نةة ق ت عةةةة محةةتل ات اللسةةةانياتل 
 ضةةال  عةةمل محةةتل ات الري ةة ل  الت ريةة  ع هةةا مبقةةا الت دقيقةةة  ةةدد بي)ي ةةة املالتيةةار  تق ي ةة ل 

 ب؟  لةةانا؟ ن  اةةاه األسةةئلة  تةةا  عل  انجا ةةة عةةمل مةةانا نةةة ج   بيةةل؟  أي الحةةتل ات ن  ةة

                                                 
ًجيةن   سيلة املشتقاق  ا از ي مري    ال عة( الت ل ت ناا ال)حلن أما  س 248  يلة ال     إن ا ن جئها علس  اجل  سيلة الت  يت ي مري ثا الت  يت  ال عة ا 

 ال)حل الثال  ملرتريانها مبسألة ال بيت  ت عة السوا ت  اللواحتن 
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تةةأن  ن ةة ي  تترييقةةا يقةةوة   طليةةة نقةةل الحةةتل ات   ةةكها  احلةةد  مةةمل املالتيةةارات ال شةةواجية 
 الري ية على رؤية جهوي ة   ستن

 مل عظةةةةت ي أا نةةةة ى   ةةةةض اهل)ةةةةوات  اهل ةةةةات ي عطليةةةةة ت عةةةةة محةةةةتل ات اللسةةةةانيات 
يت لةت  اللغةة اننسةاني ة ن)سةها  ت عات سيئة لسةريت املجتطاعيةل  ال حوص ن)سها   تسل  ممل

الطتلئةة  أنيةةا  مت وعةةة  ت ةةون عقا ةةة مت ةةدعيها  الل)يةا   ال )سةةي ة  ال)ك ي ةةةل  ةةل  ت ةةون أ  اداةةان 
 سريت ما نب ناه  كيل نات  الحتل ات ال لطي ة الةر مل  وريْ ت عة ال ص أم ا    ريا   ما داة 

ًعات الش خحية  ال ؤى ال) دي ةة ملسةت قاقها  ة)ة ال لط يةة الةر مل متتلةا  د ممل عقحاجها عمل ال 
  طاعة متخححة ي حقل علطا  متخحصن   - أعين ال)هوة-غ  اةوي ة  احدم 

   د أا ن ح ا الشكلة ال امة الر ية ا  م ها نقل الحتل ات اللسانية املجتطاعية  ل قةد ة 
ل الحةتل اتل  ال حةوص عليهةا ي ا ةام  اللغويةة االيات الر ت تطةد عليهةا بةل  ن يقةة ي نقة

 مكتت ت سيت الت  يتل  مدى تترييةت اةاه ال ةاي  ي نة ق ال قةل الةثال  ي ال ةاج  اللسةاني ة 
 الكتةةةت ال عةةةة ي حقةةةل اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة  السةةةاردل  نلةةةا ألجةةةل الكشةةةل عةةةمل عةةةدم 

 أمورق 
 م   ة م ىن بل ن يقة ممل ن ق نقل الحتل ن -1
اا لة عزالة   ض اللريس الاي يكت ل م)هوة  الت  يت( الاي نريةدأ  ة  م ا ت ةا هلةاه  -2

 الت قن 

 ديةةد مةةدى اسةةتخداة بةةل  ليةةة مةةمل  ليةةات نقةةل الحةةتل ل  أعةةينق الت  يةةت  ال عةةة  -3
ًجيةةةل ي الحةةادر الةةر اسةةتقي ا م هةةا محةةتل ات اللسةةانيات املجتطاعيةةة   ال  عةةة ا 

 ا ممل جهةل  أقلها است طامل  ممل جهة أال ىن  غية الو ول عل أ  ه
 أّوالصا التعريبا

اةةةاا الحةةةتل  ت ةةةددت مدلوملتةةة  اللغويةةةة ن)سةةةها ي ال ةةةاج  اللغويةةةة ال   يةةةة بطةةةا نل  ةةة  ي 
ن غ  أا ت ةدد الةدلول اللغةوي   ية ظ  ع ة  ت ةدد م)هومة  249لساا ال  ب مل مل م  ور الح ي
                                                 

 ت  يت املس  األعظطاق أا تت)وه    ال  ب على ننن قال األزا يق انع اب  الت  يت م  امها  احدل  او ان انةيقول ا مل م  ورق لننن 249
مةا  ةت   ن  الت  يتل  انع ابل  انع ا ةل  ال  ا ةةل  ةال)ت   الكسة ق انع اب  الت  يتق ال) شنن الت  يتق أا يتخا   سا ع  يان نننم هاجها

ان ةة ق لسةةاا  –ل قةةالق  الت  يةةت ال ةة   املنكةةار نننا ةةمل األعةة ايبق الت  يةةت الترييةةني  امليضةةا  ي قولةة ق الثيةةت ت ةة ب عةةمل ن)سةةهاننمةةمل الكةةالةن
  ال  بل مادم ع ب(ن 
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ن  نلةةةا صةةةال  ا ةةةدعني الةةةايمل الح ةةةوا 250القةةةدامى امل ةةتالحا ي اسةةةت طال اللغةةةويني ال ةةة ب
 محتل  الت  يت  ثالعة م اا أساسيةق 
 األ لق  ي قس  عل قسطني مهاق 

ال ةةةةةة  بق  اةةةةةةو الل)ةةةةةةظ األج ةةةةةةيب الةةةةةةاي الضةةةةةة  لةةةةةة  زاا ال   يةةةةةةة مثةةةةةةلق  ال كه  يةهلهةةةةةةة(  - أ
creolizationن 

يةةةةدجمل( الةةةةداليلق  اةةةةو الل)ةةةةظ األعظطةةةةا الةةةةاي    ضةةةة  لةةةة  زاا ال   يةةةةة مثةةةةلق    - ب
pidgin ن 

 ن251 لقد  ا اااا القسطاا  ت  يت الل)ظ

                                                 
ن  يكطةمل املالةتال   ية ه  ي حةد د م)هةوة الت  يةت ل نتةت املسة  األعظطةا علةى م هةا  اللغةة ال   يةةالةاي يشة  عات)ت م    اللغويني ال  ب على م)هوة الت  يةت  250

مةة ه  مةةمل ي)ةة  ق  ي هطةةا بطةةا   ةةل ا ةةمل  ةةارع ي بتا ةة  لجمطةةل اللغةةةل حيةة  ج ةةل الت  يةةت الا ةةا   األل)ةةاظ األعظطيةةة الةةر نةة أ عليهةةا تغةة   ي  عا مةة  م)هةةوة الةةداليلل حيةة 
 ةةل الةةداليل م تريتةةةا  الحةةويت  غيةةة سةةوقها علةةى اللسةةةاا ال ةة يبل بطةةا ي قولةة ق لبةة  ق  ارسةةال م ةةة  بل   اةةو  ال)ارسةةية بةةة ههن ان ةة ق لسةةاا ال ةةة بل مةةادمق بةة  ( ل  جت بيريهةةا 

ل عن نةقلةة   ةةوتيا  بطةةا اةةا ي اللغةةة ال قةةول م هةةان  طةةل اللغةةةن دراسةةة   قيةةتق زاةة  عريةةد ا سةةمل ان ةة ق أمحةةد ا ةةمل  ةةارعن جم – األل)ةةاظ األعظطيةةة الةةر   يل قهةةا أي تغةة  
 ن  783ل863ل ص 3(  1984سلتاان     تق ماسسة ال سالةل 

ل  جةةالل الةةديمل مةةمل   ي)ةة  ق  ةةني الت  يةةت  الةةداليل  يتلقةةوا علةةى ال ةة  ب دالةةيال   الةةداليل م    ةةا ن  بةةأيب م حةةور ا ةةواليقال  شةةهاب الةةديمل ا )ةةاجا الحةة ي ا ةةاك 
 لةيس  م حور ا واليقاق لننن لةيس ي أ ةول أ  يةة ال ة ب اسة   ية  نةوا   ةداا را ن  ةإنا مة    ةا نلةا  ةاعل  أا نلةا املسة  م ة  بن حنةو نة جس  ع ( السيونان يقول أ و

ه ةةدزل 
ة
ل ظةة ن  قيةةتق أمحةةد اطةةد ان ةة ق أ ةةو م حةةور ا ةةواليقان ال ةة  ب مةةمل الكةةالة األعظطةةا علةةى حةة    ا –ي بالمهةة  زاي   ةةد دال عمل داليةةلن مةةمل نلةةاق اهل ةةداز  ال

ً يةةةدي  ةةةوا   سةةةيتل  قيةةةل اةةةو داليةةةل 11اةةةة(ل ص1361شةةةاب ن  القةةةاا مق متري ةةةة دار الكتةةةت الحةةة ي ةل  ن  يقةةةول شةةةهاب الةةةديمل ا )ةةةاجاق لسةةةتلق  يقةةةال سةةةتيل قةةةال ال
    ال)ةةاجان  القةةاا مق مكتريةةة احلةة ة احلسةةيين التظاري ةةةل ان ةة ق شةةهاب الةةديمل ا )ةةاجان شةة)ا  الغليةةل  يطةةا ي بةةالة ال ةة ب مةةمل الةةداليلن  قيةةتق اطةةد عريةةد الةة –م ةة  بلن 
لل  يتلةت علةى ال ة  ب ن  ياب  جالل الديمل السيونا قول ا واليقا ي مسألة األل)اظ ال    ة  قاجال ق لننن ها عظطي ة  اعتريار األ ةلل ع  ي ةة  اعتريةار احلةا145( ص1952

ًاة  ي علةوة اللغةة  أنواعهةان  قيةتق اطةد أمحةد جةاد الةول  ةا   الة  ان  – غ مهةال داليلل  بثة ا  مةا يقة  نلةا ي بتةاب ال ةني  ا طهة م  ان ة ق جةالل الةديمل السةيونان ال
 ن  269(ل ص1986    تق م شورات الكترية ال ح ي ةل 
لها ال ة ب الةايمل حيةت   كالمهة  ت تة  مةمل ال ة ب حة  ت  يل يض  حدا  ل)هوة بل  احد م هطا ي قول ق لالل) ة األج ريية الر اسةت ط يةةا ع  الدبتور حسمل  ا ا على 

لسةة ة  األقةةالة مسةةت ارا  مةةمل  لةو   تكةةمل مةةمل حيةة    اجهةا   زاةةا الحةة ي  ةةا يةةدالل ي أ  يةة بةةالة ال ةة بن أمةةا مةةا دالةل   ةةد نلةةا  إنةة  ي تة  مةةمل الةةداليل الةةاي جةة ى علةى األ
ان ةة ق حسةةمل  ا ةةان بةةالة ال ةة بل مةةمل قضةةايا اللغةةة ال   يةةةن   ةة  تق دار ال هضةةة –اةةو الةةاي جيةةل عليةة   ن)ض ةةل ل اللغةةات األج رييةةة حلاجةةة الت ريةة  عليةة ن  اةةاا الت ديةةد األالةة  

 ن72( ص1976ال   يةل 
 ا ةةا الةةاي عل قةةول حسةةمل  ا ةاك مةةمل يقسةة  الكلطةةات ال    ةةة الةر داللةة  ال   يةةة عل أر  ةةة أقسةةاةق ال ةة ب  الةداليلل  ال)ةةارق  ي هطةةا يقةةوة علةةى أسةةاع تةار ا   ان ةة  

لةدى ا ةدعني ي ال حة  احلةدي ن ان ة ق أش نا علي  سا قا (ن  الول د  ي ىن الل)ظ الةاي اسةت طل  ال ةاع قةدُيا    ةد عحة  ال ا يةةن  ا ةد  الةاي ية اد م ة  نلةا الل)ةظ السةت طل 
 ن  97-91( ص1995م ث ةل  ي ع  ااي  السيدن عل  اللغة املجتطاعال م)هوم   قضايان  انسك دريةق دار ال   ة ا ا

نلةةا الكلطةةات األعظطي ةةة   ا ةاك مةةمل يقسةة  الكلطةةات ال    ةة عل عالعةةة أقسةةاةق ال ةة  ب  اةو مةةا اسةةت طل  ال ةة ب مةةمل األل)ةاظ الووةةوعة ل ةةاا ي غةة  لغتهةال  يةةدالل ي
ولةةد ا مةةمل أل)ةةاظ أعظطي ةةة   ي  نةةا  حةة ا  ال ةة بل مثةةلق  ةةي ض الكتا ةةة  أي الةةر  ردت ي القةة  ا الكةة    األحاديةة  الشةة ي)ة  الشةة   ا ةةاالان  الول ةةد  اةةو مةةا اسةةت طل  ال

 ي تهةا ع ةده عحة  الول ةديمل  يريةدأ نق ها  عد ل  يها(ن  ا د   او ما ع    ا دعوا  شان ي ا تط ن  ممل الح ت متييً ا د  ممل الولدل ل ةدة املت)ةاق علةى تةاريم م ةني
اب ي  ا تةايبن لالحةتل  ال ة يب  عشةكالي ة ال عةةة  الت  يةتلل يق عةً الةديمل الريوشةيخا  اطةد الةوادين أعطةال نةد م قضةايا الحةةتل  ي اادنةا عحة  ا ةدعنين ان ة ق ع ة اا
 ن198ل ص2ل  ا طدي ةق متري ة  ضالة(ل  200مارع  11-10-9 ال لوة اننساني ة ي مك اعل 
عل ت  يةل  قةد عة   ةني مةا قيةل عةمل الحةتل ني ي  -ل ا  ال ة  ب  الةداليل( ع ةد بةل  مةمل القةدما   ا ةدعني  د ع ب مست)يض ل)هوة محت- تش  ححة الق ي   

محةتل   ال ة  ب( يحةدق القد   احلدي   ما نشهده ممل ن ق ت  يةت الحةتل ات الةر تقةوة تةارم علةى التغية   تةارم أالة ى علةى عةدة نلةال تقةولق لننن هلةاا  ةإا عنةالق 
ةن أمةةةا يةةة  األل)ةةاظ الةةر داللةةة  ال   يةةة الةةالل عحةةةور املحتظةةا   مةةا   ةةةداا حةة  اةةاا ال حةةة  مادامةة  متا عةةة ي نقلهةةةا أحكةةاة الت  يةةت الحةةةوتية  الحةة  ي  ي  ةةين علةةى ع

نني الحةوتية  الحة  ي ة ال   يةةل الداليل  هةو األج ةيب الةاي دالةل ال   يةة ي عحةور املحتظةا   مةا   ةداا حة  يوم ةا اةاال   ةل ات) ةا  صحاجحة  ي لغتة  مست حةيا  علةى القةوا
لطوا ة)ات  القةاييس  رسةالة ان  ق ححة الق ي  ن الحتل  التةيب  التقةينل دراسةة   ة)ية مقارنةة ل  ةيدي الري ةا اا  السة ودي للطحةتل ات  اهليئةة ال   يةة السة ودية ل –

 ن  145ص  1997دبتوراه(ل جام ة اللا س ودل 
 ن24ل ص1997ل 14ادم ا ورين  ان  ق لد ر الحتل  ال لطا ي ال عة  الت  يتلل جملة الت  يتل نارتريْ ااا الحتل  ال  يب  ش   251
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الثا ق ال عةل أي نقل الكلطة أ  الة ص مةمل عحةدى اللغةات األج رييةة عل اللغةة ال   يةةن  قةد 
ا  ت  يت ال ص  ن 252 ة

الثالةة ق ت  يةةت الت لةةي ل أيق تةة ك اللغةةة األج رييةةة ي جمةةال الت لةةي   عحةةالل اللغةةة ال   يةةة  ةةدمل  
ن  يشةة  الةةدبتور قاسةة  نةة  السةةار م عل نلةةا  قولةة ق لأمةةا 253 ةةا  ت  يةةت ا ةةال م هةةال  قةةد

م)هةةةوة الت  يةةةت الةةةاي حنةةةمل  حةةةدد الري ةةة  ع ةةة   إنةةة  يتظةةةا ز ال ةةةىن اللغةةةوي التطث ةةةل  إتةةةاد 
مقةةةةا الت ع  يةةةةة ل ل)ةةةةاظ األج رييةةةةة عل دراسةةةةة ا هةةةةود ال لطي ةةةةة ال اميةةةةة لت طةةةةي  اللغةةةةة ال   يةةةةة 

يةةةاديمل ال   ةةةة الريشةةة ي ةل  ي بةةةل  م ةةةاا  احليةةةام اننسةةةاني ة  املجتطاعيةةةة  اسةةةتخدامها ي بةةةل  م
ل  ال)ك ي ةل  تحري  ال   ية لغة الت لةي   الري ة  ال لطةا 

ن  اسةت ادا  عل قولة  نةدرك أا ال)ة م 254
الةةر  هةة ت  يهةةا دعةةوات ت  يةةت الت لةةي  ي ا ام ةةات ال   يةةة قةةد أعةة ت ي اسةةتقتاب بلطةةة 

ا السةةا قة للدمللةةة نةةا علةةى عطلي ةةة ت  يةةت تةةدريس ال لةةوة الةةر تةةةدر ع لالت  يةةتل مةةمل دململ ةة
  اللغات األج رييةن 

ًالةةة أا الت  يةةت يةة اد  ةة  ال عةةة  الت  يةةتل  ةةاأل لق اةةو ال قةةل الةةدقيت   يةةاب  حسةةمل سةة يد غ
للط ةةىن  كلطةةات  ت ةةا    محةةتل ات موجةةودم أ ةةال  ي ال   يةةةن  الثةةا ق يشةةتطل علةةى عةةال  

ة اةةاق األ لق التترييةة ق  اةةو  ةةو  الكلطةةة األج رييةةة ل) ةةا   تحةة ي)ا    اةةو  ةة )س عطليةةات رجيسةة
 –م ةةىن القسةة  األ ل مةةمل الت  يةةت الةةاي سةةق اه أعةةالهل أيق ال ةة  ب(ن  الثانيةةةق ال سةة  الل) ةةا 

ق  -(transference; transliteration; transcription) 255 يسةةطي  نيومةةارك  الت ويةةل(
لطة حب    ع  ية   قا  لت يقة ال تت نا   او مثل م ىن القسة  الثةا  الاي يقوة على بتا ة الك

 ق الاي قس ط  عل عالعة أقساةق coinageممل الت  يتل أيق الداليل(ن  الثالثةق ال قش 
 ل  او عحيا  بلطة ع  ية قدُية  إعتاجها م ىن جديدا ن  revivalاأل لق املست ريا  
س ي اةةةو قةةةاج  علةةةى مقةةةاي engenderingى التوليةةةد ل  يسةةةط  derivationالثةةةا ق املشةةةتقاق 

  موازيمل تشتت الكلطات م ها  تقاع عليهان

                                                 
 الحدر السا تن   252
ن  يقة   شةة ادم ا ةةوري اسةت طال محةةتل   املقةة اب( للدمللةة علةةى ال ةةىن األ لل أيق ت  يةت األل)ةةاظ األعظطي ةةةل  محةتل   ال عةةة( علةةى 25الحةدر السةةا تن ص 253
  ىن الثا ل  محتل   الت  يت( على ال ىن الثال  الاي  ص مسألة ت  يت الت لي   ال لوةل أيق تدريسها  اللغة ال   يةن ال

 ن17( ص1989قاس  ن  السار من الت  يت جهود    اقن  دمشتق دار اهلظ م للترياعة  ال ش   التوزي ل  254
ًالةةة مل يحةةةل  عمل  لحةةتل   احةةد مةةمل الحةةتل ات الثالعةةةة الثريتةةة أمامةة ل  اةةو القا ةةل الةةةاي  وةة   حسةةمل سةة  أا نةةود أا نشةة  ا ةةا عل 255 ل أمةةةا transferenceيد غ

ًالةةةن ل اقةة  الت  يةةت مةةمل أل)ةة  عل ياجةة لل  transcription يةة ج   ةةة نقل بتةةايب(ل  محةةتل   transliterationمحةةتل   يةةة ج   ةةة الكتا ة الحةةوتي ة(ن ان ةة ق  سةة يد غ
 ن45ل46ل47ل ص2001 ل21جملة الت  يتل ن
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 ت ةةين الكلطةةات ا ديةةدم الةةر   تكةةمل موجةةودم مةةمل قريةةل  neologismsالثالةة ق السةةتظدات 
 ن 256ي اللغة ال   ية

ًالة نل ظ أا املشتقاق قد ج ل  م درجا  وةطمل  القسة  الثةا   حول ما نب ه حسمل س يد غ
ل  اةةو يتةة    ةةالا revivalل  ا ةةاز وةةطمل مةةا أ ةةاه  املسةةت ريا  coinageالةة قش  مةةمل أقسةةاة

ق املشةةةتقاقل  ا ةةةازل 257تقسةةةيطا  جديةةةدا  خمال)ةةةا  لةةةا اةةةو م هةةةود مةةةمل  سةةةاجل  وةةة  الحةةةتل ات
 الت  يةةت  ال ةة  ب  الةةداليل(ل  ال  ةة ل حيةة   ةةد أا  سةةيلر املشةةتقاق  ا ةةاز مسةةتقل تاا عةةمل 

ًالةةة أا م)هومةة  للت  يةةت م)هةةوة بلةةا  يشةة  عل بةةل ال طليةةات الت  يةةتن  نسةةت  ت  مةةمل تقسةةي  غ
 الر جت ى  ت ته  ي نقل ال لوةن 

 مةةا حنةةمل  حةةدده ي اةةاا الري ةة  اةةو ال ةةىن األ ل مةةمل م ةةا  الت  يةةت الثالعةةةل أيق ت  يةةت 
الل)ةةةةظل حيةةةة  سةةةة ت ا ل محةةةةتل ات اللسةةةةانيات املجتطاعيةةةةة علةةةةى وةةةةو  ال ةةةةىن األ ل مةةةةمل 

  يتنيق  زا
 ي اللغة ال   يةن  مدى تتوي هااأل لق الحتل ات ال    ة   

ل  مةدى ات)اقهةا مة  قة ارات 258الثانيةق ن يقة نقل األ وات األعظطية ي ااتة  الحةتل ات
 جمط  اللغة ال   ية  القاا مل  مكتت ت سيت الت  يتن 

 المصطلحات المعرّبةا
جتطاعيةة ال    ةة  الداليلةة أا  ا ةاك محةتل ني س ظد أع ا  تقد  محتل ات اللسانيات امل

قد ع   ا  حيغة ع  ية تتوا ت  أحد أ زاا أ  ية اللغة ال   ية
  - الةر ا ةتل  ا عليهةا  ةال   ب– 259

ن  ا ةةةاك نسةةةة محةةةتل ات قةةةد ع   ةةة   الكتا ةةةة الحةةةوتية د ا reolizationc  argot مهةةةاق 
creole   idginp   sabir  classical  prakritعحلاقها  أحد األ زاا ال   يةل  ااق 

  ن260

                                                 
ًالةن ل اق  الت  يت ممل أل)  عل ياج لل جملة الت  يتل ن 256  ن  45ل46ل47ل ص2001ل 21حسمل س يد غ
ًا ي ي بتا  ق ال هظية ال امة ي ت عة الحتل ات  توحيداا  ت طيتهال ص 257  ن40على سرييل الثال ان   ما نب ه احلط
ًجية ممل ااا ال)حلن ا اك أ وات أعظطية مت لقة  الحتل ات ال 258 ًجي ة س ش  عليها ي مري  ق ال عة ا   ر ت ع  ت عة  ج
ت  يةت الحةتل ات ع ةد الضة  رم علةى ن يقةة ال ة ب ي ت ة يريه ن ان ة  ي اةاا الحةددق محةت)ى الشةهايبل الحةتل ات  جةوازأ در جمط  اللغةة ال   يةة قة ارا  يتضةطمل  259

د ر املن قةةةاد األ ل ن  ان ةةة ق جمطةةة  اللغةةةة ال   يةةةةن ااوةةة  ا لسةةةات  71ل ص2(  1965احلةةةدي ن  دمشةةةتق ا طةةة  ال لطةةةا ال ةةة يبل ال لطي ةةةة ي اللغةةةة ال   يةةةة ي القةةةد    
 ن309( ص1936(ل  القاا مق التري ة األم يةل1934مارع18عل  1934ي اي 30ممل

لةةد ا علةةى غةة  اسةةت طال ال ةة بل  ي قسةة  عل قسةةطنيل األ لق قسةة  جةة  ا  يةة  علةةى يشةة  محةةت)ى الشةةهايب عل أا ا طةة  قةةد عةة    الولةةد  ةةالل)ظ الةةاي اسةةت طل  الو 260
ًه جمطةة  اللغةةة ال   يةةة  مل ي ةةده مةةمل أقيسةةة بةةالة ال ةة ب مةةمل جمةةاز أ  اشةةتقاقننننع ن  الثةةا ق يت لةةت  األل)ةةاظ ا    ةةة أ  ال جتلةةة الةةر يةة   عةةمل أقيسةةة بةةالة ال ةة بل  اةةاا مل  تيةة

–ن creole  pidgin   sabir calssicalن  الثةا  ي تريةت علةى محةتل  argot  creolization ل اةو مةا ي تريةت علةى محةتل   حةي  الكةالةن  ل ةل  األ
  ن   72ل ص2(ل  1965ان  ق الحتل ات ال لطية ي اللغة ال   ية ي القد   احلدي ل  دمشتق ا ط  ال لطا ال  يبل 
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 creolization ل ريدأ م  الحتل ات ال    ة حية   ةد أا اطةود عيةاد قةد عة  ب محةتل  

 ةةةة ال كه  يةهلهة( علةةةى  زا   ةه  لهلهةةةة(
 argotن  عريةةةد الواةةةاب تةةة      سةةةاة   بةةةة قةةةد ع   ةةةا محةةةتل  261

  ة أةر غهة( على  زا   ةة  لهة(ن 
ال    ةة  ةة الك يولي ة( ع ةد عيةادل   ةة ب يول( ع ةد  creoleداليلةة  هةا أما  قية الحةتل ات ال

ل   ةةةةةة اِلك  يةيولي ة( ع ةةةةةد (1989ل2002عيةةةةةاد أيضةةةةةا   عريةةةةةد الواةةةةةاب تةةةةة     ي ال ظةةةةة  الوحةةةةةد 
ال    ةة  ةة  يدجمل( ع ةد عريةد الواةاب  pidginن  ل   ة الك  لي ة( ع ةد السةدي262(1982ا و  
ري ( ع ةةةد  سةةةاة   بةةةةن   بالسةةةيكي ة( بطةةةا يق  سا  ( ع ةةةد تةةة   ل   ةةةة      ةةةة  ةةةةال sabirتةةة   ل  

 جمطةة  اللغةة ال   يةة  القةةاا مل مل ع ةةد  ةابال   الة ي classical language اللغةة الكالسةيكي ة( 
 الر  و ها  ابال   ال  ا جبانت القا ل السا تن   اللغة الكالسي ة(بطا يق     بالسي ة(

 ااق creoleااا ي ت  يت محتل   أا  الل و ات الر ن  
عةةدة اعتطةةاد  ةةيغة  احةةدم لت  يريةة ل عن تةةارم  ةةد  الك يولي ةةة(  تةةارم عانيةةة  ةةد  ب يةةول(ل  -1

 تارم عالثة  اِلك  يةيولي ة(ن  القا ل األ ل  الثا    يةوو  عليهطا التشكيل ال  يب ألجل م   ة 
قةةد  ةوةة   عليةة  احل بةةات غةة  أن ةةا نتقهطةةا  الشةةكل التلةةوب ي ال   يةةةن  القا ةةل الثالةة  

نل ظ االتال   عمل القا ل األ ل  وجةود يةاجةهني   ية    وجةود  ةاا م يةالل ن ةاة اللغةة ال   يةة 
  او بس  الالة ي  أل( الت  يلن  

ًيةةةةةةة–مل  ةةةةةةد مسةةةةةةوغا   احةةةةةةدا  لت  يةةةةةةت اةةةةةةاا الحةةةةةةتل   -2  -بطةةةةةةا ي تةةةةةةت ي اللغةةةةةةة ان لي
يقةةوة علةةى   ةةل أي لغةةة نشةةأت نتيظةةة اتحةةال  ةةة ب يول(ل حيةة  ن لةة  أا اةةاا الحةةتل  
ل  لاا  إا   ) ا ا ا هلاه اللغة يقةوة علةى 263لغتني  ل دتا لغة جديدم  طاعة لغوية جديدم

ن  أ ةةمل أا اةةاا يقتضةةا عوةةا ة creole  ةةل حالتهةةا  نريي تهةةال  الةةر ية ةة   ع هةةا محةةتل  

                                                 
 la sociologie duت عةةة الحةةتل ات اللسةةاني ةل  يكثةة  اسةةت طاهلا ي ت عةةة عريةةد الواةةاب تةة    لكتةةابق (  شةةكل مل ةةوظ ي ةةد اسةةت طال  ةةيغة   ةه  لهلةةة 261

langage  نسةةةا (حيةةة  يةةة ج  الحةةةةتل  الromanisation    ل)مه ة ًي  latinisation ةةةة ره   يه ة(ن  بةةةةالا ع ةةةد   لريكةةةةا حيةةة  يةةةةة ج  الحةةةتل  ان ليةةةة  ةةةة لهتة 
anglicization, anglification   ًم(ن  محةةةةةةتل له مه ة(ن  يةةةةةةورد   لريكةةةةةةا ي الةةةةةةورد محةةةةةةتل   romanization ةةةةةةة نهك   ,romanisation ةةةةةةة ره  

anglicization, and anglification   ي عهةةةا  ةةة )س الحةةةيا السةةةا قةن  يشةة  الةةةدبتور ايةةةا الةةةديمل اسةةةت عل أا اطةةةد  ةةةا ال ظةةةاري قةةةد تةةة ج  محةةةتل 
francisation  ِليةل(  ةدمل  مةمل اسةتخداة  زا   ةه  لهلهةةة(ل  يل ةت الةوزا األالة  مة   زنة  الةةاي  ل ةده  ت) ليةل( ي   ةض محةتل ات ال عةة مثةةلق ) ةة ت) نيس( علةى  زا  ته 
 ن  54( ص2001ن ان  ق الدبتور ايا الديمل استن نقل الحتل  اللسا  ي متل  الق ا ال ش يملل  ال ياق دار اهلدىلintitulation ت  ويمل(  ع وا( 

أنة  قةد اسةت طل  ةاا م بسة  الةالة ي  أل(  تسةكني الكةا  بطةا  creole languageل ظ ي م ظ  اللسانيات احلديثة لساما عياد ح  ا أا ي نقلة  لحةتل  ن 262
 ةةاا م  273ل ص1986ل 27ل نن  اسةةت طل ال)اسةةا ال)هةة ي ي مسةة ده الةةاي نشةة ه ي جملةةة اللسةةااcreoleيق اللغةةة اِلك  يولي ةةة  الةةر  ةةداا ي ت  يةةت ا ةةو  لحةةتل  

  الر  داا أيضا  ي ت  يت ا و ن   creole languages يا ي مل بطا يق لغة ب ييولي ة  (r)الاي جا    د احل   السابمل  (e)نقل ح   اللني 
263 Crystal, D., a Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell Publishers Ltd, 1997, (creole). 
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الةةر   ةةدمل  مةةمل  ب يةةول( ي ةةة(يةةا  ال سةةرية الو ةةولة  تةةا  التأنيةة ل  يكةةوا القا ةةل اةةو  الك يول
 حنت)ظ نا لتسطية أ  اب ااا املست طال اللغوي

ندرك متامةا  أا مسةألة عوةا ة  أل( الت  يةل للطقا ةل  الك يولي ةة( أ   الك يةول( مةمل عةدة  -3
عوا ت  م تريْ  السياق ال  وي  ال  يب الاي ي د  ي ن  هو ي احلالة األ ل  الك يولية( يكوا 

غة( الابورم   احة أ  تقدي ا ن أما ي احلالةة الثانيةة  الك يةول(  يكةوا مضةا ا  ن تا  لكلطة  الل
عل بلطة  لغة( بطا ي  لغة الك يول(ن  ي حالةة ال  ة   إنة  مل  لةو مةمل  ةاا تنيل األ لق 
تتا ق  م ها  أي م  اللغة( ي حالة الت ك  بطةا يق لغةة  ب يولي ةة ن  الثانيةةق تتا قة  م هةا ي 

الت  يةةل بطةةا يق اللغةةةة الك يولي ةةةن  اةةاا الةةاي نقولةةة  اةةو متهيةةد لل ةةو تني الا ةةةتني  حالةةة
 (  اوق اِلك  يةيولي ةل  ااتاا الل و تاا مهاق 1982 القا ل الاي نب ه ا و  

ق تت ل ت مبااي ة  أل(ق ال ي يد نةا الت  يةل؟ عا بةاا مة اده بةالا  ةإا   يةا الةالة ي األ ل
ًم الو ةل مثةلق املسةتخرياراتل   أل( الت  يل مل يتأتى عمل  وجود سةابمل   ةده بطةا اةو ي مهة

املنتةةةةالقل املجتطةةةةاننننع ن ا عا عطليةةةةة   يةةةةا الةةةةالة عطليةةةةة  سةةةةيولوجي ة م تريتةةةةة  ةةةةال تت 
ًم الو ولة  ليس  م تريتة  ال س  الكتايبن    قْل ألجل عدة قت  اهلط

مل الحةتل  األج ةةيبل  هةل ي مةا عل تتويةة  ق تة تريْ  وجةود  ةةامتني ي القتة  األ ل مةالثانيةة
ل( الكسةةورم الةةالة؟ عا   ووةة   أ الحةةامتني   ةةد ت  يةةت الحةةتل  لقةةوانني اللغةةة ال   يةةة  نلةةا

بةةاا اد ةة  بةةالا  ةةإا ن يقةةة ت  يريةة    تتوا ةةت  القةة ارات ال لطي ةةة حةةول بي)يةةة م ا ةةة  جةةود 
 ن 264الحام  األ ل امتني ي القت  األ ل ممل الحتل  األج يبن  او   يا 

ًم   ل تةشكل  مل  د أا ندرك أا ت  يت الحتل ات الريد  م  حامتني تت  عمل ن يت مه
ن  مةا نلطسة  ي القةا الت 265حب بة ت است ما   داال أ   ت  يا احل   السابمل األ ل  ية 

ال    ة او   يا السابمل األ ل بطا يق الِك يولي ةل ِب يول
 ن266

                                                 
م تريةةدأ الكلطةة  حةامتني  اةةو عا  جةود الحةوام  السةاب ة ي الكلطةةات األج رييةة   ت ةد م  قلةةةل عن ُيكةمل أا تكةوا ا بةةة حب بةة م اسةرية أ  غة  ا بةةةل  ي احلالةة األالة   264

ان ةة ق األسةةس  –السةةاب ة ي ت ل ةة  اللغةةات األ ر يةةةن  أمةة    ت   ةة  ال   يةةة قةةدُيا ل  قةةد أ ةةري  مةةمل اليسةة  علةةى بثةة  مةةمل ال ةة ب الةةايمل تكونةة  لةةديه  عةةادم ال تةةت  الحةةوام 
 ن  187اللغوي ل ل  الحتل ل ص

 ن58لص1963ل 16ان  ق لبتا ة األعالة األج ريية حب    ع  يةل يق جملة جمط  اللغة ال   يةل   265
ًم قتة  مكسةورم عمل مةا عة  ب قةدُيا ل عن حيةا ظ عليهةا بطةا  وة ها ال ة ب  لقد ق ر ا ط  على أا لاأل ا  اليونانية  الالتي ي ة الر تريدأ حبة   سةابملل يضةا  ي أ هلةا مهة

 الضةةطةل غة  أا اةةاا القةة ار قةةد عةةةدل    ةا  علةةى نتقهةة  عيااةةان أمةا عنا بةةاا القتةة  الثةةا  مةمل املسةة  الةة اد ت  يريةة  ا بةا   الضةة ل مقحةةورا بةةاا أ   ةد دا ل  ي ةة ك احلةة   األ ل
ن ااوة  ا لسةات د ر املن قةاد ال ا ة ن  القةاا مق دار ان ة ق جمطة   ةااد األ ل للغةة ال   يةة  جمطة  اللغةة ال   يةة  القةاا م حاليةا ( –ًم قتة ن ع   عل عوا ة ألةل الو ةل د ا مهة

 ن407ل408( ص1939الترياعة الح يةل 
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ت ال    ة ما  و   عريةد السةالة السةديل حية  عنة  ع  ة   ةد ا نستثين ممل ااه القا ال -4
 و   اليا (   د  ال ا (ل  رمبا يكوا اةاا نا  ةا  مةمل بي)ي ةة نتقة  ي اللغةة ال) نسةيةل غة  أن ةا 

 س  اجل نلا ي بي)ية نقل األ وات األعظطي ةن 

ة(   _الكالسي ة(  إا ت  يري   ة _الكالسيكي   classical languageأما  يطا يت لت مبحتل  
ن  إا عومل  على أاا بلطةة  احةدم classicalي ود عل سريت مت لت  كي)ية الت امل م  بلطة 

 classع   ةة   ةةةلبالسيكالل  عا عوملةة  علةةى أاةةا مكونةةة مةةمل  حةةدم م ظطي ةةة أساسةةية  اةةا 
ألساسةي ةل ع     الوحدم ال ظطية ا ic   al تدملا على الح)ة  مها  ي تني  ملحقتني        حدتني

ت ةةد  مةةمل  (al)ن  الالحقةةة 267 أةحلةةت نةةا الوحةةدم الحةة  ية ال   يةةة  يةةا  ال سةةت(  تح  بالسةةا(
adjective affixesلوا ت الح)ات 

 ن268

 ةةةة ال اب تي ة(ل  ي القا ةةةل ال ةةة  ب نل ةةةظ أنةةة  قةةةد انةةةدم   Prakrit عةةة  ب السةةةدي محةةةتل  
    ن اة الح   ال  يب  إوا ة اليا   التا   ي ن 

 argot  cant  jargon الحتل ات تدر   ا أا نش  عل أم يمل مهطني م تريتني   ت  يت 
 pidginق 

األ لق عا مثة ت طيطا  للطقا ل ال   ب  أةرغة(  ده قد اةسةت طل ل عةة محةتل نيل ل اد هطةا 
حيةةةة  اسةةةةت طل عميةةةةل ي قةةةةوب   الةةةة  ا القا ةةةةل ال ةةةة  ب  أةرغةةةةة( ل عةةةةة ل argotمةةةة  محةةةةتل  

ن غة  أا مريةةدأ الت طةي  اةةاا jargon 269ل  اسةةت طل   سةاة   بةةة ل عةة محةةتل  cantحةتل  ال
مل يتوا ت  و  رم  و  محتل  ع يب  احد مقا ل الحتل  األج يبن  ت طي  القا ل  أةرغة( مل 

مل ي ةد   argotمةمل الضة  ري اتل  ةل عا اسةتخداة اةاا الل)ةظ ال ة  ب لحةتل   -ي ن  ي–ي د 
قا الت ع  ي ة أال ى بة رنانة( أ   هلظة الا  ة(أ نننع نبالا لوجود م

 ن  270
أنةةة  قةةةد ج ةةةل مدلولةةة  أوةةةيت مةةةمل  argotالثةةةا ق   ةةةد ي ت عةةةة عريةةةد الواةةةاب تةةة    لحةةةتل  

ل  الةةدليل ي قول ةةا اةةاا اةو مقا لةة   ميك   يةةدجمل( الةةاي مل يتسةةت مةة  pidginمةدلول محةةتل  
                                                                                                                                               

ل  قةد لأ ةري  يسة ا  علةى بثة  مةمل تشةغل   ةض الحةتل ية ني   حةامتني قضةي ة    ت د مسألة  و  ألل   ل أ    يا الحام  األ ل ي ت  يت الحتل ات الريد  م 266
ي  اةةاه ال ةةادم الحةةوتية ي ت ل ةة  اللغةةات األ ر  ي ةةةلن  الةة  دليةةل علةةى نلةةا مةةا ناةةت عليةة  ال ظةة  الوحةةد للطحةةتل ات ال لطي ةةة ي م احةةل الت لةة  ال ةة ب الةةايمل تكونةة  لةةديه

 ن  186ل187( ص1993الحتل ن  القاا مق مكترية غ يتلان  ق اطود  هطا حظازين األسس اللغوية ل ل   –ال اةن 
 –ن (iqu)غ  أن  قد عا هةا  وجةود ملحقةة اشةتقاقي ة  احةدم  اةا  classiqueأالانا م ا ة ااا الحتل  ممل م ا ة اطود  هطا حظازي للطحتل  ال) نسا  267

 ن   152ان  ق األسس ال لطي ة ل ل  الحتل ل 
ًاالل جملة اللساا ال  يبل ن جي  محد عريد ال محملن لم هظ 268  ن 59ل ص1985ل 24ية  و  الحتل ات ا ديدم ي الي
 ال ا   الت ل ت  الدمللةن  عا ال لة ي ت طي  القا ل ال   ب هلات  الحتل ات أم  ي ود عل دمللة بل محتل ن لاال  إن ا س قوة  الري   عمل ااه ال ل ة ي ال)حل 269
 ن123( ممل بتابق ال هظي ة ال ام ة ل عة الحتل ات  توحيداا  ت طيتهال ص 16ة ي االتيار الحتل ات ال لطي ة   و ها رق   ان   عل الرياد  األساسي   270
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قا ل  ااا ألدرب ا أن  مكوا ممل ملحقةة م    ةة ن)س ن  لو قط ا  ت ليل م argotت  يت محتل  
  جةةةار م ةةة  ب  اةةةوق   يةةةدجمل(micro)271 غةةة  موجةةةودم ي الحةةةتل  أساسةةةا   اةةةاق  ميكةةة   

 ن argot ليس محتل   pidginالاي يقا ل ي األساع محتل  
 هةةةةا  ةةةةوتي ة  سةةةة ت ا هلطا ي مووةةةة  نقةةةةل  pidgin  sabirأمةةةةا مالح ت ةةةةا عةةةةمل محةةةةتل ا 

 ةناأل وات األعظطي  
 نقل اسصوات اسعجميّةا 

نب نا  يطا قل اه سا قا  سري ة محتل ات قد نةقل  عل ال   ية عمل ن يت الت  يةتل  علي ةا أا 
نض ال عدم محتل ات غ اا قد ع   ة    ةد نقلهةا عل اللغةة ال   يةةن  ل ل ةا نقةل متسةاجلني عةمل 

ت ل ةةةةةت  وجةةةةةود السةةةةةريت ي اةةةةةاا سةةةةةريت عةةةةةدة عدماجهةةةةةا وةةةةةطمل الحةةةةةتل ات السةةةةةري ة السةةةةةا قةل 
محةتل ات أج ريي ةةة مل ُيكةمل نقلهةةا عل اللغةة ال   يةةة عمل  عةمل ن يةةت الت  يةتل  اةةاه الحةةتل ات 
اا أ ا  األعالة الةر  ولة  عل محةتل ات ت ة   عةمل  كة م لغويةة أ    وةي ة لسةاني ة أ  ن  يةة 

 ما م سو ة عل أ  انال أ  أ ا  األس  اللغوي ةن
ه أا نحةةةة  ل الحةةةةتل ات الةةةةر سةةة  اجل مسةةةةألة نقةةةةل أ ةةةةوا ا  ُيك  ةةةا مةةةةمل الةةةةالل مةةةةا نب نةةةا
 األعظطي ة عل عالعة أ  ا ق 

 argot  pidgin  sabirاأل لق محةةةةتل ات  ةةةةواا  الت وعةةةةات اللغويةةةةة ال    ةةةةة  اةةةةاق 
 creole  prakrit ن 

ةةة  نريي ةةةة الت وعةةةات اللغويةةةة   هوراةةةا  تشةةةكلها  اةةةاق  الثةةةا ق محةةةتل ات ال   يةةةة الةةةر ت)س 
whorf hypothesis-sapir    يقا لةةةةة  ي ال) نسةةةةةيةsapir-se de worféhypoth ل

 humboldtism  whorfian hypothesis  whorfianism ن 
الثال ق   ض محتل ات األس  اللغوية الر ج ى  يهةا ت ةدد لل ة   ال ة يب مقا ةل احلة   

 gesceltic langua(ل  queïalta   ال) نسةةةةية  altaic languagesاألعظطةةةةا  اةةةةاق 
(ل italique   ال) نسةةية  italic languagesل  keltic languages(ل  celte   ال) نسةةية 

 hittite-indo  لscandinavian  لugric  uralic  ubangi  thai, tai  teutonic 

                                                 
لة  الحةتل ل ان ة ق األسةس اللغويةة ل  –مب ةىن  ةغ ن  microsالةر ت جة  عل اليوناني ةة  microعا الت ري  عمل التحغ  يت  ي الحتل ات األ ر ي ة  وو  السا قة  271
 ن  124ص
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 baltic languages  centum languages  satem languages نaustronesian 
 (ن austronesien   ال) نسية 

ريةةةدأ مةةة  بي)ي ةةةة نقةةةل األ ةةةوات األعظطيةةةة الحةةةامتة ي ااتةةة  الحةةةتل ات عل ال   يةةةة نات  ل 
 األنساق الحوتية غ  التكا ئة ي   ضها م  نست األ وات ال   يةق

 ق(k)  (c)الحامتاا  -1
ل  قد عةة  ب تةارم  السةني بطةا يق اللغةات Kملتي يا   يقا ل  ي اليوناني ة  بري ا(  (c)ي د  ح   

ًي   لريكال السدي( 1982لتي ة ا و الس celtic languagesل رم
ل  تارم أال ى  الكا  272

ملتيةةةين  يقا لةةة  ي اليوناني ةةةة لبريةةةا ل  (k)بطةةةا يق اللغةةةات الكلتي ة  ةةة ي السةةةيد(ن  احلةةة   الثةةةا  
 keltic(1982ل  قةةةةد عةةةةة  ب تةةةةارم  السةةةةني أيضةةةةا  بطةةةةا يق اللغةةةةات السةةةةلتي ة ا و 273أيضةةةةا  

languages ل  ي السيد(ن1982 تارم  الكا  أيضا  بطا يق اللغات الكلتي ة ا و ل 
خمةالل للقة ارات الةر  ةدرت حةول بي)ي ةة  (k)  (c) ت ا ب اايمل احل  ني ال ة  يني  لل ة  ني  

سةةةةوا  ي اسةةةة  يونةةةةا  أ  -ت  يريهطةةةةال  طظطةةةة  اللغةةةةة ال   يةةةةة  القةةةةاا م يشةةةة  عل أاطةةةةا يكتريةةةةاا 
احلة   السةابمل سا   األعالة األج رييةة القدُيةةن   ل عمل  أا نلا مت ل ت أسا274قا ا  أ  با ا   -ملتيين

(c)  ل  حالتاا ممل ال تت حسةت الحةوت الحةاج  الةاي يةأيت   ةدهل  ةإا بةاا(e)   أ(i)   إنة 
(k)ل  عا باا غ مهةا نةتةت  ةة(s)ي تت  ة

 celticل غة  أن ةا  ةد نلةا موا قةا  لقا ةل الحةتل  275

languages غات السلتي ةل  لك   ي الوق  ن)س  خمالل  للطقا ل الثا  هلاا الحةتل   اوق الل

                                                 
ان ة ق اطةد  ةا ال ظةارين قةاموع   نسةا ي  ي م ظطة  الةاي  هة  ي متلة  القة ا ال شة يمل  ةة اللغة الِغلتي ةة(ن la langue celtiqueمحةتل  ي ة  ب ال ظ ةاري  272

ًراحةةال  ت ةة يريه  للكلطةةات األج رييةةة الةةر يةة د  يهةةا الحةةام  ال  ب ي ل  ةة(c) مل أعةة   سةةريت  وةة  احلةة     ( مقةةا ال  لل ةة   ة(ن 1904عةة يبل  انسةةك دريةق متري ةةة م
(c)  ن  564ةل ص 1911(ل يونيو 1(ل   38ل م  ن ان  ق  أمني م لو ن لت  يت األ ا  األعظطي ةل القتتلاحل    ك( أ   ق( بانوا يض وا) 
ةةا(  (c)بةةاا احلةة    273 لقا لةةة حةة    بري ةةا(  cحبةة    kاني ةةة عل الالتي ي ةةة عةةو ب حةة   مةةمل اليون (G)ل    ةةد دالةةول حةة   (G)الالتيةةين مقةةا ال  لل ةة   اليونةةا   غط 

  ن  36ل ص 1985ل 1ة ال ظطي ةل نع  ااي   مل م ادل لم هظي ة ي ت  يت األ وات األعظطي ةلل جمل ان  ق– اليونا ن
قا ةا  ي ال   يةة  (k)  (c) القاا مل  باا املت)ةاق علةى ت  يةت حة ي ممل جمط  اللغة ال   ية  1937مارع3 در ااا الق ار ي ا لسة ال ا  ة  الثالعني  ريا  األر  ا   274

أالةل مةةمل القةةا ن  رأى الشةةيم أمحةةد علةةى  -ي ن ةة ه–مةمل األسةةتان حسةةمل حسةةين عريةةد الواةاب  نلي ةةول غةة  أا األب أنسةةتاع مةةاري الك ملةةا قةد اقةة   حةة   الكةةا  ألنةة  
جمطةة   ةةااد األ ل للغةةة ال   يةةة  جمطةة  اللغةةة ال   يةةةة ان ةة ق  –نوا يكتريونةة  نطةةا  قةةالواق قليو ةةان مل  بليو ةةات من انسةةك دري اسةةتخداة حةة ي القةةا   الكةةا  م ةةا  ألا ال ةة ب بةةا

 ن412ل413ل ص1939ن ااو  ا لساتل د ر املن قاد ال ا  ن القاا م  القاا م حاليا (
ًا ي  ع  ااي   مل م اد ماات جمط  اللغة ال   يةة ي ان ة  عل الل ةت األ ل ا ةاص  تة ق ت  يةت األ ةوات  – ت  يريهطةا  القةا   قةْن  ياات بل ممل اطد رشاد احلط

ًا يل لي سةةرييل ن  ي ةة محةتل ي ة ع  يةة  ك ةةل جمل ةة ال ظطيةةةل ن  ان ة ق ع ة ااي   ةمل مة ادل لم هظي ةة ي ت  يةةت  –ن 39ل ص1992ل 8األعظطي ةة الحةامتة  طةد رشةاد احلطة
 ن  34ل36ل ص1985ل 1ةل ناأل وات األعظطي ةلل جملة ال ظطي  

 ن274ل275ححة الق ي  ن الحتل  التيب  التقينن ص 275
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 اوق اللغات الكلتي ة
ن  لكمل ما  ة   قة ار ا طة  ي اةاا ا حةوص علةى مةا نب نةاه عمل   تغة   276

 ن 277 نلا حست نتق  (c) القولق عا السني أ  الكا  يست طالا لت  يت احل   السابمل 
-  ني الحامتني  السني  الكةا  ي ةود  (k)  (c)وظ  ني الحامتني  ل ل  ااا الت ا ب الل  

 عل سريرينيق -ي ن  ي
ل  ةإا Kملتي ي ةاا يقا لهطةا ي اليوناني ةة حة    بري ةا(  (k) الحةام   (c)مبا أا الحام   -1

ي ععطةةال حةة ي الكةةا   السةةني لت  يةةت احلةة  ني األعظطيةةني ي الحةةتل ني  أعةة ا  هلةةاا التأ ةةيل 
 ملن الابوري  
ل keltic languagesيشةة   ةةد ره عل محةةتل   celtic languagesمبةةا أا محةةتل   -2

ل  ةةةإا لت  يةةةت kelticيةةةدل  عليهةةةا أيضةةةا  محةةةتل   celticأي أا جمطوعةةةة اللغةةةات الت)  عةةةة مةةةمل 
 حب ي السني  الكا  اد ا  ي  ة عل عدة ال مل  استقاللي ة بل  احد م هطان  (k)  (c)احل  ني 

ًي   لريكا  ة اللغات الك تي ة( حي  اعتطد  centum languagesأما محتل    قد ع     رم
 ن (c)الكا  ال  يب ل س  احل   األعظطا  

حبة   القةا  بطةةا يق  (c)ت  يةت الحةةام   italic languages  ةد ي ت  يةت محةتل  
اا  ةةةةة ي ع ةةةةة ااي  السةةةةةيد هلةةةةة   (ل1982ا ةةةةةو    اللغةةةةةات انيتاليقيةةةةةة(ن  يريةةةةةد    ي ت  يةةةةةت

أمةا السةدي  قةد نبة   ن278مة ه  ال ة ب ي نقلهة  هلةاا الحةام مة   اقةد انسةاق طةاالحتل  أا
 نقل   ة التلياني ة(ن  القا ل األ ل أدق ممل مقا ل السدي italiqueالحتل  ال) نسا 

   ن 279
                                                 

ل  ل ةل  السةريت (k)ل  ت ا نطةا لت  يةت احلة   السةابمل (c)  أقل علةى قة ار  احةد قةد عةاجل مسةألة ت ةا ب احلة  ني ال ة  يني السةني  الكةا  لت  يةت احلة   السةابمل  276
 ناا الحتل   قْن عالال  مت لقا  يت األ وات حي  ي نلا ي ود عل ندرم ااا الت ا ب ي ت   

ان ة ق الحةتل ات ال لطي ةةة ي  – السةني  الكةا  عل أحةد قة ارات جمطةة  اللغةة ال   يةةن  (c)ي جة  محةت)ى الشةهايب اةاا القةول الةةاي ية ص  علةى بي)ي ةة نتةت احلةة    277
 ن  168اللغة ال   ية ي القد   احلدي ل ص

مم(ن564ةل ص 1911(ل يونيو 1(ل   38 ا  األعظطي ةل القتتلل م  أمني م لو ن لت  يت األم278
 تةةة ج  ال ظةةةاري بلطةةةة اسةةةت طل أمحةةةد  ةةةارع الشةةةدياق بلطةةةة  التلياني ةةةة( ي بتا ةةة  الشةةةهورق السةةةاق علةةةى السةةةاق ي مةةةا اةةةو ال)اريةةةاق ليةةةدل نةةةا علةةةى اللغةةةة انيتاليةةةةن  279

langue italinne   ةةة لغة نلياني ةةة(ل بطةةا تةة ج  بلطةةة italinne بلطةةة  )(italien)  ة لةة   عل ةةت - ةةة نليا (ن ان ةة ق السةةاق علةةى السةةاق ي مةةا اةةو ال)اريةةاقل قةةد 
  ان ةة ق اطةةد  ةةا ال ظةةارين قةةاموع   نسةةا ي عةة يبن  انسةةك دريةق متري ةةة -ن517عليةة ق الشةةيم نسةةيت  ايريةة  احلةةازال   ةة  تق م شةةورات دار مكتريةةة احليةةام( دنتل ص

ًراحال   ة(ن1905م
 ةة انيتالي ة(ل  القةا الا ال   ي ةةاا مل  italien ةة التلياني ة(ل  محةتل   italiqueأا أ وة  أمة ا  مهطةا ل  اةو أا مثةة التةأ قةد  قة   ية  السةدي حي طةا تة ج  محةتل   أ د  

(  تلةةل italique  مقا لةة  ي ال) نسةةية  italic languages تل)ةةاال  هطةةا يشةة اا عل لغةةة  احةةدمل أم ةةا الحةةتل اا  ةةإا مثةةة   قةةا  بريةة ا   ي هطةةال حيةة  عا محةةتل  
( حيةة  عا األ ل يشةة  عل لاللغةةات الةةر ت)  عةة  مةةمل اللغةةات اهل د أر  ي ةةةن أمةةا الثةةا  langue italien  مقا لةة  ي ال) نسةةية  italian languageعةةمل محةةتل  

 Pie, M., & Gaynor, F., a Dictionary ofان ة ق –ن Romance languages يشة  عل اللغةة انيتاليةة الةر ت ةد عحةدى اللغةات ال  مانسةي ة 

Linguistics. Philosophical Library-New Jersey,1954, Reprinted 1975. (italian), (italic)           
لقا ةةل  اللغةةة التلياني ةةة( الةةاي  يحةةل  لحةةتل   القا ةةل  اللغةةات انيتاليقي ةةة(  أدق مةةمل ت عتةة   ا italic languages   ةةا  علةةى مةةا نب نةةاه نقةةول عا ت عةةة الحةةتل  

italien language  ن  مل أع   بيل دالل  ااه الكلطةة عل ال   يةةل  لكةملل أ ةمل أا القا ةل  التلياني ةة( قةد عة  ب مةمل الحةتلitaliano  انيتةا ل حية  نل ةظ
 ن   (italiano)(ل 1986عيتا  ع يبل     تق الدار ال   ية للكتابل ان  ق اللي)ة اطد التل يسان قاموع –تقار ا  بري ا  ي بي)ي ة ال تت نطان 
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 قةةد ع   ةة   ةة ي السةةيد  السةةدي  ةةة اللغات الريلتيقي ةةة(ل  baltic languagesمحةةتل   أم ةةا
طةةةةة  اللغةةةةةة ال   يةةةةةةل حيةةةةة  عةةةةة  ب اةةةةةاا الحةةةةةتل  جمالت  يةةةةةت يت)ةةةةةت مةةةةة  عحةةةةةدى  ةةةةةيغر  اةةةةةاا 

 ن italic األ ل أدق على غ ار  انيتاليقية( ن (ةريلتي  ال ة الريلتيقي ة(   
 إنةةةة   الكةةةةا  بطةةةةا اةةةةو جلةةةةا  يق ب يةةةةولل  creoleأمةةةةا نقةةةةل اةةةةاا الحةةةةام  ي محةةةةتل  

 الك يولي ةل الك  لي ةن 
 ق(g)الحام   -2 

اعتطةاد حة     الحةوت الحةام  ن  سة ل ظ ي اةااargot  pidgin  ubangi بطا يق
  لنننن  أ ةةةل ملتيةةةين  مقا لةةة  ي اللغةةةة ن  هةةةاا الحةةةامع  يةةةة مت ةةةددم اسةةةت طل  ل قلةةة    وةةة  

ةةةا(ل اليوناني ةةةة حةةة    غط 
ل  قةةةةد عةةة  ب قةةةدُيا  ي الحةةةةتل ات اليوناني ةةةة  الالتي ي ةةةة حبةةةة ي   ( 280
 ن 281  األ ل باا أغلت   (ل عمل أا ت  يري   احل  

 ي اللغةةةة ال   يةةةة  ةةةد ح  ةةةا  قةةةد  ةةة  )  سةةةيريوي  ي بتا ةةة  لالكتةةةابل وةةةطمل احلةةة    الةةةر مل 
يةست سمل است طاهلا ي ق ا م الق  ا  ي الش  ل  ليس   اا م ي لغةة مةمل تة تضةى ع  ي تة ل  اةو 

غة  موجةود ن  ي  دد   ل سيريوي  ندرك أن ا أماة  ةوت 282الكا  الر  ني ا ي   الكا 
عدا نتت ا ي  القاا ي ة الاي يوا ت نتت احل   األعظطا ي محةتل ني  مةمل -ي اللغة ال   ية 

  ا يتتل ت م ا  و  مقا ل ادد ل ن -الحتل ات الثالعة
                                                 

 ن   53ل ص1992ل 8ع  ااي   مل م ادن لممل قضايا ال ه  ي نقل الحتل  ال لطا   و    تقييس  ي اللغة ال   يةل جملة ال ظطي ةل ن 280
 ةةة غ غيلى(ن أمةةةا ي الالتي ي ةةة  طثةةةل  gongylé ةةةة غ غيديوا(   gingidionيس(   ةةة غاغان gagatês ةةالغني ي اليوناني ةةةة  (g)مةةمل األمثلةةة علةةةى ت  يةةت حةةة    281

galbus   )ةةةةة غا  س gallina   )ةةةةة غلي ة gramen  ل 1985ل 1ان ةةةة ق ع ةةةة ااي  مةةةة ادن لم هظيةةةةة ي ت  يةةةةت األ ةةةةوات األعظطي ةةةةةل جملةةةةة ال ظطي ةةةةةل ن – ةةةةة غ اممل(ن
 ن  35ص

الالتيةين ية سة  ي الكلطةةات الةر ية  نةا ا طة  ن)سة  جيطةا  أ  غي ةا ن  ي نلةا نل ةظ أا جمطة  القةاا م قةةد  (g)راتة  أا احلة    قةد أشةار جمطة  اللغةة ال   يةة ي أحةد ق ا 
ًا ين أعطةال جمطة  اللغةة ال   يةة  القةاا من   ة  تق دار الغة –د ا  و  قيد لت  يري ن  gعطد عل  ديد أق ب  وتني ع  يني للحوت   ب انسةالمال ان  ق اطد رشاد احلط

 ن  219( ص1988
 ن84ان  ق لبتا ة األعالة األج ريي ة حب    ع  يةلل ص –( على م ها  ال)ارسي ة القدُيةن گ ا اك ممل يدعو   ةلبا   وقها ش نة  

ان ةةة ق  –ن (g)قةةةا الت للحةةةوت األعظطةةةا لوجةةةدنا أر  ةةةة حةةة    ع  يةةةة م  -( ال)ةةةا  الثل ثةةةةڤ اةةةو تد ي ةةة  حبةةة     – عنا أوةةة) ا الت يقةةةة التونسةةةي ة ي ت  يةةةت اةةةاا احلةةة   
 ن  181األسس اللغوية ل ل  الحتل ل ص

ان ةة ق الحةةتل ات ال لطي ةةة ي اللغةةة  –(ن چ(  ا ةةي   ةةثال  نقةةْ  گقةةد نةقةةل عل ال   يةةة  ةةا ي   الغةةني  الكةةا  ال)ارسةةي ة   (g) يشةة  محةةت)ى الشةةهايب عل أا حةة   
 إن ةا نسةتري د أمة  التوحيةد  يهةا ألسةرياب  (g)ن  اسةت ادا  عل مةا نلطسة  مةمل ت ةدد احلة    ال   يةة مقا ةل الحةوت األعظطةا 172ل173ل174ال   ية ي القد   احلدي ل ص

ًعةةة الت ةةون الثقةةاي ال ةة يب داالةةل بةةل عقلةةي ل لةة  اسةةتقالليت  مةةمل ناحيةةة الريةةدأ ي  وةة  مةةا يةة اه م اسةةريا  مةةمل األ ةةوات ال   يةة ت دعةن  مبةةا أا  ة األ ةةيلة م هةةا أ  السةةتريةةد  مت لقةةة   
ًاة  ةة ه  ال ةة ب ي ت ةة يريه   ةةإ  أرى  يطةةا  وةة وه ي نقةةل اةةاا احلةة  ل سةةوا   ةةا ي  أ  الغةةنيل مةةا  ةة الل مريةةدأا  اةةاال  ةة  مل ن لةة  أا جمطةة  اللغةةة ال   يةةة يكةة ر أمهيةةة امللتةة

ًاة مبةا   لةة  ال ة ب ي ال قةةل  ال عةة  الت  يةةت أمة  خمةةالل  اةةو الغةني  لةةيس ا ةي  ع ةةد القةدما ل  ةةدعوى (g)أغلةت احلة    ال   يةةة السةتخدمة ي نقةةل الحةوت  ا طة   ةةامللت
ان ةةة ق ع ةةة ااي   ةةةمل مةةة ادن لمةةةمل قضةةةايا الةةة ه  ي نقةةةل الحةةةتل  ال لطةةةا    وةةة    تقييسةةة  ي اللغةةةة  –ن  (g) ةةةدعواا  حنةةةو االتيةةةار الغةةةني أ  ا ةةةي  ت  يريةةةا  للحةةةوت األعظطةةةا  

   ن53ال   يةلن ص 
 ن  432ل ص4( التري ة الثانيةل  1982 قيتق عريد السالة اار ان  القاا مق مكترية ا ا ال  سيريوي ن الكتابن 282 
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 ةةد أنةة  قةةد  ةوةة  لةة  حةة    الغةةني( بطةةا  argotي محةةتل   (g) حةةول ت  يةةت الحةةام   
ي ت  يةةةت اةةةاا الحةةةوت ي  -بطةةةا نب نةةةا–اةةةو األغلةةةت  يق أةرغةةةة  تةةة   ل السةةةديل   بةةةة(ل عن  

(ل  ا ةي   1982اةعتطةد الغةني بطةا يق اللغةات اليو انغي ةة ا و ل ubangi ي محتل   القد ن
 ةالغني أدق مةمل ت  يرية  حبة    (g) ت  يةت الحةام  بطا يق اللغات اليو ا ي ة  ة ي السةيد(ل 

ًية  شريي    تت ا ي  القاا ي ةن  لو باا الحتل  الةاي نقلة  ا ي ل ألا ال تت    ي اللغة ان لي
أمةةا ت  يريةة  ي محةةةتل  حبةة   ا ةةةي  مشةة  عا ن  (g) ةة ي السةةيد   نسةةيا  لكةةةاا رسةة  الحةةام  

pidgin   إنةة  نةة اه ع ةةد  تةة  ( حبةة   ا ةةي  بطةةا يق  يةةدجنيل  ةةدجنين  علةةى نلةةا نةةدرك أا 
غة ال قول م هال  ةإا بةاا نتقة  مثةل نتةت  و   ام  ع يب  هلاا الحام  اكوة   تق  ي الل
ا ي  القاا ي ة الاي     ممل احل ا ا ل)ا ا )يةل

 وة  ا لة  حة   الغةنيل أمةا نتقة  بطةا  283
  إن  يةوو  ل  ح   ا ي ن pidginي محتل  

 ق (p)الحام   -3
ة  پ( علةى أا جمط  اللغة ال   ية قد قهرِيل تد ي ها  الريا  الثل ثة (p)نل ظ ي ت  يت الحام  

ن  قةةد ع   ةة  القةةدما   الريةةا   ال)ةةا  غةة  أا ت  يريةة  284لةة  ال  ةةو ال ةة    ي تةةد يمل اللغةةة ال)ارسةةي ة
ي  ةاب انة اد ان ةدال -ن  لقد نب  سةيريوي    ة)ا  لل ة   ال)ارسةا  پ( 285 الريا  باا أغلت
الِ) ِنةةةةدل ي قولةةةة ق ل يةريةةةةدلوا مةةةةمل احلةةةة   الةةةةاي  ةةةةني الريةةةةا   ال)ةةةةا ق ال)ةةةةا  حنةةةةوق  -ي  ال)ارسةةةةية

 ال) ةةةدقن  رمبةةةا أ ةةةدلوا الريةةةا  ألاطةةةا ق يريتةةةاا عي ةةةا ل قةةةال   ضةةةه ق ال نةةةدن  الريةةةدل متةةة د ي بةةةل 
حةة   لةةيس مةةمل حةة   ه ل يريةةدل م ةة  مةةا قةة ب م ةة  مةةمل حةة    األعظطي ةةةل

ن  اسةةت ادا علةةى 286
نلا جةسا  أحد م هظي ات ال  ب ي ت ة يريه  حية  نلةتطس مة ه  اا لةة  وة  أقة ب  ةوت 

ل الحوت األعظطال  ااا ما حد   شكل مل ةوظ مة  بلطةة  ال) نةد( الةر أ ةلها  كمل مقا 
  يكةمل محةيريا   (p) إا اعتطةاد ا طة  حة    پ( لت  يةت الحةام رنةد(ن  لةاا  ة پي ال)ارسي ة 

                                                 
283 Alkhuli, M., A., An introduction to linguistics,  Dar Alfalah- Jordan, edition 2005, P., 24. 
 ن397ل ص1939ن ااو  ا لسات د ر املن قاد ال ا  لجمط   ااد األ ل للغة ال   ية 284
ن  أمةةةني م لةةو ن لت  يةةت األ ةةةا  األعظطي ةةةل القتتةةةلل 37ل ص1985ل 1ان ةة ق ع ةة ااي   ةةةمل مةة ادن لم هظيةةة ي ت  يةةةت األ ةةوات األعظطي ةةةةل جملةةة ال ظطي ةةةل ن- 285
 ن58ل ص39ل م 1911ل يوليو39م 

 ن 306ل ص4سيريوي ل الكتابل   286
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 287  ا  على ما نب ه سيريوي ل أما ت  يري  تارم حب   الريةا   تةارم أالة ى حبة   ال)ةا  لةدى القةدما 
 ن  السا ت ق نطا م ا  بطا ي قول سيريوي  إا نلا ي ود عل 

 حةول ت  يةت اةةاا الحةام  ي محةتل ات اللسةةانيات املجتطاعيةة  ةد أنةة  تةارم  الريةا  بطةةا 
 تةارم أالة ى  الريةا  ال)ارسةية بطةا  whorf hypothesis-sapirيق   وية سةا    اور  عي ةاد( 

   ال ةةةةةةة يب  ب( للحةةةةةةةوت يق   وةةةةةةةية   ر   سةةةةةةةاپ  مريارك مةريةةةةةةةارك(ن  أرى أا اعتطةةةةةةةاد احلةةةةةةة
األعظطةةةا  ةةةدمل  مةةةمل الريةةةا  ال)ارسةةةية مل يةشةةةك ل مشةةةكلة حةةة  ي نتقةةة ل عن لسةةة ا  حةةةدد عحكةةةاة 

ي ةةةةةةة  (p)صةةةةةةواص ال تةةةةةةت  plosiveال تةةةةةةت ال ةةةةةة يب للةةةةةةة ب( املن)ظاري ةةةةةةة  ي  fricativeاملحتكاب 
ًيةةة ة عوةةا ة ن  اةةاا ال طةةل الةةاي يقةةوة علةةى اا لةةبةةا نضةة  ل الةة  احلةة   ال)ارسةةا  پ(  ان لي

ي اللغةةة ال   يةةة شةةريي  مبةةا  -مةةمل ال احيةةة الحةةوتية- ةةوت أعظطةةا  ةةام  لةةيس لةة  مقا ةةل اةةدد 
  accent speech-free 288 ةة  بةالة غة  هلظةا( language teachingية    ي ت لي  اللغةة 

ة الاي يقوة على الت د    اللغة األج ريية  دعا   اعال  لت د  أالها األ ليني  مةمل ناحيةة اللك ة
accent ن  مبا أا عحكاة اللك ة أع ا  ت ل   اللغة الثانية أ  األج ريية ليس وة  ريا   كيةل مب ا لةة

نقل األ وات األج ريية عل اللغة ال   ية أع ا  ت  يةت الحةتل ات  أ ةوات داليلةة عليهةا ألجةل 
 ل  اا لةة  وة   ةوتبطةا اةو م تةوق لةدى أاةل لغتة  األ ةلية ني    (p)اابام الحةوت الحةام  

ن لةةةةاال مل نلةةةةتطس هلةةةةاا القةةةة ار وةةةة  رم مل ةةةةة ي عدالةةةةال جديةةةةد ي ال  ةةةةاة الحةةةةويت للغةةةةة ال   يةةةةة
 وةةة  رم نقةةةل  -مريةةةدجي ا-ل  اةةةاا مةةةا مل يت)ةةةت ال ةةة يب ( عل ال  ةةةاة الحةةةويتپالحةةةوت ال)ارسةةةا   
  عل اللغةة ال   يةة حبة    ع  يةة  قتة -سوا  بان  مةمل اليوناني ةة أ  الالتي ي ةة–األ ا  األعظطي ة 

ًي أ  ال) نسةةا  نل ةةظ ا ةةا أا نقةل األ ةةوات األعظطيةةة عل اللغةةة  ن289ال  ة  عةةمل الل)ةةظ ان لية
ت ديال  يت أ على تغ     ض أ وا ا الر مل توجد هلا ن اج  ي ال   يةل  -أحيانا  -ال   ية يقتضا 

 مب حلتنيق  ُي     ي ااه احلالة  د أا نقل ااه األ وات الر مل ن اج  هلا ي اللغة ال   ية
 األ لق الري   عمل أق ب األ وات ال   ية خم جا  ل  وات األعظطيةن 

                                                 
ن  أمةةةني م لةةةو ن لت  يةةةت األ ةةةا  األعظطي ةةةةل القتتةةةلل 37ل ص1985ل 1ةل جملةةةة ال ظطي ةةةةل نان ةةة ق ع ةةة ااي   ةةةمل مةةة ادن لم هظيةةةة ي ت  يةةةت األ ةةةوات األعظطي ةةة 287
 ن  58ص ل1  ل39ل م 1911يوليو
ثانيةة علةى عتقةاا اللغةة ال اال ت ااا القا ل  دمل  ممل مقا ل  بالة مق مل( الاي  و   ا و  ي م ظط  التترييقا ل ل  اللغةل  يةدل اةاا الحةتل  علةى م)هةوة القةدرم 288

يتظةةا ز مسةةألة املزد اجيةةة اللغويةةة  يقةةي  لغةةة  حةةي ة مل ت كةةس ال ج ي ةةة اللهظي ةةة لت ةةدعيهال  ا  ل  مبةةا أا لكةةل  لغةةة م يةةار native speakersمثةةل عتقةةاا أالهةةا األ ةةليني 
  شكل أدقن free-accent speech  كس اللهظة الر تة)ح  عمل اوي ة الت د  نال  ل ل  القا ل  بالة غ  هلظا( يش  عل م)هوة محتل  

 ن58ل ص1911ليوليو 1  ل39ان  ق أمني ال لو ن لت  يت األ ا  األعظطي ةلل القتتلل م  - 289
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الثانيةق  و  ح   زاجد ي ال   ية تلريية لسد  احتياجا ا ي نقل األ وات األعظطية الةر مل 
يوجةةد هلةةا ن ةةاج  ي ال   يةةةل   ةةالا نةة اا  قةةد لغةة   ا حالةة  عةةمل حالةة  ي األعظطي ةةة مةة  عحلةةاقه  

ل  اةاا مةا 290ة غ  احل    ال   يةل  أ دلوا مكاا احل   الاي او لل  ب ع  يا  غ هنننل ال   ي
ي تريةةةت مةةة  احلةةة    پ( الةةةاي أةدالةةةل عل اللغةةةة ال   يةةةة غةةة  أنةةة  مل يت)ةةةت  دعةةةوم توحيةةةد مةةة ه  
ت  يت األل)ةاظ األج رييةة الةر ت اعةا ي األل)ةاظ األج رييةة مسةألة لالتغية  ي شةكل ل حة  يحةري  

 ن291للحيغة ال   ية  مستساغا ل موا قا  
ي ال   ية بةاا حبة   الريةا  بطةا يق  ي   (p) ظد أا رس  الحام    Prakritمحتل   أما 

 ال اب يتي ةن 
 ق(s)الحام  -4
ن sabirل   و   الحاد بطا يق  هري    بة( sabirقد  و   السني بطا يق سا   ت   (    

 ي ةةةةةةل ل قةةةةةد عةةةةة  ب ي القةةةةةد  ي الحةةةةةتل ات اليوناني ةةةةةة موجةةةةةود ي اليوناني ةةةةةة  الالتي (s) حةةةةة   
السةةةني مهطةةةا يكةةةمل موق ةةة  مةةةمل  نننلت  يريةةة  ي ال حةةة  احلةةةدي  بةةةاا حبةةة    غةةة  أا 292سةةةي ا ل

 sabirحبةة   السةةني ي الحةةتل   (s)ل  علةةى نلةةا  ةةإا ت  يةةت الحةةوت السةةابمل 293الكلطةةةل
 يكوا أ ضل ممل ح   الحادن

األسةةة  اللغويةةةة الةةةر جةةةا ت م    ةةةة صةةةال   قيةةةة  ن ةةة ب أالةةة ا  محةةةتل ا  مةةةمل محةةةتل ات 
 satemالر ت ع  مرياش م د ا ت  يتل  اةاا الحةتل  اةو ل   ية ي   ض الحادر مقا ال ا ا

languages )ًي   لريكةةةا  ةةةة اللغات السةةةامتي ة الةةةاي  وةةة   رمةةة
 (s)حيةةة   وةةة  للحةةةام   294
 تريةةت  ن يقةةة ت  يريةة  ي ال حةة  حةة   السةةني ي ال   يةةة بطةةا اةةو ي القا ةةل الةةابورل  اةةاا مةةا ي

 ن295احلدي 
 
 
 
 

                                                 
  ن304ل ص4سيريوي ل الكتابل   290

ًا ين ال هظية ال امة ل عة الحتل ات  توحيداا  ت طيتهال ص 291  ن  123اطد رشاد احلط
ان ةة ق ع ةة ااي  مةة ادن لم هظيةةة ي ت  يةةت األ ةةوات  – ةةة سيسهار ا(ن  sisaron ةةة سسا (   séséli ةةة س يس(ل   sérisني ةةة مثةةال ت  يةةت حةة   السةةني ي اليونا 292

 ن38ل ص1985ل 1األعظطي ةل جملة ال ظطي ةل ن
 الحدر السا تن  293
 د  ة اللغات اهل دية األ ر ية الش قي ة(ن   ة اللغات اارية الش قية(ل  ي ع    ي السي satem languages( محتل  1982ي ج  ا و   294

 ن 38ع  ااي   مل م ادن لم هظية ي ت  يت األ وات األعظطي ةلل ص 295
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 ق (t)الحام   -5
( هلةةةةاا الحةةةةاج  حةةةة   التةةةةا  بطةةةةا يق  اللغةةةةات األلتي ةةةةة( لحةةةةتل ق 1982 وةةةة  ا ةةةةو  

altaic languages ل  ع   ةةة  السةةةدي  ةةةة األلتاجي ة( نقةةةال  عةةةمل الحةةةتل  ال) نسةةةاqueïalta ن
ًية خمتل)ة عةمل  (t)الحام   حوت لكملل ال نستتي  أا نقول عا الحاجص ال تت لل ي ان لي

الحاجحةة  ي ال) نسةةية مةةمل ناحيةةة   اج)هطةةا الحةةوتية ي القةةا لني  الةةابوريمل؟ مل ُيكةةمل أا   ةةل 
ووةةة  حةةة  ني عةةة  يني خمتل)ةةةني مةةةمل االةةةتال  الحةةةاجص نتةةةت اةةةاا احلةةة   ي اللغتةةةني أمةةة ا  مةةة را  ل

ًي( قةةد  التةةا    ت  يريةة ل   مقا لةة ل ألا املالةةتال  يكةةاد أمل  يةةةاب  بطةةا اةةو ي الحةةتل  ان ليةة
انسةةاق مةة  مةة ه  ال ةة ب القةةدما  ي ت  يريةة  مةةيال   ةة  عل الت)خةةي  مةة  عةةدة  جةةود مسةةو    احةةد 

altaic languages-ural   -uralن  مةةةا قل ةةةاه ي تريةةةت مةةة  محةةةتل  296يةةةدعو عل ت)خيطةةة 

altaic family  ل  مهةةا  ةةال ىن ن)سةة ل حيةة   ةوةة  الحةةام(t) ق  اللغةةات حبةة   التةةا  بطةةا ي
األ رالي ة األلتاجي ة( للطحتل  األ لن   و    ي السيد ح   التا  بطا يق  األس م األ رالي ةة 

 األلتي ة(ن 
ًعة عل املمتثال  انتريان كل  ما او قةد ل  ال طةل علةى تق ةني ل  ا ا نريقى تارم أماة جدلي ة ال 

ات ال ة ب القةدما  ي نقلهة  هلةال  ليات ت  يت   ض األ وات األعظطي ةة  إالضةاعها تةارم الية
 تةةارم أالةة ى أمةةاة حالةةة التطووةة   ةةني مةةا نستشةة  ه جتةةاه لغت ةةا احلديثةةة  اللغةةات الةةر ن قةةل م هةةا 
 نلا  تل طس األ وات ال   ية الر تتا ت األ وات األعظطي ة د ا أا يكوا ا اك قة ار حيسة  

ًعتنين   عحدى ال 
 thai(  ةةةة اللغات التيوتوني ةةةة(ل  محةةةتل ا 8219 قةةةد ع   ةةة  ا ةةةو   teutonicأم ةةةا محةةةتل  

 tai  قد ع  نطةا  ةة اللغات التايل دي ةة(ل  نل ةظ ي احلة   ال ب ةت(th)  أا ر ة   التةا  ي ال   يةة
 ن 297 تت  الثا ي ود عل أ ل نتق  ي الالتي ي ة صال  اليوناني ة الر  يها ية 

 ق(v)الحام   -6
 نلةةةةا متةةةةث ال  للةةةةا ع  تةةةة  اللغةةةةة 298الحةةةةوت  ا ا  ي ال   يةةةةة قةةةة  ر جمطةةةة  اللغةةةةة ال   يةةةةة نقةةةةل اةةةةاا

ي  -مةةثال  -ال)ارسةةي ة  اللغةةة ال بي ةةة ي تةةد يمل اةةاا الحةةوت حبةة   الةةوا ل  علةةى ال  ةةو الةةألو  

                                                 
 ي ود عل تك ار مقت   أل(  ي القا ل  _ األلتي ة( حي  عا  وت الالة  ي  مة)خ  ن  (t)ل ل  سريت ت  يت الحام  الحدر السا تن  296
 ن 42ل ص1985ل 1 ت  يت األ وات األعظطي ةلل جملة ال ظطيةل نع  ااي   مل م ادن لم هظي ة ي 297
 ن424ل  ص1939جمط  اللغة ال   يةل ااو  ا لساتل د ر املن قاد ال ا  ن القاا م  298
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 علةةىن غةة  أا نلةةا   ي تريةةت 299الكتا ةةات ال   يةةة ي أع ةةا  احلكةة  ال ثطةةا   ي  دايةةة ال هضةةةل
ة الةةر  يهةةا اةةاا الحةةام  األج ةةيبل ألا اةةاا القةة ار قةةد طاعيةةت  يةةت الحةةتل ات اللسةةانية املجت

 انساق م  أ ا  األعالة األج ريية القدُية  قْن
   ال)ةةةا  بطةةةا يق قةةةد عةةةة  ب حبةةة scandinavianمحةةةتل   ي (v) لةةةاال نةةة ى أا الحةةةام  
ي ة  ةةةة ي ڤا  بطةةةةا يق اللغةةةةات انسةةةةك دناڤ   الةةةةةحبةةةة(ل   1982اللغةةةةات انسةةةةك دنا ية ا و 

 يد(نالس
نل ةةظ تكةة ار مسةةألة اسةةت دا  أ ةةوات جديةةدم تةةةدالل وةةطمل ال  ةةاة الحةةويت  يطةةا سةةريتل   

تةةةأع  علةةةى اللغةةةة ال   يةةةة  ن امهةةةا الحةةةويت حيةةة  عا الةةة    الحةةةوتي ة ي بةةةل    ي نلةةةاال ةةة يبل 
 ن300اللغات ن   اا  ة ت  ض أي داليل

 ق (tt)الحام  ال بت  -7
(   ةةة ي السةةةيد قةةةد نقةةةال 1982ا ةةةو  حيةةة   ةةةد أا  hittite-indo نلةةةا ي محةةةتل  

حبةة   مضةة ل ي ال   يةةة بطةةا يق  اللغةةات اهل ديةةة احلِثة يالةةة( حيةة  يتطثةةل  (tt)الحةةام  ال ب ةةت 
ااا ال بيت ي عالمة الشد م الر على ح   الثا ل  التض يل بةاا سةريت عةدة رسة  الحةاج  

(i) جمطة  القةاا م  قةد ر ةةوا  حب بةة نويلةة ألجةل عةدة التقةا  سةاب نين أمةا  ةابال   الة  ا tt  ي
 Hittite حب   الثةا  غة  الضة ل  أ  الشةدد( ل  نقةل اةاا الحةاج   كسة م نويلةة بطةا يق )
حب بةة  (i)حي  عا عدة ععطال التض يل لل    السابمل   ( سو    وة  الحةاج   (احليثي ة 

 نويلة ن 
indo-لق ا ي ةة  ةني اهل ةد  أ ر يةة قةد تة ةني  ن هةار ال القةة ا hittite-indoا عا محتل      

european  احليثي ةةة hittite
حيةة  عا أ ةةل اهل ةةد   Indianمةةأالونم مةةمل  (indo)ن  بلطةةة 301

ًجةةةةةة  ي  european-Indianاةةةةةةوق اهل دي ةةةةةةة األ ر ي ةةةةةةة  european-indoأ ر ي ةةةةةةة  غةةةةةة  أاةةةةةةا مة
تةة  ي ال   يةةةن  مل ةةد مةةمل الت ويةة  عل أا ا ةةاك محةةتل ا   ًي ةةة  حنة ي )ةة د عةةمل اةةاا الحةةتل  ان لي

الةاي ي ةد    عةا  م ق وةا  مةمل  hittiteمبدالل م ظطا ي م ظ  ماريو  اي    انا جي ةور  اةوق 

                                                 
 ن182األسس اللغوية ل ل  الحتل ل ص 299

عل أا  اقة  اللغةات احلي ةة اليةوة مل تقة ب أ ةواتا  جديةدم ي ن طهةا الحةوتي ةل  ي  ض ع  ااي   مل م اد مسةألة عق ةاة أ ةوات جديةدم ي ن ةاة اللغةة ال   يةة الحةويت  نااريةا   300
 ن  29ل230ان  ق ع  ااي  م ادل لم هظية ي ت  يت األ وات األعظطي ةلل ص – اللغة ال   ية ليس   دعا   ني اات  اللغاتن 

 ,Pie, M., & Gaynor, F., a Dictionary of Linguistics. Philosophical Library-New Jersey,1954*م301

Reprinted 1975. (indo-hittite).                                                                                  
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عاجلةةةة اللغةةةات اهل د أ ر ي ةةةةل  الةةةر بانةةة  مسةةةت طلة ي  سةةةيا الحةةةغ ى  ةةةني القةةة نني الثالةةة  عشةةة  
 ن 302 التاس  عش  اليالدي

 ق (wh)الحام  ال ب ت  -8
 ةد أا  whorf كي)يةة نقةل اةاا احلة   ال بةت عل ال   يةةن  ي اسة  ال لة    ي د ق ار ية ةىن 

ل  عةدة whorf hypothesis-sapirاطود عي اد قد ر    اهلةا  بطةا يق   وةية سةا    اةور  
 عل سريرينيق  -ي ن  ي–  ة نقل  ن ج ها 

ةةةت قةةةد اسةةةتخدموا حةةة   الةةةوا  أع  ةةةا  ت ةةة يريه  األ لق أا جةةةل  الةةةايمل نقلةةةوا اةةةاا احلةةة   ال ب 
 للطحتل ن 

األعظطةال  ية سة  الحةام  األعظطةا  (h)الثا ق أا ح   اهلا  ي ال   ية يقا ل  الحةام  
األالةةة  اةةةا   ي ال   يةةةة عنا  رد ي أ ل املسةةة  عمل  يطةةةا ع   ةةة  ال ةةة ب  ةةةاأللل

أمةةةا الحةةةام   ن303
   ل ن  ت  يري  يكوا  احل     ( قياسا  على بي)ي ة نتق  ي اس  ال (wh)ال بت 

    د ع ب الحوام  األعظطي ة نلقا الضو  على الحواج  األعظطي ةق 
 ق (a)الحاج   -1

ًم ية قةل اةاا الحةاج   ةاألللل  عنا بةاا ي أ ل الكلطةةة بتةت أل)ةا  عليهةا مهة
ن  ي ت  يةةت  304

 ةةة اللغات األهلتي ةةة(   اللغةةات األهلتاجي ةةة(  ةةد  altaic languages ةةة أةرغة(   argotبةةل مةةمل 
ًم الةر ات) اقا  حول بي)ية ت  يرية ل عمل أا مثةة سةاامل  مل  ةد أا يتريةادر ي أناان ةا  اةو مةا ح بةة اهلطة

 تأيت ي أ ل الل) ة ال    ة؟ 
د ا تضةةةةةةةييت يتتلةةةةةةةت م ةةةةةةةا  ةةةةةةةت  ال)ةةةةةةة   (a)مل  )ةةةةةةةى علي ةةةةةةةا أا عطليةةةةةةةة ال تةةةةةةةت  الحةةةةةةةاج  

narrowing  أ  عغالقclose  ال)ت ة  قْل صةال  ل  لاا  إا عطلية ال)ت  مل تتكي ل عمل م
ا  علةى نلةا نة ى أا ن    close-half 305ال حل وي ت  (o)الضطة الر تتكي ل م  الحاج  

ًم ي  أةرغةة( ل  الضة  مل argotي  (a)  يتسةت مة  الحيحةة ح بةة اللسةاا للحةاج   و  اهلطة

                                                 
  ن (hittite)الحدر السا تل  302
الحتل ات ال لطية ي اللغة ال   ية ي القد   احلدي ل  ان  ق محت)ى الشهايبن –ن huppocratesأل)ا   اوق أه ةق ا   (h)ناب  مثامل  على رس  احل    303
 ن 121ص

ًا يل 304  ن  211أعطال جمط  اللغة ال   ية  القاا مل ص اطد رشاد احلط
 ن 152(ل ص2004أمحد خمتار عط ن دراسة الحوت اللغوين  القاا مق عا  الكتتل  305
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يتسةةةت عمل مةةة  الحةةةاج  الةةةاي سةةة ت ا ل    ةةةد اةةةاا احلةةة   غةةة  أا ره ة مةةةمل ج لهةةةا  الضةةة  اةةةو 
 ي)ها م  الوزا ال  يب   ةة  لهة(ن تكي

ةتوع   عنا جا  ااا الحاج  ي  سْ الكلطة    ده ح   سةابمل ية)ةت  مةا قريلة  مثةلق أد رهس 
adrastus ل أ  ي س  أل)ا  لي ة عنا باا مةا   ةده مت  بةا  أ  بةاا ي اايةة املسة  مثةلق عسةتاغ ا

stagira
ن أمةةةةا مقا لةةةة  sabirب مةةةةمل ل  األالةةةة  اةةةةو مةةةةا ي تريةةةةت علةةةةى القا ةةةةل  سةةةةا  ( ال ةةةة   306

 ااال   هري (  قد ابت)ى  ساة   بة حب بة ال)ت ة القح م  قْن 
 ق(e) الحاج  -2

 اجتةةااني متريةةاي ني حةةول بي)ي ةةة رسةة  مقا لةة  ي ال   يةةةل  creoleنحةةتدة ي ت  يةةت محةةتل  
  اااا املجتاااا مهاق 

( e قمةا يلةاق لية سة   أي الحةاج األ لق  او ُيث ل ق ار جمط  اللغة ال   ية الاي ي ص  علةى 
 307نننلtheonعنا  رد ي  سْ املس   علي  ن م نتقي ة مثلق نننعا ا  أل)ا  لي ة

الثا ق ية قل  الكس م التويلة   الكس م القح م عل اللغة ال   ية
 ن308

 ل ق  مبقايسة ااا القة ار الةاي  ةص نقةل األ ةا  األعظطي ةة علةى ت  يةت الحةتل  اللسةا  
ة ا ل( creoleجتطاعال حي  لةو نريق ةا املجتةاه األ ل علةى محةتل  امل  لقل ةاق  ِبة ا ل( أ   اِب 

 (o)  (e) اجتني  اع ني  مها  creoleنل ظ ي محتل    ن theonقياسا  على اس  ال ل   عا ا( 
 كيةل ية قةل اةةايمل الحةاجتني  عل ال   يةةةن عا  وة  ألةةل لي ةة بطةةا ي قة ار جمطةة  اللغةة ال   يةةة مل 

كةةةةة  ال تةةةةةت األسةةةةةاع ي اللغةةةةةة األج رييةةةةةة حيةةةةة  عا  قةةةةةد ع   ةةةةة  أساسةةةةةا  ي ال ةةةةةاج   creoleحية
ي - ة ِب ِية و لِي ة(ل   ِب ِي ول( بطا مة     ةان ا عا التغية  ي ن يقةة رسة  األ ةوات الحةاجتة اكةوة 

مبةةةدى تتويةةة  الحةةةتل  ال ةةة  ب مةةةمل عدمةةة ل   ةةةاا م التتويةةة  ااتةةة  قةةةد  ةةةاحري  أ ةةةا   -ن ةةة ي
جتةةا ز اةةاا  -ي ن ةة ي-ع ةةد ال ةة ب  ةةا يسةةتدعا م ةةا  theonالة األج رييةةة بطةةا يق عةةا ا األعةة

    غ ه ممل الحتل اتن  creoleالتتوي  ي محتل  
أما املجتاه الثا   إن  جلا  ي مقا ل اطةود عيةادق  الك يولي ةة(ل  تة   ق  ب يةول(ن  ا ةا ن لة   

صةةال  املجتةةاه الثةةا   ي ت ةة يريه  هلةةاا الحةةاج   يقةةة ال ةة بأا املجتةةاه األ ل قةةد اعتطةةد علةةى ن

                                                 
 ن 119لقد   احلدي ل صمحت)ى الشهايبن الحتل ات ال لطية ي اللغة ال   ية ي ا 306

 ن 414ل ص1939جمط  اللغة ال   يةل ااو  ا لسات د ر املن قاد ال ا  ل القاا م  307
 ن 142اطد بامل حسنين لالقواعد ال امة لوو  الحتل ات ال لطي ةلل ص 308
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الاي انساق م  اا لة تتوي  أ وات اللغة ال   يةة وةطمل حةد د ن امهةا الحةويت لت يقةة ال تةت 
  الحتل  األج يبن 

(  اةةو  اِلك  ِييةولي ةةة(  إنةة  مل وةة  رم ي زيةةادم اليةةا ل حيةة  أ ةةمل 1982أمةةا عةةمل مقا ةةل ا ةةو  
ل  لةو بةاا قحةده  (o) اليا  الثانية مقا ةل الحةاج   (e)مقا ل الحاج   أن  قد ج ل اليا  األ ل

 ي األ لن  (o)بالا لكاا ممل األ ضل  و  يا   احدم بوا ح   الوا  يقا ل الحاج  
 سةةريت عةةدة  (e) ي مقا ةةل السةةد ي  الك  لي ةةة( مل نسةةتتي  أا نضةةريْ عطلي ةةة نقلةة  للحةةاج  

و املبت)ةةا  حب بةةة الكسةة م القحيةةة م  ةةةِ( أيق يكةةةوا تشةةكيل مقا لةة  الووةةونن  عا بةةاا اد ةة  اةة
تطةةل أا  لي ةةة( لت ةةددت ن يقةةة ال تةةت  ةة ل عن حية  ةةة الكه   هلي ة( ية تةةت أيضةةا  نتقةة  نةةاا الشةةكل  الِك ِ  

لي ة(   الكه ة لي ة(  األال  أق ب لوجود الوا    د ال ا ن     الِك ه  
 يهطا  (e) الحاج  د أا رس   celtic languages  keltic languages ي محتل ا 

يت)ةت مة   ات الِكلتي ةةن  ت  يرية  نةاه الت يقةةقد باا  كس م قح م بطا يق اللغات الِسةلتي ة  اللغة
 ن 309ما ن اه ي   ض الري و  اللسانية الر تتت ق عل األس  اللغوية

 ق(i)الحاج   -3

 يريهطةةا نل ةةظ اجتةةااني ل  ي ت pidgin  sapir رد اةةاا الحةةاج  ي  سةةْ الكلطةةة بطةةا ي 
 خمتل)نيق 

تةةةارم  ةةةة  يدجني(  تةةةارم أالةةة ى  ةةةة  دجني(  نلةةةا ي محةةةدر  pidgin  ب محةةةتل  األ لق عةةةة
 ن310 احد

تةةةةارم  ةةةةة  whorf hypothesis-sapirالةةةةابور ي محةةةةتل   sapir  ب املسةةةة  الثةةةةا ق عةةةةة
 لاطد  وزي(ن 1986سا   عيادلمريارك(  تارم أال ى  ة سا   ا و 

 ناه ندرك أا ايان احل بة التويلة  احل بة القح م ي القا الت ال   يةة ال    ةة اكةوة طا نب  ي
 ا يةةةةةارل  مل  ةةةةةةد مةةةةةةمل الت ويةةةةةة  عل أنةةةةةة  مل الةةةةةةال  حةةةةةةول نقةةةةةةل احل بةةةةةةات التويلةةةةةةة األج رييةةةةةةة ي 

 هةةامةةونمل ا ةةال  مل يكطةةمل عمل  ي نقلحب بةةات نويلةةة ي اللغةةة ال   يةةةل عن  الحةةتل ات ال    ةةة 
 ن 311 بات القح ماحل 

                                                 
 ن 198(ل ص1998اطود  هطا حظازين مدالل عل عل  اللغةن  القاا مق دار قريا ل  309
 ن56(ل ص1996سيولوجيا اللغةن ت عةق عريد الوااب ت   ن     تق م شورات عويداتل  يار أشارن سو  310
أا  نب نةةاعنا جةةا ت ي  سةةْ الكلطةةة األج رييةةة تةةارم حب بةةة قحةة م  تةةارم أالةة ى حب بةةة نويلةةةل   لةةى سةةرييل الثةةالق  (u)  (o)  (i)  (e)  (a)تة قةةل احلةة    اللي ةةة  311

sapir - ة سا  (  تارم أال ى  ة سا  (ن قد ع  ب تارم   - او اس  عل 
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  ا اك رأياا حول نقل احل بات القح م عل اللغة ال   ية مهاق 
األ لق رأي ي ى أا مسألة بتا ة ت  يت احل بات القح م مةمل الحةتل ات األج رييةة حب بةات 
نويلةةةة ي اللغةةةة ال   يةةةة أمةةة  وةةة  ريل ألجةةةل  قيةةةت ال تةةةت الحةةة ي  ي اللغةةةة األج رييةةةةل عن عا 

لشكل ي الحتل ات ال لطي ةة  ية  القضةا  علةى اةاه الحةتل اتل ألا أحةدا  لاملعتطاد على ا
ممل ال لطا  لمل يةشك ل ااه الحتل ات ع د بتا تهال

 ن312
الثةةا ق يةة ى أا احل بةةات القحةة م ي اللغةةة الحةةدر تة سةة   )ت ةةة أ  بسةة م أ  وةةطة ي اللغةةة 

سة  احل بةات القحة م ي اللغةة ن  ااا م ا   لةا  رد ي الة أي األ ل الةاي ت ةل مةمل ر 313اهلد 
 ال   ية أم ا    ي  تد  علي  ال لطا   الكت ابن

قةةةد نقةةةل حب بةةةة نويلةةةة ي اللغةةةة ال   يةةةةن  (i) ةةةد أا الحةةةاج   pidgin  sapir ي بةةةل مةةةمل 
 اةةاا جلةةاك ي بةةل مةةمل القةةا لني   يةةدجني(   سةةا  (ن  لةةو نريق ةةا الةة أي الثةةا  الةةاي يةة ى  وةة  

ةةةاِ  (تشةةةكيل لل  بةةةات الةةةر  ن تت اسةةةت مةةة   ةةة)ة  ةةةوت اللةةةني الةةة اد ت  يريةةة  لقل ةةةاق   ِةةةدِجمل(  سه
 حي طةةةةةا ن)ةةةةة ب عةةةةةدة تشةةةةةكيلهطا نقةةةةة  ي عةةةةةد م احتطةةةةةاملت نتقي ةةةةةة مثةةةةةلق  هةةةةةدجهملل  هةةةةةدِجملل 

ةةا ة ن   ت)ضةةيل القةةول األ ل نكةةوا قةةد أه  ةةا ه ل سه ِم  ةةا مةةمل احتطالي ةةة ِ دجهملل هةةدجةملنننع ن  مثةةلق سه
 نsabirهلات  القا الت ال   يةل  ااا ما يتظل ى ي  سا  (    ري ( ا انة  الوقون ي ال تت

 ق(o)الحاج   -4

ًم الضطومة  ًم   ا  عنا عقريهطةا حة   ية س  ااا الحاج   اهلط عنا عقري  ح   سابملل أ  مه
ل مريةةةارك مرياركل   بةةةة(  ه 1986 بطةةةا يق   ر  ا ةةةو  314ي  سةةةْ املسةةة  مت ةةة  كل أ   ا 

(ن  لةةةةو دقق ةةةةا ال  ةةةة  ي القةةةةا لني لوجةةةةدنا أاطةةةةا ي األ ل  ا اا  ي orfwh ر  اطةةةد  ةةةةوزي( 
الثانيةةةة  ا   احةةةدمل  األدق ي ت  يريهةةةا أا جتة ةةةل  ةةةوا ي مل اع ةةةني  لسةةةريت  سةةةيْل  اةةةو أا الحةةةوت 

                                                 
 ن142لص1995ل 11اطد بامل حسنين لالقواعد ال امة لوو  الحتل ات ال لطي ةلل جملة جمط  اللغة ال   يةل  312
قةةال ال ةةة  بن   جةةةت( حيةةة  نةة ى ي اةةةاا ال هلهةة  أا احل بةةةة التويلةةةة ي الحةةتل  قةةةد رةمةةً لةةة  حبةةة   الةةد  اليةةةا ( ي ال massignonعلةةى سةةةرييل الثةةالق  مسةةة يوا(  313

gibb  ان ةةة ق  لبتا ةةةة األعةةةالة األج رييةةةة حبةةة    ع  ي ةةةةلل –الةةةاي الةةةا ي ابت)ةةةى   قةةةل احل بةةةة القحةةة  ي الحةةةتل  األج ةةةيب   مةةةً الكسةةة م ي أ ل حةةة   مةةةمل القا ةةةل ال ةةة  بن
ول بتا ةة األعةالة األج رييةة ي جملةة جمطة  اللغةة ال   يةةل عن  بيةل هلة  أا ن  لقد ت ط دت عدة تشكيل القا ل األج يب  جت( ل دة تشكيل  أساسا  ي التق ي  ال شور حة85ص

 يحدر ا ق ارا  د ا أا يتطث لوا    ي تترييقا  ن
 –ن scipioيوا  أسةق) plato سْ املس   ا ا  يكوا ي  الغالتل  لك   مل يتةأتى ي األ ةا  الالتي ي ةةل عن ية سة  ي األالة   ا ا   نونةا  بطةا يق ا النةوا  (o)رس   314

ن   ت ليةل بتا ةة الةوا   ال ةوا ي ةود عل قةانوا بةل مةمل اللغةة اليوناني ةة  الالتي ي ةةل 419ل420لص1939ان  ق جمطة  اللغةة ال   يةةل ااوة  ا لسةات د ر املن قةاد ال ا ة ل القةاا م
علةى األ ةا   nل  بةاا اليونةاا يضةي)وا حة   platoمةثال   platonل  ة   يكتريةوا ي حالةة ا nباا ال  ماا حيا وا م هةا حة     on األ ا  اليونانية الر ت تها  احل  ني 

ألا اةةةةةاا احلةةةةةة   أ ةةةةةلا ي الالتي ي ةةةةةةة ي هةةةةة  ي حالةةةةةةة ا ةةةةة  مثةةةةةةل قول ةةةةةةا  kikeronالالتي يةةةةةةة  Ciceroي حالةةةةةة ال  ةةةةةة   يكتريةةةةةوا ل) ةةةةةةة  oالالتي يةةةةةة الةةةةةةر ت تهةةةةةا حبةةةةةة   
ciceronis  ال ةةةوا بطةةةا بةةةاا ي) ةةةل ال ةةة ب  اليونةةةاا  بطةةةا ي) ةةةل ال) نسةةةيوا  يقةةةال نةةة  ا ن  يظةةةت أا نل ةةةت اةةةاه األ ةةةا  بلهةةةا حبةةة  nero  أ النةةةوا plato  أ ل ةةةوا 

Apollo  مل ا leo  شيش  ا Cicero  يونوا juno  اس ا وا strabo ن58ل57ان  ق أمني ال لو ن لت  يت األ ا  األعظطي ةلل ص –ن 
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ًيةة بطةا ي  whال بت  ل غة  أا wh. questionsية تةت  ا ا  ي   ةض الكلطةات ي اللغةة ان لي
ن whorfمل ية ةةد  دقيقةةا  ي   ةةض الكلطةةات بطةةا ي اسةة  ال لةة  السةةا ت نبةة ه اعتطةةاد  ا    احةةدم 

 ح بةة الضةطة القحة م القا لةة  (wh)أما عا باا  و   ا    احدم ألجل متثيلها لل    ال ب ةت 
 إا ي نلةا م ضةلة م تريتةة  ت  وةها ملحتطةاملت نتقي ةة مت ةددم مثةلق  هره ل  (o)حل   اللني 

الةةةةةةةاي ع   ةةةةةةة    whorfianismالحةةةةةةةتل  اةةةةةةةاا القةةةةةةةول ي تريةةةةةةةت علةةةةةةةى  هِر ل  ةِر ننع ن 
ًي   لريكا  قةد أِمةمل مةمل الوقةون ي اةاا اللةريس حةني (  ة  ال   ية الور ي ة(ن 1983ا و   أما رم
  نwhorfian hypothesis بطا يق ال) وية الو ر ي ة ة الو ر ي ة(   whorfian ع  بق
    ق(u)الحاج   -5 

 يةأيت أحيانةا   ضة  ل  ا ا   -ي الغالةت-  ة  بال   يةة عل أا اةاا احلة   ية يش  جمط  اللغةة     
ل ugric( 1982 اةةةةاا القةةةة ار يتظل ةةةةى ي القا ةةةةلق اللغةةةةات األةغ ي ةةةةة ا و ن 315احلةةةة   السةةةةا ت

ن  ا ةةاك مةةمل عةة  ب اةةاا uralic languagesل  ةة ي السةةيد( 1982 اللغةةات األ رالي ةةة ا و 
 يا   مة  وةطة نويلةةل  اةاا مةا ي تريةت ي ت  يةت محةتل   -ط على الال  ق ار ا -الحاج  
ubangi  ن 1982 ةق اللغات اليو ا ي ة   ي السيد(ل   ةق اللغات اليو انغي ة ا و) 

اةةةاا الحةةاج  ي  سةةةْ الكلطةةةة حب بةةة الضةةةطة القحةة م بطةةةا يق اهلةطريولدي ةةةة   لريكا(  عةةة  ب  
humboldtism لن يقةةةة نتةةةت اةةةاا الحةةةتل   مل تتوا ةةةت   وةةة  ح بةةةة الضةةة  القحةةة مغةةة  أا ل 

حي  عا الالحظ ي نتق  او ال)ت  مل الضة ن لكةملل ن ة ا  لوجةود اةاا الحةاج    ةد الحةام  
(h) ت م ةا  إا مريدأ رس  األ وات الحاجتة التأتية ي ق ارات ا ط  مبةا  يهةا اةاا الحةوت يتتل ة

 ةن   ية الت  يت ي اللغة ال   يي عطل -على األقل-التوحيد 
 مل  د ممل الت وي  عل أا مسألة ععطال احل بات التويلة ي الحتل ات ال   ية ال    ة تكطمل 
وةةةةةةة  رت  لةةةةةةةمل   يةةةةةةةت ل  الحةةةةةةةتل  مةةةةةةةمل لغتةةةةةةة  الحةةةةةةةدرل  لةةةةةةةو أا مت لطةةةةةةةا  قةةةةةةةد درع محةةةةةةةتل  

humboldtism  ًيةةة ألدرك ايئةةة نتةةت ي  سةةْ الكلطةةةل  اةةاا علةةى  (u)الحةةاج   اللغةةة ان لي
 لطها ممل اللغةة ال   يةة  اللغةة اهلةد ( حية  عا قة ا م القا ةل لاهلطريولدي ةةل  تطةل الال  ممل يت

 تةثلي  الحام   اة(ن 

                                                 
ن  ان ةة  أيضةةا ق محةةت)ى الشةةهايبن الحةةتل ات ال لطيةةة ي اللغةةة ال   يةةة ي القةةد  423ل ص1939ملن قةةاد ال ا ةة ل القةةاا مجمطةة  اللغةةة ال   يةةةل ااوةة  ا لسةةات د ر ا 315

 ن  124 احلدي ل ص
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ًي ة( بطةا يق  اللغةات  austronesian ي محتل    د أا   لريكا قد ع   ة   ةة _األ س  ني
ًي ة(ل  ا ا نل ظ أن  قد نقل الحاج   السةدي الةاي  (ل صةال   حب بة نويلة  ةةة  (u)األ س  ني

ًي ة(حب بة قح م بطا يق  austronesienع ب الحتل  ن)س    ن األس  ني
   ةةةةد أا انتهي ةةةةا مةةةةمل م ا ةةةةة نةةةة ق نقةةةةل األ ةةةةوات األعظطي ةةةةة ي محةةةةتل ات اللسةةةةانيات 
ةةةة تت لةةةت مبةةةدى قا لي ةةةة ت  يةةةت الحةةةتل ات ي اللغةةةة ال   يةةةةل  املجتطاعيةةةة خنلةةةص عل قضةةةي ة مهط 

عطالةة   شةةكل بريةة   ةةل متلةةت د ا قيةةودن  ريةةدمل  مةةمل اللظةةو  عل  ةةو  حيةة  ا ةةاك مةةمل يقةة   ع
محةةةتل ات ع  يةةةة عةةةمل ن يةةةت التوليةةةد أ  القيةةةاع  املشةةةتقاق  ا ةةةازل تة ةةة  ب اةةةاه الحةةةتل ات 

 ق316عال  يس داا  مرياش م حبظ
مةةةمل األل)ةةةاظ  زنةةةا  اةةةاجال   ةةةا ي ةةةت  عةةةمل اةةةاا التتةةةور  لاأل لق أا ال لةةةوة تتتةةةور  سةةة عة بريةةة م

 ة الر يح ت نقلها   ياغتها  ياغة ع  ية  شكل س ي  وطمل حقوهلا ال   ي ة  ال لطي ةنال لطي  
الثانيةةةةةق أا دارسةةةةا الحةةةةتل ات سةةةةيتطك وا مةةةةمل م   ةةةةة الحةةةةتل  ال ةةةة يب ال ةةةة  ب ل ةةةة  ته  
السةةريقة  الحةةتل  األج ةةيبل  ةةا يةةو   هلةة   قتةةا  مل حيتةةا  عل ععةةادم ت ل ةة  الحةةياغات ال   يةةة هلاتةة  

 تل اتن الح
الثالثةةةةةق أا ال ةةةة ب أن)سةةةةه  قةةةةد أبثةةةة  ا مةةةةمل ت  يةةةةت الحةةةةتل ات قةةةةدُيا ل ملسةةةةيطا ي عحةةةة  
املزداار احلضاري  ال  ي ي ال هد ال رياسا  حي  عا ممل ال لطا  ا دعني ممل عد  عطله  اةاا 

 ممل أمارات نباجه   قدر   على تح يل الحتل ات  شكل س ي ن
نب اا عريد احلت  اوةل  الةر تة ر عطليةة ايةان ن يقةة ت  يةت  ممل الالل ال قا  الثال  الر 

 الحتل ات  شكل بري  ُيك  ا أا ندحض بل نقتة على حدم  أدلة ملطوسةق 
أ مل ق عا ن يقة الت  يت تشري  ن يقةة ال عةة الةر تقةوة علةى  وة   ةيا ع  يةة اضةة ي جمةال 

 نلةةةا مةةةمل ناحيةةةة  -طاعيةةةة  ةةةاألالص محةةةتل ات اللسةةةانيات املجت–نقةةةل الحةةةتل ات عامةةةة 
 ليا ا  تق يا ا الق  ة ممل قريةل الاسسةات الةر  ةت    طليةة نقةل الحةتل اتن  كطةا أا لل عةة 
ش  نا  تقتضا االتيار مقا ل ع يب ادد  إا للت  يت ش  نا  أيضةا  تقتضةا املعتطةاد علةى علةة 

 ات األعظطي ةن   ود اكومة  كي)ية  و  ال   ب ي ال   ية   كي)ي ة نقل األ و 

                                                 
 ن 107ل ص1979ل 6-5عريد احلت  اولن لت  يت أة اقترياعلل جملة جمط  اللغة ال   ية األرد ل ن 316
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عانيةةةا ق  عا لكةةةل لغةةةة الحو ةةةية ي ن امهةةةا الحةةةويت  الحةةة ي  ال  ةةةوي  الةةةدمل ل  مل ُيكةةةمل 
جتةةا ز اةةاه ا حو ةةية عمل ع ةةدما تكةةوا ا ةةاك حاجةةة ماس ةةة  وةة  ري ةن  مسةةألة ععطةةال ت  يةةت 
الحةةتل ات د ا قيةةود ألجةةل مسةةاعد ا للدراسةةني علةةى الت ةة   نةةا مرياشةة م  علةةى الحةةتل ات 

تالتل  لو  و  ا القا ل ال ة يب   ي ةل لت لقها  الدرجة األ ل  اللغة الر درع نا ال ليس 
لكاا ممل الح ت الت     على ااا القا ةل ال ة يب  argotأماة دارع قد ع   محتل    أةرغة(

ت ل   ملندماج   وتيا     يويا  ي م  ومة اللغة ال   ية الحوتية  الح  ي ةن ا ل ) ب أا دارسا  قد
ًيةةة أ  ال) نسةةية م)هةةوة القا ةةل لأةرغةةةل  كيةةل لةة  أا يةةدرك اةةاا الحةةتل    لغةةة غةة  اللغةةة ان لي

 الاي  تلل متاما  عمل محتل  اللغة الر درع نان
ا اعتطاد ال  ب على الت  يت باا  ليد احلاجة الل ة الر  اجهواا أع ا  ت عته  ممل عالثا ق ع

سة ياني ة الةر نقلة  عةمل اليوناني ةة أ  مةمل اهل دي ةة أ  مةمل غ اةان  قةد بةاا اليوناني ة مرياش م أ  ممل ال
ت ةة يريه  ي بثةة  مةةمل األحيةةاا مغةةاي ا  لحةةورم الكلطةةة ي اللغةةة الحةةدر حبيةة  يحةة ت الت) يةةت  ةةني 

ال   ب  الحتل  ن)س 
 ن317

   د ع ب ت  يةت   ةض محةتل ات اللسةانيات املجتطاعيةة نةدرك أا ععطاهلةا بوسةيلة مةمل 
ن ة ب  ية  األ ةوات ال   يةة الةر  وة    جل  وة  الحةتل ات قليةل جةدا ن  عليةا جةد مل   سةا

 مقا ل األ وات األعظطي ةن
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ًيًن الت  يت ي القد   احل 317 ن  ان ة  عل ت  يةت ال ة ب القةدامى ع ةد ع ة ااي   ةمل مة ادن لم هظيةة 201دي ن  القاا مق دار ال)ك  ال  يب( دنتل صاطد حسمل عريد ال 

حيةة  سةةتل ظ ي ن حةة  لت يقةةة رسةة  بةةل حةة   أج ةةيب نبةة ه لت يقةةة ال ةة ب ي نلةةا مل قةةا  عيااةةا ن يقةةة  1985ل 1ي ت  يةةت األ ةةوات األعظطي ةةةلل جملةةة ال ظطي ةةةل ن
 ا دعنين  
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G ـ ـ       ـ ج،    ـ 
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V ـ ـ ڤ ـ ـ ـ ـ ف ـ 
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 اطود عي اد جمط  القاا م  ابال   ال  ا
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ل نةدرك أا حسةمل  السة  اال  سةاما عي ةاد    ا  على الحادر الر نب نااا ي اايمل ا ةد لني 
(ل  عليةة  عةةً ت عيةةادل  جمةةدي  اريةةة  بامةةل اله ةةدعل 1990ل1995ح  ةةال  الليةةل أمحةةد الليةةل 

 عميةةةل ي قةةةوب   الةةة  ا   يسةةةتخدموا ن يقةةةة الت  يةةةت لحةةةتل ات اللسةةةانيات املجتطاعي ةةةة ي 
 محادرا ن 

  محةتل ات  حول ما نب ناه عةمل ن يقةة الت  يةت  مةدى ت ا هلةا انتةايب أ  السةليب ي  وة
سةةةيت  الت  ةةةي  مةةةمل مت لقةةةة مبةةةدى الت  -ي األسةةةاع-اللسةةةانيات املجتطاعي ةةةة نةةةدرك أا الشةةةكلة 

ه ي الحةةتل ات السةةا قةل  الا ةةة ي نقةةل األ ةةوات نةة اأقةة بل  طةةا  عدمةة ل  اةةو عل ان دامةة 
 ا   تاق لغا يض  لسياسات  قوانني م ي ةل اكوة   جهةمبالم  بل  - الدرجة األ ل-التأع م 

 ن    ال لطي ةا لي ةل  ماسسا ا 
 لانياص  الترجـمةا 
ي ةود عل احلاجةة الريشة ية  اننسةانية عل ر ةْ ال ةوا  الثقا يةة  مة  مهة تكطمل أمهيةة ال عةة ي أ
بطةةا اةةو م لةةوة عةةمل ح بةةة ال عةةة ي ال حةة  ال رياسةةا الةةر بانةة  ل  الت وعةةة  ت ةةون لغا ةةا  عقا ا ةةا

 على ما لدى ااال  ممل علوة    وا ن  عل التتل   ليدم احلاجة الاسة 
 ال عةةةة ت ةةةين نقةةةل ال ةةةا  مةةةمل اللغةةةة الةةة ج  م هةةةا عل اللغةةةة الةةة ج  عليهةةةان  جةةةا  ي لسةةةاا 
عاا  او الاي ي)س    ال  بق لي ج  الكالة ي قل  ممل لغة عل لغة أال ىل  الشخص يدعى ال ة

 ن318الكالةل
 عنا بةةاا نقةةل  ن ةةد أا عامةةل احلاجةةة قةةد ل ةةت د را  بريةة ا    ي جمةةال اللسةةانيات املجتطاعيةةة

سةةت دعة ي جمةةال اللسةةانيات املجتطاعيةةة عةةمل ن يةةت سةةريا 
ة
لةة  أمةة ا   القةةا الت ال   يةةةال)ةةااي  ال

مبةدى  -أساسةا  -مة تريْ  عةدمهام قدا  ممل ناحية ا ةتالحي ةل  ةإا مةدى زيةادم اةاا الت قيةد مةمل 
ت عةةةةة ااتةةةة  الحةةةةتل اتل أيق بل طةةةةا راعةةةةوا شةةةة    ت عةةةةة  قةةةةدرم ال عةةةةني  الحةةةةتل ية ني  علةةةةى

بانة  أسةاليت   -تلةا الشة    الةر تك)ةل حسةمل تأديةة ال)ةااي   الت رية  ع هةا  -الحتل ات 
 ال عة سليطة  ال كس   ي ن 
  320 ت در  وطمل قسطني مهاق 319 ت تطد ال عة على أساليت اددم

                                                 
 لساا ال  بل مادم  ت ج (ن  ا مل م  ور الح ين 318
 الثانيةةق ن يقةة ح ةني  ةمل  الةر تقةوة علةى ال عةة احل  ي ةة الخل ةةنأل لق ن يقة يوح ا ا مل الريت يت ياب  سليطاا الريستا  ن يقتني لل عة قد اشته تا ي ال ح  ال رياسال ا 319

–حت ال)ه ل    د اةاه ال حلةة يقةوة  حةياغت   اللغةة الة ج  عليهةا د ا أا  ةل  نةان   م ال ص عدم م ات ح  ي)ه  م  اهاالر ت تطد على ت عة ال ىنل عن يقوة  ق  عس اق 
 ن  75ل ص1ان  ق سليطاا الريستا ن انليانمن     تق دار عحيا  ال ا  ال  يب(  
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ل قةل مةمل لغةة مة ج  م هةا عل لغةة مة ج  عليهةا لوجةود ال عة الرياش مق  اا الغالريةل  ت ةين ا -1
 ق 321توا ت   يوي أ  ا تالحان أما أنواعها  ها

ق  اةةو اقتريةةاع بلطةةة مةةمل لغةةة مةة ج  م هةةا عل لغةةة مةة ج  عليهةةا  سةةريت  جةةود  ةة ا  322* الت  يةةت
ق 323ا ةةةةتالحا نةةةةات  عةةةةمل م)ةةةةااي  جديةةةةدم مل ُيكةةةةمل للغةةةةة الةةةة ج  عليهةةةةا أا ت ةةةة  ع هةةةةان مثةةةةل

 ن pidginق  يدجمل
* ال سمق  او أالا عريارم مةمل اللغةة الة ج  م هةا  ت عتهةا مرياشة م عل اللغةة الة ج         عليهةا 

  ن ا يستوجت عدالال است طال جديد يريد  غ يريا
* ال عة احل  ي ةق   يها السلي   السقي ل  أما السلي   هو ع دما يكوا ال قول ممل اللغة الة ج  

للغة ال ج  عليها  ااا نةادرن  أمةا السةقي   هةو ا ابةام غة  الواعيةة  حةاجص م ها متتا قا  م  ا
قد ت ج   غ  مقا ةل  احةدل  نكت)ةا  senseاللغة ال قول م هان   لى سرييل الثال  د محتل  

ل عن  ةد ي ا ال)هومةاا السةا قاا  مهةاق  حاس ةة(   م ةىن نايت( اب  مقا لني  اع ني  ي تريت عليهط
ل األ ل ت عةة ح  يةة  سةقيطة  سةريت  وة  مقا ةل مل يت)ةت مة  متحةو ر الحةتل  ي الةةدرع القا ة

 اللسا ل   د ي القا ل الثا  ت عة ح  ي ة سليطة لتتا قهطان  
غةةة الةة ج  *التضةةخي ق  اةةو اسةةت طال بلطةةات ي اللغةةة الةة ج  عليهةةا أبثةة  مةةمل الكلطةةات ي الل

ن مثةةلق هلظةةة الا ةةة  تريقةةة اجتطاعيةةة أ  مبه ةةة م ي ةةة ق ية(م هةةان  يةسةةطى نلةةا أيضةةا   ةةة الت ش
argotن 

 ال عة ا انريية  غ  الرياش م(ل  أنواعها على ال  و التا ق  -2
ال عة  ال ادل أ  القا ل ق  ي ين نقل ال)هةوة مةمل اللغةة الة ج  م هةا عل اللغةة الة ج  عليهةا  -أ

ل حية  عا اةاا الحةتل  يةدل علةى م ةىن عةاة slangة عامي ةمب  اه  الكلةا مل الت)حةيلال مثةلق 
يشةة  عليةة  م)هةةوة اةةاا القا ةةلل  يةةدل علةةى م ةةىن الةةاص أيضةةا  يكةةوا م تريتةةا   لغةةة عاعةةة وةةيقة 

                                                                                                                                               
 ان  ق  320
ًا ين ال هظية ال امة ل عة الحتل ات  تو  -  ن  55ل 54ل 53ة(ل ص 1982حيداا  ت طيتهان     تق دار الغ ب انسالمال اطد رشاد احلط
 ن  69ل 68ل 67ححة الق ي  ن الحتل  التيب  التقينلص  -
ل 278ل 277( ص 1989سةاتل اطد عظي ةن لن  يات ال عةلل حبو   دراسات ال عةة    ةوااق ال عةة  ن  يا ةا ل  تةونسق الاسسةة الون يةة لل عةة  الت قيةت  الدرا -

 ن  279
 رياش م(نحا ل ا أا نتلط س   ضا  ممل محتل ات اللسانيات املجتطاعي ة الر ت در   وطمل عحدى  ساجل ال عة الابورم الرياش م  ا انريية غ  ال 321

اليت الةر ت تطةد عليهةا ال عةةل  ل ل  ةا ي  سةياق مةا قل ةاه نب نا  سيلة الت  يت ا ا جتو زا ل م  أن ا قد تت ق ةا عليهةا  شةكل م)حةل ي الري ة  السةا تل ألجةل نة   األسة 322
 ن)ه  أا ال عة أحياناة ت ضوي    م)هوة الت  يت  شكل عاة ل  الت  يت أحيانا  ي ضوي    م)هوة ال عة الكلي ةن

  اب التطثيل  قْن تدر   ا أا نش  عل أا ااه الحتل ات ال    ة هلا مقا الت ع  ية بث مل أما نب اا  هو ممل 323
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ال تةةةةةةةةاق داالةةةةةةةةل عاعةةةةةةةةة لغويةةةةةةةةة مةةةةةةةةال مثةةةةةةةةل رنانةةةةةةةةة الط وةةةةةةةةاتل  رنانةةةةةةةةة الطثلةةةةةةةةنيل  رنانةةةةةةةةة 
 نننع ن  324السظ ا 

 ةةل الةةاص مةةمل اللغةةة اهلةةد  للت ريةة  عةةمل م)هةةوة مةةا مةةمل  ال عةةة  الاال)ةةةق  ت ةةين اعتطةةاد مقا -ب
ل  اةةةو مقا ةةةل حيطةةةل Endoglossic languageاللغةةةة الحةةةدرل  نلةةةا مثةةةلق لغةةةة وةةةط ية ق 

م)هوما  خمتل)ا  عمل م)هوة الحتل  الاي يش  عل اللغة الةر تكةوا األ ل لةدى أغلةت السةكاا 
ًي   لري325 أ  بلهةة ( ي م تقةةة جغ ا يةةة مةةا كةةا حي طةةا نقةةل اةةاا الحةةتل  ي ن  لةةاال  ةةإا رمةة

 م ظط  االتار ل  ااا القا ل ليكوا الا ا    ن 
ال عةةةة  ةةةالت وي ق  اةةةو ي)يةةةد التظديةةةد  القتي ةةةة  ةةةني ال)ةةةااي  القدُيةةةة  احلديثةةةةل  هةةةو مل   - 

أدية ال)ااي  ا ديدم مثةلق بلطةة يستطد محتل ات  ممل ال اج  الق رم  ل ممل  و  ال عني لت
ن  ط)هةةوة  تك يةةة( ا ةةا مل يشةة  عل م)هةةوة  الك ايةةة( بطةةا اةةو ي الةةدرع word noaتك يةةةق 

الريالغا ال  يبل  لل يش  عل م)هوة لالكلطة الر ياتى نا لت ل  ال بلطة ا  مةل
 ن326

التكةةةا اق  اةةةو الت ريةةة  عةةةةمل محةةةتل  اللغةةةة الةةةة ج  م هةةةا مةةة  اعتطةةةةاد ت ريةةة  خمتلةةةلل مثةةةةلق  -د
ن  م ةةىن نلةةا أا القا ةةل ال ةة يب ال بةةت يةةدل علةةى م)هةةوة onhypercorrectiتحةة ي  م)ةة   

 الاص   د و  الكلطتني  م ا ن 
 ل ل ةةةا نقةةةدر علةةةى ع ةةة از أاةةة  الشةةةكالت الةةةر مةةة  ت   طليةةةة ت عةةةة محةةةتل ات اللسةةةانيات 

 املجتطاعي ة مل قني نا   ض األمثلةق 
ا ه  ةةا أدى عل ت ةةدد عةةدة دراسةةة الحةةتل  األج ةةيب  املنتةةالق مةةمل حقيقةةة التحةةو ر  ر  أوالصا

 مقا الت ل مثلق
 langue(                                                 1982مقدرم لغوي ة ا و 

 parole(                                                   1982أدا  لغوي ا و 

                                                 
324 Crystal, D.,  The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University press,1987,  2nd 

Edition1997, P., 53.                                                                                                            
325 Crystal, D.,  a Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell Publishers Ltd, 

1997, (endoglossic). 
م

ًي   لريكال م ظ  الحتل ات اللغويةل  326  ن (noa word)رم
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 .Nكا نةةةةاعوة تشومسةةةة احةةةةتل ل)هةةةةوة محيةةةة  نل ةةةةظ أا اةةةةايمل القةةةةا لني يحةةةةل اا 

homeskyCل  مهاق competence  performace ن  الغ يت ي ت عة ا و  اات  او أنة  قةد
 اةاا غةة   langueمة  م)هةوة  ية اد  ةة مقدرم لغويةة( أيق أنة   competenceتة ج  محةتل  

علةةى  parole ةةة أدا (  قةةْل  اةةو يةشةة  عل م)هةةوة  performance ةة ي ن  تةة ج  محةةتل  
 ا   أا  ني الحتل ني  االتال ا  ي ال)هوةن حد ما نات علي  علط

أا محةةتل   عل  املالةةتال   ةةني الحةةتل ني  ع ةةد بةةل مةةمل دي سوسةة   تشومسةةكا ي ةةود
langue   ا اللغوي الاي متتلك  ا طاعة اللغوية  تش ك ي ن ام ل أما محتل ً يش  عل الخ

competence ا اللغةةوي الةاي ُيتلكةة  ال)ةة ً ً ا ب)يةل  ةةأا ت ةةل  هةو يةشةة  عل الخة  دل  اةو خمةة
أا ل  نقتةةة املالةةتال   ي هطةةا ت ةةود عل 327اننسةةاا قةةادرا  علةةى الت ريةة  جبطةةل   يسةةريت لةة  قوهلةةا

الحةةةةتل  علةةةةى أسةةةةاع لغةةةةوي اجتطةةةةاعال  لةةةةاا  هةةةةو وةةةةطمل م  ومةةةةة م)ةةةةااي    وةةةة األ ل قةةةةد 
لةةاال  هةةو علةةى أسةةاع لغةةوي ن)سةةا  يولةةوجال   وةة    اللسةةانيات املجتطاعي ةةة(ل  أا الثةةا  قةةد

 هةو  paroleن أمةا محةتل  psycholinguisticsوطمل م  ومة م)ااي   اللسةانيات ال )سةي ة( 
قدرم ي ين  performanceي ين أدا  ال) د للغة الر تش ك عاعة لغوية ما ي ن ام ل  محتل  

ً ا اللغوين    أدا  ال) د للطخ
ــاصا  ى عل  هةةور محةةتل ات  اقةةدم عةةدة م اعةةام ال ةةىن ال لطةةا ا ةةاص للطحةةتل   ةةا أدلاني

الةةةةةاي تةةةةة ج   ةةةةةة التريةل  حةةةةةدي ل  speechللةةةةةدململت ال لطي ةةةةةة الدقيقةةةةةةل  مةةةةةمل أمثلةةةةةة نلةةةةةاق 
ًىل  sense التةةةةةابل  لغةةةةةة(ن  محةةةةةتل   الةةةةةاي تةةةةةة ج   ةةةةةة حاسةل  حةةةةةواعل  عحسةةةةةاعل  مغةةةةة

    وىل  م ىن(ن
مثةةةةةل املالتال ةةةةةات الةةةةةر ت شةةةةةأ نتيظةةةةةة االةةةةةتال  الحةةةةةتل  ن)سةةةةة  ي اللغةةةةةة الحةةةةةدرل لالثـــــاصا 
  لةةةة  األ ةةةةوات للدمللةةةةة نطةةةةا علةةةةى  وةةةةو    ط)هومهطةةةةا مت ل ةةةةت stress  accentمحةةةةتل ا 
م)هةوة اللك ةة الةر تةريةني   accentالقان  داالل الكلطةن  حي طا ي)يد محةتل   أحدمل وظ ي 

ال تقة اللهظيةل أ  التريقة املجتطاعية الر ي تطا عليها التكل    إن ا نل ظ  مشكلة تداالل  م  
ريْ حبقةةةةةل اللسةةةةةانيات  ةةةةةا يسةةةةةتدعا عقامةةةةةة حةةةةةد د   ا ةةةةةلة ل)هومةةةةة  الةةةةة ت stress 328تل  محةةةةة

                                                 

327 Richard, J., C., [et.al.], Dictionary of Language Teaching & Applied linguistics. 

Longman Group UK Limited,2nd edition 1992, Ninth impression 1999, (langue).           
                        

 ةةةة ال  ( ي سةةةياق   ةةة)  للهظةةةات ال ي)ي ةةةة ي اللغةةةة ال) نسةةةيةل  القا ةةةل الةةةدقيت ي اةةةاا السةةةياق اةةةو لاللك ةةةةلن ان ةةة ق  accentيةةة ج  عريةةةد الواةةةاب تةةة    محةةةتل    328
 54لوااب ت   ن صسوسيولوجيا اللغةن ت عةق عريد ا
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ل أ  الحةةةةةةةةةةوتيطي ات  phonetics الحةةةةةةةةةةوتي ات قي accentم)هةةةةةةةةةةوة املجتطاعي ةةةةةةةةةةةل حيةةةةةةةةةة  عا 
phonology اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة  قخمتلةةةل ع ةةة  يsociolinguistics  خمتلةةةل ع هطةةةا ي 
)ةةةا علةةة  األ ةةةوات مل يسةةةتقي  مةةة  محةةةتل  ل  sgraphics, graphetic 329علةةة  ا تةةةو 

accent   عمل القا ل  ن م(  ي اد   الحتلstress  ل  ي اللسانيات املجتطاعية مل يسةتقي  م ة
ًم(  ي اد   محتل   عمل القا ل  لك ة(ل  ي دراسة ا تو  مل يستقي  م   عمل القا ل  عالمة  ي

diacritic markن 
330اق املش اك الل)  ابعاص 

لةاي ي ةت  ع ة   جةود ت عةة لحةتل ني أ  أبثة  مبحةتل  عة يب امم
ًم عةة ل احةةد  مةةمل أمثلةةة  مل  ديةةد تحةةورات بةةل محةةتل  علةةى حةةدمن ةةا ت ةةل اللغةةة ال   يةةة عةةاج
 نلاق 

ndigenous languagei 
ncestor languagea 

 ative languagen   331لغة أ لية
rimary languagep 
arent languagep 

مةةةةدى مشةةةةكلة ععطةةةةال مقا ةةةةل عةةةة يب  احةةةةد أمةةةةاة  ةةةة  ي اةةةةاا القا ةةةةل ألدرب ةةةةا لةةةةو دقق ةةةةا ال 
ًي   ال ىن ن)س  لو بان  ااه الحتل ات  محتل ات عدمن ملبت)ةى ال ظة  اللسةا  ان لية
 قالحتل ات التاليةي   الوو  ن)س   دهن هامبحتل   احد م 

 
 

                                                 
ان ةةة  عل –ن  ي)ض ةةةلها عةةةمل القا ةةةل  دراسةةةة ا تةةةو (   دراسةةةة الغ ا يطةةةات(ن graphics  grapheticsيةةةاب    لريكةةةا القا ةةةل  التانةةةة عامةةةة( أمةةةا محةةةتل   329

 الحتل ني  ي م ظ  الحتل ات اللغويةن  
ًاة  ي علةةوة  –  دمللةة علةى السةوا  ع ةةد أاةل تلةا اللغةةةل يقحةد  املشة اك الل) ةا لالل)ةةظ الواحةد الةدال علةةى م  يةني خمتل)ةني  ةةأبث 330 ان ة ق جةالل الةةديمل السةيونان ال

   369ل ص 1اللغة  أنواعهال  
يةةة ى الةةةدبتور ايةةةا الةةةديمل اسةةةت أا القا ةةةل األدق لةةة  اةةةو  الطاعةةةل ا  اسةةةا(  ةةةدمل  مةةةمل الشةةة ك الل) ةةةا الةةةاي  ضةةةل  مقةةةا ال  لحةةةتل   homonymy حةةةول محةةةتل  
polysemy ا مثةةلق طا علةةى م ةةىن مةة  ا ةةاد أ ةةوا طةة  تلةةل الحةةتل اا ي م)هةةوة بةةل  احةةد م هطةةا حيةة  يةقحةةد  ةةاأل ل أي بلطتةةني تةةدل بةةل  احةةدم م هلsea  مب ةةىن

حيةةةة  علةةةى ا تةةةة الةةةر تسةةةت طل للدمللةةةة علةةى ال طليةةةة ا  ا operationمب ةةةىن يةةة ىن أمةةةا الثةةا   هةةةو  جةةةود بلطةةةة  احةةةدم تةةدل علةةةى عةةةدم م ةةةاا خمتل)ةةة مثةةةلق  seeحبةة ل  
 ال سك ي ة  على الح)قة الالي ةن

 ان  ق-
ًيين ي ت عة األعطال اللسانية لل  ج يدم ال ياب اليوميةل ال دد  - ًم ال  ن2005مايو 5ل ا طيسل 13464ايا الديمل استق ل م  جديد مح
 ن85ل86ل87( ص2001ار اهلدى لل ش   التوزي ل ستي)مل أ لاان األسلو ية  عل  الدمللةن ت عةق ايا الديمل استن  ال ياق د  -
 ن60ححة الق ي  ل الحتل  التيب  التقينل ص  -
 ن  136ل137ل ص5(  1998أمحد خمتار عط ن عل  الدمللةن  القاا مق عا  الكتتل  -

 ت ار ل ا نب  م اج  القا ل ال  يب  سريت اقتحار   ضها على محتل   احد أ  محتل نين    331
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                                                                        econdary languages 
 لغة عانوية

ubordinating languages 
 

                                                                          dstrate languagea 
dstratea   

ًي   لريكا(                                             perstratumlinguistic suلغة غالرية  رم

uperimposed languages  
superstratum  
حيةة   ةةد أا القا ةةل ي ال  ةة  األ ل قةةد عةة  عةةمل محةةتل ني خمتل)ةةني متامةةا ل علطةةا   ةةأا اةةاا 
القا ةل قةد يحةو ر ل ةةا مضةطوا الحةتل ني مةةمل ناحيةة ت  يةل ماايةةة  _الثانويةة( لكةل م)هةةوة ي  

ل أيق نقةةوة  ووةة  ت ةة ي)ني ل لطقا ةةل غةة  أا مريةةدأ االتيةةار محةةتل   احةةد بةةل مةةمل الحةةتل ني 
 ن  332اتل)هومني خمتل)ني أم  غ  مقريول ي الحتل ي  
ًي أما عمل الحتل ات ي ال    الثا   إا    لريكا ي عها  ة لغة غالريةة( ي السة د ال ة يب رم

الةةاي ت عةة   ةةة لغة غازيةةة( ي مةة   superimposed languageللطحةةتل ات عةةدا محةةتل  
 ن 333ال ظ 

  ممل أمثلة املش اك الل) ا أيضا ق 

ًي 1986حيةةةة  عا الحةةةةتل  األ ل مةةةةمل ت عةةةةة ا ةةةةو   (  الحةةةةتل  الثةةةةا  مةةةةمل ت عةةةةة رمةةةة
ي ال ةاج  ال   يةة اللسةانية  colloquial  لريكا  ال)اسا ال)ه ين  حي طةا نري ة  ي محةتل  

 ي القا ةل  نالقا الت بان   ةة الكالة ال ةاما( أغلتةل  السارد  إن ا  د أا ل  الكتت ال ع
ًي   لريكةا  ال)اسةا ال)هة ي للطحةتل    إن ا  د أا  كلطةة  عةادي(  ت)تقةد الووةو لت عةة رمة

(ن  الحةتل  الةدقيت هلةاا القا ةل  مل تقي  ل ا حد دا   او ة ل) وى الحتل  مثل بلطة  عةاما 

                                                 
 ن  122الرياد  األساسية ي االتيار الحتل ات ال لطي ة   و ها ي بتابق ال هظية ال امة ل عة الحتل ات  توحيداا  ت طيتهان ص ان   عل  332
 ن (superimposed language)ل  ان  ق محتل  418ان  ق م ظ  الحتل ات اللغويةل ص 333

lain speechp    
 بالة عادي

 olloquial speechc   
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ن  أما ي ت عة ا و  للطحتل  األ ل  ل ل   مقريول عمل أا قول ةا  بةالة  eechnormal spاوق
 سهل( أدق ممل قول ا  بالة عادي (ن     

          onservative speechc       

        deliberate speech      بالة ر ا    

                                  ormal speech                                                f       

 نل ةةةظ ا ةةةا مقةةةا ال  ع  يةةةا  قةةةد  ةوةةة  لثالعةةةة محةةةتل اتل األ ل م هطةةةا   يةةةةاب  ي ال ةةةاج  
ًيةةة األر  ةة ًي   لريكةةا  ةاب هن  قةد تة ج   ةة ي 334اللسةانية ال   يةةل  ال ةاج  ان لي ل  ان)ة د رمة

ًل(   بةالة مة   (ل  ي القا ةل األالة  نل ةظ اعتطةاد ع  ااي  السيد الحتل  الثةا   ةة بالة جة   
 ن deliberateال عة احل  ي ة لكلطة 

ة باليةةل ال اد ةةاتل أي أا ت عتهةةا  ةةة  لقةةد ج ةةل   لريكةةا اةةاه الحةةتل ات الثالعةةة مةةمل قري
 ية د    ي ا ن  ر ا(

ا   ةةةد أا   ةةض ال عةةةات ل حيةة 335ت ةةدد القةةةا الت ال اد ةةة للطحةةةتل  الواحةةد طامســاص:ص
ا الت ت عي ةةة عةةدم  ةةا يول ةةد ي ححةةيلة م اع ةةا اللسةةانية م اد ةةات  ةةول د ا الو ةةول جتطةة  مقةة

 عل عطلية توحيد الحتل اتن   ممل ااه القا التق 
 اللغة السلل  ال)ه ي(    

 ancestor languageلغة أ لي ة    ي السيد(                               
 لغة قدُية  السدي(

  لريكا( لغة ال شأ   

 

                                                 
(ن  م ظةةة  جةةةاك ريتشةةةارد  جةةةوا  ةةةالت  ايةةةدي 1997(ن  م ظةةة  دي)يةةةد ب يسةةةتال 1973 (ن  م ظةةة  اارمتةةةاا  سةةةتورك1975م ظةةة  مةةةاريو  ةةةاي    انةةةا جي ةةةور  334
 (ن  1999 الت 
ًا  ي علوة اللغة  أنواعهال  –ال اد  او لاألل)اظ ال) دم الدالة على شا   احد  اعتريار  احدل  335  ن402ل ص 1ان  ق ال

   ا ةدعني حةول مسةألة  جوداةا مةمل عدمة  ي اللغةة ال   يةةل  ) يةت يابةد علةى  جوداةال   الة  ي كة   جوداةا   د ي الدراسات اللغوية الكث  ممل اارا  الت  حة  ةني القةدما
ًجا(    أدلة يد  نال  م ه  ممل أنك  ما يسطى  ال اد  التاة  أ قى على ما يسطى  ال اد  غ  التاة  ا 
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 لغة سليلة  ا و     ي السيد(   
 descendant languageلغة مةت د رم    لريكا(                                

 لغة مة  ِدرم    ي السيد(
 (1989لغة مت) ِّعة  ال ظ  الوحدل

   ةةةدم مقةةةا الت ع  يةةةةل مةةة  أنةةة  مةةةمل الطكةةةمل تكطةةةمل الشةةةكلة ي ت عةةةة اةةةايمل الحةةةتل ني    
 ةةد ي ت عةةة الحةةتل   سةةتخداة أحةةداا مقةةا ال  ع  يةةا  لحةةتل ات أالةة ىل   لةةى سةةرييل الثةةالا

 first language (ل  اةةةو ي الوقةةة  ن)سةةة  قةةةد تةةةة ج   ةةة  محةةةتل القا ةةةل  لغةةةة ال شةةةأ األ ل
  ةد ي ت عةةة الحةةتل  ن primitive languageمحةتل     mother languageمحةتل    

 primitive أ ةةةةلي ة(ل  قةةةةد تةةةةة ج   ةةةة  أيضةةةةا  محةةةةتل   الةةةة  اةةةةوق األ ل أيضةةةةا  القا ةةةةل  لغةةةةة

languageا ةةةةا نل ةةةةظ أحيانةةةةا  أا القا ةةةةل ال ةةةة يب الواحةةةةد يةحةةةةا ل ةةةةدم محةةةةتل اتل  اةةةةا  ن 
 محتل ات ُيةكمل هلا أا تستقل  حيغة ع  ية م ي ةن 

 daughter languageمحةتل  قةد تةة ج  نطةا   لغةة مت ةد رم(  336 لغةة سةليلة( ا القا ال
 ن descendant languageيش  عل م)هوة محتل   ا   أا م)هوة القا لني  علط

  ا اك أيضا ق 
 اللغة الوالدم  
 اللغة األة   
    parent languageاللغة ال شأ                                              
 اللغة األ ل  

 لغة األب  األة
اق ي ت عتها   و  مقا الت ع  ية عدم لدلول مسألة عدة املتستريد   )ا ااه القا الت 

parent  الةةةةاي تةةةةة ج  ي الةةةةورد  ةةةةة أب أ  أة أ  أ ةةةةل(ن  اسةةةةت ادا  عل   ةةةةض ال ةةةةاج  اللسةةةةانية

                                                 
ً جهاق    ردت بلطة  سليلة( بث ا  ي ال ا  ال  يبل   لى سرييل الثال 336   ق قول ا د     أ ا  لل ظا  حي طا دالل عليها   د أا ت

 للها  غلةةةظةة اع تةةلة أ ةةليةةية          سةة  ةةة م  عةة د عمل مهةةة ما ا                                           
  إا نتظ  مه ا  ب ُيا   رياحل ى          عا يا أق ا    طا أ ت ال) ل

 282ل283(ل ص1991أ و عثطاا عط    مل حب  ا احظن ا اسمل  األودادن  قيتق علا عا ور   ال  ان     تق دار اهلدىل ان  ق -
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ًيةةة  إنةة  مةةمل الطكةةمل أا نضةة  بةةل اةةاه القةةا الت ال   يةةة لتةةدل علةةى الحةةتل   شةةكل  337ان لي
 ححةن غاية ال اج  التخ لك    التري  مل يت)ت    مرياش ل

 داليل هلظا 
         dialect borrowingاقتريةةةاع هلظةةةا                                             

 اق اب هلظا

 نل ةةظ ا ةةا مسةةألة ا طةة   ةةني الحةةتل  ال اعةةا  القا ةةل ال عةةا  ةةا يولةةد ل ةةا م اد ةةات عةةد م 
ًيد ممل حظ  مشكلة عدة توحيد الحتل ات اللسانية ال   يةن  ت

 جلة لغوي ةعا
  language family                             أس م لغوية               

  حيلة لغوية 
الةةةر  family ةةةد ي اةةةاه ال عةةةة أا بةةةل  احةةةد مةةةمل ال عةةةني قةةةد اسةةةتقتت مقةةةا ال  لكلطةةةة 

 تسةةت طل ي سةةياقات لغويةةة اجتطاعي ةةة خمتل)ةةةل  أ ةةري  ا  ةةالا أمةةاة ت عةةة ل)ةة دم مةةمل م)ةة دات
ًيةةةن  بةةالا احلةةال ي محةةتل    (1982  ا ةةو   الةةر ت عةة dialect boundaryاللغةةة ان لي

ًي   لريكةةةةا  ةةةةة حد د اللهظةةةةة(ل    ةةةة ي السةةةةيد  ةةةةة ةةةةة حد اللهظةةةةة(ل     ااتةةةة   ن ي  هلظةةةةا(رمةةةة
محةةتل   حةةد _(  ع ةة   حةةد د_( عةةاة     لكةةملل بلطةةة  حةةد ( بطةةا ي لم اد ةةةالقةةا الت بل هةةا 

  الشةةةيئني لةةةئال  ةةةتلْ أهحةةةدمها  ةةةااال  أه  لةةةئال يت ةةةدى أهحةةةدمها علةةةى ااالةةة لال)حةةةل  ةةةنيل مي)يةةةد
ةةدُّهل  م ةة ق ةةدك  ي هطةةان  م تهةةى بةةل شةةا ق حه أهحةةد   ع ةة  حةةةد دن   حةةل مةةا  ةةني بةةل شةةيئنيق حه

 امحةتل   ية _(  ةدمللتهبلطةة  ية ( بطةا ي ع ن ن أمةا  338نننلحةد د األهروني  حةد د احلة ة
 ةاِ ل  نننم ةل اأالص  ملرتريانه

ه
 الةتالخ  ةق م تهةى بةل قةه  يةة ننننال)هح ل  ني األهروهةني  مةمل احلةد د  ال
وة ل  ععطال ا اص أ ل ممل ععطةال 339لأه  أهربل يقالق  الا على يه   ممل األهر بل  ا ط  ية

 ال اة لض  رم  ديد م)هوة الحتل ن

                                                 
  .Pie, M., & Gaynor, F.,1954, Reprinted 1975. (parent language)ان  ق  - 337

Hartmann, R., & Stork, F., Dictionary of Language and Linguistics. Applied Science Publishers LTD-

London,1972, Reprinted 1973. (parent language).                                                                                              
 ا مل م تور الح ين لساا ال  بل مادم حدد(ن 338
 لساا ال  بل مادم ي (ن 339
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يةةةةل   ةةةةد مةةةةا نب نةةةةاه سةةةةا قا  عل مل محةةةةتل ات التةةةةداالل محةةةةتل  نسةةةةتتي  أا   لةةةة  وةةةةط  حنة
interference  اوق situation   الاي ت ج    دم مقا الت ت  و علةى الثطانيةةل  أبت)ةا  ةاب

القةةةةا الت الةةةةر أرى ي  ةةةةيغها   ةةةةض انشةةةةكاملت الةةةةر ُيكةةةةمل أا تةةةةاع  ي مضةةةةامي ها  اةةةةاق 
اني ةل     (ل   حالة(ل    و (ن  للطقا ل األ ل محتل   ده ي دد بث ا  ي الدراسات اللس

ن  للطقا ةةةةل الثةةةةا  محةةةةتل  adverbل  اةةةوق grammar صا ةةةة ي قواعةةةةد اللغةةةةة أ   ال  ةةةةو( 
case   )بطا ي  حنو احلاملتcase grammar ل  او أيضا  داالل وطمل الدراسات ال  وي ة ي

 lip positionبطةةةةةا ي محةةةةةتل    positionالةةةةةدرع اللسةةةةةا ن  للطقا ةةةةةل الثالةةةةة  محةةةةةتل  
 األ واتن الستخدة ي جمال عل 

 اهلةةد   ةةا نب تةة  حةةول القةةا الت   ةة  (ل   حالةةة(ل    وةة (  محةةتل ا ا  اةةو  وةة  
 لية م ي ةة مريةدجيا  تسةط   ةاللظو  عل توحيةد الحةتل ات ال   يةة أمةاة محةتل ا ا األج رييةة أيةا   
بانةة  جمامل ةةا     عهةةا اللسةةاني ةل  ةةإا بانةة  ا ةةاك    ةةة ي  وةة  مقةةا الت اةةددم لحةةتل  

يتضةةطمل عةةدم م)ةةااي  خمتل)ةةة  ةةاالتال  جمالةة  ال لطةةا التخحةةص داالةةل الةةدرع اللسةةا    احةةد
ن   ال اة  إا ي نلا تأسيسا  لتوحيد القا الت ال   ية ألي محتل  لسا  اجتطاعا 

لوجةةدنا أنةة  مسةةت طل ي أغلةةت علةةوة اللسةةانيات ال   يةةة  situation لةةو جئ ةةا عل محةةتل  
ل  الةةةري ض ي عةةةة   ةةةةة سياق احلةةةةال(ل أ   موقةةةةل(ضةةة وا القا ةةةةل م عيهةةةةا ي أغلةةةةت التترييقيةةةةل   

 مقةةاة(ل أ   حةةال ا تةةاب(ل أ   حةةال احلةةدي (ل  اةةاه القةةا الت غةة  دقيقةةة عن  يقا ةةل األ ل 
ل أمةةا القا ةةل الثالةة   ةةال ن لةة  situation contextي الةةدرع اللسةةا  محةةتل   م هةةا الثةةا  

ل اةاا  انوةا ة عل أنة  يوجةد ي discourseتل  لكلطة  التةاب( ي الةدرع اللسةا  عمل محة
ن discourse contextالةةدرع اللسةةا  محةةتل  تطةة  م)هةةوة ا تةةاب  م)هةةوة السةةياق مثةةلق 

ل لوجةدنا  نلةا ي ال ةاج  اللسةانية ال   يةة ل لو دقق ا ال    ي القا ل األال   سياق احلدي (
 ةة حال احلةدي ( ي  situation context لطانا ية ج  محةتل  ل speech األج يب او مقا ل 

نِب  ه بلطةة  -مثل الورد ل     لريكا -ال امةم ظ  لسا  متخحص    ن هد ح   ممل ال اج  
ًية   نsituation حدي ( مقا ل الكلطة ان لي
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  ت دد القا الت ال   ية لحتل ات  او ة ال)هوة ي الدراسات اللسانيةل  م هاق سارساصا 
 (السيد الس  اال عيادل شا ل   لريكال اطد  وزيل م ىن

 meaning(                    1989م ىنل مدلول  ابال   ال  ال ال ظ  الوحد
 (1982م ىنل دمللة ا و 

كةمل  خنحةص هلةا محةتل ات تسةتقل  أا نل ظ أا ااا الحتل  قد تة ج  مبقا الت عةد م ُية
ل  القا ةةةل signifiedمحةةةتل   القا ةةةل  مةةةدلول( يةةة ج   علةةةى م)هومهةةةال نةةةا لةةةدمللتها الرياشةةة م

 نsignificationمحتل   دمللة( ي ج  
الت ل ةةت مبسةةتوى الكلطةةة الواحةةدمل أ   meaning ةةة  ال ةةىن(  semantics يهةةت  علةة  الدمللةةة 

ال ريةةاراتل أ  ا طةةلن أم ةةا عنا بةةاا علةةى مسةةتوى ا طلةةة ال توقةةة  إنةة  يكةةوا وةةطمل جمةةال  ليةةل 
discourse analysisاب ا ت

 ن  340
 تأع    ض دمللة الحتل ات  دراسات لغوية أد يةق  سابعاصا

 languageاحلكاية عميل ي قوب   ال  ا(                                        
 

 discourseاألن  حة جمدي  ارية  بامل اله دع(                               
  ت د عمل ع د عميل ي قوب ي م ظطة   languageماة محتل  عا  و   يغة  احلكاية( أ

السةةطى  ةةةق قةةاموع الحةةتل ات اللغويةةة  األد يةةةن  ةةا ط   ةةني الدراسةةات اللغويةةة  األد يةةة ل ل ةة  
لةةةةدلول الحةةةةتل  ن)سةةةة ن  لةةةةو دقق ةةةةا ال  ةةةة  ي   ةةةةض ال ةةةةاج   connotationsيول ةةةةد عحيةةةةا ات 

قةد تةة ج   ةة احلكاية( أ ةال   ةل حة  ي  languageحةتل  األد ية لا  جةدنا مةا يةشة  عل أا م
 ن 341ت  يل الحتل  ن)س 

باا ع د جمدي  ارية  بامل اله دع ي م ظطهطا السطى  ةقم ظ  الحةتل ات ال   يةة ي 
أا   ا ةدي   الةاب قةد تةة ج   ةة األن  حة(ل  discourseاللغة  األدبل حية   ةد أا محةتل  

لوجةةدنا أنةة  ي عةة   discourseا  ي األدبل  لةةو ن  نةةا عل محةةتل   ةةدي  اريةةة م ظطةةا  خمتحةة

                                                 

 Richard, J., C., [et.al.], Dictionary of Language Teaching & Applied ق ان  ق   340

linguistics. Longman Group UK Limited,2nd edition 1992, Ninth impression 

1999.(meaning).  
 ةةةة  أيضةةةةا ق جمةةةةدي  اريةةةةةن م ظةةةة  ن  ان227ل228ل ص2(ل  1984ان ةةةة  علةةةةى سةةةةرييل الثةةةةالق جريةةةةور عريةةةةد ال ةةةةورن ال ظةةةة  األديبل   ةةةة  تق دار ال لةةةة  للطاليةةةةنيل 340  

ًي   ن(language)(ل 1974ع يبل     تق مكترية لري اال -  نسا-محتل ات األدبل عنكلي
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 ةةةةة احلدي (ل   الكةةةةالة الحةةةة ي (ل    الري ةةةة ل  األن  حةةةةة(ل  ا ةةةةا ن لةةةة  أا هلةةةةاا الحةةةةتل  
 ي ة  ع ة  ي ال   يةة  ل شةا  مةمل الت)حةيل أي مووةونم)هوما  جديدا  مت لقةا  ي األدب مب ا ةة 

 األن  حةةةة( ي م ظةةة  تطةةة   ةةةني  قيةةة  اةةةو املبت)ةةةا   القا ةةةل ةةةة أن  حة(ل غةةة  أا مةةةا يااالةةةا عل
 ن 342الحتل ات اللغوية  األد ية

رمبةةا حةةا ل  اوةة   أا ي )ةة د  ةةاب  تحةةور   مل  ةةد مشةةكلة ي  وةة  مثةةل اةةاا القا ةةل الةةاي 
ي دراسةةةةات تتظةةةةا ز الدراسةةةةات اللسةةةةانية عل الدراسةةةةات اللغويةةةةة  discourseلحةةةةتل   جديةةةةد

تكطمل ي عدة يحةيص مثةل ااتة   - يطا أ مل -ات األد يةل غ  أا الشكلة القدُية أ  الدراس
القا الت  اهلا ال  ي التخحص داالل م  ومة الدراسات اللغوية أ  األد ي ةل ملسي طا  أا اات  
الحتل ات ن)سها تةدالل وةطمل حقةل اللسةانيات املجتطاعي ةةل  كيةل هلةا أا تسةتقل مبقا لهةا 

انيات املجتطاعي ةل أ  مب)هومها عنا باا الحةتل  األج ةيب ن)سة  متةدا همل  ي ال  يب ا اص  اللس
 ن حقول م   ي ة لسانية أ  أد ية مل ن    مةسط ااا أ  محدرهاا

سةة  عمل  عنا أ ةةري  لةةدي ا م ظةة  حيطةةل محةةتل ات لسةةانية  لغويةةة   مثةةل ااتةة  الشةةكلة لةةمل  ة
ت س  حد د بل مقا ل ع يب حسةت حةد ده   أد ية مبقا الت ع  ية نات م)ااي  جام ة  مان ة

الكتسهرية ل  ي حقل ل ألا ا اك محتل ات  تةست طل ي الدراسةات اللغويةة  تةسةت طل أيضةا  ي 
  عي ة بري م  سريت ت دد م)اايطهانالدراسات األد يةل  احتطالي ة ت دد مقا ال ا ال  

نيات املجتطاعيةةة  شةةكل    ةةد أا ع وةة ا أاةة  الشةةكالت الةةر مةة  ت نةةا محةةتل ات اللسةةا
الةةةاص نلقةةةا الضةةةو  علةةةى أاةةة  الل و ةةةات حةةةول ت عةةةة محةةةتل ات اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة 

  شكل عاةق
 اللظو  عل است طال  يا اشتقاقية  الحادر  الشتقات( خمتل)ة ا ا رق -1

 لغة غازية  ابال   ال  ان  لريكا(
 superimposed language                                         لغة غالرية   لريكا( 

 لغة م)  وة  ابال   ال  ا(                                
 لغة است طاري ة   لريكا(

( لةة است طاري ة(ل ن   الحيا ا ا اةاق  هاِعلةة لةة غالرية(ل  مه)  ةولةة لةة م)  وة(ل  اسةت) ال+ي ة 
الحةةةيا عل حةةةد بريةةة ل ن  يتلةةةل م ةةةا  اةةةاه _superimposed قةةةد اسةةةتخدم  مكا ئةةةات لةةةة 

                                                 
ًي 342  ن (discourse)(ل 1974ع يبل     تق مكترية لري اال -  نسا-جمدي  اريةن م ظ  محتل ات األدبل عنكلي
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 جةةود تةةأع  سياسةةا أ  اقتحةةادي أ  عسةةك ي مةةمل  - الضةة  رم- قول ةةا  لغةةة غالريةةة( مل يتتلةةت 
ا طاعة اللغوية ال)اروةةل صةال  القا ةل  لغةة م)  وةة( الةر تةةوحا  وجةود أحةد اةاه التةأع ات 

ال  القا ةةل  لغةةة الثالعةةة الةةر  ةةد راا تقةةي  مكانةةة عاليةةة  عجرياري ةةة للغةةة مةةا علةةى لغةةة أالةة ىل  صةة
 إا اعتطاد مقا الت ع  يةة تشة ك ي   ةض  جود تأع  عسك ين لاال  تتتلتاست طار ية( الر 

عل  جود ت دد  - الض  رم-مكونا ا الدمللية  يتلل ي   ضها ااال  لحتل   احد سيادي 
ًيةة ن  عا   يكمل ااا الت ي  با يا   إا القةول  وجةود محةتلي مقا الت أي محتل   ات ع لي

م هةةةا مبقا ةةةل عةةة يب يةةة ر مسةةةألة عةةةدة جةةةد ى  وةةة  اةةةاه الحةةةيا ال   يةةةة أمةةةاة   ةةةص بةةةل  احةةةد
 الحتل  الواحدل  ااه الحتل ات ااق 

dstrate languageaق لغة غالرية 
uperimposed languagesق لغة م)  وة 

olonial languagecق لغة است طاري ة 
ا يت ل ى مبحتل ات ب)يلةة  تلةا القةا التل  سةريت  ا ا  د أا الدرع اللسا  املجتطاع

 و  ااه القةا الت أمةاة محةتل  أج ةيب  احةد ية    عةمل التخةريْ ي مسةألة  ةا محةتل ات 
اللسةةةانيات املجتطاعي ةةةة  امل ت ةةةاد عةةةمل م هظيةةةات تةةةادي عل  وةةة  مقا ةةةل عةةة يب  احةةةد لحةةةتل  

  ةةةةا  علةةةةى القاعةةةةدم الحةةةة  ي ة  احةةةةدن  مبةةةةا أا االةةةةتال   ةةةةيا القا ةةةةل يةةةةادي عل تغةةةة   م انيهةةةةال 
ًيةادم ي الريةىن تةادي عل زيةادم ال ةىنل  ةإا ال  ة  عل القةا الت الثالعةة  الشهورم الر تقةولق عا ال

 التالية ي ر نلاق
 لغة مةت دِّرم   لريكا(

    descendant languageلغة مة  ِدرم   ي السيد(                                    
 (1989ة ال ظ  الوحدللغة مةت)  ع

 د أا  يغة  مت د رم( على  زا اس  ال)اعل  مةت)ه ِّلة( قد جا ت ممل ال) ل  حد ر( على  
 زا     ةةل(  الةةاي ي)يةةد التكثةة 

ل  مثلهةةا  ةةيغة  مت)  عةةة(ن   ةةيغة  م  ةةدرم( الةةر اةةا علةةى 343
 ن 344على التا عة زا  مة )هِ لة( قد جا ت ممل ال) ل  احندر( على  زا  ان) ل( للدمللة    

                                                 
 ان  ق  343
 ن  208ل ص1965دلالدتة احلديثان أ  ية الح   ي بتاب سيريوي ن  غدا -
 554( ص2002نا  الديمل عريد اهلل  مل عقيلن ش   ا مل عقيل على أل)ية ا مل مالان  قيتق اطد ايا الديمل عريد احلطيدل     تقالكترية ال ح يةل  - 

 الحدر السا تن 344
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  ةةدمل  مةةمل أا يكةةوا املشةةتقاق أدام مةةمل أد ات التوليةةد ال ظطةةا ي اللغةةة ال   يةةةل نسةةت ني  ةة  
ي  وةة  مقةةا الت ع  يةةة  طةةل دململت علطي ةةة اةةددم تتوا ةةت  م ةةا  األ  يةةة الحةة  ي ة مةةمل جهةةة 

ن ةةةا  م ةةة  ي   م)هةةةوة الحةةةتل  األج ةةةيب الةةة اد الت ريةةة  ع ةةة  مةةةمل جهةةةة أالةةة ىل أ ةةةري  عريئةةةا  بريةةة ا  
م اع ا اللسانيةل  كل  تار ما ي اه ممل الحيا م اسريا   بأن ا أماة  وة  م ظة  لغةوي عةاة  لةيس 

 ن345عمل  
 الت دد ي القا الت ال   ية ال ات  عمل نريي ة التحو ر ي الحتل ق -2

elaborated code 

ًي   م)ح لنلغة الثق)نين ش) م متتورمن ش) م موس ةن ش) م م)ح لةن ن اة رم

restricted code 

 الش) م ا د دمن اللغة القيدمن ش) م مقيدمن ش) م متخححةن لغة التريقات الش رييةن
لةةةو أم  ةةةا ال  ةةة  ي ت بيةةةت القةةةا الت ال   يةةةة للطحةةةتل  األ ل   يةةةدا  عةةةمل ال  ا ةةة  ال عي ةةةة 

ألالةةةة  مل يكةةةةا ة ل أي ةةةةا أا القا ةةةةل ا elaborated  الثق)ةةةةني( لةةةةة codeالختل)ةةةةة مثةةةةل  لغةةةةة( لةةةةة
 م)هوة الحتل  او الاي قد د ة  ال عةني  عل ععطةال مثةل ااتة  القةا الت  الحتل  الابورن

 ناغ  أا مسألة التوحيد تستري د اات  الت يقة  ت )يه
   ةةد أا ت     ةةا علةةى   ةةض القةةا الت ال   يةةة الةةر ت عةة   اسةةتخداة  سةةيلة املشةةتقاقل  الةةر 

ة ع  يةةة أمةةاة الحةةتل  األج ةةيب الواحةةد  سةةريت عةةدة حسةةمل الت امةةل شةةك ل  جمطوعةةة محةةتل ي  
 ا  استثطاراا على الوج  التلوبن م ه

مشةةةكلة  ةةةت  تحةةةو ر الحةةةتل   م)هومةةة  ي قوالةةةت لغويةةةة عةةةدمل ن تقةةةل عل  اسةةةت هار   ةةةد 
 نممل قريل  او يهاالقا الت ال   ية الر  ل دت 

 
 
 
 حتل ا  د ا  جود احلاجة عل نلاقنقل القا ل ممل م)هوة لغوي عل م)هوة م -3

هحهت  السدي(                                                   
        langue cibleلغة ال

                                                 
مة    يةة ال  ومةات التحةورية  ةني اللغةة الة ج  م هةا  اللغةة الة ج   نستتي  أا حندد مدى قدرم اةامل  ال عةني علةى املسةت)ادم مةمل املشةتقاق  اسةتثطاره  شةكل يتوا ةت 345

 عليهال  ااا بل   ي ال)حل ال ا   الت ل ت  الدمللةن 
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( ت ين لعني الق امق محت  الا ل بلطة  الحت 
 ها اس  للطكاا الةاي  ية  يةحةت  الةا ن 346

ج  عليهةةا أيُّ نةةص مةةمل اللغةةة األ ةةلن  اسةةتخدم  ل عةةة الحةةتل  ال) نسةةا لت ةةين اللغةةة الةةر يةة  
ل القةةةةة غةةةة   ال ةةةةىن امل ةةةةتالحا قةةةةد نةقةةةةل عل للطقا ةةةةل ال ةةةة يب  نل ةةةةظ ا ةةةةا أا ال ةةةةىن اللغةةةةوي

 الشانةل  او ما ُيكمل أا نسطي   ا از ال سلن 
ما  ق لو مت  ا ي القا ل الاي  و   السدي لت ح ا ساامل   احدا  نري   عمل عجا ة ل ل  او

انواي الاي أ اده ااا القا ةل؟  عل أي حةد ُيكةمل أا يكةوا أدق مةمل القةا التق  لغةة ال ىن 
ًي  الةةةةةراهلةةةةةد (ل   لغةةةةةة مسةةةةةتهد ة(ل   لغةةةةةة م شةةةةةودم(   targetتقا ةةةةةل الحةةةةةتل  ان ليةةةةة

language؟ 
م)هومةةةا  أوةةةيت مةةةمل م)هةةةوة ألل)ي ةةةا  -مريةةةدجيا  -السةةةدي  لةةةو قريل ةةةا القا ةةةل ال ةةة يب الةةةاي  وةةة  

يةدل  ل  كطا أا م)هةوة األالة  يةدل علةى اللغةة الةر يةة ج  عليهةا  هةو أيضةا  اهلد ( القا ل  لغة
اللغةةة الة اد ت ل طهةا بلغةةة علةى م)هةوة ل أ  الةةر تقة ب بلطةات مةمل لغةةة أالة ىم)هةوة اللغةة  علةى

(ن ا عا السةدي ن)سة    يضة  ي قاموسة  ما عانيةل  ااا  مل يو  ه مقا ةل السةدي  لغةة الحةت 
( اللغةةةوي مل يسةةةتقي   لغةةةة شةةةارحة تةةةةان   احلةةةد د التحةةةورية  را  مقا لةةة  غةةة  أا م ةةةىن  _الحةةةت 

ن  ال ظيةةت ي اةةاا األمةة  اةةو أن ةةا  ةةد القا ةةلق تقةة ب بلطةةة مةةمل لغةةة أالةة ى م)هةةوة اللغةةة الةةر 
(ل   سةةاة   بةةةن 1989ل2002بةة  ع ةةد  ةةابال   الةة يملل  ال ظةة  الوحةةد  اللغةةة اهلةةد ( قةةد نة 
بةة  ع ةةد   لريكةةال   ةة ي ع ةة ااي  السةةيدن  كيةةل للطسةةدي أا د ة( قةةد نة  القا ةةل  لغةةة مسةةته

    عمل اايمل القا لني   ي ) د مبقا ل  ح   علطا   أن  مهت   أم  الواو ة اللغوية امل ةتالحي ة  
بطا ي قول ق لننن إا الحتل  ال لطا ي سياق ن)س ال  اة اللغةوي يحةري  مواوة ة مضةاع)ة 

ل  ةةةأيمل امل ةةةتال  ي القا ةةةل ال ةةة يب الةةةاي 347ي  ةةةلت امل ةةةتال ل عن يت ةةةو ل عل ا ةةةتال 
 و  ل  أيمل الضاع)ة  ي   او موسوة مبواو ة جهوية   دي ة اش ة أماة  ال ة الستث يات م هال 
 بيةةل تةةت  ااتةة  الواوةة ة  القا ةةل ن)سةة  مةةمل  وةة   اةةو د ا أا يشةةارب  أحةةد أ  تايةةده عحةةدى 

حةةتل ات ال   يةةة  تقييسةةهان ا عا  اقةة  املسةةت طال   حيتضةةمل الاسسةةات ال   يةةة الةةر  ةةت   ال
لغةةةةة  أ   (لغةةةةة اهلةةةةد  ق تاةةةةاا القا ةةةةلل عن جةةةةل  الكتا ةةةةات اللسةةةةانية ال   يةةةةة تسةةةةت طل القةةةةا ال

                                                 
 لساا ال  بل مادم  ريت(ن 346
 ن13(ل ص1984عريد السالة السدين قاموع اللسانيات م  مقدمة ي عل  الحتل ن  تونسق الدار ال   ية للكتابل  347
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مب ج  لسةا  اسةت طل القا ةلق  لغةة  -على حد  علطا-عهد (ل    ألغة م شودم أ   (مستهد ة
( علطا   أن  قد استق  ي م ظ ًيد عمل عش يمل عاما ن الحت   ط   يطا ي

 paralogue 348جمت  السدي(                                                            

ًان  (  ي ةةىن لالقتةة ل  قيةةلق قتةة  الشةةا  مةةمل أ ةةل ل  قيةةلق انتةة اةةاا القا ةةل مةةأالون مةةمل  جةة  
لةةى املسةةت)ادم مةةةمل ن  نقةةل السةةدي اةةاا الحةةةتل  نةةاا القا ةةل دمللةةة ع349الشةةظ  مةةمل أ ةةول ل

ححةةةةةيلة الةةةةة ا  اللغةةةةةوي عمل أا ال يةةةةةت ي نقلةةةةة  اةةةةةو عةةةةةدة تقةةةةةد  احلةةةةةد د التحةةةةةوري ة للطقا ةةةةةل 
ل  ةةةا ت ل ةةةا أمةةةاة محةةةتل  عةةة يب يكت )ةةة  غطةةةوب ي م)هومةةة ن  يةةة ج  مريةةةارك مةريةةةارك 350ال ةةة يب

 ن علطا   أن  محتل  غامض   يتحد ل  عمل  اايمل ال ج ني   قْ الحتل   ة رنانة(
ًان اللغة ا ليْ  ل ل  نشأ  ي هطا -ممل لغتني  pidginالقا ل الاي  و   السدي ي اد    انت
الةةر يتلةةت عليهةةا اسةة ق يةةة ا ديةةدم  طاعةةة لغويةةة جديةةدمل  اسةةتقالل بي ونتهةةا اللغو  -احتكةةاك

ًي    ن   creoleاللغة ال
 ىن ا ديد للطقا ل  عا باا ت ليل ا السا ت لضطوا  جمت (   ي ا   إن ا  د تضييقا  ي ال

ًان أي شةةا  مةةمل –(ل أيق انتقةةال دمللتةة  اللغويةةة الوس ةة ة narrowingال ةة يب    اةةا القتةة   انتةة
ًي  –عل دمللة ا تالحي ة وةي قة  -أ ل    ةد اسةتقالل ن امهةا  creole اةا اسةتقالل اللغةة الة
و مل يقةةدة ن  حةةول اةةاا القا ةةل الةةاي اعتطةةده السةةدي نل ةةظ أنةة  غةةامض متامةةا ل  هةة351اللغةةوي

ًي   أ  بطا قال   ضةه ق هلظةة مول ةدمل لغةة  -ااا عا قحد نلا -تحو را  مريدجيا  ل)هوة اللغة ال
 اظنيل لغة خمتلتةل لغة الست ط اتن 

                                                 
ًيةة على اةاا الحةتل  عمل ي مة ج ني اع ةني  قةْل قةاموع السةدي  م ظة  مريةارك مةريةاركن  الغ يةت ي اةاا الحةتل  اةو أنةين   أجةده حة  ي ال ةا  أقل  348 ج  ان لي

 الشار عليها ي ال اج ن 

 لساا ال  بل مادم جث (ن 349
عل نةةون مةةمل رد د   ةةل ال لطةةا  حةةول أي محةةتل ل  -قةةا ي قاموسةة ق قةةاموع اللسةةانيات اةةو ي الوقةة  ن)سةة  ي ةةاقض عطلةة  التتريي- يشةة  السةةدي ي عحةةدى بتا اتةة  350

ً ا غطةوب ال لةة   اسةةتغالق  عل  ةة و ة الحةتل   غطووةة ل  ل ةةل اةاا الو ةةل مريةةين علةةى   ةض الحةةتل اتل ألا مسةةألة غطةوب ال لةة  لةةيس  - الضةة  رم –  اةو أاةة  ي ةة
ري ة ألي محةةتل  تكةةوا أحيانةةا  شةةري   اوةة ةل  غالريةةا  مريهطةةةل  يكةةوا للت  يةةل د ر بريةة  ي عطليةةة  ةةا  اةةاا اننةةاة مري يةةا  علةةى غطةةوب محةةتل  ل  ةةدليل أا احلةةد د التحةةو 

ال لطي ةةة  ال ةاج  الختح ةةة ي ا ةاملت  الغطةوبل  اةاا مل يتةةو   عمل ي الةادم ال لطي ةةة الةر تةقةةدة الحةتل ات مب)اايطهةةان عنا اةا عطلي ةة تالزمي ةةة  ةني الحةةتل   م)هومة ن أمةةا
ان ة ق عريةد السةالة السةدين ل ةياغة  – إن  مةمل ال ةادر جةدا  أا  ةد لغةات الشة   الت  ي)ات( عزا  لغةات الدالل الحةتل ات(  ةا يةحة  ت علي ةا مسةألة  هة  الحةتل اتن 

 الت قيةت  الدراسةة ا ةام ينين  تةونسق الاسسةة الون يةة لل عةة  الحتل   أسسها ال   ي ة  م  دليل  ريليوغ اي(لل تأسيس القضية امل تالحي ةن ععداد جمطوعةة مةمل األسةاتام
 ن    29ل30 (ل ص1989ل ي  احلكطةلل 

ًي   (اللغةةةة الدارجةةةةنةةةاب  علةةةى سةةةرييل الثةةةال   351 (ن عاةةةا اللغةةةة األ ةةةلية لكةةةل أ  ةةةا  اةةةايير تق يريةةةا  رغةةة  أا   ةةةض ال ةةةاع creoleي اةةةايير  هةةةا لغةةةة مولةةةدم  أيق لغةةةة مةةة
 ن105ية ال)ح ىن ان  ق عل  اللغة املجتطاعال م)هوم   قضاياهل ص يتكلطوا  ال) نس
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أ  عدم   و  أبث  ممل مقا ل  احد أماة الحتل  األج يب الواحد ي الحدر الواحد -4
 قمحادر

          honorific, honorifique          اح امال ت  يطال تريظيلا   ي السيد(  

ااا ال قل مل يت)ت م  ما نح   علي  ند م توحيد م هظيات  وة  الحةتل  ال لطةا ال ة يبل 
ل و  محتل   احةد للط)هةوة ال لطةا الواحةد ني الضةطوا الواحةد ي احلقةل  حي  دع  عل

 ى أا  ةاا م ت ةدد القةا الت ن  مسألة حد ع  ي محادر عدم أمة  اتطةل عمل أن ةا نة352الواحدل
  مثل قال   ية قد نال الحدر ال ظطا ال  يب اللسا  الواحدن 

 (ل 1982لغة سليلة   ي السيدنا و ل 
                                   descendant language(ل لغة                        1989لغة مت)  عة ال ظ  الوحد
 مت د رم   لريكا(ن                   م  درم السيد(ل لغة 

ةةتةلال م ةة ل  ال ُّت )ةةة سةةةاللة اِننسةةاا ةةيغة  سةةليلة( مةةأالونم مةةمل ل   ي نننسةةةاللةة الشةةا ق مةةا اس 
ًيًق  لقد اللق ا اِننساا ممل سةاللة  ممل نني ًيل ال   السالليلق الولد  ةِّا سهليال  ألهن  الةلت ننن الت 

ةليلة ننننمة أة  ولد حةني  ة   مةمل  تةملممل السُّاللةن  السالِليلةق ال ل 353ل السالةليلق الولةدل  األةنثةى سه
 نةةاا نةةدرك أا م  ااةةا قةةد نقةةل مةةمل سةةالملت الريشةة ل  أعةةينق اننةةا   قةةْل عل سةةالملت اللغةةة 
 اةةةاق اللغةةةاتل  اةةةاا مةةةمل  ةةةةاب املسةةةت ارم الةةةاي يقةةةوة علةةةى نقةةةةل ال ةةةىن ل القةةةة الشةةةانة  ةةةةني 

اةةاه للةغةةات ت  ةةدر م هةةا تشةة  عليهةةا  ةةيا القةةا الت األالةة ىن  الةةدلولنين  عطليةةة  ملدم اللغةةة
  او ة ي ااه ال عةن عطلية اعتطاد  يا خمتل)ة م  ات)اقها ي م)هوة الحتل  

 است طال محتل  ع يب ت اعا  مبدلول  ال اعا ق-5
  ordnoa wبلطة تهك  ية   ي ع  ااي  السيد(                                          

 (                                  1982بلطة ِتك  ية ا و ل
 ) ل يةكةةين  نل ةةظ ا ةةا أا مةةمل اسةةتخدة اةةاه القةةا الت ال   يةةة قةةد  ةةأ عل املشةةتقاق مةةمل  بةةىن 

أيق تكل   مبا يستدل   ة     يحة   
ل بقةول اليهةودق  علةواي (  ةدمل  مةمل  يهةوه( حل مةة الكلطةة 354

ًيدل غ  أا الثانية ع دا ن  قد تة   ج  الحتل  األج يب على  زا أ  ية الحادر لل) ل الثالعا ال
                                                 

 ن  121ان  ق ال هظية ال امة ي ت عة الحتل ات  توحيداا  ت طيتهال ص –ن 1981أقيط  ااه ال د م ي ال  ا  عاة  352
 لساا ال  بل مادم سلل(ن 353
 مادم  بىن(ن ع  ااي  محت)ى   ال  ان ال ظ  الوسيْن جمط  اللغة ال   يةل دنت 354
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ل ألا  زا     ةةةةل( م تةةةةل  الةةةةالة يةةةةأيت محةةةةدره علةةةةى  زا 355 زا القا ةةةةل الثةةةةا    يكةةةةمل قياسةةةةيا  
ِ لة(ن  ِ لة( مل على  زا  تِ)    تةه) 
طةل مدلولة  ال اعةةا اةاا الحةتل  قةد اشةتق ا محةتل ا  ع  يةا  ت اعيةا  حي  علةى نلةا  ةإا م عةا  

  ة بلطة غ  ا ورم(   بلطة غ  ا مة(ن  مثال    دمل  ممل ت عت 
اعتطةةاد محةةدريمل أ ةةل األ ل م هطةةا   ةةل مت ةةد   الثةةا    ةةل ملزةل  ةةا ت ةةل لكةةل مقا ةةل -6

 ق يغت دمللة م ي ة تدل عليها 
  tching               code swi ويل الش) م اطود عياد(                                   

 (1982 و ل لغوي ح  انا و ل

ن أمةةا بلطةةة 356 كلطةةة   ويةةل( علةةى  زا  ته)ِ يةةل(  يةةدل   لهةةا الضةة ل ال ةةني علةةى التكثةة 
  ةةو ل( الةةر علةةى  زا  ت) ُّةةل(  هةةا محةةدر ال) ةةل الةةالزة  ت) الةةل(  لمتةةا ن    ةةل الةةاي م  ةةاه 

ل 357ل حنونننتكل ةل أي  ةةار عبلةيال  أي ايتةةا لج ةل الشةا  ن)ةةس أ ةل ل عمةا  حقيقةةة أ  تقةدي ا  
 األغلت ي ت)  ل م ىن    رم الشا  نا أ ل  بتأا ةلل  تةأ  نننأي  ةار نا أاةل  أ نننل

ن 358
ت ةةد  حةةال شةة وره 

ة
 عطليةةة تغيةة  اللغةةة أ  املنتقةةال مةةمل شةة) م عل أالةة ى تكةةوا مب ةةض عرادم ال

  ا  و مل  مل  ويال ن ناا الت و لل  ي اات  احلالة يكوا املنتقال ا
 تا اب القا ل ال  يب  ني ال) ل  محدرهق -7

                                                   decodeي)ا  ال موز   ي السيد(                                                    
                                       ت)كيا الش) م اطود عياد(                      

 
 jargonرنانة حسمل الس  اا(                                                         

 رهنهمل حسمل الس  اا(
 

                                                 
 ل ل ا تأ ي  زا القا ل ل_ِتك  يةل باا نتيظة التأ ي الترياعةن  355

خمش ين ال)ح ل ي عل  اللغةل  356   ن335ص (ل1990ق اطد عً الديمل الس يديل     تق دار عحيا  ال لوةل قدة ل   راج    عل ت علي ال
 ن107ل ص1(  1975اطد ايا الديمل عريد احلطيد   ال  ان     تق دار الكتت ال لطي ةلروا الديمل املس ا انين ش   شا ية ا مل احلاجتن   قيتق  357
 الحدر السا تن  358
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 parler                                    تكلال  السدين  ساة   بة(                  

 تكلُّ   ساة   بة(

ال   يةةة ي تطةةد علةةى عةةدم  سةةاجلل   سةةيلة املشةةتقاق تقةةوة علةةى  ديةةد  عا االتيةةار القةةا الت
الحيغة ال اسرية ممل  يا الحادر  الشتقاتن  اهلد  ممل اعتطاد  يا الحةادر  الشةتقات اةو 
يحيص األق ب دملليا  لل  ا ة  الدمللي ةة الكونةة للطحةتل ن   ةد أا االتيةار م بةت    لةا ألي 

ت عمل ًممل احلاو  د ا الاوا  الستقريل محتل   اة عنا عه   القا ةل   ل  اةاا مةا ي تريةت 359ال
األ ل للطحتل  األ لن أما مةا نة اه مةمل القةا الت ال) لي ةة للطحةتل  الثةا   الثالة   هةو جميئهةا 

 على  زا ال) ل الاوان
 يةةةاب  اطةةةد حلطةةةا  اليةةةل أا  ةةةوديمل قةةةد أشةةةار عل حقيقةةةة مهطةةةة تت لةةةت  ةةةد ر األ ةةةا  ي 

الختح ة  اا لأا الري   الحتل ا قد سةريت لة  أا قحة  ااتطامة  علةى التحةورات ال ظطات 
 اةةاه التحةةورات السةةاب ة متثةةل الووةةوعات الةةر  nounsالسةةاب ة الةةر ي ةة   ع هةةا عةةادم  األ ةةا  

نأمةةةةةا د ر 360يسةةةةهل املسةةةةةتدملل عليهةةةةةا مثةةةةةل احليةةةةواا  ال ريةةةةةات  ااملت  األد ات  الحةةةةة   اتل
 ال طلي ةةةةةات  abstract objectsالت ريةةةةة  عةةةةةمل الووةةةةةوعات ا ةةةةة  دم األ  ةةةةةال  هةةةةةو يةةةةة ز ع ةةةةةد 

processes  األ  ال actions
ن  أي الد ريمل أق ب عل الحتل ات الابورم؟ مل نقدر ممل 361

أ ل  الة أا نض  جوا ا  حيد  ممل عطلية املالتيار ال شواجا ل بريني خمتل)ني أحدمها ا ا  ااالة  
ل  ريطا أا جل  الحتل ي ني مت)قةوا علةى نةدرم اسةت طال ال ابيةت   لال  أعين القا لني  ال     يني 

حبةةد د التحةةور  -أساسةةا  -ال) لي ةةة ي ال ظطةةات ا ا ةةةل  أا اسةةت طال  اكةةوة  شةة    تةة تريْ 
 -ي األسةةةةةاع أيضةةةةةا  –متثيةةةةةل القا ةةةةةل األدق يكةةةةوا اكومةةةةةا  عمل  أا decodeالتضةةةةطمل ي دالةةةةةة 
لةاال يكةوا القا ةل ن ث ةل نةا الحةتل  ي الةدرع اللسةا  املجتطةاعامته  الةر  تريي ة   يتة  ال بيريي ةة

الةةةةدقيت اةةةةو  ي)ةةةةا  الشةةةة) م(ل أمةةةةا القا ةةةةل  ت)كيةةةةا الشةةةة) م(  إنةةةة   ةةةةاة  ألا يةووةةةة  لحةةةةتل  
decoding  ن 

                                                 
 ن  46ل ص2000ل 49جواد حسين  اع  ن لال بيت الحتل ال نريي ت  ال   ية  أجان  التترييقي ةلن جملة اللساا ال  يبل ن 359
ق مالح ات محتل 360 ل     تق 1993 ي ة  لساني ةلل  قاج  ال د م ال لطي ة الد لية الثالثة الر ن طتها ع ي ة ال ظطي ة  تونس عاة اطد حلطا  اليلن لال ظ  الختص 

 ن 158(ل ص1996دار الغ ب انسالمال 

 الحدر السا تن  361
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 حال است طال ال) ةل  رهنةمل( ي تريةت مة  مةا قل ةاه سةا قا ل غة  أا عةدة ابة ا  الحةتل ي ني 
ي ال اج  ا ا  ة ال بيت ال) لا 

مل يقةدة ل ةا موق)ةا  جتةاه  -م   جود احلاجةة الضةئيلة لة - 362
القا ةةل ال ةة يب  رنةةمل(ل  لةةاا ُيكةةمل ل ةةا أا ن ا ةة  مةةمل زا يةةة مةةا يضةة)ي  بةةل مةةمل املسةة   ال) ةةلل 
ًمملل أمةةةا الثةةةا   إنةةة  يةةةدل علةةةى بليهطةةةال  الحةةةتل   حيةةة  عا األ ل يةةةدل علةةةى احلةةةد  د ا الةةة

jargon لجمطوعةةة مةةمل الحةةتل ات  الت ريةة ات السةةت طلة مةةمل قريةةل جمطوعةةة  محةةتل  يشةة  عل
 غةة  م)هومةةة للظطاعةةة  -ي أغلةةت األحيةةاا-اجتطاعي ةةة أ  مه يةةةل غةة  أاةةا ليسةة  مسةةت طلة 

ل  هةةل ا ةةاك  ةةة  ةةارزم جت ةةل عحةةدى الحةةيغتني اةةا السةةت قة د ا األالةة ى؟ 363اللغويةةة بكةةلل
 األ  ةةال ي  ةةو  الحةةتل اتل حيةة  عن ةةا مل  اةةاا مةةا ي تريةةت متامةةا  حةةول د ر بةةل  مةةمل األ ةةا 
األزم ةة لةدى ا طاعةة  ديةد األحةدا      ت يةني د  ديدا  زم يا  م ي ا  ل ؟  بيل؟  أيمل؟ يقةوة 

سوا  بان  ممل نريقة الثق)ني باألنريا ل  اله دسةنيننع ل أ    لالر تست طل ت ري ات الا  ة نا
ةةال  مةة مل شةةانه ل أ  بانةة  مةةمل نريقةةة سةةوقي ة باللحةةوص بانةة  مةةمل نريقةةة غةة  الثق)ةةني بال ط 

 عحةةا ات الا يةةا  مةةمل شةةانه ن ا عن ةةا مل  ةةد موق)ةةا  اةةددا  مةةمل جمطةة  اللغةةة ال   يةةة أ  مكتةةت 
غةةة  أنةةةين أرى أا الحةةةيا ال) لي ةةةة  عمكانيةةةة اسةةةتخداة بةةةل مةةةمل الحةةةيغتنين ت سةةةيت الت  يةةةت حةةةول

ًا  تشغل  ألجل الت ري  عمل  ال  ستلقى  الض    نلا أا الكاتةت حي طةا يضةت  عل أا  نانة(رم حي
ًممل(  طاعةةة لغوي ةةة مةال  إنةة   الضةة  رم سيسةتخدة ت ريةة ات تةةدل علةةى  يسة د  حةةد  ال نانةةة+ الة
نلةةا مثةةلق رنةةمل اله دسةةواننننل يهةة نةمل األنريةةا نننننل رهنه ةة  الا ياننننن اكةةاا د اليةةان أمةةا 

ن ة ا  لقلةة  jargonطةال ال) ةل لحةتل   ال سرية لسريا القا ل ل   إا ععطال املسة  أ ل مةمل عع
 است طال الثا  لدى الحتل ي نين 

  ال سةرية للطقةا لني  تكلُّةة (   تكلالة (  ةةإا مةا قل ةاه ي  رنانةةة(   رهنهةمل( ي تريةةت عليهطةا  يطةةا 
 أرىن    
 
 
 اعتطاد ال سرية عل ع  التكس  د ا  جود حاجة عل نلاق -8

                                                 
 الحدر السا تن 362
363 Hartmann, R., & Stork, F., 1972, Reprinted 1973, (jargon)    
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                                                                                               ceremonial language(s)                            لغات م اسيطي ة ال)ه ي(          

الحتل  أ   ممل ااا القا ل ملعتطةاده  ااا   لريكا  لغة احت)الي ة( الاي ت ج      القا ل
ًه جمطة  اللغةة ال   يةة عمل  ع ةد الضة  رم  قةْعلى ال سرية عل ع  التكس  ن  علةى 364 الاي   ت

 القا ل األ ل الاي ن اه قد نةست عل ال) د  احت)ال(ن  لوجود نلا ت ت)ا 
ًمملق -9  ا ط   ني الحتل  ال اعا  القا ل ال عا  م  االتال  مدلوهلطا  االتال  ال

 (1989داليل هلظا ال ظ  الوحدل
  dialect borrowing             (                          1982ا و لاقترياع هلظا 

 اق اب هلظا   لريكانال)ه ي(
 اق اب اللهظات   ي السيد(

 
 ن  لريكان  ي 2002اق اب حسمل الس  اان ابال   ال  انال ظ  الوحدل

 borrowing          السيدنال)الينجمط  القاا م(                                        

 است ارم حسمل الس  اان اطود عياد(
 (1982اقترياع ا و 

ي ااه القا الت  د أا ا اك ع ا   ني الحتل ات ال   يةة ال اعي ةة  القةا الت ال عي ةة مة  
 ة عل  الريياا(  ا   جود دململت الا ة هلات  الحتل ات ال   يةل   ظد محتل   است ارم( مت لق

ل  الةةةداليل لاةةةو مةةةا دالةةةل اللغةةةة ال   يةةةة مةةةمل م)ةةة دات أج رييةةةة سةةةوا  ي نلةةةا مةةةا 365الغةةةةي الري
اسةةةةةت طل  ال ةةةةة ب ال)حةةةةة ا  ي جةةةةةةااليته   عسةةةةةالمه   مةةةةةا اسةةةةةت طل  مةةةةةةمل جةةةةةا    ةةةةةدا  مةةةةةةمل 

 ن 366الولديملل
 علةةى نلةةا  إن ةةا سةة ل ظ اللتةةا  بريةة ا   ةةني مةةدلول بةةل مةةمل الحةةتل ني ال اعيةةني  القةةا الت 

عل  جةود  هة   - الضة  رم-خداة الحةتل ني ال اعيةني سةيادي عا اسةت ية حل الةر أةعريتة  هلطةا
الةانة ل ةىن الحةتل  األج ةيب  سةةريت ارتريانة  مب ةىن قةد ا ةةتل  علية  ي الةدرع اللغةوي ال ةة يب 

                                                 
 ن 597ا ين أعطال جمط  اللغة ال   يةن صاطد رشاد احلطً  364

ًيً عتيتن عل  الريياال     تق دار ال هضة ال   يةل  365  ن167ل ص1985عريد ال 
 ن193ل ص6علا عريد الواحد  اين  ق  اللغةن  مح ق دار ال هضة( دنتل   366
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القد ن  نل ظ ي القا ل ال  يب  است ارم( استئ ا   و   ل ىن غ  م  ةاه األ ةلا التةدا ل ي 
 ن 367ي ي)تقد م اعام ال اسرية  ني ال ىن القد   ا ديدالدرع الريالغال  الا

 ال القة اللغوية  ني مقا لني  ع  يني  الةح حا لحتل  أج يب  احدق -10
 رنانةل مالح ة عميل ي قوب   ال  ا(

  cant(                                                             1982مالح ة ا و ل

 رنانة   لريكا(

الةةتكل   ال ظطيةةةل  ال ةظةة   ال هظةة  الةةال  ال ةةة ب  ال هةة ب ت ةةين نانةةة ال
ن  تقةةول ملحةةمل 368

عنال نةةدرك أا تةة اد  م)هةةوة القةةا لني   رنانةةة( ن 369مالح ةةة أيق تكةةا  مبةةا  )ةةى علةةى ال ةةاع
 ن370  مالح ة( اللغوي باا سريريا  ي ععطاهلطا هلاا الحتل 

  مكا ئة للطحتل  األج ةيب ل  اةا بثة م ت عات ارجتالي ة تستخدة مقا الت ع  ية غ -11
 ناب  م ها على سرييل الثالق

 smerindian languageaاللغات اهل دية األم يكي ة اطد  وزي(                        
 اللغات اهل د أ ر ي ة عميل ي قوب   ال  ا(

را  ل  مل  ةةةد مةةة  seuropean language-indoللطقا ةةةل الثةةةا  محةةةتل  يةةةدل عليةةة   اةةةو 
 األال  للطحتل  الواردن القا لت ل  ي تطد  ا   احد

                code switching ويل الش) م اطود عياد(                                   

 (1986 و ل لغوي ح  انا و ل

مة  أا ال عةة الدقيقةة اةا  _code د اعتطاد القا ل  _لغوي( للطحةتل   ا د ل ي ااه
 languageول الش) م(ل  اعتطاد القا ل   ول لغوي( يكةوا مكا ئةا  حةني ن عة  لحةتل    

switching ن 

                                                 
 ن299ل ص1934ل 1ة ال   يةل  اطد ا ض  حسنين لا از  ال قل  أع مها ي حيام اللغة ال   يةلن جملة جمط  اللغ 367
 لساا ال  بل ماديت  رنمل(   عظ (ن 368

 أساع الريالغةل مادم  حلمل(ن 369
 ست اجل ااه ال قتة  إسهاب ي  حل الدمللةن  370
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    elaborated code(                                       1986ش) م موس ة ا و ل

ًت عي اد(  لغة الثق)ني علية ع

ًيةة اةو   ا ا نل ظ أا القا ل الثةا    يكةا ة الحةتل  األج ةيب عن مةا يقا لة  ي اللغةة ان لي
Intellectuals language    ن 

  regional dialectهلظة الي ة   لريكا(                                                   

 (1986هلظة جغ ا ي ة ا و ل
ًيةةةة  للطقا ةةةةل ( مل  ةةةة جغ اي(ل  الحةةةتل  الةةةدقيت  ةةةة عقليطا regionalتةةة ج  الكلطةةةة ان لي

 نgeographical dialectالثا  او 
         colloquial, familierشاج   ساة   بة(                                          

 ناطد  وزي(1982نا و ل2002عاما  ال)ه ينال ظ  الوحدل
 (1982غ   حي    ي ع  ااي  السيدنا و ل
ليسةةةةا دقيقةةةني ل عةةةةة الحةةةةتل ل عن قول ةةةةا  غةةةة   حةةةةي (  ةةةد ا ةةةةا أا القا ةةةةل األ ل  الثالةةةة  

ًتة  السوقي ةنن(ن  قول ا  شاج ( مل يقةدة  يحدق على ال اما  غ  ال اما بة اللغات اهلظي ة  ال
ًي ةةةة اللغةةةة  تحةةة ي)ها وةةةطمل مسةةةتويات اللغةةةة الواحةةةدمن ا عا محةةةتل     casual  ةةة)ا  اةةةددا  ل ب

 ب)يل  أا ية    عمل ااا القا لن 
 نالسيد(1982ريادل الشاع  ا و لت

 communion phaticتريادل ا املة   لريكا(                                          
 (1986لغة اجتطاعي ة ا و ل

حيةة  عن ةةا نل ةةظ أا القا ةةل الثالةة  قةةد تةةة ج   شةةكل عشةةواجال  مقا لةة  ي الةةدرع اللسةةا  
 ن social languageاملجتطاعا اوق 
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 اللظو  عل عريارات نويلة ل عة الحتل   دمل  ممل الكلطة الريسيتة أ  ال بيتق  -12
 لغة أج ريية مريستة تست طل للت)اا  الحو ا  ل غ اب التظارية

 pidgin عريد ال سول شا (                                                          

 ش وب اطد  وزي(لغة مريستة  اظني( تستخدة للت)اا   ني ال

 
 cantلغة الا ة  أال ح  ة أ  نريقة أ   يئة  ابال   ال  ان  ي السيد(              

 
 هلظة الا ة ل)ئة ممل ال اع ت يش ي جمتط  م ني  أا  

ًاا او استخداة بلطات أ  محتل ات                                    jargonما ُيي

                                         الا ة نا اطد  وزي(            
 لغة الا ة تست طلها جمطوعات م  طة ت طل الار  القانوا   ي السيد( 

 
 centumجمطوعة ممل اللغات اهل دية األ ر ي ة الر   تت ول                              

 أ وا ا الوق)ي ة عل غاري ة أ  لثوي ة   ي السيد(
 مقا ةةل محةةتل ا  أمةةاة ت  يةةل ل)هةةوة محةةتل اتل  لةةيس  أمةةاة ر  ةةة نكةةوا )ةةا ا ةةدا ل األ

ل) ةةا  أ  م بريةةا ن  هةةاه ال ريةةارات مل ُيكةةمل  ةةأي حةةال مةةمل األحةةوال أا ن ةةد اا  - الضةة  رم-يكةةوا 
األ ل  ا د لمحتل اتل عن اا عريارات نويلة تحل ل ا الشا  أ   ا ل انحيا     بطا ي 

حةةةة  ةةةوتي ة تقةةة  ي   ةةةل م ةةةني ألسةةة م لغويةةةة م ي ةةةة بطةةةا ي  الثةةةا   الثالةةة ل أ  تقةةةدة الحي
 ال ا  ن   ا د ل
 ارجتال القا لق  -13

   وية اللغوي  ر  سا   اطد  وزي(
  whorf hypothesis-sapir(                        1986  وي ة سا     ر  ا و 

 ي  مريارك مريارك(پ  وي ة   ر   سا
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اةةاه ال) وةةي ة مت ل قةةة   ةةا  لغةةوي  احةةدل  اةةاا م ةةاقض لةةا اةةو   )ةةا القا ةةل األ ل ن)هةة  أا
م     عمل  احيب ااه ال) وي ة  مها عد ارد سا    ه   ر 

ن أما ي القا لني األالة ي مل  ةإا 371
 مسألة  ديد املس  األ ل و  ري لسريرينيق 

ًممل التةار ا حية  عا سةا     ر  قةد عاشةا ي زمةمل  احةد غة  أ ا سةا   األ لق مت ل ةت  ةال
( ي حةةةةني بانةةةة    ةةةةام   ر  عةةةةاة ة1939ي ةةةةد  أسةةةةتانا  لةةةةو ر ل    ةةةةام سةةةةا   بانةةةة  عةةةةاة  

 (ن ة1941 
ًي ح   لةيس    ر (ن اسة  األ ل اةو  سةا  (ي  عا الثا ق مت ل ت   بيت الحتل  ان لي

  على نلا يكوا مقا ل ا و  أدق ممل مقا ل مريارك مرياركن 
 الوقون ي التوا  ق  -14
                اللغات التوربية   ي السيد(                 ن اللغات التوربي ة شا ( أس م

 turkic                                                     (1982اللغة التوربية ا و 
نل ةةظ أا القا ةةل األ ل حيطةةل ن)ةةس دمللةةة القا ةةل الثةةا  حيةة  يشةة اا عل جمطوعةةة اللغةةات 

ا  ت تسةةت عل التوربي ةةةن أمةةا ي القا ةةل الثالةة   ةة  مل  ةةإزا  لغةةة م ي ةةة تةسةةط ى  التوربي ةةةل  اةةاالةةر
  كيل نةو ت  ي هطا؟ يت اقض  القا لني  السا قنيل  

تتكةةةةوا جمطوعةةةةة اللغةةةةات األ رالي ةةةةة األلتاجي ةةةةة مةةةةمل  ةةةة عني أساسةةةةنيل مهةةةةا ال)ةةةة ن األ را   ال)ةةةة ن 
مةمل عاجلةة  اةا ن)سةهاالةر ت) عة    عا  ممل األس م األلتاجي ةةي د    turkicن  محتل  372األلتاجا

 اللغات األ رالي ة األلتاجي ةن 
ًية اةو  turkic لو ج ل ا محتل    turkicدامل  على اللغات التوربي ة لكاا مقا ل  ي ان لي

languages ن أما الحتل  الابور ي ال      ق  أا ي ج   ة اللغة التوربية(ن 
مقةةةةةةةا الت ع  يةةةةةةةة لحةةةةةةةتل ات دالةةةةةةةة عليهةةةةةةةا ي ال)هةةةةةةةوةل  لك هةةةةةةةال تسةةةةةةةتقل  وةةةةةةة   -15

   مبحتل ات أال ى دالة عليها   يوي ا  م)هوميا ق
 satem languages(                           1982اللغات ااري ة الش قي ة ا و ل

 جمطوعة اللغات اهل دي ة األ ر ي ة الش قي ة   ي السيد(
   لريكا(اللغات السامتي ة 

                                                 
 ن17ل23(ل ص1998ايا الديمل استن اللغة  ال ا   ال)ك ل دراسة ي ال سريية اللغوية  ني ال) وية  الت قتن  القاا مق دار نو ارل  371
 ن209اطود  هطا حظازين مدالل عل عل  اللغةن ص 372
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ن  للطقا ةل الثةا   east aryan languagesاةوق  ح ة   نل ظ أا للطقا ل األ ل محةتل ا  
 األسة م اللغوي ةة تة اد  محةتل  ن  مسةألةeuropean languages-east indoبةالا  اةوق 

بانةة  سةةريريا  ي ععطةةال مقةةا الت ااتةة  تشةة  عل األسةة م ن)سةةها   الواحةةدم مةة  محةةتل ات أالةة ى
ا ةةةل محةةةتل  األسةةة م اللغويةةةة الواحةةةدمن  مثةةةل اةةةاا انجةةة ا   ةةةده أيضةةةا  ي الحةةةتل ات مةةة  مق

 الحتل  التا ق
 Hellenic languages(                               1982اللغات اليوناني ة ا و ل

 اللغات اهليلي ي ةل  اللغات اليوناني ة   ي السيد(

ختح ةة للطقةا الت السةت طلة لحةتل ات مل  لكملل ن  ا  لوجود حي ةً م ظطةا  ي ال ةاج  ال
 hellenic languagesق  اللغةات اليوناني ةة( مثةلتةدل  عليهةا مرياشة م مةمل ناحيةة التقا ةل ال عةا  

أقةةولق عا نبةة  اةةاه القةةا الت ال   ي ةةة تتتل ةةت مةةمل  اوةة يها انشةةارم عل  جةةود الةةابور أعةةالهل 
مةةةمل ااتةةة  القةةةا الت يقودنةةةا عل اسةةةتري اد   نبةةة  محةةةتل  بةةةل  مقا ةةةل الةةة اد   ي هةةةا مةةةمل ناحيةةةةل

 hellenicاللريس ممل ناحية أال ىل   لى سرييل الثال القا لق  اللغات اهليلي ي ة( يكوا لحتل  

languages  ل  القا ةةةةلق  اللغةةةةات اليوناني ةةةةة( يكةةةةوا أيضةةةةا  لحةةةةتلhellenic languages 
م عل محةةةتل   ا ةةةاص   ةةة   اةةةوق ل اد هطةةةال  لكةةةمل ع ةةةد نبةةة  اةةةاا الةةة اِد  مل  ةةةد مةةةمل انشةةةار 

greek  languages ًية او  و عشارات تدل  علةى  جةود م اد ةات  ن  حال ال ظطات ان لي
يةةة اد  محةةتل   Hellenicلحةةتل  مةةال ت ةةل الت  يةةل مسةةتقال   إحةةدااان  ريطةةا أا محةةتل  

greek   إا ماريو  اي  ه   انا جاي ور قد قاما  ت  يل محتل greek  ا ةاص  وطمل مدالل
greekابت)يا  انحالة عل محتل   hellenic   ي ال ظ ل  حني   وهلطا عل محتل  

 ن373
 ال دد ي الحيا املشتقاقي ةق -16

              superimposed languageاللغة الغازيةل ال)  وةن اللغة ال)  وةل لغة غازية
ل  اسةةت ادا  عل اةةاه (super+ impose+ ed+ language)يتكةةوا اةةاا الحةةتل  مةةمل 
ر ت ةةين الة _super يةة ت كةس   يةةة السةا قة اةاه القةةا الت   أحةدالكونةات الري يوي ةةل مل  ةةد ي 

 سةةريت عةةدة جةةد ى عق امهةةان  مبةةا أا ال  حةة   375ل أ    ةةاجتل م)ةة  ل  ةة  (374  ةةوقل زاجةةد(

                                                 
373 Pie, M., & Gaynor, F., 1954, Reprinted 1975.(hellenic). 

ًا ين ال هظية ال امية ل عة الحتل ات  توحيداا  ت طيتهان     تق دار الغ ب انسالمال  374  ن110(ل ص1986اطد احلط
 ن 121ل122(ل ص1993حتل ن  القاا مق مكترية غ يتل اطود  هطا حظازين األسس اللغوية ل ل  ال 375
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تةوازي    وةة( ية   ةإا   يةة القا ةل  لغةة م) (ed)  ةد دالةول الالحقةة الثا  قةد دل  علةى الحة)ة 
 ن   ةيغة اسة  ال)اعةل الختةارم ي  ة)ة اللغةة ي القا ةل األ لimposed languageالحةتل  

علةةى ابتطةةال  ةة ب اللغةةة علةةى عاعةةة مةةان لةةاال  ةةإا أقةة ب  - الضةة  رم- اللغةةة الغازيةةة( مل تةةدل 
 او  اللغة ال)  وة(ن   -ي ن  ي-مقا ل 

حةةةةةول ت عةةةةةة محةةةةةتل ات اللسةةةةةانيات     ةةةةةد أا است  وةةةةة ا أاةةةةة  الشةةةةةكالت  الل و ةةةةةات
املجتطاعي ة خنلص عل أا  اق  ت عتها قد م    تسيت بري  ي م احل  و  ل  تارم تةووة   ةيغة 
أ   ةةيغتاا أ  أبثةة  أمةةاة الحةةتل  األج ةةيب الواحةةدن  تةةارم يةةت  اجتثةةا  محةةتل ات ع  ي ةةة مةةمل 

لرييةة لضة  رم  وة  مقا ةل حيطةل م)اايطها ال اعي ة لةدجمها وةطمل م  ومةة تحةوري ة  ك يةة جديةدم ت
دمللة اةاه ال  ومةة مة   جةود مقةا الت ع  ي ةة ت عي ةة ب)يلةة  ةالال  تةارم أالة ى تةووة  عريةارات 
نويلةةةةة أمةةةةاة   ةةةةض الحةةةةتل ات د ا أا يةةةةو   هلةةةةا م)ةةةة دم ع  ي ةةةةة تكةةةةوا م)تاحةةةةا  عل م)هومهةةةةا 

  محتل ا  يدل عليها بطا او احلال ي ال لوة بل هان 
 اةةو مةةا  ةةا ل أا تقةوة  ةة  ماسسةةات غ  يةةة -يةةد الحةةتل ات  تقييسةها  حةول مسةةاعا توح
ن ى أا جل  ا هود الريا لة تش ك حنو غاية  احدم  اا استري اد لالكثا ة  - ع  ية م  ي ة  الا

الحةةتل ي ة ال ا ةة م ا ار ةةة مةةمل  ووةةى  تةة اد   اشةة اك  غطةةوبنننل
نةة اه ي من غةة  أا مةةا376

ًأ مةةةةمل القضةةةةية اللسةةةةانيات املجتطاعيةةةةةل  لحةةةةتل اتالقةةةةا الت ال   يةةةةة  ً  مل يتظةةةة الةةةةر اةةةةا جةةةة
أاةةةا قةةةد ايةةةات م  ةةةى التترييةةةت السةةةليب ي  ةةةكهال  لطسةةة ا جانةةةت ال)ووةةةى اةةةو الحةةةتل ي ةل 

 الةة اد   املشةة اك  الغطةةوبل  امل ت ةةاد بثةة ا  عةةمل ال طلي ةةات التترييقيةةة الةةر  ةةد  عل التوحيةةد 
 نterminology الحتل ي اتل  ي جمال  التقييسل  الر تست ل مبا قد نة    
 لالثاص  الترجمة الجيئيةا 

ًجةا(  ًجيةة أ  الت  يةت ا  بطةا -عطد   ض اللسانيني ال  ب عل استخداة أسةلوب ال عةة ا 
 غيةةة  ةة  ي الدقةةة ي نقةةل الحةةتل ات مةةمل جهةةةل  ألنةة  أالةةل علةةى اللسةةاا  -  ضةةه  يسةةطيها

 ن377ىمقارنة  ال    أ  ال بيت ممل جهة أال  
ً  ااال  م  ل  او  الا تط   ةني  ية اد   ً  ممل الحتل   ت  يت ا  ًجية ت عة ج ال عة ا 

ً  ااالة  أ  ال كةس   لية ال عة   لية الت  يتن ً   ت  يةت ا ة  يت دد محتل  م)هوة ت عة ا 

                                                 
ًا ين لالحةةتل ية ال   يةةة ال ا ةة مق سةةريل تتوي اةةا  توحيةةداال وةةطمل نةةد م عقةةداا مكتةةت ت سةةيت الت  يةةت ي رحةةاب جمطةة  اللغةةة ا 376 ل   يةةة األرد  عةةاة اطةةد رشةةاد احلطةة
 ن  112ل ص1995ل 39الوحد  عشاعت لل جملة اللساا ال  يبل ن   وااق لتتوي  م هظية  و  الحتل  ال  يب  حب  نش  الحتل   1993

 ن 145ل ص1983ل 23ان  ق ال)اسا ال)ه يلالحتل  اللسا لل جملة اللساال ن 377
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ًجيةة حي ةا   ل أ  الت  يةت     م ال اقل ن)س ل  ممل ااا ال تلت نةسو   است طال أسةلوبق ال عةة ا 
ًجا حي ا   ال ن   ا 

ًجيةةةة  إنةةة    ي حةةال اسةةةت  اب محةةتل ات اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة الةةر قةةةد ت عةةة  ت عةةة ج
ا قد م  ت ي محادراا حبالتنيق   سيتريني ل ا أا 

ًجيةن   احلالة األ لق محتل ات قد تأرج    ني ال عة  ال عة ا 
ًجيةناحلالة الثانيةق محتل ات   ت قل عل ال     ية عمل عمل ن يت ال عة ا 

ًجيةة    ضةها   ل ريدأ  احلالة األ ل حي  عن ا س ظد أا   ض الحادر تة طل ن يقةة ال عةة ا 
   ُيكمل التطثيل هلاه احلالة  الحتل ات ااتيةق ااال  تة طل ن يقة ال عة  قْن

انيات(ل  ا ةةار ي حيةة  ت عةة  ال)اسةةا ال)هةة ي  ةةة سوسيولس sociolinguisticsمحةةتل ق 
ًي  كو ا ممل ال linguistics ة سوسيو_( ي ال   يةل  الحتل    قد ع    socioالحتل  ان لي

 ة لساني ات(ن  ا ا  د أا ال)اسا ال)ه ي قد  أ عل ااه الت يقة علطا   جار  ملحقة قد ت ع 
ً ا    م  ن  أا بل  الايمل قد نقلوا ااا الحتل  قد ت عوه    ي    وا ج

ً  األ ل الكةو ا مةمل  sociologie du langageمحتل ق  حي  ع  ب عريد الوااب ت    ا ة
ً  ااال   ة اللغة(ن   جار  ملحقة  ة سوسيولوجيا(ن  تة ج  ا 

ن  تقةةةةةوة عيةةةةةة  anthropolinguistics  anthropological linguisticsمحةةةةةتل ق 
ًجيةةةةةةل  يظ لةةةةةوا ا ةةةةةار  م    ةةةةةا   anthropologicalل أ  hropoantالحةةةةةادر   عتةةةةة  ت عةةةةةة ج

ن  378 ةةةة أنث   ولوجا( الةةةاي يقحةةةد  ةةة   علةةة  اننسةةةاا( أ   علةةة  األناسةةةة( بطةةةا يسةةةطي  الةةةري ض
 نسةةتثين مةةمل اةةاه الحةةادر م ظةة   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد الةةاي تةة ج  الحةةتل ني  ةةة عل  اللغةةة 

طةة  الو ة)ا( لةيس هلةا اننسا  الو )ا(ل  ي القا ل الاي االتاره  ة ي السةيد نل ةظ أا بل
ل عن  حقها أا تكةوا مقةا ال  لحةتل  anthropological linguisticsما يكا ئها ي محتل  

descriptive anthropological linguistics   ن 
الةاي عة  ب م ة    لريكةا ال  حة  الثةا  عمل أا نقلة   linguistic anthropologyمحةتل ق 

كةةمل سةةديدا ل ألنةة  قةةد عةة   ةةني  علةة (   _لوجيةةا( أيق تةة ج  عيةةاه  ةةة عل  األنث   ولوجيةةا_(   ي
 ة عل (  ع  نا  ة لوجيا(ن  ال قل السلي  للطحتل   ده ي م ظ   ابال   ال يمل  logyالالحقة 

 الايمل ع   وا ال  ح  الثا  ممل الحتل   ة األنث   ولوجيا(  ت عوا ال  ح  األ ل  ة اللغوية(ن 

                                                 
 ن 44(ل ص1995بطال  ش ن عل  اللغة املجتطاعال مداللن  القاا مق دار غ يتل 378
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 ج  جمطةة  اللغةةة ال   يةةة  وةة  تةةا  ي أ االةة  الكلطةةات ال تهيةةة يةةة logy حةةول نقةةل الالحقةةة 
ل   قولق األنث   ولوجية اللغويةل نلا لأا السةليقة ال   يةة تقتضةا  ةأا نقةول مةثال أم يكةة 379نا

  مل  أا نثةةةين  ةةةأم يكتني  أا نقةةةول اول ةةةدم  ر سةةةية    نسةةةية  جيولوجيةةةة   يولوجيةةةة  بلهةةةا  التةةةا
 ن380ة  اشرييلية  د مة  ن ية  داتورملان األللل مثلطا القدما  غ ن

يكةةوا ا ةةا  ل لةة   طةةاغةة  أا مةةا ياالةةا علةةى اةةاا القةة ار أنةة  مل ي)ةة ق  ةةني حالةةة الحةةتل  حي 
  ةا  -يكةوا ن تةا  ل ةاا م مةمل  ةواا  اةاا ال لة ق  القا ةل  األنث   ولوجيةة(  طةام نيل  حالت  حي 
 ا يكوا ن تا  لل اا م األنث   ولوجيةنُيكمل أا يكوا ا ا  لل ل ل  ُيكمل أ -على ااا الق ار
ًم م)توحة (a) الحاج أما رس   ل  ااا جلا ي 381عنا جا  ي أ ل الحتل   إن  يكوا نط

 anthropologicalمةةمل محةةتل   anthropologicalالقةةا الت الةةر ع   ةة  ال  حةة  األ ل 

linguistics  ل  ع   ةةةةةةةة  ال  حةةةةةةةة  الثةةةةةةةةاanthropology   مةةةةةةةةمل محةةةةةةةةتلc linguisti

anthropologyن 
ًجية للطحةتل   ةد  ةابال   الة يمل م ة  قةد ت عةوا الحةتل   ةة عل    ي مقا ل ااه ال عة ا 
اننسةةاا اللغةةوي(ل  لةةو دقق ةةا ال  ةة  ي سةةريت ععطالةة  للتةة يقتني لوجةةدنا أا الةة ر ي نلةةا ي ةةود 

ًجيةةة مبحةةتل  مةة ج ل أيق أا الحةةتل  الةة ج  مةةا  عل شةة   الحةةتل  الةةاي قةةد تةةة ج  ت عةةة ج
 او عمل   ل للطحتل  الاي تط   ني  لير ال عة  الت  يتن 

ل linguistics محةةةةتل   ethnoحيةةةة   ةةةةد  يةةةة  السةةةةا قة  ethnolinguisticsمحةةةةتل ق 
يهةةةت   دراسةةةة أجةةةا   ethnology م ةةةىن األ ل يشةةة  عل أعةةة اق السةةةالملت الريشةةة ي ةل  محةةةتل  

ًجية  د أا القا الت ال   ية الر الضة   هلةاه السالملت الريش ية  سلوبيا ان  حول ا ل عة ا 
ع ولوجي ةةةةةة ال ظ   اللسةةةةةانيات امل (ل2002االي ةةةةةة اةةةةةاق املع ولسةةةةةاني ات ال)ه يلال ظ  الوحةةةةةد

                                                 
ن  ان ةة  عل عحةةدى تو ةةةيات م هةةد الدراسةةات  األحبةةا  للت  يةةت الةةر تةة ص  علةةى وةة  رم انتهةةةا  150الحةةتل ات ال لطيةةة ي اللغةةة ال   يةةة ي القةةد   احلةةدي ل ص 379

الكتةةا  اندريسةةان لتةةأمالت ي  الكلطةةات األج رييةةة ال   ةةة الدالةةة علةةى علةة  مةةا  إوةةا ة ملحقةةة  ةةةة يةةة( مثةةلق سوسةةيولوجيةل سةةيكولوجيةل  يولوجيةةةل جيولوجي ةةةل ع ةةد عةةً الةةديمل
مةةارع  11-10-9اننسةةاني ةلل يق عةةً الةةديمل الريوشةةيخا  اطةةد الةةواديل أعطةةال نةةد م قضةةايا الحةةتل  ي ااداب  ال لةةوة اننسةةاني ة ي مك ةةاعل    ةةض محةةتل ات ال لةةوة

ا الدمللةةة علةةى  ن ةةود  حةةدد اةةاه التو ةةية عل الشةةكلة الةةر تكت ةةل ععطةةال  يةةة(  ةةدمل  مةةمل  يةةات( حي طةةا ن يةةد نةةن 190ل191ل ص1ن  ا طديةةةق متري ةةة  ضةةالة(ل 2000
رييولوجيةةةل سةةية)ه  م ةة   أاةةا ال لة ل عن ياالةةا علةةى اةةاه الت يقةةة عحةدا  التريةةاع  ةةني محةةتل  اسةة  ال لة   الحةةيغة الو ةة)ي ةل  لةةو قةةال عةا   يولةةوجا مةةاق اةةاه   ةةض القضةايا ال

 ععطال  يات( أدق  كث  ممل ععطال  ية(ن قضايا ي  اا م الرييولوجيال  سي)ه  أيضا   أاا قضايا ي الرييولوجي ات  أي ال ل (ن  لاال  إا 

 ن172الحدر السا تل ص 380
ًا يل 381  ن211أعطال جمط  اللغة ال   ية  القاا مل ص اطد رشاد احلط
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ل  لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني ة ات ولوجي ة   بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(ل  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اللغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 382(1989الوحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
 (ن  1990ل(ل  اللسانة انع ية الليل أمحد1982ل1986 ا و (لانع ولوجا   لريكا

  حول ااه القا الت الر تة ج  نح)ها  ع  ب نح)ها ااال  ن ى مل و تني أساسيتنيق 
ًجية الر ت كس ت بيت الحتل  بطا او ي القا ل  املع ولساني ات(ن   األ لق ال عة ا 

ًيةةةد  يهةةةا ًجيةةةة ال ولةةةوجا(ل بطةةةا ي  لسةةةاني ة ات ولوجي ةةةة(ل   علةةة  اللغةةةة انع   الثانيةةةةق ال عةةةة ا 
 نethnologyمأالونم ممل  ethnoعلى أساع أا    اللسانيات املع ولوجي ة(

ً  ال ةة  ب  ةةد أا الحةةوت األعظطةةا ال بةةت  قةةد نقةةل تةةارم حبةة    التةةا (  تةةارم  (th) ي ا ةة
أال ى حب    الثا (ن  ال ل ةة ي االةتال  نقةل الحةوت األعظطةا حبة  ني عة  يني ي ةود عل م يةار  

ًيةةةةةةةل  الحةةةةةةوت ال بةةةةةةت  بةةةةةةل  مةةةةةةمل اللغةةةةةةة ال)   ( ي الحةةةةةةتل  ال) نسةةةةةةا thنسةةةةةةية  اللغةةةةةةة ان لي
ethnolinguistique   ي تت  احل   السابمل  التا ( لتا قت   ت يقة ال تت    ي الالتي يةل  ي
ًي  ي تةةةةت حبةةةة    الثةةةةا ( لتا قتةةةة   كي)ي ةةةةة ال تةةةةت  ةةةة  ي  ethnolinguisticsالحةةةةتل  ان ليةةةة

اليوناني ة
 ن 383

ًم بطةا يق علة   (e)لة نقةل الحةاج  األعظطةا  تريقى مسأ حية  نل ةظ أنة  تةارم ي قةل  ةاهلط
ًم  اللغةةةة انع ولةةةوجال  تةةةارم  ةةةاأللل بطةةةا يق علةةة  اللغةةةة املت ولةةةوجال  رسةةة  اةةةاا الحةةةاج  نطةةة

صةال  القا ةل الثةا   _املت ولةوجا( الةاي  384مكسورم قد جا  متوا قا  مة  نتقهةا ي األسةاع
ًم   لن ةو  هلاا الحاج   ي    مه

                                                 
ًة مبةةة ه   احةةةدن  طحةةةتل  1989نل ةةةظ أا نقةةةل األ ةةةوات األعظطيةةةة ي ال ظةةة  الوحةةةد  382 ة(ل قةةةد تةةةة ج   ةةةة اللسانيات املع ولوجي ةةة ethnolinguistics( غةةة  ملتةةة

ي األ ل بةاا  (e)قد تة ج   ة بتا ة  ونيطي ة عع ولوجي ةة(ن  مةا نل  ة  ي ت عةة الحةتل ني  اةو أا ت  يةت الحةام   ethnophonemic transcription محتل  
ًم الكسةةورمن  األالةة  اةةو الحةة ي ن  ًيال ظةة  الوحةةد لحةةتل ات اللسةةانياتل ع ان ةة ق  ةةاألللل  ت  يريةة  ي الثةةا  بةةاا  ةةاهلط عةة يبل  تةةونس ق ال  طةةة ال   يةةة  -  نسةةا -ليةة

 (ن  ethnophonemic transcription(  ه ethnolinguisticsل  2ة(ل  1989لل  ية  الثقا ة  ال لوةل 
ًيةةة نتةت الحةةامتني الة بريني  383 ل  غ اةا الكثةة ل  اعتطةةد they ل  وةط  ال اقةةل  غة  ال اقةةلtheحبةة    الةاال( ي   ةةض الواقةة  مثةلق أدام الت  يةةل  (th) ةد ي ان لي

ًا ي حةة    الةةاال( عل جانةةت حةة    الثةةا ( ي رسةة  األ ةةوات السةةاب ة الالتي يةةة  اليوناني ةةةن  يشةة  عل أا محةةدر اعتطةةاده ي نلةةا اةةو جم ان ةة ق  –طةة  اللغةةة ال   يةةة احلطةة
 ن  42ال هظية ال امة ي ت عة الحتل ات  توحيداا  ت طيتهال ص

ًا ي حول اعتطاد  وت  الاال( أن  م تريْ نيئة ال تت نةاا الحةوت ال بةت  أرى  يطا نات عل ( ي لغتة  الةر م هةا نةقةل  الدرجةة thي  بل ممل جمط  اللغة ال   ية  احلط
ًا ي عل مةةا نارية  عليةة  عل أا احلةة    األ لل  ةإا بةةاا نتقة  ي لغتةة  يتةةا ت نتةت حةة    الثةةا ( ي ال   يةة  إنةة  ية قةةل حبة   الثةةا ل  بةةالا احلةال حلةة   الةةاالن  يةشة  احلطةة

 ان  ق الحدر السا تن -ال   ية الر أعريتها ي بتا   الابور سا قا  ل قل األ وات األج ريية مل تة س  ع دما مل ي تت نا ي لغتها األ لي ةن 
 thaliêtronتل ات اليونانيةةةة حبةةة   الثةةةا  مثةةةال نلةةةا ت  يةةةت أمةةةا عةةةمل الت يقةةةة الثلةةةى ي نقةةةل اةةةاا الحةةةوت  هةةةو مةةةا  ةةةده شةةةاج ال ل قةةةد عةةة  ب ي القةةةد  ي الحةةة

 thymbra  thymos   ًعةةة الغالريةةة ع ةةدا اةةا ت  يريةة   -ت  ةة ا   تترييقةةا  – ةةة عاليت  ا(   مثةة ا(   عةةومس(ن أمةةا ا ةةدعوا  قةةد االتل)ةةوا  ةةني ت  يريةة   الثةةا    التةةا ن عمل أا ال 
ان ةةةة ق ع ةةةةة ااي   ةةةةةمل مةةةةة ادن لم هظيةةةةةة ي ت  يةةةةةت األ ةةةةةوات  – ةةةةةةلعاليوةل  لاعةةةةة ي كسل   عةةةةة يريس(نننع ن  thallium  thrinax  thrips الثةةةةا ن مثةةةةةال نلةةةةةا ت  يةةةةةت 
 ن  42ل ص1985ل 1األعظطي ةلل جملة ال ظطي ةل ن

ًا ين أعطال جمط  اللغة ال   ية  القاا مل ص 384  ن 550اطد رشاد احلط
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ًجيةةةل  اةةا علةةى ال  ةةو  نةقلةة  عل ال   يةةة ل  ةةةتقل عل الحةةتل ات الةةر  عةةمل ن يةةت ال عةةة ا 
 التا ق 

حية  عةةة  ب ال  حة  األ ل  ةة _انع وغ اي( ع ةةد  ethnographic linguisticsمحةتل ق  
 ة التةةا  (ن  نل ةةظ ي الحةةدر األالةة  عوةةا1989 _املع وغ ا ي ةةة( ي ال ظةة  الوحةةد   لريكةةا  

لضةةةةةةةةة  رم تتا قةةةةةةةةة  مةةةةةةةةة  الحةةةةةةةةة)ة التأتيةةةةةةةةةة ي مسةةةةةةةةةطى ال لةةةةةةةةة   نلةةةةةةةةةا  ال  ونةةةةةةةةةة  انع وغ ا يةةةةةةةةةة(
  اا اللسانيات(ن  

ن نل ةةةةظ ع ةةةةد الةةةةايمل ع   ةةةةوا ال  حةةةة  الثةةةةا ل  اةةةة  linguistic demographyمحةةةةتل ق 
(ل   ةةةةابال   الةةةة  ال ات)اقةةةةا  ي رسةةةة  ت  يريةةةة ل حيةةةة  نقلةةةةوه 1989  لريكةةةةال  ال ظةةةة  الوحةةةةد 

 الحةةوتحبةة   غةةني ي ال   يةةة ن ةة ا  ألغلرييةةة اسةةت طال اةةاا  (g) الحةةام ُيوغ ا يالل  نقةةل  ةةةل_د
 ن  385األعظطا الحام ال  يب مقا ل ااا 
ًأه األ ل اطةةود عيةةاد  ethnography of communicationمحةةتل ق  حيةة  عةة  ب جةة

  ة عع وج ا يا_(ن 
  األعظطةةا لحةةام  سةة  ا حةةول الحةةتل ات الثالعةةة األالةة م نةةود  أا نةةورد مل و ةةة الا ةةة 

(g) ا ي  القاا ي ةن  (  تارم أال ى  لحوتحي  عن  تارم قو ل  ا  
 ةةة دي امي ات_(  ةةدمل   dynamicsحيةة  عةة  ب اطةةود عي ةةاد  group dynamicsمحةةتل ق 

 ممل ت عت   ة ح بي ات_(ن 
 ةةة _الك يولي ة( بطةةا يق  creoleحيةة  عةة  ب اطةةود عيةةاد  creole continuumمحةتل ق 

مت حل الك يولي ة(ن 
 ن 386

األعظطي ةةة ي   ةةض محةةادر  األ ةةوات ي اةةاا ا ةةد ل نريةةني احلةة    ال   يةةة ال تطةةدم ل قةةل 
ًجيةق  الدراسة الر  أت عل ال عة ا 

 
 

ا و    ابال الحام 
1982 

ال ظ  
الوحد 

الليل    لريكا ال)ه ي
أمحد 

 عي اد   بة

                                                 
 ن35ع  ااي   مل م ادن لم هظية ي ت  يت األ وات األعظطي ةلل ص 385
 ي مري   الت  يت ي أ ل ااا ال)حلن  creoleسريت  أا عا  ا مسألة ت  يت محتل   386
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1986 1989 1990 
G   ج ـ ـ   ـ   ـ 
A  ُ 1986،1982سم هذا الصـوت بهمـية فـي أول الكلمـة فـي المصـار  التاليـةا بـارال، بعلبكـي، الخـولي ،

 شاني، سامي عيارل
E           

في أول 
 الكلمة

همية  ـ
 مكسو ة

همية  ألف ألف 
 مكسو ة

همية 
 مكسو ة

همية  ألف
 مكسو ة

TH ـ ت ث ث ث ث ث ـ 
شكالت ال هظي ةة الةر ت تةور ال ظة  ن ى و  رم الكشل عمل   ض ال الحواج  حول رس  

ي  (e)( حي  مل  د عحكاما  م هظيةا  ي نقةل الحةاج  1989الوحد لحتل ات اللسانيات 
اةاا  أا ال ظة  قةد رسة   ethnolinguisticsأ ل الكالةن   لى سرييل الثال قل ا عمل محتل  

اللسةانيات   أيضةا  ي محةتل ل  ااا مةا نة اه (اللسانيات املع ولوجية  األلل بطا يق الحاج  
ًم مكسورم   ااا الحاج ل عمل أن ا  ده قد رس  ethnographic linguistics (املع وغ ا ي ة نط

  نethnophonemic transcription بطا يق بتا ة  ونيطي ة عع ولوجي ة
   ةةد أا قةةدم ا نةة ق نقةةل محةةتل ات اللسةةانيات املجتطاعي ةةة  الشةةابل ال طلي ةةة الةةر مةة  ت 
نال مل يس ين عمل أا أؤبةد أا ن يقةة ال عةة قةد اعتطةد عليهةا أ ة اب محةادر الري ة   شةكل 
ًجيةةةةةل  ةةةةل عاةةةةا ت)وقهطةةةةا مةةةةمل ناحيةةةةة عةةةةدداا مقارنةةةةة   ةةةةدد  أبةةةة  مةةةةمل الت  يةةةةت  مةةةةمل ال عةةةةة ا 
ًجيةةا ن  قريةةل أا نقةةدة عححةةا  ل ةةدد الحةةتل ات  -الحةةتل ات ال    ةةة  الحةةتل ات ال عةةة ج

مل  ةةد مةةمل التأبيةد أا الحةةتل ات ال    ةةة اةا ن)سةةها قةةد  -الةةر عةومةةل نةاقةة بةل حبسةةت الت ي
ًجيا ل  ا ي ةين أا انححةا  ا لةاي سة قدم  للطحةتل ات تة ع   بالا الحتل ات ال عة ج

ًجيةةا   ن  يةةأيت اةةاا انححةةا  علةةى ال  ةةو ال عةةة شةةامل  للطحةةتل ات ال عةةة  ال    ةةة  ال عةةة ج
 التا ق  
 
 
 

 عدر المصطلحات المترجمة عدر المصطلحات المعّربة لعدر اإلجمالي للمصطلحاتا
 جيئياص 
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533 7 10 
 

-األعةةالة  محةةتل ات األسةة  اللغويةةة   نسةةتثين مةةمل الحةةتل ات ال    ةةة محةةتل ات أ ةةا 
ن  مبةا أا  سةيلة ل كوا أمةاة سةري ة محةتل ات م    ةة -ألا الت يقة الوحيدم ل قلها اا الت  يت

ت قد قةةي دت است طامل ا   ا  على  جود احتياجات و  ري ة  ةإا لةالا مقريولي ةة ي   ةض الت  ي
م لت  يةت الحةتل ات ر الال احتطالي ة س ة الضة    مل ع نلر تست حا ال عة  يها أحيانا  ال لوة ا

 ي   ض ا املت ال لطي ة بالتت  الكيطيا   غ اا بس تها ي ا ةاملت اللسةاني ة   ةاألالص مةا
أي م)ة دات اللسةانيات املجتطاعيةةل لغوي ةة  لاو ي نتاق حبث ال  نلا ألا م) دا ا الحةتل ي ة

تطخض م هةةا محةةتل ات جديةةدم م عةةمل ا ةةاملت امل تكاري ةةة الةةر تةةحبتةةة  اجتطاعي ةةة اضةةة   يةةد
 بثةةةةة م القةةةةةا الت ال عي ةةةةةة لحةةةةةتل ات اللسةةةةةانيات   يةةةةةة جديةةةةةدم ل  ومةةةةةة تحةةةةةوري ة جديةةةةةدمن ري

 ما ناري ا علي ن على   ال ا ةعي ة ال    ة ب)يلة املجتطا
 ل ااتةة  القةةا الت ال عي ةةة حةةا ل  اوةة واا أا  ححةةواا ل)ةةااي  لسةةانية اجتطاعي ةةة جديةةدم

 أا تكةةوا هلةةا دمللةةة اةةددم   يةةدم عةةمل املحتطةةاملت الدملليةةة الةةر تتطيةةً نةةا ال)ةة داتل  الةةر مل 
غة  أن ةا نة ى أا  وة  مقةا الت عةد م  م  ية نياق الةواردعمل حبسةت السة نستتي  أا نةقي د دمللتهةا

ي مري ة  ال عةةل يشة  عل أن ةا أمةاة ت عةة ل)ة ادات  ملح  ةا نلةالحتل  أج يب  احدل بطا 
ليةةات الةةر عةةمل ن يقهةةا تةةت  عطليةةة م ظطي ةةة عامةةة ليسةة  مبتخححةةةل  علةةى الةة غ  مةةمل  ديةةد اا

  ة عليةةة  اراا   يكةةةمل علةةةى الوجةةة  الةةةاي تةةةسةةةتثطبيةةةل أا ا  نل ةةةظا القا ةةةل ال ةةة يب  سةةةريك  سةةة
 واحد ني ال)هوة الواحدن اللطحتل  ل او  و  مقا ل ع يب  احد  الحتل ي ات

كي)ي ة الت امل م هةال  قْ  ت ديد  ساجل ال قل د ا تق ني ل عطلي ة توحيد الحتل  لمل تت  
ًا ي حةةول اسةةتق ا  محةةتل ات ال لةة   الواحةةد  ع وةةها بطةةا أا مةةا دعةةا عليةة  اطةةد رشةةاد احلطةة

على املالتحا ي ني ملالتيار الحاة م ها
د  عطليةا  نتيظةة 387 ل  ةدليل أا محةتل  عتا ي ةة   حية

linguistics أةقِةةة   لةةة  القا ةةةل  لسةةةانيات( ي أ ل نةةةد م ع  يةةةة ي م بةةةً الدراسةةةات  األحبةةةا   قةةةد
قةةة اره مةةةمل قريةةةل ةل  بةةةاا ع1978املقتحةةةادية  املجتطاعيةةةة التةةةا   للظام ةةةة التونسةةةية ي ديسةةةط  

غة  أا اةاا  ن388علطا  ي عل  اللغة ممل الغ ب  تونس  ليرييةا  محة   ال ة اق  الكوية   سةوريا
                                                 

ًا ين ال هظية ال امة ل عة الحتل ات  توحيداا  ت طيتهال ص 387  ن 58اطد رشاد احلط
 ن 71عريد السالة السدين قاموع اللسانيات م  مقدمة ي عل  الحتل ل ص 388
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 مةةاداة األمةة    نانقةة ار   يةة  كس علةةى اسةةت طاملت اللغةةويني ال ةة ب الت ةةددم   ةةد ااتةة  ال حلةةة
 مةةملبةةالا ي الحةةتل  الواحةةد  كيةةل مبحةةتل ات اللسةةانيات املجتطاعي ةةة الةةر  لغةة  أبثةة  

 طاجة محتل ننس
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ِومقابلهِالتحليلِالتقابليِلرسيةِالمصطلح
م

م

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للغةةة ال   يةةةة ل ةةة   غةةة  ص اةةةدالدم ي أنسةةةاقها الحةةة  يطي ةن لكةةل لغةةةة مةةةمل اللغةةةات الحةةاج 
ى  ضةةةطها أي أنةةة  مل ي بةةةت  ةةةني سلسةةةلة ل) يةةةة  سلسةةةلة أالةةة   concatenative-nonسلسةةةلا 

ًيةة  ال) نسةيةن  )ةا اةاتني اللغتةني نالةل  ةني جةار  ملحقةة أ   التيا ل بطةا اةو الشةأا ي ان لي
سةةةةةا قة علةةةةةى م)ةةةةة دم جديةةةةةدمل د ا تغيةةةةة  يةةةةةاب  ي الري يةةةةةة الدااللي ةةةةةة للظةةةةةار أ  للحةةةةةيغة أ ةةةةةل 
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بطةا ي   يطي ةل  ل غ  أن ا  د أحيانا  ي اللغةة ال   يةة  ةاا م التتةا   للوحةدات الحة  389املشتقاقل
تتا  ي ةةةةن أمةةةا السةةةطة الريةةةارزم  الضةةةطاج  التحةةةلة  الحةةة  يطات القي ةةةدمل عن اةةةا  حةةةدات  ةةة  يطي ة

غ  التتا  ي ة  ها الوحدات الح  يطي ة  الغالرية
بطا اةو الشةأا ي عية  األ زاا ال   ي ةة الةاي   390

 حوتي ة ال بريةن يل ت املشتقاق  يها د را   ارزا  ي عحدا  عطلي ات استريدالي ة للطكونات ال
ًيةةةةة    ةةةةض محةةةةتل ا ا   حي طةةةةا نةةةةأيت عل نريي ةةةةة الحةةةةتل ات اللسةةةةانية املجتطاعيةةةةة ان لي
ال) نسية التةو  م  ةد أاةا خمتل)ةة مةمل ناحيةة ن يقةة   اجهةا التسلسةلا عةمل نريي ةة القةا الت ال   يةة 

 ن derivational language  أاا لغة اشتقاقي ةالوسومة 
 -ي الت ليةةل التقةةا لاقريةةل الريةةد  -ق  ةةني نةةوعني مةةمل ال بيةةت الحةةتل ا  ن)ةة    تةةدر   ةةا أا

ال بةةت الحةةتل ا   الحةةتل  ي تريةةت بةةل  احةةد م هطةةا علةةى الحةةتل  األج ةةيب  ال ةة يبل  مهةةاق 
الري ةةو  اللغويةةة الغ  يةةة متي ةةً  ةةني نةةوعني مةةمل ال بريةةاتل األ ل م هطةةاق الل) ةةة  عال حيةة  ال ب ةةت

ن  عنا أدالل ةةا اةةاا ال)هةةوة ي الحةةتل ات لقل ةةاق الحةةتل  391ب ةةت الل) ةةاال بريةةةل  الثةةا ق ال  
ن   ال ب ت  ال ب ت الحتل ا 

الةةاي مل ُيكةةمل ت عتةة    Seaspeak الحةةتل  ال بةةت يتكةةوا مةةمل ل) تةةني مت ةةدتني بطةةا ي 
ل)ةةا  مةةمل ع حةة يمل بةةل  احةةد م هطةةا يسةةتقل مب  ةةةاهل  اعتريةةاره ما  sea+ speak ةةة بالة الري ةة ( 

ً  دمللة يتلل عمل دمللة ااال ن  على نلا  إا القا ل الووون ل  او  لغة الالحة( ي  يتطي
ًي   لريكةةةةان ا عا للطكونةةةةات الةةةةر قةةةةةد شةةةةك ل    يةةةةة اةةةةةاا  م ظةةةة  الحةةةةتل ات اللغويةةةةة ل مةةةةة

                                                 
 ن 142ل 1983ل 23ن لالحتل  اللسا ل جملة اللساا ال  يبل نعريد القادر ال)اسا  ال)ه ي 389
 ن 93(ل ص1998اطود  هطا حظازين مدالل عل عل  اللغةل  القاا مق دار قريا ل  390

ة  ال بةت الل) ةال حية  يةقحةد ياب  جواد حسين  اع   اع ني ممل ال اا  ال   ية لل بيت الل) ا  الحتل ا ي اللغةات الغ  يةةل  اةااا ال هة اا مهةاق الل) ةة ال برية 391
ان ة ق  –بلطةة  ل) ةة م ب ريةةن    األ ل تلا الر تتةألل مةمل ع حة يمل لغةويني مت ةديمل  تكةوا ا ةا  أ   ة)ة أ    ةال ن أمةا ال بةت الل) ةا  يتكةوا مةمل بلطتةني م )حةلتني أ  مةمل

 ن  37ل38ل ص2000ل 50ال  يبل ن جواد حسين  اع  ن لال بيت الحتل ال نريي ت   أجان  التترييقيةلل جملة اللساا
مب ةةةىن  birdمب ةةةىن  أسةةةود(   blackمكةةةوا ي األ ةةةل مةةةملق  balckbirdال ةةةاا تنيل   لةةةى سةةةرييل الثةةةالق ل ب  مثةةةامل   احةةةدا  لكةةةل  مةةةمل اةةةاتني مةةةمل الطكةةةمل أا نةةةا 

 بل  ناج  أسودل  عجا تتلت على نون م ني ممل التيورن مل تتلت على   blackbird ناج (ل أي أا ال ىن األ لا قريل أا يت  ال بيت او  ناج  أسود(ن  بلطة 
مل ُيكةمل أا  balckbirdن  علةى نلةا  ةإا بلطةة 136ل137ل ص1975ان  ق ستي)مل أ لاان د ر الكلطة ي اللغةن ت عةق بطال اطد  شة ن مكتريةة الشةريابل  –

كتسةرية مةمل نريي ةة اةاا ال بيةتن  لةو قط ةا  )حةل ال  حة يمل عةمل   ضةهطا الةري ضل أي ت)ه    ا  على م ىن بل  ع ح   يهال ألاا ل) ة م برية تة)ه    ا  علةى الدمل
ة
لةة الثالثةة ال

 نةاج  أسةود(   ةا  علةى اسةتقاللي ة بةل ع حة  م هةا  الةاي  -أي ال بةت الل) ةا-ل لكةاا م  ةاه black birdم بريةا  ل) يةا  بةة  ا مسةاحة  يضةا   ةني ال  حة يملل   ةارا وة  
صةةال  الل)ةةظ  paradigmaticل  ُيكةةمل لةة  أا يتغةة   دملليةةا  حي طةةا يتةةأع   ةةا ور املسةةتريدا  syntagmaticعلةةى  ا ةةور األ قةةا أ  ال  طةةا يكتسةةت دمللتةة  اسةةت ادا  

 ن blackbirdال بت 
ًى أحيانةةا  عل م)هةةوة امل شةةتقاق الكريةة  الةاي قةةال  ةة  ا ةةمل جةةينل  جةدي    ةةا أا نتتةة ق عل م)هةةوة الل)ةظ ال بةةت ع ةةد   ةةض اللغةةويني القةدامىل حيةة   ةةد أا م)هومةة  ية ة

ان ة ق محةةت)ى  ةمل عريةةد اهلل القسةةت تيين  – الةاي يقةةوة علةى املنقال ةةات الت ةددم  ةةني احلة    الثالعةةة ي بةل  بلطةةةل  ا ةةا  ةد أا م)هومةة    يتظةا ز حةةد  الكلطةة الواحةةدمن 
ان ة  علةى  -ا  أالة ى عل الكةالة الةاي يتكةوا مةمل ل)ةظ م بةت سةوا  أ ةاد أة   ية)ةدل ن أحيان101ل ص1(ل  1992ال  ما احل )ان بشل ال  وان     تق دار الكتتل 

ن  أ ةةو الريقةةا  ال كةة ين مسةةاجل الال ي ةةة ي 48ل ص1سةةرييل الثةةالق جةةالل الةةديمل السةةيونان مهةة  اهلوامةة ن  قيةةتق عريةةد احلطيةةد ا ةةدا ين  محةة ق الكتريةةة التو يقيةةة( دنتل  
 ن  76ل ص1(ل  1992    تق دار الش ق ال  يبل  ال  ون  قيتق اطد ال  احللوا ن
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الحتل    ية  دااللي ة  او ة لدى الت دعني األ لي ني نا
ل    د  اعه  للطحةتل  ال بةت 392

Seaspeak  على القحود     او  لغة الالحة(ن  - الض  رم- هطه   سيق 
ل ن ال   على ال  ح  األ ل م ة يتطيً  وقو  -بطا ي الحتل  السا ت-عا الحتل  ال ب ت  

ةةةت  ةةةت خمتلةةةل عةةةمل ال ب  أمةةةا ال ةةة  ي ال  حةةة  الثةةةا   هةةةو عةةةانوين  مةةةا قل ةةةاه عةةةمل الحةةةتل  ال ب 
ل حيةة  عا   قةةون ال ةة   يةة  مل يكةةوا عمل ي ال  حةة  األالةة ل  الحةةتل ا  أ  ال بيةةت الحةةتل ا 

م بةةت محةةتل ا  قةةد  قةة  ال ةة   يةة  علةةى  teacher talk  لةةى سةةرييل الثةةال  ةةد أا محةةتل  
ًي   لريكان 393ال  ح  الثا   ل  قد تة ج   ة لغة ال ل  ( ع د رم

الحةةةتل ا نت ةةة    علةةةى نريي ةةةة ال بيةةةت     ةةةد أا    ق ةةةا  ةةةني اةةةايمل ال ةةةوعني مةةةمل ال بيةةةتل
ًيةل  بي)ية ت بيت القا الت ال   ية  ا اص  اللسانيات املجتطاعية  ني اللغة ال   ية  اللغة ان لي

ًيةةل  اللتةني تتطيةً نطةاهلات  الحتل اتل م  تقةد  بي)يةة ت عةة السةوا ت  اللواحةتل  اللغةة ان لي
 ي اات  القا التن   

 أوالصا البساطة والترريبا 
ً  م)هةةوة  عل ال  حةة  اللغةةوي الةةاي ي )ةة د  و ةة)   طقةةا الت ال   يةةة الريسةةانة(  ال سةةرية للن ةة

ًا  أالة ىل أ   -394 أعةين الكلطةة-  حدم لغوية مستقلة ًاؤاةا م تريتةة  ةأج مل ُيكةمل أا تكةوا أج
ن  نقحةةد  ةةة ال بيت( وةة   ع حةة  لغةةوي أ  أبثةة  عل 395ع حةة  لغةةوي  الةة  سةةوا  قريلةة  أ    ةةده

  )هوة مان ع ح   ال   غية الت ري  عمل م

                                                 
 ,Quirk, R., [et. al.], A comprehensive Grammar of The English language. London; New York ان ة ق  392

Longman,1985. P.,1518.                                                                                                                                   
ان  ق جواد  –ن Sanford schaneالقول  وقون ال   ي ال  ح  األ ل ممل الل)ظ ال ب ت  ال  ح  الثا  أ  األال  ي ال ب ت الل) ا م سوب لة سان)ورد شني  393

 ن38ل ص2000ل 50ال  يبل نحسين  اع  ن لال بيت الحتل ال نريي ت   أجان  التترييقيةلل جملة اللساا 
هلةةال  يةةاب  حلطةةا مةة   محةةتل   الكلطةةة(  ت  ي)ةةات عةةدم ي الدراسةةات اللغويةةة القدُيةةة  احلديثةةةل  تكطةةمل مشةةكلة ت ةةدد ت  ي)اتةة  عل  ةة و ة  وةة  حةةد  لغةةوي    ةة)ا  394

سةةةةةة لغويةةةةةةة م ظطي ةةةةةةةل  انسةةةةةةك دري ةق اهليئةةةةةةة الحةةةةةة ي ة ال امةةةةةةة ان ةةةةةة ق حلطةةةةةةا الليةةةةةةلن الكلطةةةةةةةل درا –الليةةةةةل أبثةةةةةة  مةةةةةةمل مثانيةةةةةةة  ت  ي)ةةةةةةات للكلطةةةةةةة ع ةةةةةد القةةةةةةدما   ا ةةةةةةدعنين 
 ن35-30(ل ص1980للكتابل

ال ظة ل  تحةل  ألا ت)ة د أ  غ  أنين أعتطةد علةى ت  يةل متةاة حسةاا هلةا حةني ع   هةا  أاةا ل ةيغة نات   ي)ةة لغويةة م ي  ةة ي ت بيةت ا طلةة تقةوة  ةد ر  حةدم مةمل  حةدات 
(ل 1986ان ةةةة ق متةةةةاة حسةةةةاان م ةةةةاا  الري ةةةة  ي اللغةةةةةل  الةةةةدار الرييضةةةةا ق دار الثقا ةةةةةل  –  عل أ ةةةةول عالعةةةةة  قةةةةد تل ةةةةت نةةةةا ز اجةةةةدل  ةةةةا  أ   شةةةةى أ  تسةةةةتريدلل  ت جةةةة

 265-258بورل صن  ياب  متاة ت  ي)ات عد م للكلطة نب اا اللغويوا ال  ب القدامى  اللغويوا الغ  يوا ا دعوا أمثال  لوم)يلدل ان   عل بتا   الا 266ص

ل   يةةةة أ  ي مل  ةةةد مةةةمل الت ويةةة  عل أا مقحةةةودنا مةةةمل الريسةةةانة  يطةةةا  ةةةص محةةةتل ات اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة اةةةو الكلطةةةة الواحةةةدم سةةةوا  بانةةة  مةةةمل جةةةار  احةةةد ي ا395 
ًيدم ي بلتيهطا حست القانوا املشتقاقا الختص  ال   ية  القانوا التولي)ا انلحاقا الت لت  ان  ًيةل أ  بان  م ًيةن ان لي   لي
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ً  م  ةةاهل ً  ل) ةة  الدمللةةة علةةى جةة ن  يت ةةون ال  بةةت ي 396 ال بةةت ي ال   يةةة اةةو لمةةا أريةةد جبةة
ةةةت عوةةةايق بغةةةالة زيةةةدل أ  م بةةةت  اللغةةة ال   يةةةةل  هةةةو عمةةةا لم بةةةت عسةةة اديق بقةةاة زيةةةدل أ  م ب 

ًجاق بري لري ال أ  م ب ت  ويتق بسيريوي ل ت داديق بخطسة عش ل أ  م بت م
 ن 397

 ت لت  ال بيت ي القا الت ال   ية  إن ا نقس طها عل عالعة أقساةق يطا يأما 
 ال بت امل ا الاي ي قس  عل أر  ة أقساةق  األ لق

 نparent language اللغة الوالدم(  م بت   )ا  سيْ مثلق -1
ًي م)ح ةل(  -2 ل   اللغةة ال اميةة elaborated codeم بةت   ة)ا موس ة  مثةلق  ن ةاة رمة

 ن vulgar languageلة( أ  الريتا

 نminority languageم بت عواي  سيْ مثلق  لغة األقلي ة(  -3
ل   لغةة التريقةات mother languageم بت عوةاي موس ة  مثةلق  لغةة مسةقْ الة أع(  -4

 نrestricted codeالش ريي ة( 
ق  الثا ق  ال بت ال) لا الاي ي قس  عل قسطني 

 ن jargonل   رنمل( parler م بت   لا  سيْ مثلق  تكل  ( -1
 نdecodeم بت   لا موس   مثلق  ي)ا  ال موز(  -2

ًجةةال  ال  ةة ن  طثةةال األ لق  لغةةة مةةا قريةةل الكتا ةةة(ل  مثةةال الثةةا ق  لغةةة الثالةة  ق ال بةةت ال
 نpreliterate languageقريكتا ي ة(ل  بالمها لحتل  

اال حي  يةقس  ال بت الحتل ا  ياب  جواد حسين  اع   تقسيطا  خمتل)ا  عمل تقسيط ا ا
ال ةةةةة يب عل أر  ةةةةةة أقسةةةةةاة اةةةةةاق ال بةةةةةت انسةةةةة ادي مثةةةةةلق  انعةةةةةارم  التحةةةةةادة(ل   املسةةةةةتقتاب 
 املسةةةتتارم(ن  ال بةةةت انوةةةاي مثةةةلق  غةةة  رن ةةةاا(ل   عةةةدة التةةةوازا(ن  ال بةةةت الرييةةةا  الو ةةة)ا 

 التةةةألل  التةةةأليل(ل مثةةةلق  مثةةةلق  األجسةةةاة التا يةةةة(   املسةةةتظا ة القتريي ةةةة(ن  ال بةةةت ال ت)ةةةا
التري   التريي ةة(ن  ال بةت ال) لةا مثةلق  ي تةد (ل   يت ةا  (ن  بةل  ااتة  الحةتل ات مسةت لطة   

ًيا   ن 398ي جمال ال)ي

                                                 
يت ال شا ين  القاا مق دار ال)ضيلةل 396  ن176(ل ص2004علا  مل اطد ا  جا ن م ظ  الت  ي)اتن  قيتق اطد  د 
ًلة  عانيتهالحدر السا تن    397 ًجةا  اةو بةل بلطتةني ن طةا  د أا ا مل اشاة يةورد عالعةة أنةوان لل بيةت  اةاق لم بةت عسة ادي بةة   ق حنة ه(   شةاب ق نااا(ننن م بةت م

ًلةةة الت ةةويمل  ةةا قريلةة نننل ع ن  ًل عانيهطةةا م  ًلةةة التأنيةة   ةةا قريلهاننن م بةةت عوةةاي  اةةو بةةل ا ةةني نةة ان ةة ق ا ةةمل اشةةاة األنحةةارين أ وةة  السةةالا عل أل)يةةة ا ةةمل مالةةان –م 
   ن124ل126ل ص5(  1979 قيتق اطد ايا الديمل عريد احلطيدن     تق دار ا يلل 

 ن 47-44ل ص2000ل 50ن لال بيت الحتل ال نريي ت  ال   ية  أجان  التترييقيةلل جملة اللساا ال  يبل نان  ق جواد حسين  اع   398
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حية  أ ةمل أا   ةل ل  نت)ت ي تقسيط  ااا بل   عدا استخدام  ل)هوة ال بيت انس ادي
لةةة  عا ع حةةة  ال بيةةةت األ ل  انعةةةارم( ل  قو 399مل ي ةةةد  دقيقةةةا    انسةةة اديأي م بةةةت محةةةتل ا  

 سةريت أا  ل( لةيس  ة ي ا  ا  ي د   مس دا  علي (ل  ع حة  ال بيةت الثةا    التحةادة( ية ةد   مسة د
الحةةتل  ي ةة  عةةمل م)هةةوةل  مل ي ةة  عةةمل قضةةية عالرياري ةةةن  انسةة اد أمةة  ا ةةوا   يةة  عقامةةة عالقةةة 

ن  مةةةمل ا   طحةةةتل  مثةةةل  انعةةةارم  التحةةةادة( لةةةيس علةةةة ال ي ةةةةل  عجةةةا اةةةو  ال ي ةةةة  ةةةني م)هةةةومني 
 علةةى نلةةا  ةةإا ا ةةاك   ةةض القةةا الت ال   يةةة للطحةةتل ات اللسةةانية  حةةدم تحةةوري ة  احةةدمن 

 ناملجتطاعية الر جت ي جم ى نلا مثلق  لغة ليس  عامي ة(
 ال بريةةات ال   يةةةة ي مقةةا الت الحةةةتل ات اللسةةانية املجتطاعي ةةةة مت وعةةة حبسةةةت قحةةة اا أ  

ةةة ة ن  ُيكةةةمل ل ةةةا تحةةة ي)ها حسةةةت األبث ي ةةةةل  ال بريةةةات الريسةةةيتةنوهلةةةا ل أبثةةة  مةةةمل ال بريةةةات الوس 
ن  نح  ل ال بريات  حست أبث يتهةا علةى الو )ابث م جدا  صال  ال بت   انوا ية ال بريات 

ًجية  ال  وتةل ا ال) ليةن  ااا ال تيتق    ال بريات امل يةل  ال
ًيةةة ة  يكةةةوا نتةةا  وةةة  لع حةةة يمل  ةةةأبث  أحةةدمها متطيةةةً عةةةمل ااالةةة  ي أم ةةا ال بيةةةت ي ان لي

األ لل  لكمل يت د  ر دمها ي م بت ل) ا  احد ي  لت ا طلةل يلت طاا ي  لت  حدم 
ًأ  مةةمل ال سةة   ليلهةةانننل ًي ةةة ل حةةدم م ظطي ةةة تشةةتطل علةةى 400مل تتظةة ن  ية ةةد  ال بةةت ي ان لي

ة حنوي ةةة  دمللي ةة  و ةة)ها بلطةة م)ةة دمنننل  تال ةةل أبثة  مةةمل مكةو ا أساسةةا  احةدل  تةةادي   ي)ة
ًية ال بريات لعادم ممل مكونني  أساسي ني ي ان لي ًيد عمل اايمل الكونني   ن401ل  قد ت

                                                 
ال بةت انسة ادي يكةوا لقد نةب  ال بت انس ادي ع د   ض ال  امل   لى سرييل الثال يقول الشيم الالةد األزاة يق لاعلة  أيهةا الواقةل علةى اةاا الحة ل أا الل)ةظ  399

ان ة ق الشةيم  – اديلزيد  غ  م)يد حنو عا قاة زيدل  أا غ  ال)يد يسطى علة  قْ  أا ال)يد يسطى بالما  لوجةود ال)اجةدم  يسةطى علةة لوجةود ال بيةت انسةم)يدا  بقاة 
 ن  31(ل ص1996الالد األزا ين مو ل التالب عل قواعد انع ابن  قيتق عريد الك   جماادن     تق ماسسة ال سالةل 

نب اةةا جةةواد حسةةين لةةا  ةةإا ال بيةةت انسةة ادي مةة د د عل ا طلةةة ال)يةةدم  غةة  ال)يةةدمل  مةةمل م  ةةار مةةا نبةة ه األزاةة ي نقةةول عا ااتةة  الحةةتل ات ال   يةةة الةةر  علةةى ن
  تريي ت  مل يكوا علة بطا أن  مل يكوا بالما ن  الحتل  اع ة مل ت ا  ت ابيت عس ادي ةل ألاا  الا ستكوا بالما  لوقون ال)اجدم  يهال  عال  لوجود ال بيت انس اديل   

ة حة   التشةريي  اا  ياب  ا مل اشاة تطامةا  ي بتا  ق مغين اللرييت عمل بتت األعاريت أا احل    بةأا( م بةتل ل األ ةل ي  بةأا زيةدا  أسةد(  عا زيةدا  بأسةد(ل ا قةد 
ًم أا  لةةدالول ا ةةار عليةة لن ا  يةةورد   ةةد بالمةة  اةةاا ر  مل مووةة  ألا   مةةا   ةةداال ألا  الكةةا (   أا (  ةةارا  ال بيةةت  لقةةال األبثةة  اق د    ةةض ال  ةةوي نيق ل ةة ل  )ت ةة  مهةة

ان ةةة ق ا ةةةمل اشةةةاة األنحةةةارين مغةةةين اللرييةةةت عةةةمل بتةةةت  –  بلطةةةة  احةةةدمل   يةةة  ن ةةة ل ألا ناك ي ال بيةةةت الووةةة ال مل ي ال بيةةةت التةةةارى  ي حةةةال ال بيةةةت انسةةة اديل
 ن  215ل ص1(ل  2001ترية ال ح ي ةل األعاريتن     تق الك

بيريةةا   وةة يا  مل ت بيريةةا  عسةة اديا   ا ةةا نةةدرك  ةةأا القةةولق لعا مثةةة م بريةةا  عسةة اديا  ي القةةا الت ال   يةةةل  ةةالل ن ةةاة  الحةةتل ي ات( الةةاي ت ةةل مةةمل ال بيةةت الحةةتل ا  ت  
 ن44ل45ل ص 2000ل 50اا ال  يبل ن أجان  التترييقيةلل جملة اللس ان  ق جواد حسين  اع  ن لال بيت الحتل ال نريي ت  ال   ية- نارجا ن
 ن264(ل ص1985  دي اا دي سوس ل در ع ي األلس ية ال امةن ت  يتق  اة الق مادي   ال  ال  تونسق الدار ال   ية للكتابل  400
401 Quirk, R., et al (1986): A Comprehensive Grammar of The English Language. Longman Group 

Limited-London and New York. P.,1567.                                                                                                        
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أما عةمل محةتل ات اللسةانيات املجتطاعي ةة  إنة  ُيك  ةا أا نةقةدة تو ةي)ا  م)حةال  عةمل نريي ةة 
 ت ابيريها م  و ب مثال  احدق 

 نpidginجارق    
 نcommon  languageجارق جار+

 mature standard languageجار+ جار+ جارق 
 cultural  languageجار+ملحقة+جارق 

 stratumsubسا قة+ جارق 
 standard language -nonسا قة+ جار+ جارق 
 olyglottismpسا قة+ جار+ ملحقةق 
 creolizationجار+ ملحقة+ ملحقةق 

 ate languagespreliterسا قة+ جار+ جار+ ملحقةق 
 formal speech -semiسا قة+ جار+ ملحقة+ جارق 
 fused bilingualismجار+ سا قة+ جار+ ملحقة 
 positive politeness strategyجار+ جار+ ملحقة+ جارق 

code intergenerational سةةا قة+ جةةار+ ملحقةةة+ ملحقةةة+ جةةار+ جةةار+ ملحقةةة

switching 
 على ال  و التا ق  جا ات  الحتل ات قد  على ااا التقسي  ن ى أا ت بيت ا

ل  ااا affixesأ مل ن  جود ع ح  لغوي  احد يشكل محتل ا  مستقال   الاليا  ممل اللوا ت 
 ما ن د ه وطمل الحتل ات الريسيتةن 

 ن ا  عانيا ن  جود ع ح يمل لغويني الاليني ممل اللوا تل  م بريني م 
 قة أ  جةار  ملحقةة أ   ال  ا ة  الثالعةة م ةا  عالثا ن و   ع ا ة  لغويةة مت وعةة مةمل جةار  سةا

 ن احد محتل ا  وطمل م بت 
 ااا التو ةيل الةاي نب نةاه للطحةتل ات اللسةانية املجتطاعي ةة سةيكوا م)يةدا  مةمل ال احيةة 
ةةةة  الحةةةةتل ات  انج اجيةةةةة ي الت ليةةةةلن أمةةةةا  يطةةةةا يت ل ةةةةت مب)هةةةةوة الريسةةةةانة  ال بيةةةةت  إن ةةةةا نقس 

ق   األج ريية عل قسطني 
 ن language, panlectalالحتل  األج يب الريسيْ مثلق  لقاأل  
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 الحتل  األج يب ال بت الاي ي قس  عل قسطنيق  الثا ق
 ن indigenous language, source languageم بت  سيْ مثلق  -1
 ن modified natural languageم بت موس   مثلق  -2

ًيةةةةةة نةةةةةود أا نشةةةةة  عل    ةةةةةد أا است  وةةةةة ا نريي ةةةةةة ال بريةةةةةات ي اللغةةةةةة ال     يةةةةةة  اللغةةةةةة ان لي
ًجال  ال    ال بيريي تني اللتني نب نامها  ن)ا   اا تني ال  ن402ل  مها ال بيت ال

ًلةةة تةةا  التأنيةة  مبةةا قريلهةةال ًلةة  عانيتهطةةا م  ًجةةا اةةو  وةة  لبلطتةةني ن ل  اةةاا 403 ال بيةةت ال
)ةً مةمل حةد د اةاا التحةور عل   ع د ال  ام ال  بل غة  أنة  يقله الت  يل مقتح  على دراسة ال ه 

عنالقةةة  علةةةى ت ابيةةةت أالةةة ى مثةةةل الةةةر تريةةةدأ  الوحةةةدم الحةةة  ي ة  مل(
non- مثةةةلق مل أالةةةا  404

native   بطةةةا يق وةةة ب مل أالةةةاnative variety-non ن أمةةةا ال  ةةة   يةةةاب  ا ةةةمل  ةةةارع أا
ل  يةةاب  أيضةةا   ةةةأا 405املالتحةةارلمةةمل  لال ةة ب ت  ةة  مةةمل بلطتةةني بلطةةة  احةةدمل  اةةةو جةة س

  اةةو لأا تاالةةا بلطتةةاا  ت  ةة  م هطةةا بلطةةة تكةةوا  الةةام م هطةةا عي ةةا  حبةةظن  األ ةةل ال  ةة
ي نلا ما نب ه ا ليل ممل قوهل  حي ل ال جل عنا قال حا  علىل

ن  الثال على ال  ة  مةمل 406

                                                 
حةدم لقة ب خم جيهطةال عمل  أا يةشةتت   ةل مةمل عةة  ي ةد  ا ليةل أ ل مةمل ابتشةل  ةاا م ال  ة  ي اللغةة ال   يةة حية  يقةولق لعا ال ةني مل تةأتلل مة  احلةا  ي بلطةة  ا 402

  ني بلطتني مثل  حا  على( بقول الشاع ق 
ًنا حي لة ال ادي    أقول هلا  دم  ال ني جار    أ  حي

ً مةا  ع ة ااي  ان ة ق ا ليةل  ةمل أمحةد ال) اايةدين بتةاب ال ةنين  ق – هاه الكلطة ع   ممل  حةا (  مةمل  علةى(ن  نقةول م ة   حي ةلل حيي ةلل حي لةةننن(  يةتق مهةدي الخ
 ن60ل ص1(ل  1988السام اجال     تق م شورات ماسسة األعلطا للطتريوعاتل

 ن126ل ص1ا مل اشاةن أ و  السالا عل أل)ية ا مل مالال   403

 ن     78(ل ص1993 ان  ق اطود  هطا حظازين األسس اللغوية ل ل  الحتل ن  القاا مق مكترية غ يتل  404
ًجةا  يش  اطود   ًجةا الخةتلْل  يقحةد مةمل ال بيةت ال ًجا ال  يبل  ال بيةت انوةايل  ال بيةت ال الخةتلْ نلةا هطا حظازي عل عالعة أنوان لل بيتل ال بيت ال

ةةت الةةاي تةة ج  ا حلقةة  ت  يةةت م ةةد ل ي اايتةة ل مثةةلق ب يتةةات  ن sulf+ ateب يةة + ات  أيق   sulfateالةةاي ي بةةت مةةمل اسةة  عةة يب  اايةةة أج رييةةةل أي نلةةا ال ب 
ًيةةا   غ اةةا  ةةا  ل ةةل   وةة  اةةاا ال ةةون لةةدى اطةةود حظةةازي ي ةةود عل نريي ةةة الحةةتل ات  مقا ال ةةا ال   يةةة الةةر ت ةةود عل ا ةةاملت ال لطي ةةة الري تةةة  التتري يقيةةة بالكيطيةةا   ال)ي

مةة   ليةةة ال عةةة مةمل جهةةة  الت  يةةت مةمل جهةةة أالةة ى ألجةةل القةدرم علةةى نقةةل م بريةةات يتتل ةت  وةة   ليةةات جديةدم ي عطلي ةةة ت  يةةت اللواحةةتن  م)هةوة املالةةتال  ع ةةده اةو د
 ن  77ل84ان  ق اطود  هطا حظازين  األسس اللغوية ل ل  الحتل ن ص –محتل ي ة أج رييةن 

 ل بيةةت انوةاي نابةة ا   ةةدمل  م ةة ا   يسةتري د م هةةال  اةةا األنةةوان الثالعةة ن)سةةهال غةة  أنةة يةاب  اطةةود  هطةةا حظةازي عالعةةة أنةةوان لل بيةت ي مالةةل يسةةريت مال)ةة  الةابور
ًجةةا الةةةداليل الةةاي يقةةةوة علةةى ت  يةةةت ال بةةت األج ةةيب بطةةةا يق أمري مةة   ن ان  قاطةةود  هطةةةا حظةةازين اللغةةةة voltameterل   ولتةةةام  amperemetreال بيةةت ال

 ن98ل99(ل ص1978ال   ية ع  الق  ان  القاا مق دار الثقا ة للترياعة  ال ش ل
 ن209(ل ص1997أمحد  مل  ارعن الحاحيب ي  ق  اللغة ال   يةن  قيتق أمحد حسمل  س ن     تق دار الكتت ال لطي ةل  405

 ن328ل329لص3(ل  1981أمحد  مل  ارعن م ظ  مقاييس اللغةن  قيتق عريد السالة اار ال  مح ق مكترية ا ا ال  406
علةةى ال  ة  حيةة  يقةةولق لاملشةةتقاق الكةري ةةار  اةةو ال  ةة ل  يقةول أيضةةا ل قد أ يتةة  الكريةةار  التثقيةةلل ألا الكري ةةار أبةة   يةتلةت عريةةد اهلل أمةةني بلطةةة  املشةةتقاق الكةري ةةار( 

ان ةةة ق عريةةةد اهلل أمةةةنين املشةةةتقاقن  القةةةاا مق متري ةةةة   ةةةة  –مةةةمل الكريةةةار  ةةةالتخ)يلل  ال  ةةة  أبةةة  أقسةةةاة املشةةةتقاق السةةةا قةل  يقحةةةد املشةةةتقاق األ ةةةغ   الكريةةة   األبةةة ن 
 ن  391(ل ص1956التأليل  ال عة  ال ش ل 

ًل عةمل املشةتقاق يريقةى علةى تسةطيت ل أمةا عنا دةرع بلةوا مةمل ألةواا املشةتقاق يةسةطى  عل أا  ي ى الدبتور اطةد السةيد علةا  السةا  بطةا  ةاه –ال  ة  عنا دةرع مب ة
ل 1998ل 47ق اطةد السةيد علةى  السةان لال  ة  ي اللغةة ال   يةةلل جملةة اللسةاا ال ة يبل نان ة  – ة الكري ار( متشيا  مة  سة ة ال قةا ي مرياحة  املشةتقاقن  -أمني اهلل عريد
 ن  281ص



221 

 

 

ل حية  عا preliterate languageمحةتل ات اللسةانيات املجتطاعي ةة اةوق  لغةة قريكتا ي ةة( 
  ل ال  يب م  وت مملق  قريل+ بتا ة(نال  ح  الثا  ي القا

ً  بلطتةةني  ج لهطةةا بلطةةة   ًجةةا  ال  ةة  اةةو أا األ ل يقةةوة علةةى مةة  ال)ةة ق  ةةني ال بيةةت ال
 احدم د ا أا يتأع  ع ح   احد مةمل ع ا ة اا الحةوتي ةل أمةا الثةا   إنة  قةد ي تةت علةى  ةوغ  

 ن 407ويان   ض ع ا   الكلطةل بري ض الحوام   الحواج 
عمةةا أا تكةةوا ا ال بريةةات القاجطةةة ي القةةا الت ال   يةةة للطحةةتل ات األج رييةةة  خنلةةص عل أ
ًجيةةةل أ  م  وتةةة  اةةاه  لال بريةةات الحةةتل ي ة اةةاه تةسةةطى  ا ي ةةة أ    لي ةةة أ  تكةةوا م بريةةات م

 أ ةة  ن يقةةة لت ليةةل القةةا الت ال   يةةة الثريتةةة أمةةاة محةةتل ات ن 408الحةةتل ات ال ب ريةةةتةسةةط ى 
جتطاعية اا  و  تقسيطات م)ح ةل  تحةل ايئةة   يةة اةاه القةا الت مةمل ناحيةة اللسانيات امل

 اةةةةةاه ن الريسةةةةةانة  ال بيةةةةةت ي مقا ةةةةةل ايئةةةةةة   يةةةةةة محةةةةةتل ا ا األج رييةةةةةة مةةةةةمل ال احيةةةةةة ن)سةةةةةها
 قعلى ال  و التا  التقسيطات اا

 مقا الت ع  ية  سيتة لحتل ات أج ريية  سيتةن  -1
  م برية ت بيريا   سيتا نج ريية مقا الت ع  ية  سيتة لحتل ات أ -2
   سيتةن لحتل ات أج ريية قا الت ع  ية م برية ت بيريا   سيتا   موس ا  م -3
 
 ن م برية ت بيريا   سيتا  لحتل ات أج ريية  ت بيريا   سيتا   موس ا   مقا الت ع  ية م برية -4
ريةةة ت بيريةةا   سةةيتة أ  م ب لحةةتل ات أج رييةةة م بريةةة ت بيريةةا   سةةيتا   موسةة ا  مقةةا الت ع  يةةة  -5

  سيتا ن
    م برية ت بيريا  موس ا نلحتل ات أج ريية  م برية ت بيريا  موس ا  مقا الت ع  ية  -6
ًجيةا  أ  م  وتةا  لحةتل ات أج رييةة  -7 م بريةة ت بيريةا   سةيتا  أ  مقا الت ع  ية م برية ت بيريا  م

   موس ا ن 
 يتة قريل الحتل ات ال بريةن سأ دأ  الحتل ات األج ريية الريسيتة  مقا ال ا ال   ية الريس

                                                                                                                                               
ًا ي عل ال  ةة  بوسةةيلة مةةمل  سةةاجل  وةة  الحةةتل ات د ا أا يةةاب  ال بيةةتل  ل ل ةة  أراد  ال  ةة  ال بيةةت  ال  ةة  م ةةا ل حيةة  نستشةةل   يشةة  اطةةد رشةةاد احلطةة

ًان بلطةةة مةةمل بلطتةةني نلةةا مةةمل قولةة ق لال  ةة ق  مريةةدأه اسةةتخ ًجةةال  انتةة ًان بلطةةة مةةمل بلطتةةنيل حيةة  عا اسةةتخ ا  بلطةةة مةةمل بلطتةةني يتوا ةةت مةة  م)هةةوة ال بيةةت ال  ا  أ  انتةة
ًا ين ال هظية ال امة ي ت عة الحتل ات  توحيداا  ت طيتهان     تق دار الغ بل  – يتوا ت م  م)هوة ال     ن  43(ل ص1986ان  ق احلط

 ن 40لال بيت الحتل ال نريي ت  ال   ي ة  أجان  التترييقي ةللصجواد  اع  ن  407
 ن 216ل 215عد عل م)هوة بل ممل الحتل  ال بت  ال بت الحتل ا  ي  ) ة  408
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 مقابالت عربية بسيطة لمصطلحات أجنبية بسيطةا  -1
ت بيريهةةةا أمةةةاة الحةةةتل  ي ال)حةةةل األ ل ت دديةةةة القةةةا الت ال   يةةةة مةةةمل ناحيةةةة نوعي ةةةة  نل ةةةظ

اةةةو التطثيةةةل لةةةري ض القةةةا الت ال   يةةةة الريسةةةيتة الةةةر  ا ةةةا مةةةا علي ةةةا   لةةة األج ةةةيب الواحةةةدن  بةةةل  
ًيةة الريسةيتةل  الةر مةمل الطكةمل أا نحة)ها مريةدجيا   الدقةة  و   للت ري  ع مل الحتل ات ان لي

مةمل ناحيةة الحةيغة التقا لي ةة لري يةة الحةتل   مقا لة  ال ة يبل  مةمل ناحيةة ان ة اد  ا طة   قةْ عةدا 
   ضها  ا س  اقش  م اقشة الا ة  اا على ال  و التا ق

 language ق اللغةةةةةةةل  الكةةةةةةالةل  اللسةةةةةةاال
 ايةن  احلك

dialect  قاللهظةل  ال امي ةن 
idiolect قهلةيظةن 

vernacular  ق نين ل   لدي ل  الان 
meaning  قم ىنل  دمللةل  مدلولن 

sense  ةةةةةةةةةةةةل  حةةةةةةةةةةةواعل  عحسةةةةةةةةةةةاعل قحاس 
ن  م ىنن  ًىل    وىن  حس    مغ

message قرسالةل  مة سلةل  التابن 
technolect ق لغي ةن 

panlectal  ق و  يب 

ل    يةةة   ةةض ااتةة  القةةا الت  ةةد أاةةا   تتسةة   الدقةةة ي مةقا ةةل   يةةة محةةتل ا ا  ةةال    ع
ًيةل  نلا يتريني  يطا يلاق   ان لي

( حيةةةةة  عن ةةةةةا مل  ةةةةةد الالحقةةةةةة  senseأ مل ق محةةةةةتل   ي  الةةةةة   (s)الةةةةةاي تةةةةةة ج   ةةةةةة حواع 
 الحتل ل ي حني أا   ية القا ل ال  يب قد جا  على  يغة ا ط ن 
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(  وةة   أمةةاة محةةتل  عا    ل  نل ةةظ vernacularنيةةا ق القةةا الت   نةةين(    لةةدي (   الةةا 
ي نقلها أاا   ت امل بطحتل  ممل محتل ات اللسانيات املجتطاعي ةل  هات  القا الت ت ريةة 
ًيةةةةن ا عا اةةةاا الحةةةتل  ية امةةةل ي سةةةياقات لغويةةةة  عةةةمل نقةةةل م)ةةة دم مةةةمل م)ةةة دات اللغةةةة ان لي

ًي ة خمتل )ة الار  نتاق م)هوم  الحتل ا  عما  )ة أ  ا ا ل  نل ظ ي  ةىن اات  القا الت ع لي
ال   ية يا  ال سرية الر  هل م ج  نسريتهال  هل القحود او رجل أة عاعةة أة شة ت أة لغةة أة 
هلظةةةةةة أةنننع ؟ذ  علةةةةةى نلةةةةةا تكةةةةةوا ااتةةةةة  القةةةةةا الت غامضةةةةةة حيةةةةة  عا عقامةةةةةة الحةةةةة)ة اةةةةةل 

مل  مةةة  الو ةةةو ات الةةةر اشةةةته ت  حةةة)ات م ي  ةةةة بةةةأا أقةةةول مةةةثال   روةةةي ( الو ةةةو  مل تتةةةأتى ع
 لط أم الوالدمنننع ن أاا  )ة لم لوة  حي (   م و حي  م لوة أن   )ة للت)ل الولودل 

ى هلظةةةة ال)ةةة د بطةةةا يق الةةةاي يةةةدل علةةة idiolectعالثةةةا ق اسةةةتخداة  ةةةيغة التحةةةغ  لحةةةتل  
 اةةةةو هلةيظةةةةة  dialectود وةةةة ب لغةةةةوي أ ةةةةغ  مةةةةمل اللهظةةةةة ن  عنا سةةةةل ط ا القةةةةول  وجةةةة هلةهيظةةةةة(

idiolect ل علةةةةى أسةةةةاع أا اللغةةةةةlanguage  أعةةةة  مةةةةمل اللهظةةةةةdialect  األالةةةة م أعةةةة  مةةةةمل 
 ةةيغة  اةةاا القحةةد؟ ألنةة   تريي ةةة القا ةةل ال ةة يب نةة ى أا  ل  كيةةل ل ةةا أا نةةدرك idiolectهلةيظةةة

 الواحدن م)هوة هلظة ال) دب)يلة  الت ري  عمل   ليس  التحغ  ا ا
 technicusت جةة  عل الالتي يةةة  techno)-(أا السةةا قةق  technolectرا  ةةا ق  ةةد ي محةةتل  

craftأ  ح  ةةةةة  art ت ةةةةينق  ةةةةمل  tekhnikósالةةةةر ت ةةةةود اةةةةا ن)سةةةةها عل اليوناني ةةةةة 
ن  نةقةةةةل 409

م لغي ة(ن  ة nolecttechمحتل  

ل شة pasاني ةة  ت جة  عل اليون pan)-(السةا قةق  panlectal  د ي محتل   املل  ت ةينق بلةا 
عةالا  

القا ةةل  alpanlectاالتةة  لحةةتل  ن لةةاال 411الةةر تةةدل علةةى الحةة)ة )-(al الالحقةةة ن 410
م و  يب (ن

 مرربة ترريباص بسيطاصل مقابالت عربية بسيطة لمصطلحات أجنبية  -2
عا محةةةةةتل ات اةةةةةاا الحةةةةة ل قليلةةةةةةن  تةةةةةت أا نةةةةةدرك أا مسةةةةةألة تقا ةةةةةل م بريةةةةةات ع  يةةةةةة 

 ات أج رييةةة لةةيس م اونةةا    ةةدد ع ا ةة  ااتةة  الحةةتل ات الةةر  ةةد راا تةسةةه  ي ت ةةداد لحةةتل
ع ا   ت بيت الحةتل  ال ة يبل  اللغةة ال   يةة تتطيةً صا ةي ة املشةتقاق  اةا الا ةية تقةوة علةى 

                                                 
 ن(-techno)الحدر السا تل  409
 ن(-pan)الحدر السا تل  410
ًاالل جم 411  (ن 59ةل ص 1985(ل 24لة اللساا ال  يبل ن عريد ال محملل  جي  محدن لم هظية  و  الحتل ات ا ديدم ي الي
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علةةةى القا ةةةل مةةثال   نةة اه م  كسةةةا  تحةةييا عةةةدم بلطةةات ألجةةةل ج  اةةا حنةةةو م ةةاا  عةةةدمل  مةةا قل ةةةاه 
ن أم ا القا ل  اتحال( الاي تة ج  لحتل  urbanism -hyperاي تة ج  لحتل   احلالقة( ال

contact of language  إا املبت)ا     مل ي    عمل ع ح ي الحتل   شكل دقيتن  
  مرربة ترريباص بسيطاص وموسعاص لمصطلحات أجنبية بسيطةا مقابالت عربية -3

)-(lect ا ةةةار ا ةةةاك تسةةة ة محةةةتل ات تتةةةألل مةةةمل سةةةوا ت مت وعةةةة 
ل dialect اةةةاق  412

 acrolect  لbasilect  لallolects  لmesolect  لxnolect  لidiolect  نisolect ل
 sociolect ن 

املجتطةةاعيني ل شةةارم عل جمطوعةةة مةةمل  اللسةةانية ني  مةةمل قريةةل  لمحةةتل  مسةةت طل lect ا ةةار  
ن أمةا السةوا ت  هةا علةى ال  ةو  413ننلال واا  اللغوي ة الر هلا اوية   ي)ي ةة داالةل عاعةة لغوي ةةن

 التا ق 
 تة ةةةةةةةةد ل ادجةةةةةةةةة مسةةةةةةةةت طلة عطومةةةةةةةةا   اةةةةةةةةا مشةةةةةةةةتقة مةةةةةةةةمل الحةةةةةةةةتل   dia)-( السةةةةةةةةا قةق -1

dialectن  ت ةةةةةةود عل اليوناني ةةةةةةة 414نننلdia للطحةةةةةةتل  ن  اةالتةةةةةة  415ق اِلةةةةةةالل ت ةةةةةةينdialect 
م بريةةةاا   ةةة)ي اا   بطةةةا يق  هلظةةةة عاميةةةة(ل   لغةةةة الي ةةةة(ن  اةالتةةة  لةةة  م بريةةةاا   ةةة)ي اا  سةةةيتاا

 بطا يق  هلظة مت) عة ممل لغة(ل   هلظة نات  ورم مكتو ة(ن   موس  اا
 أ  األ  ةةةةةةد outmost ت ةةةةةةينق األعلةةةةةةى  akro ت ةةةةةةود عل اليوناني ةةةةةةة  acro)-( السةةةةةةا قةق -2

topmost
 اةةاق  acrolect سةةيتة للطحةةتل     ةة)ي ة االتيةةار م بريةةاتل  ةةا أدى نلةةا عل 416

أعلى(ل   هلظة عالية(ل   لغي ة عليا(ن أمةا القا ةلق  هلظةة ق يريةة(  ةإا   اللهظة ال ليا(ل   و ب
 ن acro-ال  ح  الثا  مل ي   عمل السا قة 

                                                 
ًيةادم س ضت  عل م ا ة   ض السوا ت  اللواحت ال تريتة  ةري ض الحةتل ات األج رييةة الةر تقا لهةا ت ابيةت محةتل ي ة ع  يةة تسةت ت ععةادم ال  ة    412 يهةا عمةا لتوهلةا أ  ل

ًي لةةة عن تنم ظةة  أبسةة)و  ي -matriنةةين   أقةةل ع ةةد السةةا قة أ ةةد مةةمل الت ويةة  عل  ةةد ره عل زيةةادم ي ال ةةىنن  مل مريةةىن  يهةةا أدى  ,.Cأ نيةةونً  رد ل لةة  التأ ةةيل ان ليةة

T., Onions   ن أمةا محةتلmatrilect   ًي   لريكةا   عتة   ةة و ب أعلةى(ل  نبة   أنة  مة اد  لحةتل ًيةة  ال   يةةل  ان)ة د رمة  لة  يةاب  ي ال ةاج  اللسةانية ان لي
acrolect ظ  الحتل ات اللغويةل ان  ق م –ن(matrilect)  ن 

413 Crystal, D., 1997, (lect ). 
 ن(-dia)ان  ق الحدر السا تل  414
415 Onions, C., T., The Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford University Press 1966. (dia-).   
 ن(acro)الحدر السا تل  416
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basis ت ينق أساع  basis ت ود عل الالتي ية  basi)-(السا قةق  -3
 االت  لحةتل  ن 417

basilect هلظةةة دانيةةة(ل  سةةيتة  اةةاق  اللهظةةة األسةةاع(ل   هلظةةة   يةةدم(ل     ةة)ي ة م بريةةات 
   لغي ة دنيا(ن 

ةةة   állos ت جةةة  عل اليوناني ةةةة  allo)-( السةةا قةق -4 other ت ةةةينق  اله
مقا ةةةل   يةةةة ن  ي 418

ق  اللهظات انقليطية(ل   التلونات ا لي ة(ن   allolectsمحتل     د ال بيريني  التاليني 
middle  ت ةةةةةينق  سةةةةةْ mésos ت جةةةةة  عل اليوناني ةةةةةة  meso)-(السةةةةةا قةق  -5

ن  رةبةةةةةت 419
 بطا يق  لغة  سْ(ن    mesolectمحتل  ي القا ل ال  يب حست مدلول السا قة 

 ,strangerل غ يت guest ت ينق ويل  xéno ت ج  عل اليوناني ة  xeno)-(السا قةق  -6

strange ل أج ةةةيبforeign
ل  ت عةةة   سةةةيْ م بةةةت   ةةة)ا nolectxeلحةةةتل  ن  االتةةة  420

 بطا يق  لغي ة غ يرية(ن   س  ال ىن ن)السا قة 

ل الحو ةةةةا personal ت ةةةينق شخحةةةا  idio ت جةةة  عل اليوناني ةةةة  idio)-( السةةةا قةق -7
peculiar ًل separateل م  ةةة

بطةةةا يق    سةةةيْ م بةةةت   ةةة)ا idiolectلحةةةتل  ن  االتةةة  421
 د( بطةا يق  هلظةة ال)ة د الواحةد(ن  أرى أا بلطةة  ال)ة  موس ة   اللهظة ال) ديةة(ن  م بةت عوةاي

 نidio-ي القا ل األال  ب)يلة  الت ري  عمل بلطة  الواحد( للسا قة 
equal ت ةةةينق ال  ةةة  sosÍ ت جةةة  عل اليوناني ةةةة  iso)-( السةةةا قةق -8

 االتةةة  لحةةةتل  ن 422
isolect ْق  و ب مقارب(نم بت   )ا  سي 
 olectsociلحةةتل  ن  االتةة  423ق جمتطةة ل اجتطةةاعا ادجةةة م  ااةةا socio)-( السةةا قةق -9

 ق  هلظة اجتطاعي ة(ن الريسيْ ال بت الو )ا
ر  ةوةةة  هلةةةا مقةةةا الت اع ةةةا عشةةة  محةةةتل ا  مةةةمل محةةةتل ات اللسةةانيات املجتطاعي ةةةة الةةة مثةةة 

 اةةاه الحةةتل ات علةةى ال  ةةو موس ةة ة ال بيةةتن  مقةةا الت ع  يةةة ع  يةةة م بريةةة ت بيريةةا   سةةيتا ل 
 التا ق 

                                                 
 ن (base1)الحدر السا تل  417
 ن (-allo)حدر السا تل ال 418
 ن(-meso)الحدر السا تل  419
 ن(-xeno)الحدر السا تل  420
 ن(-idio)الحدر السا تل  421
 ن(-iso)الحدر السا تل  422
 ن (-socio)ع يبل -ال هلل قاموع   نسا 423
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idginpل اهلظي ةةةةةل لغةةةةةة مسةةةةةت ط ات مةةةةة  اللغةةةةةة ق لغةةةةة الليْ م بةةةةةت  سةةةةةيْ(ن لغةةةةةة املتحةةةةةا
ًية م بت موس (ن   ان لي

reolec ًي ل لغة اظنيل لغة خمتلتةةل هلظةة اظي ةة م بت  سةيْ(ن لغةة ق هلظة مولدمل لغة م
 اظني  لغة خمتلتة أ  مول دم م بت موس  (ن 

rgotaق اللهظةةة ا ا ةةة م بت  سةةيْ(ن لغةةة دارجةةة أ  سةةوقي ةل هلظةةة  ئةةة اجتطاعي ةةة أ  لغةةة 
 ا تالحي ة أ  عامي ة أ  أةرغة م بت موس  (ن 

antc  ق اللغةةةة ا ا ةةةةل هلظةةةة ح  ي ةةةة م بت  سةةةيْ(ن اللغةةةة ا ا ةةةة  أاةةةل ح  ةةةة أ  نريقةةةة أ
  يئة م بت موس  (ن 

langs ق لغةة عامي ةة م بت  سةيْ(ن لغةة التخانةت اليومي ةةةل لغةة دارجةة  سةوقي ةل هلظةة سةةوقي ة
  هلظة مه ي ة م بت موس  (ن 

nargoj ق اللغةةة امل ةةتالحي ةل هلظةةة ح  ي ةةةل لغةةة نريقي ةةةل رنانةةة ا طاعةةة م بت  سةةيْ(ن لغةةة
ًاةا اةو اسةتخداة   مه ة أ  ناج)ةل هلظة الا ة ل)ئة ممل ال اع ت يش ي جمتط  م ني  أا  مةا ُيي

 بلطات أ  محتل ات الا ة نا م بت موس  (ن 
atoisp هلظةةةة الي ةةةةل هلظةةةة عامي ةةةة م بت ق اللهيظةةةات ال ي)ي ةةةةل هلظةةةة ري)ي ةةةةل هلظةةةة عقليطي ةةةةل

ًم  طاعةةةة مةةةال هلظةةةة التريقةةةة الةةةدنيا غةةة    سةةةيْ(ن هلظةةةة عقليطيةةةة غةةة  مكتو ةةةةل لغةةةة الا ةةةة  يةةة
 الكتو ة م بت موس  (ن 

egisterr ق سةةةظالت السةةةياقل مسةةةتوى الت ري  م بةةةت  سةةةيْ(ن محةةةتل  أ  ت ريةةة  لةةة  م ةةةىن
 الاص ي حقل ممل حقول ال   ة م بت موس  (ن 

diomiألسةةةلوب الطيةةةًل ال ريةةةارم امل ةةةتالحي ةل الت ريةةة  امل ةةةتالحال هلظةةةة   عي ةةةةل عةةة   ق ا
لغويل لغة قوةل عريارم جامدمل هلظة الا ةل عريارم مسكوبة م بت  سيْ(ن عريارم جامدم جت ي 

 جم ى األمثال م بت موس  (ن 
arlancep ق أسلوب بالة يتص    نريقة ممل ال اع م بت موس  (ن 

asualc  بت  سيْ(ن بالة غ  متكلل م بت موس  (ن ق غ  ر ا م 
 ن  حنو الو ل أ  الش   نريي ة  ا القا الت نات ال بيت الوس   متيلن ى أا   



 

 

227 

ـــة  -4 ـــة مررب ـــاص مقـــابالت عربي ـــة ترريب ـــة مررب ـــاص بســـيطاص وموســـعاص لمصـــطلحات أجنبي ترريب
 بسيطاصا
جةةةاريمل الةةةاليني مةةةمل ال بريةةةات ي الحةةةتل ات اللسةةةانية املجتطاعيةةةة مكونةةةة مةةةمل  أغلةةةتعا 

  عليا نريي ة تكوي هاقاللواحت(ن  -الد االل -ال  ا   انلحاقي ة  السوا ت
 *(noun+ noun)  

 rce language, foreign language, wave theory, ancestor language, sou

compromise language, etc.  
*(adjective+ noun)  

, etc.speechurban dialect, familiar       
*(noun or adjective+ noun)   

union language, cognate language, colonial language, primary 

language, etc.  
 *(past participle+ noun)   

, orated code, cultivated dialectrestricted language, restricted code, elab

 modified language, etc. 
األج ريية الكو نة ممل جاريمل قةد  ردت علةى حنةو الضة  ب الةابورمن  الري ياتأا بل  يالحظ 

  عم ا م بريات عوا ي ة أ  م بريات   )ي ةن أما مقا ال ا ال   ية  ها 
  يات محتل ا ا األج رييةة علةى وةو    ةض اات  ال بريات ال   ية م   مقا الت س     عل 

 قالقضايا التكوي ي ة الل و ة  يها
  ني  يغة ال) د  ا ط قأ مل ق ال دد 

ن  يةةةةةة الوجةةةةةةن ن  يةةةةةة الوجةةةةةاتن ن  يةةةةةة األمةةةةةوا  اللغويةةةةةةن ال   ي ةةةةةة 
 الوجي ةن

wave theory 

                         

ن  لكةملل الحتل ي ة ال   ية مقارنة  ري يةة الحةتل  األج ةيب قا التل ل  مثة مشكلة ي اات  ال
  ت ال   يةقنورد أا  الل و ات حول   ية القا ال

هةةةةو  ةق مةةةةا ارت)ةةةة  مةةةةمل الةةةةا   ةةةةوق الةةةةا ل  ال) ةةةةل مةةةةا ه الةةةةو ةل  ا طةةةة   رد ي لسةةةةاا ال ةةةة ب ل
ال

ن   رد ي ال ظ  الوسةيْ أا لالةو ق مةا عةال مةمل سةت  الةا   تتةا  ن الواحةدمق 424نننع لأهم وا 
 بةً انتةالق الوجةة ن  مبةا أا م)هةوة موجةة التغة ات اللهظي ةة التةأع م مب425موجةن  ا ط ق أمةوا ل

                                                 
 لساا ال  بل مادم مو (ن 424
 جمط  اللغة ال   يةن ال ظ  الوسيْل مادم ما (ن  425
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لتد قةةةة مةةةمل نقتةةةة انةةةد اعها ع ةةةد رمةةةا   الةةةر متث لهةةةا هلظةةةة مةةةا أ  لغةةةة مةةةا( شةةةريي  مبوجةةةات الةةةا  ا
 ن(wave)ايان بلطة  موجة( أدق ممل ناحية الري ية لكلطة احلظارمل  إا 

ق  ن  يةةة األمةةوا (   ن  يةةة الوجةةات(ل  القا ةةل  ال   يةةة الوجي ةةة( ل  لكةةملل مةةانا عةةمل القةةا لني 
 ؟  القا ل  ن  ية األموا  اللغوية(

عا   يةةةة ال  حةةة  األ ل مةةةمل الحةةةتل  األج ةةةيب   يةةةة م)ةةة دمل  لطةةةانا يكةةةوا ال  حةةة  الثةةةا  ي 
القا لني   ن  ية األموا (   ن  ية الوجات( ع ا ؟ذ أ مل أا م)هةوة تشةريي   جةود موجةات لغويةة 

قةد أد ى عل ععطةال  ةيغة ا طة   426ا وجةات الةا  الةر  ةد  نتيظةة رمةا احلظة  ي الةماع م مب
ع ةد ت عةة  -مةثال  - ععطال ا ط  أماة   يةة تةدل علةى ال)ة د ي تريةت ن waveالر مل تتوا ت    ية 

shoemaker  ة  ان  األحاية(ل  هو ناه الحيغة ي نامل  ةاحت اةاه اللغةةل  ليسة  علةى 
عةةة ال  حةة  األ ل مةةمل الحةةتل   ةةيغة ال)ةة د   ةةان  احلةةاا (ن أمةةا ي الحةةتل   ةةإا عمكانيةةة ت  

 األج يب  ال) د أق ب ممل عمكانية ت عت   ا ط ن  
ة(  ةةا ت لةة  غةة  لةة  بلطةةة  اللغويةة  أوةةي)   ةة ى أنةة  قةةد القا ةةل  ن  يةةة األمةةوا  اللغويةةة(أم ةةا 

 لحتل نمكا ة   يويا  م  ا
يق  ال   ي ةةةة  لكلطةةةة  ال   يةةةة( بطةةةا  الوجي ةةةة( قةةةد جةةةا ت   ةةة)ا  متا قةةةا   بلطةةةة نل ةةةظ أا  

الوجي ةةة(ن  مل  ةةد ي سةةريا مقةةا الت الحةةتل ات اللسةةانية املجتطاعي ةةة سةةريريا  ي ععطةةال  أل( 
(ل  مةةة ه  مةةةمل يضةةة  ةالت  يةةةل مةةةمل عدمةةة ل عن نل ةةةظ أا مةةة ه  مةةةمل يضةةة  القا ةةةل  ن  يةةةة الوجةةة

 القا ل  ال   ية الوجي ة(ن
ا ةةل ال ةة يب مقا ةةل  ةةيغة ال)ةة د ي  مثةةل اةةاا انجةة ا  ا ةةانة ي ععطةةال  ةةيغة ا طةة  ي الق
 الحتل  األج يب  ده ي ت عة اطود عياد للطحتل  التا ق

 network theory ن  ية الشريكات

تةقدة ل ا ااه ال   يةة عجا ةات حةول أسةرياب ارت)ةان م ةدل قةوم عالقةة ال)ة د جبطاعتة ل  مةدى 
 ال جةةال  ال سةةا  داالةةل عاعةةة عةةمل ن يةةت اا لةةة ت)سةة  ال القةةات ال) دي ةةة  ةةني 427انتطاجةة  عليهةةا

                                                 
426 Hartmann, R., & Stork, F., Dictionary of Language and Linguistics. Applied Science Publishers LTD-

London,1972, Reprinted 1973.(wave theory). 

 ن 278(ل ص1990ادسوان عل  اللغة املجتطاعان ت عةق اطود عي ادن  القاا مق عا  الكتتل  427
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لغوي ةةةة م ي ةةةة يتةةةأع  أ  اداةةةا   ضةةةه   ةةةري ضل  الو ةةةو ة صا ةةةي ة الشةةةريكة الةةةر تتةةةداالل اليونهةةةا 
  أنسظتها م    ضها الري ضن  

 م ج  ااا الحةتل  ن)سة  قةد نبة  ي ت عتة  مةمل بتةابق علة  اللغةة املجتطةاعال هلدسةوا 
ة ى  ةني  لةدى ا طاعةة  linguistic varietiesي ةات اللغويةة ال وعأا ا اك عجة ا ات عححةاجي ة جتة

  ةني  لالر تشكل شريكة ممل ال اع هلا عدد ممل املتحاملت م  أ  اد ي تطوا عل الشريكة ن)سها
مةةدى ال القةةة الةةر تةة  ْ  ةةني ال)ةة د اللغةةوي  الشةةريكة الةةر ي تطةةا عليهةةال  حسةةاب اةةاا املرتريةةا  

ً جةةاا ميلةة  ى يكةةوا  ةةالت     علةةى مةةدى ارتريةةا  م ةةد ل اةةاه ال تغةة ات اللغويةةة مةة  مةةا أ ةةاه ال
network strength score (NSS) ة ال د ل ا اص  قوم ال القة داالل الشريكة( 

 ن 428
أمةةةا عةةةمل ت عةةةة الحةةةتل   ةةةإا القا ةةةل الةةةدقيت لةةة  تقا ليةةةا  اةةةو  ن  يةةةة الشةةةريكة(  لةةةيس  ن  يةةةة 

 الشريكات(ن 
ل حية  تةة ج  child languageحةتل ق  مثل اايمل انج ا يمل السا قني  دمها أيضا  ي م

    ة لغة األن)ال(ل  تة ج   ة لغة الت)ل(ل  القا ل الثا  او األدقن 
 ال دد  ني ال بت الو )ا  ال بت انوايق -2

 written language لغة مكتو ةن لغة الكتا ة

الالحةظ ي ن   writeعلةى  ةيغة اسة  ال) ةول مةمل  مل الحةتل  جميئة  د ي ال  ح  األ ل م
م بةت عوةاين  حية  عا اعتطةاد بلطةة  _ الكتا ةة(  عانيهطةاالقا لني  أا أ هلطا م بةت   ة)ا   

مل يتوا ت   ي ة ال  ح  األ ل ي الحتل   ةإا   يةة ال  حة  الثةا  ي القا ةل األ ل أدق لور داةا 
  ال ادلة التقا لي ة جتة ى على ااا ال  وق  على  يغة اس  ال) ولن

 writing language (write+ ing + noun)الكتا ة(   لغة
 written (past participle+ noun) →written language (write لغة مكتو ة( 
 mother language ن لغة األمومةن لغة مسقْ ال أع429اللغة األةن لغة األة

ًي ممل ع ح يمل ا يني  الةدقيت  ل  نل ةظ أا القا ةل(noun+ noun)يتكوا الحتل  ان لي
 ري ية الحتل  او األ لل  السريت ي نلا اوق ل

                                                 
 ن276الحدر السا تل ص 428
يق كوا ممل متضاي)ني يكتست ال بت انوةاي دمللتة   يهةا مةمل ال القةة القاجطةة  ي هطةال حية  عا ال القةة  ي هطةا دمللي ةة دالةة علةى التخحةيصل أم ااا القا لن ى أا  429

 الال  ال)هوة القحودن  او أا الضا  يتص دمللت   الضا  علي ن  ة لغة األة( مل تدل  على اللغة الر يكتسريها الت)ل  ل تدل على اللغة الر تت د  نا األةل   
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   يةة ال  حةة  األ ل ي الحةةتل  حةة  الثةا  مةةمل القا ةل الثالةة  أنة  مل يتوا ةةت ق نل ةظ ي ال  أ مل  
 (أ ةو مقياسةا  علةى بلطةة   - (motherhood) كلطة  األمومةة( تت)ةت تقا ليةا  مة  بلطةة األج يبل 

fatherhood  (ن)ولةةةة ل odchildho-  اشةةةتقاقي ة ألاةةةا قةةةد حلقتهةةةا مل ةةةقة)(_hood   يةةةص
nominal affixes اللوا ت امل ي ة

  ن430
مل يكةةا ة الحةةتل  ي  ةةيغت  الري يويةةة  ال عي ةةة   القا ةةل ال ا ةة  م بريةةا  ا يةةا  موسةة ا  ق  ةةد يعانيةةا  

از الحةتل ل الر أبدت على و  رم عت )iso(أيضا   ضال  عمل تو ية ال  طة الد لي ة للتقييس 
 ن 431ألا املقتضاب ي  و  الحتل ات قد يادي عل   و ة ال)ه   سريت تداعا مدلوملت 

 عا ا عا قول ةةةا  لغةةةة مسةةةقْ الةةة أع( مل ي ةةةين  الضةةة  رم لغةةةة الت)ةةةل األ ل الةةةر ابتسةةةريهال عن
   ل طةتل أ  احتطالي ةة احتطالي ة  ملدم الت)ل أي  ن)ل ي موقة  جغة اي يت ةد   ية  أالة   لغةة مةا

 ابتسا   ِ  أ  انتقال  عل جمتط   ال  -أ  أ وي  م ا-لغة مغاي م هلاه اللغة  سريت تغاي  لغة أم  
  اردن أم    ا ل ا غ اي الولد  ي  تةست طل  ي  لغة خمتل)ة عملللغة 

 spoken language اللغة ا كي ةن لغة الكالةن لغة التخانتن اللغة ال توقة أ  ا كي ةن

 ل(speak/past participle+ language)ل بةةةت انوةةةاي األج ةةةيب مكونةةةا  مةةةمل جةةةا  ا
ن أمةةا القا ةةل الثةةا  الةةر جةةا ت علةةى ال بةةت الو ةة)ا القا ةةل ال ةة يب األ ل كةةويمل مكا ئةةا  لري يةةة ت

 الثال   هطا م برياا عوا ياان  ال  ح  الثا  ي القا ةل األ ل يقةوة علةى ترييةني  ة)ة اللغةة الةر 
ًا  هلةةا عةةمل اللغةةة الكتو ةةة تتسةة   أاةة غةة  أا قول ةةا  اللغةةة  written languageا لغةةة م توقةةة متييةة

 written(ل ل طيةةةةةً  ةةةةةاأل ل عةةةةةمل  اللغةةةةةة الكتو ةةةةةة( ال توقةةةةةة( أدق مةةةةةمل قول ةةةةةا  اللغةةةةةة ا كي ةةةةةة

language )يً  الثا  عمل  اللغة الحامتة  نsilent languageل  جة
محة و ة عةادم حب بةات سهةل علية  عة  جهةازه ال تقةا لة عل ال  ا عا  الش) م( الر يريثهةا ال ِسة

ًام يةةةا  اليةةةدي مل  ت ريةةة ات الوجةةة   غةةةةن  تسةةةت طل اةةةاه   ةةةد أا ي تةةةت ال ِسةةةل  الل اللتةةةني تتشةةةكالا ت
ي  -silent language اللغةةةةةة الحةةةةةةامتة(  الةةةةةر تةسةةةةةةط ى  ةةةةةةة-انُيةةةةةا ات الحةةةةةةاحرية ل تقةةةةةة  

ًا  هلةا عة semioticsالسيطياجي ات  ل يكةوا القا ةل  لغةة    ةا  علةى مةا نب نةاهمل اللغةة ا كي ةةن متيية

                                                 
ًاالل جملة اللساا ال  يبل ن 430  ن59ل ص1985ل 24 جي  محد عريد ال محملن لم هظية  و  الحتل ات ا ديدم ي الي

اع ةة  لكلطةةة  اسةةت طال جةةواد حسةةين  ن 40ل ص2000ل 50جةةواد حسةةين  اع ةة ن لال بيةةت الحةةتل ا نريي تةة  ال   يةةة  أجانةة  التترييقيةةةلل جملةةة اللسةةاا ال ةة يبل ن 431
  املقتضاب( الانةل ألا بلطة املقتضاب تدل على التضييت مل على التوس  ن لاال  إا است طال بلطة  انن اب( يكوا أبث  دقة  يطا نب هن  
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م توقة( ي مقا ل  لغة مكتو ة(ل  القا ل  لغة اكي ة( ي مقا ل  لغةة  ةامتة(
أمةا ال بةت ن  432

ي القا ل ال  يب ال ا    إا جلت أدام ال تل الر ت)يد التخية  أمة  مل ي تةد  ة   الو )ا الوس  
ال   يةة الحةتل ي ة بطا تةقة ر نلةاحي ة  ي ال ابيت امل تال

ل ألا مثةل اةاه األد ات جت ةل 433
 ن435ل عوا ة عل اللواا ممل  ات الت ديد434الحتل  الواحد مت ددا  

 vulgarاللغةة ال امي ةة أ  الريتالةة( ي القا الت ال   يةق   ال بيت الو )ا الوس  ممل أمثلة 

language )ل   لغة مريتالة  لغة  ق ي ةive languageabus )ل   لغة مهظ ة أ  لغة الت امةل
pidgin language )ل   لغة مول دم  لغة اظةنيhybrid language ن  بةل  اةاه القةا الت مل

 ت تا عمل ت بيريا  زاجدا  عمل   ية محتل ا ان 
اللغةةةةة ا ا ةةةةةل اللغةةةةة القيةةةةدمن لغةةةةة التخحةةةةصل لغةةةةة مريسةةةةتةن لغةةةةة 

 متخححةنالا  ةن لغة اد دمن لغة مقيدم  لغة 
restricted language 

 

قةةد  (ed)ل  الالحقةةة noun)(past participle +نل ةةظ أا ال بةةت األج ةةيب مكةةوا مةةمل 
 الر  past tenseعل  يغة الاوا  restrictحو ل  ال) ل الت د ي  قي د(ل    س ْ(ل   حد ( 

  ةل( أ   م) ةول( ن  أرى أا اسةتظالب  ةيغة اسة  ال) ةول  مة)ه adjective د راا ت)يةد الحة)ة 
أدق  مةةةمل اسةةةت طال غةةة ه مةةةمل  ةةةيا  (ed)الالحقةةةة الةةةاي أةحلقةةة   ةةة   restrictلل) ةةةل الت ةةةد ي 

مل تت اسةت    يةة ال  حة   -أي  قية القةا الت–الحادر أ  املشتقاق بطا اا ي ا د لل ألاا 
علةى  زا اسة  األ ل ي الحتل  األج يب ممل ناحية   ية ت بيري  الريسيْ الاي ي) ب أا يكةوا 

 ال) ولن
 أ  أبث  ي مقا الت الحتل ل  مثال نلاق ني  يغتني  ال)ا لة ال قونةاستخداة  -3

 common language لغة عامةل مش بةن لغة مش بةن 
ممل  و  ال)ا لة ال قونةةل  اةا عالمةة  ةداا ي  غطوب نا  يكت ل القا ل ال  يب األ ل 

(ن  تشةةة  اةةةاه ال المةةةة عل 1986أيضةةةا  ي م ظةةة  ا ةةةو  مسةةة د عريةةةد ال سةةةول شةةةا ل  تكثةةة  

                                                 
ن  اةاا يابةد علةى أا مةا يقا ةل  ةل  اللغةة ا كي ةة(يست طل اطد ال ريد ي دراست  للغة الكتو ة  اللغة ال توقة القا لني   اللغة الكتو ة(   اللغةة ال توقةة( د ا نبة  للطقا 432

 ن109ل 106(ل ص1990ن ان  ق اطد ال ريدن اللغة الكتو ة  اللغة ال توقةل حب  ي ال   يةن  القاا مق دار ال)ك ل   اللغة ال توقة( او  اللغة الكتو ة(
ل نريي ت  ال   ية  أجان  ال 433  ن46ل ص2000ل 50تترييقي ةلل جملة اللساا ال  يبل نجواد حسين  اع  ن لال بيت الحتل ا 

 ن157ل ص1992ل 2ل ن10ستيتيةن لحنو م ظ  لسا  شامل موحدل مشكالت  حلوللل أحبا  ال موكل م     434
 ن 46لل ص جواد  اع  ل لال بيت الحتل ال نريي ت  ال   ية  أجان  التترييقية 435
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ال القةةةة التريادلي ةةةة  ةةةني الكلطتةةةني  عامةةةة(   مشةةة بة( غةةة  أا مقا لتهطةةةا  الحةةةتل  األج ةةةيب غةةة  
ًيادم ي ال بيت ممل جهة أال ىن  ةدقيق  لوجود الت دد ممل جهةل  ال
 حتل قعدة اتساق   ية القا ل م  ال  ا   اللغوية الال ِ)ة للط -4
ًي م)ح لن   ن اة رم

 لغة التريقات الش رييةن
elaborated code 

 

restricted code 
ًي   ُيكةمل أا يكةوا ت عةة للت رية  - اةو م بةت   ة)ا-( مة)ح ةلنل ظ أا القا ل  ن ةاة رمة

symbolic system detailedكةمل ت عتة   ةة  ن  popular  القا ةل  لغةة التريقةات الشة ريي ة( ُية

strata languageعنا مها غ  مكا ئني للطحتل ني  الابوري ملن ن 
ة ال بيت الر  ةو   مقا ل محتل ات م بريةة مةمل ا ةنيق  لغةة  ممل أمثلة القا الت الوس 

ل street languageهلظةةة يتكلطهةةا رجةةل الشةةارن( ل   vulgar languageعامي ةةة سةةوقي ة( 
ل   بةةةةالة مةةةو    ةةةةالود  nguagecolloquial la  لغةةةة عامي ةةةة مسةةةةتخدمة ي احليةةةام اليومي ةةةةة( 

للطحةةةةتل ات الةةةةر ت عهةةةةا اةةةةاه ن  بل هةةةةا غةةةة  مكا ئةةةةة   يويةةةةا  intimate speech األل)ةةةةة( 
 ن القا الت

 tabooed word علة ا ورم اجتطاعيا  

 اةا مقا لةة  wordلوجدنا أا ممل ت ع  قد نب  بلطة  علة( لةة لو دقق ا ال    ي الحتل  
القا ل ال  يب قد زيد  ي  بلطة  اجتطاعيا ( ألجل التطييًل  ااا ما مل  غ    ي ةن بالا  إا

  جود ل  ي  يغة الحتل ن 

-variable socio التغ   السوسيولوجا

linguistique 
قد ع  ب ت  يريا  الانئا   socio  linguistique د أا ال  ح  الثا  ي الحتل  الكوا ممل 

ال) نسا أما ال  ح  اللغوي  sociologieتقا ل محتل  حي  عا بلطة  السوسيولوجا( 
linguistique-socio ًجيةل  السوسيولغوي(  قها أا تة ج   ة   قولق  حال ععطال ال عة ا 

من436التغ   السوسيولغوي
 عدة م اعام اللواحت املشتقاقية الر تتتل ت  يغة ع  ية مكا ئة هلاق -5

                                                 
-variable socio) (/r/)قةةةةد حيحةةةةل التغةةةة  السوسةةةةيولوجا  -1ريةةةةد الواةةةةاب تةةةة   سةةةةهوا   ةةةةدليل أنةةةة  يقةةةةولق لمةةةةمل الواوةةةة  أا اةةةةاا الت  يةةةةت قةةةةد  قةةةة   يةةةة  ع 436

linguistique)  بطةا أا اةاا التغة  السوسةيولغوي  ضة  لشة    م ي ةة مةمل ال احيةة انححةاجي ةلن ان ة ق  يةار أشةارن سوسةيولوجيا اللغةةن   -2على جمطوعة ممل القي نننن
 ن66(ل ص1996ت   ل     تق م شورات عويداتل ت  يتق عريد الوااب 
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 special language ا ا ةنلغة الا ةن لغة يحصن لغة ال)ئات 

 اةةاا مةةا ي تريةةت   يويةةا  مةة  القا ةةل  (adjective+ noun)عا الحةةتل  األج ةةيب مكةةوا مةةمل 
األ ل الاي رةب ت ت بيريا    )يا ن أما القا ل الثا   ةإا ال  حة  اللغةوي الثةا  ي ةد  ا ةا  حية  عنة  

ًيةةةةةةة األ ةةةةةةا  مةةةةةةمل الحةةةةةة مةةةةةةمل محةةةةةةدر    )ات  إوةةةةةةا ة الالحقةةةةةةة يحالةةةةةةص(ل  تشةةةةةةتت اللغةةةةةةة ان لي
(ity)

ى نلةةةةةا يكةةةةةوا القا ةةةةةل الثةةةةةا  ل  علةةةةةspecialمةةةةةمل الحةةةةة)ة  specialtyمثةةةةةلق املسةةةةة  437
 ن األ ل ي الحتل  األج يب ااه الالحقة ا  و ا أا لل  ح لو    ي ا  

ًيةةة   أمةةا القا ةةل األالةة   إنةة  مل يكةةا ة الحةةتل  لوجةةود بلطةةة  ال)ئةةات( الةةر تقا ةةل ي ان لي
الةاي ن)ة ب  special factions languageل  انوةا ة عل أا محةتل  ions)(factبلطةة 

 أن  يقا ل   لغة ال)ئات ا ا ة( غ   ارد وطمل محتل ات اللساني ات املجتطاعي ةن
ًيةةدم ت الةةر   يهةةت ال  بيرييةةا  علةةى الحةةتل ات األج رييةةة  االتحةةارا  لت)حةةيل القةةا الت ال   يةةة ال

ًي ةةةة أةزمةةة  ي ع وةةةها سةةة ي ا ل  اةةةا علةةةى  اوةةة واا مبسةةةألة نريي ةةةة ال   بيةةةت الحةةةتل ا  ي ان لي
 ال  و التا ق 

  satellite language(noun+ language) قلغة الد لة التا  ة  م بت عواي موس  (
  prestige language(noun+ language) قاللغة نات الكانة  م بت   )ا موس  (
noun or adjective+ base language) قلغةةة غةة   حةةي ة  م بةةت   ةة)ا موس ةة (

language) 
ةةة ( هلظةةةة  street dialect (noun or قيتكل طهةةةا رجةةةل الشةةةارن  م بةةةت   ةةة)ا موس 

adjective+ language)  
ةةةةةةة (  colloquial قلغةةةةةةةة عامي ةةةةةةةة مسةةةةةةةتخدمة ي احليةةةةةةةام اليومي ةةةةةةةة  م بةةةةةةةت   ةةةةةةة)ا موس 

(adjective+ language)language 
ةةة (  ةةةاا م لغويةةةة عالي ةةةة  م بةةةت language+ language universals) ق  ةةة)ا موس 

adjective) 
  dialect splitting (noun+ infinitive) قتقسي  لغة ي هلظات  م بت عواي موس  (

  أا  الل و ات الر ُيكمل ل ا ت ليقها على اات  ال بريات ال   ية اا على ال  و التا ق 
ا ا األج ريي ة م اقض لري ا  الحتل ل أ  ل قةلق عاةا مل أ مل ق عا   ا  القا الت ال   ية لحتل 
 ي ريغا أا تكوا عزا    ية اات  الحتل اتن

                                                 
ًاالل ص437    ن59 جي  محد عريد ال محملن لم هظية  و  الحتل ات ا ديدم ي الي
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أا ال بةةةةةةت ال ةةةةةة يب ي القا لق اللغةةةةةةة نات الكانةةةةةةة( عزا  الحةةةةةةتل  انوةةةةةةاي  نل ةةةةةةظعانيةةةةةةا ق 
prestige language ل  الكةو ا مةمل(noun+ noun)ًيةة  ةة  noun)ل الةاي ية ة   ي ان لي

pound)com   ةة لغة  -مةثال  -ن  التقا ةل الةدقيت يكةوا أيق ال ب ت امل ةال مل يتسةت م ة    يويةا 
 الكانة(ن 

 ةة تقسي (  ة ي  غة  أا  ت عةة  dialect splittingعالثا ق ت عةة ال  حة  الثةا  ي محةتل  
 ل الحةةتل  بل ةة   ةةة تقسي  لغةةة ي هلظةةات( غةة   ةة ي   سةةريت عةةدة توا ةةت   يتةة     يةةة الحةةت

ل  إق اة  لغة(  ح   ا    ي( قد زاد ي ال بيت الحتل ا  هلاا القا لل لةاال  كأن ةا ال بت
القا ةةل  ن ا  لةةو ا  وةة ا قريةةول اةةااlanguage splitting in dialects ةةإزا  ت عةةة محةةتل  

عن الحة ي  اسةت طال حة   ا ة    عل(ل ألا  ل438التأ است طال ح   ا     ي( لكااال  يب 
ةةةة  عل هلظةةةةات أمةةةة  م تقةةةةا ي تةةةةاريم ت)ةةةة  ن اللهظةةةةات اللغوي ةةةةة عةةةةمل اللغةةةةة ق ول ةةةةا عا اللغةةةةة تةقس 

م لوة ي اللسانيات املجتطاعي ةل صال  قول ا عا اللغة تةقس  ي هلظةات عن  او ال طونجي ة بطا 
 ؟ذ أ ل ي    نبيل يةقس   

 اللظو  عل نب  الو و  م   جود عمكانية حلا  ق -6
 baby talk ن439ال وي ن لغة األن)الن بالة األن)اللغة الت)ل 
 babyالحةةةتل ن ا عا بلطةةةة   مل يت اسةةةت   يويةةةا  عوةةةا يا  موسةةة ا   ت بيريةةةا   اةةةاا القا ةةةل ةةةد ي 

غ  أا اعتطاد القا ةل  ن440(ل  تارم عانية  ة ن)ل روي (ل  تارم عالثة  ة روي (تة ج  تارم  ة ن)ل
  عنالق ااه الح)ة على الت)ل أ ال نم  لغة ال وي ( يكوا او األدق لشه  

أرى أا أ ة )ها عل عالعةة أ ة ا   اعتريةار  ةة   قية الحتل ات ال برية ممل جاريمل عمل أما 
(noun compound) ةةيغة  الال ةةل مةةمل ال  حةة  األ ل ي الحةةتل  األج ةةيب

الكونةةة مةةمل  441 
)(noun+ noun   أ(adjective+ noun)   أ)(noun or adjective+ noun ل   ة  عل  ل

 نريي ة تكويمل مقا ال ا ال   يةق
                                                 

ل مةةمل أمثلةةة عةةدم حةةول سةةو  اسةةت طال أحةة   ا ةة  أع ةةا  ت عةةة 1982ل 1ل  19ل مةةمل جملةةة اللسةةاا ال ةة يبل مةة 108ان ةة  عل مةةا نبةة ه اطةةد أ ةةو عريةةده ي  ةة) ة  438
  ات ال ب ريةن الحتل
ن  القا ل الثال  ممل  و    ي السيدن ان  ق يوركل م ظ  الحتل ات اللغويةل 360القا ل األ ل ممل  و  اطود عيادن ان  ق عل  اللغة املجتطاعال ص 439

(baby talk) ن 
 ن (baby)م     لريكان الوردن ان  ق  440
ًي ةةة عةةال   ةةور ت ةة  نةةا عةةمل م)هةةوة التضةةايل    441 ان ةة ق نةةوال  ةةاة –ن  (noun1+ noun2)الةةر تتكةةوا مةةمل  (noun compound)ق  ةةيغة م هةةال  لي

 ن  92(ل ص2002دار ال)ك  ال  يبل ال ريد ن ال بيت انواي ي ال   ية ال ا  من  القاا مق 
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ن (noun1+ noun2) محةةتل ات أج رييةةة يكةةوا ال  حةة  األ ل  يهةةا ا ةةا    الحةة ل األ لق
 مثلق 
  مقا الهق  لغة الهاج يمل(   لغة مهاج م(ن  language immigrantمحتل ق  -1
  مقا ل ق  هلظة م جية(ن  dialect eye محتل ق -2
ًي ة(ن   dialect coreمحتل ق  -3   مقا ل ق  هلظة م ب
  مقا ل ق  هلظة مكتو ة(ن  dialect writingمحتل ق  -4
 مقا التةةة ق  اللغةةةة السةةةليلة(ل   لغةةةة مت) عةةةة(ل  language descendantمحةةةتل ق  -5

   لغة مت د رم(ل   لغة م  درم(ن 
 دِّرم(ن   مقا الهق  اللغة السليلة(ل   لغة مت  language daughterمحتل ق  -6
 مقا التةةة ق  هلظةةةة نريقيةةةة(ل   هلظةةةة اجتطاعيةةةة(ل   هلظةةةة  dialect classمحةةةتل ق  -7

 ناج)ي ة(ن 
  مقا ل ق  ن  ية ال قص(ن  theory deficitمحتل ق  -8
 مقا التةةة ق  لغةةةة األ ةةةل(ل   لغةةةة ال تلةةةت(ل   لغةةةةة  language sourceمحةةةتل ق  -9

 الحدر(ن 
  ل ق   يغة ا املة(ن  مقا form courtesyمحتل ق  -10

  ال    عل نريي ة ال بت ي القا الت ال   ية س ظد أاا م بريات   )ية ممل الحتل  الثا  
حةة  الحةةةتل  السةةا  ل  م بريةةةات عوةةةا ية ي الحةةتل  الثةةةاممل  التاسةةة   ال اشةة ن أم ةةةا الحةةةتل  

 األ ل  قد اةالت  ل  م بت  عواي  م بت    )ان 
 

ن (adjective+ noun) يكةوا ال  حة  األ ل  يهةا  ة)ة   تل ات أج رييةةمحة الح ل الثا ق
 مثلق
 (ن لغة أج ريية   مقا ل ق   languageforeignمحتل ق -1
ي(ل   لغةة مريتالةة(ل   لغةة أسةلوب  قة     مقا التة ق language abusiveمحةتل ق  -2

  ق ي ة(ن 
 ن(اللغة احلديثة مقا ل ق  ق language modernمحتل ق  -3
 ن(لغة نقي ة   مقا ل ق language pureمحتل ق  -4
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 (ن هلظة مسيت م   مقا ل ق language dominantمحتل ق  -5
 (ن هلظة مةتطهديِ ة ل  (هلظة مدي ي ة   مقا الهق dialect urbanمحتل ق  -6
 (ن هلظة ري)ي ة مقا ل ق   dialect ruralمحتل ق  -7
 (ن  هلظة الي ة ل  (لك ة الي ة   مقا الهق accent regionalمحتل ق  -8
ل (بةةالة غةة  ر ةةا ل  (بةةالة غةة  متكلةةل مقا التةة ق   speech casualمحةةتل ق  -9
 ن(بالة ع وا  

 (نبالة تق ي ي مقا ل ق   speech frozenمحتل ق  -10
سة ل ظ  أاةا قةد  - اا بل ها م بريةات   ة)ي ة-  ال    عل نون ال بت ي القا الت ال   ية 

   تقا ليا  م  نريي ة تكويمل محتل ا ا األج رييةن توا ق
) noun orمحةةةتل ات أج رييةةةة يكةةةوا ال  حةةة  األ ل  يةةة  ا ةةةا    ةةة)ة   الحةةة ل الثالةةة ق

+ noun)adjectiveن مثلق 
 لغةةةةة مو حةةةةدم(ل   لغةةةةة ا ادي ةةةةة(ل   لغةةةةة   مقا التةةةة ق language unionمحةةةةتل ق  -1

 الوحدم(ن 
 (ن لغة األميني ل  (لغة أةمي ة  قا الهق م language illiterateمحتل ق  -2
   مقا الت ق  لغة  أة (ل   اللغة األة(ل   لغة ال شأ(ن  language motherمحتل ق  -3

 ةد ألا تكةوا ا ةا  أ   ة)ةل     ا ا ن ى أا ال  ا   األ ل ي الحتل ات األج ريية  احلة  
 ن  ال ى عوا ي ةتارم   )ي ة  تارم أأا ت ابيت مقا ال ا ال   ية تكوا 

 قةةةد ي طةةةد الةةة ج  عل ال بيةةةت انوةةةاي أ  ال بيةةةت الو ةةة)ا مةةة   ةةة تهطا   يويةةةا  لةةةري ض 
اةالت  ل  م بت   ة)ا  language maintenanceالحتل اتل   لى سرييل الثال محتل ق 

حي  عا االتيار األال  اكوة  قةانوا ن ة   لبطا يق ان قا  اللغويل     ة  ل  م بت عواي
 عدة ت ويمل  لي اللغة ال   يةل  لو ا  و ا اللو ال  ح  األ ل ممل  أل( الت  يل syntaxا طلة 

 لقل اق ع قا ة اللغِةن  مثل اات  األمور مقريولةة ي  للقولري ا القا ل عل م بت عواي ل ال ه  الضطة
ي ال ةاج  ت ال   يةة السياق اللغوي الوارد ي لغة الكالة أ  لغة الكتا ةل أما مريدأ سريا القا ال

  هو غ  مقريولناللسانية 
 ي الحتل  ن)س   د أا   ض ال عني قد عطد ا عل حة   ا ة  ل)ةا ال بيةت الو ة)ا  

ال عةة حية   بطا يق احل)اظ على اللغةل  ا ا  ة على اللغةن  ااه االيةة ليسة  مبسةتغ  ة ي
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ن أمةا ي سةةريا 442م اسةريا  مةمل اةاه الوسةاجل لل عةة  سةاجل عةدمل بةل مة ج  يسةلا سةرييال  ية اه
 القا الت ال   ية للطحتل  اللسا  املجتطاعا  هو الك لالستغ ابن  

 أالةةة ا  نسةةةتخلص  ةةةا نب نةةةاه عةةةمل نريي ةةةة   يةةةة ال بيةةةت الحةةةتل ا  للطقةةةا الت ال   يةةةة عزا  
 محتل ا ا الكونة ممل جاريمل ما يلاق 
القةا الت ال   يةةل  ري ضةها مكةوا مةمل ع حة يمل أيق   أ مل ق عدة الش  ن ي  ديد شةكل   يةة

 بلطتنيل    ضها مكوا ممل أبث  ممل ع ح ن
 دد نون ال بريات امل ي ة بطا او متظل  ي   ةض الحةتل ات الةر تقا لهةا م بريةات يت عانيا ق

س   ةة)ي ةل  عت)ي ةةةل  عوةةا ي ةن  الت ةةون ي م بريةةات القةةا الت ال   يةةة نةةا   مةةمل الةة ج  ن)سةة   لةةي
 ممل   ية الحتل  ن)س ن 

عالثةةا ق اسةةت طال ال)وا ةةل ال قونةةة  غةة  ال قونةةة لل)حةةل  ةةني مقةةا لني عةة  ي ني أمةةاة ال بيةةت 
 عد مها ممل  اب ال اد ن ن  اااا القا الا ُيكملالحتل ا  األج يب الواحد

ة مرربــة ترريبــاص بســيطاص وموســعاص لمصــطلحات أجنبيــة بســيطة أو مرربــ مقــابالت عربيــة -5
  ترريباص بسيطاصا 

ممل الطكمل ل ا أا نةقس  اات  القا الت ال   ية ال برية الر جةا ت عزا  الحةتل ات األج رييةة 
 نلةا  ةال    عل نريي ةة لوا ةت الحةتل  األج ةيب ال بةتل  لالال)ة ممل ع ا   عدم عل قسةطني

  اااا القسطاا مهاق 
 قي ةنالحتل ات األج ريية الكونة ممل لوا ت اشتقا -1
 الحتل ات األج ريية الكونة ممل لوا ت تح ي)ي ةن  -2

 قderivational affixesلوا ت اشتقاقي ة األ لق الحتل ات األج ريية الكونة ممل 
 ق 443ااه اللوا ت ي محتل ات اللسانيات املجتطاعية اا على ال  و التا  

 ق adjectival affixesلوا ت الح)ات أ مل ق 
language etc. …………………_ ous religiousage, langu indigenous 

language etc. ……………………_ ive creativelanguage,  primitive 
language………………………………………………_ ic (al) classical 

                                                 
ًي ع ةةد نةةوال  ةةاة ال ريةةد ن ال بيةةت انوةةاي ي ان ةة  علةةى سةةرييل الثةةال   ةةض الوسةةاجل الةةر يسةةلكها ال عةةوا ي جمةةال الت ةةدد انوةةاي  ال  ةة  ي ال   442 بيةةت ان ليةة

 ن117(ل ص2002ال   ية ال ا  مل  القاا مق دار ال)ك  ال  يبل 
ًيةةةل  اعتطةةدنا م هةةا 1985ل 24ل مةةمل جملةةة اللسةةاال ن59أدر   جيةة  محةةد عريةةد الةة محمل ي  ةة) ة  443 مةةا اةةو ل عةةددا  مةةمل اللوا ةةت املشةةتقاقي ة السةةتخدمة ي اللغةةة ان لي

 مست طل ي محتل ات اللسانيات املجتطاعي ةن 
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dialect etc. ………………………_ al regionallanguage,  cermonial 
ylanguage etc. ………………………_ar ordinarydialect,  subsidiary 

language………………………………………………_ ant dominant 
ًي ي ااتةةةة  الحةةةةتل ات مكونةةةةة مةةةةمل  حيةةةة  عا  (adjective+ noun) ال بيةةةت ان ليةةةة

 ن عليهااللوا ت املشتقاقي ة الدالة ااه عمل  جود  عبساب ال  ح  األ ل  يها  ريغة الح)ة نات   
ل  الال ةقة  n(ncrit conventioédialecte(elبطةا يق   (el) تسةت طل ال) نسةية الال ةقة 

(elle)   بطةةةةا يقelleiolinguistique interactionnsoc  اةةةةا لوا ةةةةت ملحقةةةةة تسةةةةت طل 
 ن444ي اللغة ال) نسية لتكويمل الح)ات

 ق nominal affixesلوا ت األ ا  عانيا ق 
etc. ……………………_ity relativitylanguage, linguistic  minority 

etc.…………_ ance maintenancelanguage, language  avoidance 
…………………………_ismregionalism, ovencialismpr, urbanism 

………………………………………………_nessstrategy politeness 
language development…………………………………………_ ment 

حيةةة  عا عبسةةةاب  ل(noun1+ noun2)ال بيةةةت ي ااتةةة  الحةةةتل ات مكةةةوا مةةةمل عا 
 ن علي ة الدالة اللوا ت املشتقاقي  ااه  عمل  جود ال  ح  األ ل  يها  ريغة املس  نات   

 ق verbal affixesعالثا ق اللوا ت ال) لي ة 
ا ةةاك ع ا ةة  لغوي ةةة م بريةةة ي   ةةض محةةتل ات اللسةةانيات املجتطاعي ةةة قةةد جةةا ت مشةةتقة 

حية  عا الال ةقة ال) لي ةة  cultivated dialect  modified languageمةمل ال) ةل بطةا يق 
 الال ةةقة ال) لي ةةة ي الحةةتل  الثةةا  اةةاق  ل تةةدل علةةى الت ديةةة )-(ateي الحةةتل  األ ل اةةا 

ify)-( ن   ةةةدالول(ed)  عليهطةةةا  و لتةةةا مةةةمل  ةةةيغة احلاوةةة present tense   عل  ةةةيغة اسةةة
ج ل past participleال) ةةةول  الثةةةا  تةةةة ج    األ ل  ةةةة اللغة الها ةةةة(   اللغةةةة الحةةةقولة(ل   ةةة ة

لةةة(ن ة د 
  الواحةةد  مل ةةقة الحةة)ة+ مل ةةقة ال) ةةل+  مةةمل الطكةةمل أا تكةةوا ي الحةةتل  ةةة اللغة ال

ل diversification of dialectمةةمل محةةتل ق  diversificationمل ةةقة املسةة ( بطةةا يق 
   سيأيت احلدي  ع ها ي مري   اللواحت ممل ااا ال)حلن 
  قinflectional affixesالثا ق الحتل ات األج ريية الكونة ممل لوا ت تح ي)ي ة 

                                                 
 ن87ل ص1983ل 21التهاما ال اجا احلظازين لبي)ي ة ت  يت السوا ت  اللواحت ي اللغة ال   يةلل جملة اللساا ال  يبل ن 444
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ًي ةةةةةةل  هةةةةا مل تةقةةةةي  الت ةةةةةويالت  عا اةةةةاه اللوا ةةةةت مل  تغةةةة  أقسةةةةةاة الكةةةةالة ي اللغةةةةة ان لي
ي التطثلةة  اللوا ةت التحة ي)ي ة ن  اةاه اللوا ةت تةسةط ى 445)ة  ال) ةلالسداسي ة  ني املس   الحة

   نsuffixesل  اللواحت prefixesالسوا ت 
 ثلةة ي  446ال بريةة عليا   ةض الحةتل ات الكونةة مةمل اةاه اللوا ةت التحة ي)ي ة  مقا ال ةا 

 أا  الشكالت الري يوية  ني القا ل  محتل  ق
 االتال  الحيا ي القا الت ال   ية لحتل  أج يب  احد مكوا ممل ع ا    او ةق   -1

هلظي ةةاتن علةة  اللهظةةاتن دراسةةة اللهظةةاتن دراسةةة ال امي ةةةن علةة  
 دراسة اللهظاتن 

dialectology 

 

 +dia+ lect+ o)اةةاق ج ةةيب قةةد تشةةك ل مةةمل ع ا ةة  عةةدم األ عا مثةةة ت بيريةةا  ي الحةةتل 

logy)  م ظيطةةاتن  لقةةد بةتةةت ي اللغةةة ا ا  ةةة  أي الحةةتل ات( اللةةت lexemes  جديةةدم
 ود عل أ ل ملتيين أ  يونا  ل   اا أ غ   حدم ممل الكلطات(ل ألجل تكويمل ع ا   ادعة ت

 اةةةةا مشةةةةتقة مةةةةمل الحةةةةتل    طالشةةةةاج ة املسةةةةتية ةةةةد ل ادجةةةةة  dia-ال  حةةةة  األ لق لةةةةاال  ةةةةإا 
dialectاملجتطةةاعيني ل شةةارم  اللسةةاني ني ال  حةة  الثةةا  لمحةةتل  مسةةت طل مةةمل قريةةل ل 447نننل

عل جمطوعة ممل ال واا  اللغوي ة الر هلا اوية   ي)ي ة داالل عاعة لغوي ةةنننل
 (o) ل  الحةاج 448

قةةةة الالح ت سةةةابمل مثةةلي ةةد را تةةا   ةةةني ا ةةار  الالحقةةةةل حيةة  عا الالحقةةةة ع ةةدما تريةةةدأ  حةةو 
(logy) ل  الالحقةةةةة 449 إنةةةة  مل ةةةةد مةةةةمل  وةةةة  را ةةةةْ  ي ةةةة    ةةةةني ا ةةةةار(logy) لال لةةةة  أ   ت ةةةةين
 ن 451ق بلطةل  التابل  حدي  ت ين (logos)أ ل يونا    اا ممل  450الااتل

                                                 
ًاالل ص 445   أ بةةاان لمةةمل أجةةل م هظيةةة علطيةةة لتوحيةةد الحةةتل  ن  ان ةة  أيضةةا  علق عطةة60ان ةة ق  جيةة  محةةد عريةةد الةة محملن لم هظيةةة  وةة  الحةةتل ات ا ديةةدم ي اليةة

ً اجد جونجا (لل جملة اللساال ن  ن201ل ص2002ل 54ال  يبل  قضية ال
ًيةس ضت  عل م ا ة   ض السوا ت  اللواحت ال تريتة  ةري ض الحةتل ات األج رييةة الةر تقا لهةا ت ابيةت محةتل ي ة ع  يةة تسةت ت ععةادم ال  ة    446 ادم يهةا عمةا لتوهلةا أ  ل

 مريىن  يها أدى  د ره عل زيادم ي ال ىنن 

 .Crystal, D., 1997, (dia_ )ان  ق  447
 ن 217الحدر السا تل ص 448
الةةةاي ي ةةةين  شةةةت( أ   قتةةة ( بطةةةا ت عهةةةا  (tomy)تشةةة  ححةةةة الق ي ةةة  ي دراسةةةتها للطحةةةتل ات الترييةةةة  التق يةةةة عل أا الالحقةةةة الةةةر تريةةةدأ  حةةةوت سةةةابمل مثةةةل  449

الةاي ي ةين  ت  ة ( تقتضةا  وة   (scopy)ن  مثةل 1962ل 13مةمل جملةةق جمطة  اللغةة ال   يةةل   66 مقالت  الةر    ةوااق ال  ة  ي ال   يةةل  ة) ة رمسيس ج جس ي
ينل دراسةةة   ةة)ية ان ةة ق الحةةتل  التةةيب  التقةة–ن colonoscopyمثةةلق ت  ةة  القولةةوا  (o)اللةةني   ةةوترا ةةْ  ي هطةةا   ةةني ا ةةار الةةوارد قريلهطةةال  يكةةوا نلةةا  وسةةانة 

ل جام ةةةةة اللةةةةا سةةةة ودل مقارنةةةةة ل  ةةةةيدي الري ةةةةا اا  السةةةة ودي للطحةةةةتل ات  اهليئةةةةة ال   يةةةةة السةةةة ودية للطوا ةةةة)ات  القةةةةاييسن  رسةةةةالة دبتةةةةوراه(ل مكتريةةةةة األمةةةة  سةةةةلطاا
 ن127اةل ص1417
450 Urdang, L.,[et.al.], Suffixes and Other word – Final Elements of English. Gale Research 

Company,1982. P.,259.                                                                                                      
 ن  95ل ص2ل 1965 ان   أيضا ق محت)ا الشهايبل الحتل ات ال لطية ي اللغة ال   ية ي القد   احلدي ن -

451 Urdang, L.,[et.al.],1982. P.,259 
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لري يتة ل  القا ةلق  علة   ا  ت ااا التسلسل داالل الحتل   د  هلظي ات( موا قة ي مقا ل عريا
زاجةدم علةى   يةة الحةتل  بطةا يق  علة  دراسةة بالان أما  قية القا الت  ها عما  اللهظات(
ل أ  ملريسة بطةا يق  دراسةة اللهظةات(   دراسةة ال امي ةة(ن حية  عا بلطةة  دراسةة( اللهظات(

 ن عل ( أ   ةات( مل تدل  الض  رم على  )ة ال لطي ة مثل
اللهظةات( د ا أا تكةوا ي الحةتل   تسا ل عمل سةريت عة   اللهظةة( ي القا ةل  علة   ل  

الر  د راا تض)ا  يغة ا ط  علي ل  نتسا ل أيضا  عمل سريت عدة ععطةال نلةا  (s)الالحقة 
(  ل تة ج ج   ة   ل عن   ية sociolinguisticsي محتل    ة عل  اللغة  عل  اللغات املجتطاعا 

 ن  قْ اللهظة(  ة عل  dialectologyاملجتطاعا(ل  عمل سريت عدة ت عة محتل  
دراسةةةة اللغةةةة ي عالقتهةةةا  الةةةر تشةةة  علل ةةةل  نلةةةا ي ةةةود عل نريي ةةةة اللسةةةانيات املجتطاعي ةةةة 

رب ني أساسني  ي الحتل    ا تط  دراسة علطي ةل حي  عا نريي ة ااه الدراسة مستخلحة ممل
الر ت ين اجتطاعا   socioمهاق ن)س  

درع اللغة لال ل  الاي ي الاي ي ين linguistics   ل452
ًعةة الت ليطي ةة  األحكةاة  اننساني ة دراسة علطي ة تقةوة علةى الو ةل  م اي ةة الوقةاج    يةدا  عةمل ال 

ال ياري ةل
ًا  اللغةة مةمل ن  على نلا ندرك أا دراسة اللغة ي453  عالقتها  ا تط  مل ت ة    ةاجت

 لغة اننساني ةن الاي يهت   دراسة ال linguisticsحال محتل  بطا او   سياقها املجتطاعا
 إا حقيقة  جود و  ب هلظي ة داالل اللغة ال طونجي ة  dialectology أما نريي ة اللهظي ات

  جود ت وعات بالمي ة مت وعة ل(األد ية  ال)ح ى أ  ال)حي ة
الحةتل   ةيغة  تاأبسةريقد  454

هظةة(  إن ةا مل ن أما  يغة ال) د ي  علة  اللcorpus ةلساني د نةبططا  ا ط  لا ل  ممل ع اية ن
 ن داا دقيقةل ألا ال ل  ن)س  يهت   دراسة اللهظات  تكوي ها  است طامل ان 

  جود ع ا   ي القا الت ال   ية خمتل)ة متاما  عمل ع ا   الحتل ق -2
 ,superstratum لغة م تح من لغة غالريةن   ية عليان لغة غالريةن نريقة  وقي ةن لغة نارجة  وقي ة

 t superstra  نسا
  substratum لغة مغلو ةن لغة مت  ي ةن   ية س)لىن تأع  اللغة الت  ي ةن نريقة  تي ةن 

   substrate  نسا

  

        substrata نريقات   عي ةن

                                                 
 ن  268ل ص1980ل 2ل  18روا جوادن لمستدرك م ظ  السوا ت  اللواحتلل جملة اللساا ال  يبل م  452
 ن11ل ص1996أمحد اطد قد رن مرياد  اللسانياتن  دمشتق دار ال)ك (     تق دار ال)ك  ال  يب(ل  453
 ن 196ل197(ل ص1995بطال  ش ن عل  اللغة املجتطاعال مداللن  القاا مق دار غ يتل  454
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       substrate لغة مغلو ةن لغة أساسي ةن لغة ال شأن نريقة   عي ةن

  

 abstand لغة مغلو ةن

language      

 adstratum ا ي ةن تأع ات مست دعةن لغة غالريةن لغة نارجةن نريقة عوا ي ةنالتريقة انو

  sub)- ( السا قةن 455ل أ  الدرجة ال اليةل أ  عل األعلىعلى ال لو super)-(السا قة  تدل
 الةر ab)-(ن  السةا قة456عةمل م)هةوة  جةود شةا   ة  شةا   الة  أ  تةا   لة  تدل علةى الت رية 

الةةر تةةة ج   ةةةلاملجتاه  ad)-(ل  السةةا قة458أ    يةةد عةةمل 457  يةةدا  عةةمل ل تةةة ج   كلطةةة ل  يةةدا  أ 
 ن459ل حنول أ  لعل أ  حنو

ت هة  ل ةا عةدم  لدململت سةوا قهاوو  ما قل ةاه حةول    ال    عل   ية القا الت ال   ية على
 م جياتل  قريل ع وها مل  د ممل الت وي  عل أم يمل مهط نيق 

ي ورل  م ظةةة  اارمتةةةاا  سةةةتوركل  م ظةةة  دي)يةةةد  ا   انةةةا جةةة م ظةةة  مةةةاريو  ةةةايأ مل ق  رد ي 
substratumل  superstratumل  adstratumب يسةةةةةةةةةةةةةتال محةةةةةةةةةةةةةتل ق 

ن أمةةةةةةةةةةةةةا  قيةةةةةةةةةةةةةة 460
 الحتل ات  ل  ت دن

الةةر  stratumل  اةةا عةة   لكلطةةة strataالةةورد ل ةة    لريكةةا بلطةةة عانيةةا ق  ردت ي قةةاموع 
ن  ي قةةةاموع ال هةةةل لسةةةهيل 461تةةةاريم أ  ال طةةةوال ت ةةةينق نريقةةةةل  ت ةةةين أيضةةةا ق نةةةور مةةةمل أنةةةوار

الةةر ت ةةينق نريقةةة  ي ا يولوجيةةا(ل  ت ةةين أيضةةا ق  ةة ن ي عي  ةةةل ي   strate ردت بلطةةة عدريةةس 
 stratum قيت  عمل السةكاا   اةو م)هةوة اجتطةاعال  مسةت طل ي علة  الة )س(ل أم ةا م) داةا 

 ن462عدريس  أاا ت ينق نريقة قد نب  سهيل 

                                                 
455 Onions, C., T., 1966, (super-).  

456 Onions, C., T., 1966, (sub1) see also: (sub-). 

ًا ين ال هظية ال امة ي ت عة الحتل ات  توحيداا  ت طيتهال ص 457  ن101 ان  ق اطد رشاد احلط
458 Onions, C., T., 1966,(ab-) 
د ا تيةةةتن لم هظيةةةة  وةةة  الحةةةتل ات ال طليةةةة ا ديةةةدم مةةة  ت عةةةة للسةةةوا ت  اللواحةةةت الشةةةاج ةلل جملةةةة اللسةةةاا  ان ةةة  أيضةةةا ق أمحةةةد اطةةة -ن (-ad)الحةةةدر السةةةا ت  459

 ن43ل ص1982ل 1ل ن29ال  يبل م 
انسةةي ة ل  اةةو مسةةت طل ي علةة  اللغةةة ال  مانسةةا   اةةو علةة  ي ةةىن  و ةةل اللغةةات ال  مadstratumمحةةتل   يةةاب  مةةاريو  ةةاي    انةةا جي ةةور ي م ظةة  علةة  اللغةةة  460

 ان  ق -ن ي ال ىن superstratum  محتل    دراستها(  ي اد
Pie, M., & Gaynor, F., a Dictionary of Linguistics. Philosophical Library-New Jersey,1954, Reprinted 

1975.(adstratum). 
 ن (stratum) ,(strata)الوردل  461
 (ن2005ع يبن     تق دار ااداب لل ش   التوزي ل -ال هلل قاموع   نسا نع د سهيل عدريس (stratum)  (strate)ان  ق 462
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ًية  ال) نسةية  ت ةينق نريقةة  stratumنب ناه أا بلطة ل ما  ندرك ممل الال موجودم ي ان لي
ل  ت ةةين أيضةةا ق نريقةةة مت لقةةة geologyت ا ي ةةة أ   ةةخ ي ةل  اةةو م)هةةوة جيولةةوجا   علةة  األرب( 
ل أ  شةةةةةة وب التريقةةةةةةات املجتطاعي ةةةةةةة  شةةةةةةا  مةةةةةةال بةةةةةةأا نقةةةةةةولق لنريقةةةةةةة اجتطاعي ةةةةةةة ي ا تطةةةةةة 

 ووي ي ة لا نب ناهق ن  عليا التانة ت463الختل)ةل
ًي ة م) د   نstrataةةةةةةةةةة  ع ها  stratumالكلطة ان لي

 ن strateةةةةةةة  م) داا للطان   stratumم) د الكلطة ال) نسي ة للطاب  
strat نل ةةظ أا السةةدي   سةةاة   بةةة قةةد  وةة ا بلطةةة 

ل super  -sub-مةة  السةةا قتني   464
علةةى بلطةة  التريقةةات(  يةدل م  ااةةا اللغةويالةر  strateة  مةا  وة وه مل يتةةا ت الكلطةة ال) نسةةي  

 ن stratum م) داا نريقة  ل  الواردم ع د سهيل عدريس ي ال هللي ال   ية
  عليا ال جيات حول   ية القا الت ال   ية عزا    ية محتل ا اق 

stantif sub الا ة  الو و  األنثوي strateياب  سهيل عدريس ي ال هل  أا بلطة  -1

mininéf ل أمةةةا بلطةةةةstratum  هةةةا الا ةةةة  الو ةةةو  الةةةاب ي substantif masculine ن
ق نريقةةة أساسةةي ةل    يةةة سةة)لىل حيةة  عا substrate علةةى نلةةا  إن ةةا  ةةد ي مقا ةةل محةةتل  

 مست طلة لتأليل ال) د الان ن )-(eالالحقة 
تشةكيل ال)ة د ا ةةاص  ة علةةىت ةةد ع حة ا  يقةو  )-(eأا الالحقةة  strateنل ةظ ي ا ةار  -2

ن  stratumيةةةدل علةةةى ال)ةةة د بطةةةا ي ا ةةةار  strateا ةةةار ل  علةةةى نلةةةا نةةةدرك أا 465 الانةةة 
ًيةةةي  )-(aعلةةى عكةةس الالحقةةة  علةةى تشةةكيل عةةون األ ةةا   الةةر تقةةوة strata الكلطةةة ان لي

um)(ال تهيةة  ةة
 ن يقةة ع ةة  الدالةة عليةة ل  )-(umالالحقةة م)ة د لوجةةود  stratum املسةة  ل 466

 نريقةةةةةةات   عي ةةةةةةة(  بطةةةةةةا يقالةةةةةةر تةةةةةةدل علةةةةةةى ا طةةةةةة    467 )-(aمل تتةةةةةةأتى عمل  ووةةةةةة  الالحقةةةةةةة 
stratasub ن 

                                                 
463 Summers, D., [et.al.], Dictionary of Contemporary English, Pearson Education Limited,2003, 

(stratum).                                                                                                                                                           

ًيةةةة   ةةةد بتا ةةةة اةةةاه الكلطةةةة ي الانةةةة  www.wikipedia.comمةةةمل موقةةة   stratلقةةةد تحةةةدي  لكلطةةةة  464 ل   ةسةةة ت searchي الل ةةةت ا ةةةاص  اللغةةةة ان لي
ن  ل ةل  م)هةةوة 1950ي أ اجةةل عةاة  Leo Fender اةا جةون  القيثةةارم الكه  اجي ةة الةر  ةطط  مةةمل قريةل ليةو  ي ةةدر  the strata casterالتريقةات الكلطةة مبةوز ن 

ي قةةاموع اللسةةانيات   سةةاة  لسةةديالتوزيةة  التريقةةا هلةةاه االةةة يشةةري  م)هةةوة التوزيةة  التريقةةا للحةةخور األروةةي ة أ  ال  ةةةل أ  م)هةةوة التوزيةة  التريقةةا للطظتطةة ن  لةةاا نةة ى أا ا
 (ن  38ق21ل ع د الساعة 2005ن 10ن10ن  س ال جون عل ااا الوق  ي يوة املع ني substrat محتل   superstrat  بة ي م ظ  اللساني ة قد أعريتا محتل  

465 Urdang, L.,[et.al.],1982. P.,121. 
 ن1الحدر السا تل ص 466
 الحدر السا تن 467

http://www.wikipedia.com/
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ًية ال ا ة م عل أا  ةيغة ا طة   -3 تةسةت طل أحيانةا  عووةا  عةمل  strataيش  م ظ  ان لي
stratum ةةةيغة ال)ةةة د 

د عةةةدا  ت علةةةى  ةةةيغة ال)ةةة  ن غةةة  أا   يةةةة القةةةا الت ال   يةةةة قةةةد جةةةا468
بطا قل ا   ي  ال ه )-(aلوجود الالحقة  substrataقا ل محتل  الاي  القا ل  نريقات   عي ة(

 نقريل قليل
ل languageبلطةةةةةةةة   substratum محةةةةةةةتل   superstratumمل  ةةةةةةةد ي محةةةةةةةتل   -4

حيةةةة  نةةةة ى أا أغلةةةةت القةةةةا الت قةةةةد  ردت  يهةةةةا بلطةةةةة  لغةةةةة( بطةةةةا يق  لغةةةةة غالريةةةةة(ل   لغةةةةة 
ل تل  األ لل   لغة مغلو ة(ل   لغة مت  ي ةة(ل   لغةة أساسةي ة( للطحةتل  الثةا م تح م(ل للطح

 ن  اا مقا لة غ  دقيقة
 ةةةة لغة  adstrate languageأمةةةا اسةةةت طال بلطةةةة  لغةةةة(  إنةةة  يتظل ةةةى ي ت عةةةة محةةةتل  

 نل لاال  ال عتاا دقيقتاا تقا ليا   ة لغة مغلو ة( abstand languageغالرية(ل  ت عة محتل  
ًي   لريكةةةا ي م ظطةةة  عل محةةةتل     ت عةةة   linguistic superstratum قةةةد أشةةةار رمةةة

 القا لةةةة الدقيقةةةة   ت عةةة   ةةةة لغة مغلو ةةةة(ن linguistic substratum ةةةة لغة غالريةةةة(ل  محةةةتل  
ل عةةة اةةايمل الحةةتل ني  اةةا أا نضةة  القا ةةل  نريقةةة لغويةةة غالريةةة( للطحةةتل  األ لل  القا ةةل 

 مغلو ة( للطحتل  الثا ن  نريقة لغوية 
ا اك مقا الت ع  ية يغلت عليها التول ي ال بيت بطا يق  تةأع  نريقةة  تي ةة(   لغةة  -5

ن  القا ةةةل األ ل يحةةةل ل ةةةا تةةةأع  substratumمل جةةةا ا عزا  محةةةتل  اللةةةاي مت  ي ةةةة أ  مغلو ةةةة(
ةةةام  ًاحةةة أ  ال     replacing  ال  ي ةةة علةةى اللغةةةة احلال ةةة أ displaced languageاللغةةة ال

language  نةون لغةويل حي  عا اةاا التةأع  نةا   مةمل )linguistic variety  أ  جمطوعةة مةمل
set of formsاألشكال 

 جةود  م)هةوةن   470ل  ااا التةأع  يكةوا ي  ت بيةت اللغةة الهيط ةة(469
لةةةةةدى مةةةةةمل تةةةةة ج  محةةةةةتل  بلطةةةةةة  تةةةةةأع (   قةةةةةد اسةةةةةتقتتي لغةةةةةة مةةةةةا  influencedلغةةةةةة مةةةةةاعِّ م 

substratum أمةةا القا ةةل الثةةا   لغةةة مت  ي ةةة أ  مغلو ةةة(  ةةإا تكا ااةةا  تةةأع  نريقةةة  تي ةةة(ن   ةةة
 ن abstand languageالتقا لا مل يكوا عمل م  محتل  

                                                 
468 Summers, D.,[et.al.], 2003, (strata). 
469  Crystal, D., 1997. (substrate), (substratum). 
 الحدر السا تن  470
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 ad-ن  السةةةا قة superstratum ةةةة  عليةةا( بطةةا يق    يةةةة عليةةا(  super-نقةةل السةةا قة  -6
 ةةة س)لى( بطةةا يق    يةةة  sub-ن  السةةا قة dstratuma ةةة عواي( بطةةا يق  التريقةةة انوةةا ي ة( 

سةةةةةةة)لى(ل   ةةةةةةةة   ( بطةةةةةةةا يق  التريقةةةةةةةة الت تي ةةةةةةةة(ل   ةةةةةةةة أساع( بطةةةةةةةا يق  نريقةةةةةةةة أساسةةةةةةةي ة( 
substratum )ل   ة   ن( بطا يق  نريقات   عي ةsubstrata ن 

نكةةوا عزا  ت ةةدد ي ت عتهةةال حيةة  نةةدرك مةةمل نلةةا أا داجةة م  sub-  حةةول ت عةةة السةةا قة
لت ةةةدد قةةةد جتةةةا زت حةةةد د الحةةةتل  عل مكوناتةةة   أ  ع ا ةةة ه( الدااللي ةةةةن  لكةةةملل مبةةةا أا ااتةةة  ا

الالحقةةة تةةدل علةةى  جةةود شةةا   ةة  شةةا   ةةإا القا ةةل  نريقةةة  تي ةةة( أدق مةةمل  قيةةة القةةا الت 
 ن  sub- تي ة  stratumالابورم هلا ي ا د لل  التقا ل تة ى على اات  الت يقةق نريقة 

نقولق  بأا    دة ت عتها  شكل مرياش  أق ب عل الح ةل   ل ل  القول  السوا تة اات  أما  قي  
 نuperstratums ع   ة غالت( بطا يق لغة غالرية(قد تة  _superعا السا قة 
قي ة(ل أم ا القا ل  لغة غالرية(  ة نريقة  و  نة عها   ي الدقة ي االتيار الري ية الح ي ة   ألجل

 قةةةةةْل أ  يكةةةةةوا لحةةةةةتل   adstrate لةةةةةيس لةةةةةة dstrate languagea يكةةةةةوا للطحةةةةةتل  
superstratum language   ليس لحتل superstratum  قْن   

ًي  abstand language ةةد ي محةةتل    -7 ي  عريتةة  أ   لريكةةا قةةد ان)ةة د  ةةاب هأا رمةة
  يةةةةل  ضةةةال  عةةةمل مكانةةةا  ي الحةةةادر ال ظطي ةةةة األج ريي ةةةة  ال  ل  مل  ةةةد لةةة م ظطةةة   ةةةة لغة مغلو ةةةة(

ل  ي الكتةةت ال عةةة ي حقةةل اللسةةانيات اللسةةانياتالسةةارد ي الةةد ريات الت لقةةة مبحةةتل ات 
اللغةةةةة  ي histãnai مةةةةمل اللغةةةةة الالتي ي ةةةةةل  ي stãreمةةةةأالونم مةةةةمل  standاملجتطاعي ةةةةةن  بلطةةةةة 

اليوناني ةةةة
ًيةةةة القدُيةةةة 471 نتحةةةاب علةةةى  م)هةةةوة املعل Old Englishن  تشةةة  الكلطةةةة ي ان لي
ن  هةةل بلطةةة  _مغلو ةةة( متوا قةةة   يويةةا  473تةةة ج   ةةة عل أ  حنةةو( ad)-( السةةا قة ن 472أسةةاع مةةا

 شةةكل سةةلي  علةةى نقتةةة التقةةا  اةةاا ا ةةار مةة  ؟ ي احلقيقةةة   أقةةل abstand)-(ال  حةة  مةة  
قةد  الة   على تقا لهطا غ  أنين   أجد م ج ا   احدا   ل عن  رمبا يكوا قد ا تل ad)-(السا قة 

 است طل ن  
 subordinating لغة متري ةن لغة اترياعي ةن لغة عانوي ةن

                                                 
471 Onions, C., T., 1966, (stand). 
 الحدر السا تن  472
473 Onions, C., T., 1966, (re-) ا ت  اللواحةت الشةاج ةلل ن  ان   أيضةاهق  أمحةد شة)يت ا تيةتن لم هظيةة  وة  الحةتل ات ال طليةة ا ديةدم مة  ت عةة للسةو

 ن43ل ص1982ل 1ل ن29جملة اللساا ال  يبل م 
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language 

 ال  حة  ن 474الت ري  عةمل م)هةوة  جةود الشةا   ة  شةا   الة  تدل على  sub)- (السا قة 
ordinating–   جةةةا  مةةةمل الالتي ي ةةةةordinãtus   ي  الةةة  الكلطةةةات نات ال ةةةىن ال) لةةةا  يةةةأيتل

ًلةة ال ةىن الو ة)ا ل اد نةا التلةتل  نات ن    يةة 475لة اد نةا التلةت أ  التحة يل  الدرجةة  ال 
ًلةة أالة ىل  ارتريةا  م)هةوة املنضةوا   الحتل  تال  ح  األ ل ي ًلة ما  ة  م  ش  عل  جود م 

تا  ة(  ل  مثلهاق  هلظةا ا  أية لغة يش   د ره عل  جود اترياعي ة بطا ي ت بيت القا لني  األ لني  
inate dialectsubordتةةدر   ةةا أا نشةة  عل أا ي القا ةةل ال ةة يب األ ل   ةةض الغطةةوب  ن 

 سريت عدة تشكيل ل عن يةق أ على أن  اس   اعلق  لغة مةت رِي ة( ل بطا يةق أ على أن  اس  م) ولق 
ن أمةةةةا القا ةةةةل األالةةةة   ةةةةإا بلطةةةةة  _عانويةةةةة( مل تشةةةة  عل مةةةةا قل ةةةةاه عةةةةمل ال  حةةةة   لغةةةةة مةت ريه ةةةةة(

tingordinaعلى نلا يكوا القا ل  لغة اترياعي ة( أدق   يويا  ممل سوااان  ن  
لةن  اللغة احلال ةن لغة م  ي ةن اللغة الستريده

ًاحةن لغة م   امن   اللغة ال
replacing language 

 
displaced language 

ت ةةةة  عةةةةمل م)هةةةةوة  dis)-( السةةةةا قة  ل476ت ةةةة  عةةةةمل م)هةةةةوة التكةةةة ار re)-(نةةةة ى أا السةةةةا قة 
الر ت ين ي الالتي ي ةق الت يت الواس ل أ  ال)ضةا   plateaمأالونم ممل  place بلطة ن 477 )اال

ن  ي 478 ت ةةينق الت يةةت الواسةة الةةر plateîaال)تةةو ل  األالةة م مةةأالونم مةةمل اليوناني ةةة مةةمل بلطةةة 
ًية ال ا   ت ينق ال)ضا  أ  ال تقة  ن 479ان لي

نل ةظ  replacing languageللطحةتل   الثالة  ال  حة  الثةا  مةمل القا ةل ال ة يب ي   ية 
جميئ  على  يغة  اس  ال) ول(ل  ااا مل يتأتى م    ية ال  ح  األ ل ممل الحتل  األج ةيب عمل 

ن أمةةا التوليةةل الةةابور   قةة  ي الحةةياغة  (re+ place+ ed)عنا بةةاا تولي)ةة  نةةاه الت يقةةةق 
ستريِدلة(ن

ة
 ال   ية أا يكوا  ة اللغة ال

 antilanguage  اديةل لغة  قوتةنلغة م

                                                 
474 Onions, C., T., 1966, (sub-). 
475 Urdang, L.,[et.al.],1982. P.,174. 
476 Onions, C., T., 1966. (dis-).  
 ن (-dis)الحدر السا تل  477
478 Onions, C., T., 1966 (place).  
479 Summers, D.,[et.al.], 2003, (place). 
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ًي اا على ال  ةو التةا ق السةا قة  ت ةود عل  (_anti)نل ظ أا ايئة ال بيت للطحتل  ان لي
ل   againstل  الضةةد أ  القا ةةل oppositeالةةر ت ةةينق الضةةد  أ  ال كةةس  ant, antiاليوناني ةةة 

و مب ةةةىن  لغةةةة(ن  ال بيةةةت  اةةة (language) ال  حةةة  نinstead 480 ةةةدمل  مةةةملل أ  عووةةةا  عةةةمل 
تارتةةةاا ال ةةة يب الةةةاي يقا ةةةل اةةةاا الحةةةتل  اةةةوق لغة مو ةةةو (+ م اديةةةة أ   قوتة  ةةة)تاا (ن خمة

حيةةة  عاطةةةا قةةةد جةةةا ا علةةةى ال بيةةةت  لال بيةةةت الحةةةتل ا للطقةةةا لني ال ةةة  يني مقريةةةول  ةةةيغة  
 الو )ان 

 diatype و ب تكا اين جْ  است طال( لغوين 

 ةةةةل الثةةةةا  مكا ئةةةةا  لري يةةةةة الحةةةةتل   سةةةةريت  ر د بلطةةةةة  اسةةةةت طال(ن مل ُيكةةةةمل أا يكةةةةوا القا
الةةر ت ةةود عل الالتي ي ةةة  -type الشةةتقة مةةمل  dialectالشةةتقة مةةمل  dia)-( الحةةتل  مكةةوا مةةمل 

typus  الةةةةر ت ةةةةين نري ةةةةةل انتريةةةةانimpression ل   ةةةةورمimage ل  شةةةةكلfigure
 ةةةةأي  ن481

 القا لني  أدق؟ 
حةةة ل اللغةةةوي الةةةاي يةةةةدر   تةةة  ال طةةةون  اللغةةةويعل ال –typeيشةةة  ا ةةةار 

ل  الحةةة  ي  482
وةةة ب أ   ةةة ل لغةةةويل  ال طةةةون  الةةةاي يةةةةدر   تةةة  اةةةو أي  حةةةدم  ةةة  يطي ة ي أي لغةةةة مةةةمل 

 اللغاتل  قس على نلا م  الحوتي ل  ال ظي ل  ال  ي ن
اي يتسةةة   علةةةى الةةةاي قل ةةةاه   ةةةل القا ةةةل ال ةةة يب الثةةةا  أدقال مةةةمل القا ةةةل ال ةةة يب األ لل الةةة

 الغطوب  سريت  جود بلطة  تكا اي(ل ش يتة أا حنا  بلطة  است طال( الر نبة ت  ةديال  
 الةة  لكلطةةة  جةةْ(ن  ُيكةةمل ل ةةا أا نضةة  اةةاه ال ةةاا م املسةةتريدالي ة عل  ةةاا م اسةةت طال ال)ا ةةلة 

 ال قونةن 
ًيادم ي   ية الحتل  األج يب ن)س ق -3  ال

 لغة وط ي ة
 لغة ملوط ي ة

endoglossic language 

exoglossic language 

                                                 
480 Onions, C., T., 1966 (anti-).  

481 Onions, C., T., 1966, (type). 
ًي   لريكال م ظ  الحتل ات اللغويةل  482  ن (type)رم
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ت   عمل  –exo السا قة ن 483جود شا  داالل شا   ال ت   عمل م)هوة    endo-السا قة 
ل  ت ةود  glosso+ icمكونةة مةمل  )-(glossic ن 484شةا  الةار ا   جةود شةا  أ  عتةاد شة

 ن 485 اللغة  ت ينق اللساا glôssa  glôttaعل اليوناني ة 

يةدل علةى اللغةة أيضةا   أالةال  languageيةدل علةىق اللغةةل  ا ةار  glossiaا ار  مبا أا 
 لةةةةاا  ةةةةإا  لزيةةةةادم ي ال ةةةةىنعل  جةةةةود  - الضةةةة  رم-تةةةةادي  486 الريةةةةىنأا ي الحةةةةتل  زيةةةةادم ي

ل  اةاا (الضةط ي ةلغةة اللغةة  ل أ  (للغةة الضةط ي ةالغةة القا ل الدقيت   يويا  للطحتل  األ ل اوق  
 غ    ي ن

قةةد  ةوةة  مةةمل قريةةل   لريكةةةا ي  languageعا ال  حةة  اللغةةوي  ا سةةريت أقةةولق  ةةا  علةةى مةة   
 ل  الدليل على نلا يتظل ى ي أم يملق 487م ظط  م ظ  الحتل ات اللغوية

ا علةةةى م ةةةىن طلةةةدمللته language  glossicاأل لق مل ُيكةةةمل أا تتطةةة  ال  حةةة اا اللغويةةةاا 
 اللغةن 

د ا نبةةةةةةةة  بلطةةةةةةةةة  endoglossic  نبةةةةةةةة  دي)يةةةةةةةةد ب يسةةةةةةةةتال ي م ظطةةةةةةةة  الحةةةةةةةةتلالثةةةةةةةةا ق 
language

 exoglossicن  نبةةةةةةة  جةةةةةةةاك عن ريتشةةةةةةةارد   الةةةةةةة  ا ي م ظطهةةةةةةة  الحةةةةةةةتل  488

 endoglossic  د ا نب  بلطةlanguage ن  489 يهطا 
  تغي  مقا ل ع يب اةشته  لحتل  أج يب مبقا ل ع يب  ال ق -4

 dummy diglossia اللغة ال ليا الومهيةن

( جةةةا  مقةةةا ال  لحةةةتل  -أا ال بةةةت الو ةةة)ا الريسةةةيْ  اللغةةةة ال ليةةةانل ةةةظ ي اةةةاا القا ةةةل 
diglossia  ل  بلطةةة  الومهيةةة( جةةا ت مقا ةةل ال  حةة  األ ل ي الحةةتلdummyاةةا ت عةةة  ن 

 الانئةل عن الح ي  او  املزد اجية اللغوية الومهي ة(ن 
 ع اجا(ل أ   ووةةة  الةةةر تةةةدل علةةةى املع ةةةني   كلطةةةة  ازد ا (ل أ   ةةةة bi)-(ت عةةةة السةةةا قة  -5

 ا ار الضطوة علي  على  يغة الثىنق 
                                                 

 ن112اطود  هطا حظازين األسس اللغوية ل ل  الحتل ل ص 483
 ن113الحدر السا تل ص 484
485 Onions, C., T., 1966 (-glosso). 
ًيةن  language ممل ا ار  endoglossic  exoglossicممل ال  ح يمل    أقل على محتل  قد ربت 486  ي ال اج  اللسانية ان لي
ًي م     لريكان م ظ  الحتل ات اللغويةل  487  ن (endoglossic language)رم
488 Crystal, D., 1997, (endoglossic). 
489 Richard, J., C., [et.al.], Dictionary of Language Teaching & Applied linguistics. Longman Group UK 

Limited,2nd edition 1992, Ninth impression 1999, (endoglossic), (exoglossic).                
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 bidialectalism ع اجي ة اللهظةن ازد اجي ة اللهظةن هلظتاني ةن 
ت ة   bi)-(ن  السةا قة bi+ dia+ lect+ al+ ismيتكةوا الحةتل  مةمل ال  ا ة  التاليةةق 

biعل الالتي يةة  ل  الةر ت ةودdoublyأ  الضة  ل  twiceعمل م تني 
 اليوناني ةة ن  مقا لهةا ي 490

di  الس سك يتي ة dvi
(dui)ن  بان   يغتها الريك م على ااا ال  و 491

 ن 492
هث ةةىن قةةد ج لةة  

 ي القا ةةل  هلظتاني ةةة( نل ةةظ  ةةأا  كةة م الث اجي ةةة أ  املزد اجي ةةة الدالةةة علةةى ال
ةثىن  التأتية  ة 

 bi-غلت م عا السا قة اا(ل غ  أا م ه  أة او ه ااا القا ل يلظأ عل  يغة ال
لغةةةةةويل  ع اجي ةةةةةة اللغةةةةةةن ع ةةةةةاجا ق bilingualبلطةةةةةة  ع ةةةةةاجا(   ع اجي ةةةةةة( بطةةةةةا يق   اةةةةةو اسةةةةةتخداة

 bilingualism  ق ع اجيةةةةةةةةةة لغوي ةةةةةةةةةةل  ازد اجي ةةةةةةةةةةل  ازد اجي ةةةةةةةةةة اللغةةةةةةةةةةنbilinguality ق ع اجي ةةةةةةةةةة
مل م ه  ال)اسةا ال)هة يل او م (bi)لغوي ةنننع ن  استخداة  يغة الثىن  للت ري  نا عمل السا قة 

 الاي  و  ل  القا ل  لغتا  (ن   bilingual يتظل ى م هظ  ي محتل  
 املالتال ات الترياي ة ي ت عة   ض السوا تق -6

مت ةةدد اللغةنالت ةةدد اللغةةاتن مت ةةدد اللغةةاتن ن  لغةةات مت ةةددمن 
 متكل  لغاتن

ت ةةةةةدد اللغةةةةةاتن ت ةةةةةدد لغةةةةةوين ت دديةةةةةة اللغةةةةةاتن مةةةةةاات ت ةةةةةدد 
 غاتنالل

multilingual 

 

 

 

multilingualism 

ن  ي القةةةا الت ال   يةةةة 493ت ةةة  عةةةمل الت ةةةدد   multusت ةةةود عل الالتي ي ةةةة  multi)-(السةةةا قة 
نةة ى أا الري يةةة الوا قةةة ل  ا ةةة  الحةةتل  األ ل اةةاق مت ةةدد اللغةةةةل مت ةةدد اللغةةاتن أمةةا القا ةةةل 

ع ا   الحتل ل  ل) ة  متكل ( غ   اردم مل ي كس   ية  الوس الثال   إا ال بيت انواي 
 األال ن ال سرية للطقا ل  األج يب األ ل ي الحتل 

 multi)-( ال سةرية للري يةة الوا قةة للطحةتل  الثةا   هةاق ت دديةة اللغةاتل لوجةود السةا قة أما 
  ممل جهةل   جود الال قة املشتقاقي ة ممل جهة أال ىن  ما قل ةاه ي اةايمل الحةتل ني ن ل ةت  ة

 على اات  الحتل اتن 

                                                 
490 Onions, C., T., 1966 (bi-). 
 الحدر السا تن 491
 الحدر السا تن  492
 ن (-multi)الحدر السا تل  493



 

 

249 

 مت دد اللغات
 ت دد اللغاتن ت ددية اللغاتن ماات الت ددية اللغويةن 

Plurilingual 

 

Plurilingualism 
 ن494الت دد ت   عمل pluri)-(السا قة 

مت ةةدد اللغةةاتن شةةخص مةةتكل   ةةأبث  مةةمل لغتةةنين مةةتكل   ةةأبث  
 ممل لغتنين مت دد األلس ةن متكل   لغات عدمن 

للغةةةاتن م   ةةةة عةةةدد مةةةمل اللغةةةاتن ت ةةةدد األلسةةة ةن القةةةدرم مت ةةةدد ا
 على التكل   لغات عدمن 

polyglot 

 

 

Polyglotism, 

polyglottism 

 ن 495   عمل الت دد ت poluت ود عل اليونانية  poly)-(السا قة 
 diglotte مت دد اللهظات

هثةةىن  ت ةةود عل اليوناني ةةة  di)-(السةةا قة 
di-ت ةة  عةةمل ال

مةةأالون مةةمل اللغةةة  glotte ن  ا ةةار496
ًما ًيةة ن  يقا لهةا ي 497رل أ   ة  احل ظة مال) نسية  ت ينق زهر دمةل أ  م الةر ت ةينق  glottisان لي
ل القحةةةةةرية اهلواجي ةةةةةة   ةةةةةني  جةةةةةود  ت ةةةةةة ي األعلةةةةةى  ةةةةةني  ت جةةةةة  عل اليوناني ةةةةةة  الةةةةةوت ي مل الحةةةةةوتيني 

glottis
   ن498

ةةت  اوةة  - ةةة مت دد di)-(سةةريت نةةدرك أا نقةةل السةةا قة    ةةا  علةةى مةةا  ( غةة  دقيةةتل عن حهس 
اةةو  اللغةةة(  لةةيس  glotte ازد اجيةةة اللهظةةةن  لكةةملل القحةةود مةةمل ا ةةاراةةاا القا ةةل أا يقةةولق 

  ن diglossia اللهظة(ل لاال تكوا ت عت  الدقيقة  ة ازد اجي ة اللغة( على غ ار محتل  
 acceptability مقريولي ةن القريولن جوازن م يار القريول

-  -abil(is)ممل الالتي ية  )-(able الالحقة  acceptيتكوا الحتل  ممل ال  ح  األساع 
ibil(is)    قة ن  الالح499ما ت   عمل قدرم الشا  على شا  مال أ  مال مت   ل طل  الرity)–( 

 ع حةة ا  قاجطةةا  علةةى تشةةكيل األ ةةا  ا ةة دم ي اايةةة الكلطةةة لت ةة  عةةمل ال وعي ةةة أ  احلالةةة أ  ت ةةد  
 ن 500الدرجة

                                                 
 (ن  Onionsن    أقل ع د ااه السا قة ي م ظ  أ نيونً 268ل ص1980ل 2ل  18ت  اللواحتلل جملة اللساا ال  يبل م روا جوادن لمستدرك م ظ  السوا  494
495 Onions, C., T., 1966, (poly-). 
 ن (di-2)الحدر السا تل  496
 ن (glotte)ال هلل  497
498 Onions, C., T., 1966, (glottis). 

499 Urdang, L.,[et.al.],1982. P.,140 
 ن270الحدر السا تل ص 500



 

 

250 

القةةا الت ال   يةةة نل ةةظ أا  مقريولي ةةة( اةةو الةةدقيت لشةةطول  علةةى ت ريةة ات ال  ا ةة   ي   يةةة  
ًيل  حةةيغة اسةة  ال) ةةول ت ةة  عةةمل الالحقةةة  قياسةةا  علةةىق  )–(ableالثالعةةة ي الحةةتل  ان ليةة

 عةةمل ل  يةةا  ال سةةت  التةةا  ال  ونةةة ت ةة readableمقةة    ل   visibleل  م جةةا amicable  دي  
ن أما  قية القا الت  ةإا ن يقةة سةكها   تتوا ةت  نريي ةة توليةل ال  ا ة  اللغويةة )-(ityالالحقة 

 الثالعة ي الحتل ن 
  مرربة ترريباص موسعاص لمصطلحات أجنبية مرربة ترريباص موسعاصامقابالت عربية  -6

  يةة ع  ية تقا ةل سطني  اعتريار  و  مقا الت نود ممل الالل ااا التح يل أا نقس ط  عل ق
مل يقا ةل   يةة محةتل   مةمل   و  مقا ل ع يب  احةد   محتل ا ا األج ريية ممل ناحية تكوي هال

  ناحية تكوي  ن 
 لري ية محتل ا اق  القا الت ال   ية الر تة ع    يويا   شكل دقيت قاأل ل

modified natural languages  ق لغة نريي ي ة او رمنguagesmature standard lan ق
 formalجونجي ة ناشئةن   ق لغاتsyoung standard languageجونجي ة مدر سةن   لغات

standard dialect  ق هلظةةةةة  حةةةة ى ر ي ةةةةةنlanguage social context ق السةةةةياق
 املجتطاعا للغةن 

  القا ل ال  يب الاي تة ج    يويا   شكل غ  دقيت لري ية محتل   األج يبقق الثا 
 face to face ال الرياش  القاج  على املتحال  جها  لوج املتح

interaction 
مل نل ظ لكلطة  مرياش ( مقا ال  ي الحتل ل بطا مل  د ما يدل على أا بلطة  املتحال( 

  تة ج  ي ال ةاج  ال امةة  ةة اتحال( حية   interactionقد تك رت م م أال ىن ا عا بلطةة 
 ن  أحست لو أاا تة ع   ة الت)اعل  جها  لوج ( لكاا أدق   داا ت ينق ت)اعلن 

مرربــة ترريبـــاص  أجنبيــةمقــابالت عربيــة مرربــة ترريبــاص ميجيـــاص أو منحوتــاص لمصــطلحات  -7
 بسيطاص أو موسعاصل 

ًجا  ال    ي ااا ال)حلل  بةاا جمطة  اللغةة ال   يةة   سريت  أا أش نا عل ت  يل ال بت ال
ًجةا ي الحةتل ات ال لطي ةة ع ةد الضة  رم القاا م قد أجاز  ة و  ال بةت ال

ل بطةا أنة  تةوز 501

                                                 
 ن205ل ص2(ل  1965محت)ا الشهايبن الحتل ات ال لطية ي اللغة ال   ية ي القد   احلدي ل  دمشتق ا ط   ال لطا ال  يبل  501
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أا ية  ةة  مةةمل بلطتةةني أ  أبثةة  اسةة  أ    ةةل علةةى أا ي اعةةى مةةا أمكةةمل اسةةتخداة األ ةةلا مةةمل 
ً اجد  ن502احل    د ا ال

ًجيا   ها على ال  و التا ق     يطا يت لت  القا الت الر ربري  ت بيريا  م
حيةة  عا ال بةةت  (للغةةات مةةا قريةةل الكتا ةةة  مقا لةة ق  nguagespreliterate laمحةةتل ق 

ًجةةةا اةةةوق  مةةةا+ قريةةةل(   ةةةني   مقا لةةة ق  isoplethن  محةةةتل ق pre)-( اللةةةااا ت عةةةا السةةةا قةال
ًجةةا اةةوق  لغةةوي عقةةاي( عن  عا  جةة  ال بيةةت  يةة  اةةو ت بيةةت  (لغةةوي عقةةاي حيةة  عا ال بةةت ال

 ا  ال ستنل) ة  لغة( عل ل) ة  عقاي( م    لها  ي
ً  أدام  مل(  ًجا أيضا  مب  قةد جةا ت اةاه األدام مقا ةل  مة  بلطةة أالة ىل يكوا ال بيت ال

  in-ل  جةةا ت مقا ةةل السةةا قة native variety-nonبطةةا يق وةة ب مل أالةةا   non-السةةا قة 
بطةةا يق لغةةة مل   exo-ل  جةةا ت مقا ةةل linguistic inequalityبطةةا يق الالمسةةا ام اللغويةةة 

sex-بطةةا يق وةةط  مل ج سةةا   neutralل  جةةا ت أيضةةا  مقا ةةل ا ةةار exoglossicة وةةط ي  

neutral pronoun ل  بلطة مل ج سيةneutral word-sex ن 
للطحةتل   ي ة( أيق قريةل الكتا يةةل بطةا يق  لغةة قريكتا ي ةة(أما ال     هو متطثل ي  قريكتا 

preliterate languageطونجي ةل بطةا يق  هلظةة د جونجي ةة(لن  ي  د جونجي ة( أيق د ا ا  
substandard dialect )ل   بةالة د جةونجاstandard speech-subطاعا( ن  ي  وةطظ

group intra أيق وةةطمل ا طةةاعال بطةةا يق  اتحةةال وةةطظطاعا(   توا ةةل وةةطظطاعا(

communication )ن  ي  ع لغةةةةةوي( أيق ع ةةةةةاجا لغةةةةةويل بطةةةةةا يق  ع لغةةةةةويbilingual ن  ي
 ن individual bilingualism لغوي ة( أيق ع اجي ة لغويةل بطا يق  ع لغوي ة   دي ة(  ع

ل) ةة ع  يةة قدُيةة   جةود ي ى ا ط  ال لطا ال  اقا عقحةا   سةيلة ال  ة  عمل ي حالةة عةدة 
   د اللظو  عل  ساجل اللغة ال   ية ي ت طيةة األل)ةاظ مةمل اشةتقاق أ  جمةاز أ  اسةت ارم لغويةة أ  

 ن503عل ال      د است )اد ما نةب  ي اعى الا ق ال  يب  عدة اللريس عةل  ع د اللظو ت  
عطةةةال ال  ةةة  حيةةة  عا لكةةةل مقا ةةةل م  ةةةوت ن  ي القةةةا الت ال  وتةةةة مل نلةةةتطس وةةة  رم  

 م  وت قد  ةا  حنت ن بل  ت بيريا  مقا ال  هلات  الحتل ات بطا او مريني أماة  

                                                 
 ن204الحدر السا تل ص 502
ل  تةةونسق -6-ل سلسةلة اللسةانيات 1985 اللسةانيات أمحةد متلةوبل لجهةود ا طة  ال لطةا ال  اقةةا ي  وة  الحةتل اتل وةطمل أشةغال اللتقةى الةةد   الثالة  ي 503

 ن  234(ل ص1986م بً الدراسات  األحبا  املقتحادية  املجتطاعية  ا ام ة التونسيةل 
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حةةةتل ات اللسةةةانية املجتطاعيةةة    يةةةة مقا ال ةةةا ال   يةةةة ي    ةةد أا   غ ةةةا مةةةمل  ةةت   يةةةة ال
قوالت تو ي)ي ة  إن ا س لقا الضو  علةى جمطةون السةوا ت  اللواحةت ي ااتة  الحةتل ات  بي)ي ةة 

 ت عتها عل ال   يةن  ااا ما يقود عل حدي  ال قتة التاليةق

 لانياص  السوابقا 
بثةةةة  مةةةةمل يوناني ةةةةة  الالتي ي ةةةةة  غيةةةةة جلةةةةت   اللغةةةةة ال ةةةأ الغ  يةةةةوا ي جةةةةل  دراسةةةةا   ال لطيةةةةة عل

 ن م)ااي   ن  يات    وياتعمل نا األل)اظ الر نا استتاعوا حقا  الت ري  
 نةةةة ى ي محةةةةتل ات اللسةةةةانيات املجتطاعيةةةةة د ر السةةةةوا ت  اللواحةةةةت   اةةةةا الةةةةر تةسةةةةطى 

ن ةةداا بلطةةات نات حيةة  عن ةةا مةةمل الطكةةمل أا  لاللوا ةةت( ي عطليةةة الت ريةة  عةةمل عةةدم م)ةةااي 
  ي)ةة ي جمةةال  ةا الحةةتل ات  قةْل ألاةةا مل  طةل عشةةارم م)هوميةة ي أي علةة  مةمل ال لةةوة 

  عمل   د دجمها وطمل جار ممل ا ا ر أ  وطمل م بت ممل ال بريات ا اري ةن

لت لقهةا  ةري ض الحةتل ات  سةا قا   prefixesقط ا   ة ب   ةض السةوا ت سريت ل ا  أا  لقد 
 سةة قوة مقا ال ةةا ال   يةةةن  ي اةةاا الووةة  م ا ةةة لري يا ةةا ال بيريي ةةة  ايئةةة   يةةة الةةر احتاجةة  عل
 ي الحتل ات اللساني ة املجتطاعي ة  ال    ي بي)ي ة ت عتها عل ال   يةن    ب بل السوا ت

-micro ق ت ود عل اليوناني ةmïkrós   ت ينق  غ small
 ن 504

microsociolinguisticsًي   لريكةةةةةا(ن علةةةةة  اللغةةةةةة ق علةةةةة  اللغةةةةة ة املجتطةةةةةاعا األ ةةةةةغ  رم
 املجتطاعا الحغ   اطود عياد(ن

ن القةةد ايةةا   لريكةةا ي ت عتةة  هلةةاه السةةا قة بلطةةة  األ ةةغ ( لو ةةل حةةد د ال لةة  ن)سةة  نةة
   االتار اطود عياد بلطة  الحغ  (ن

-macro ق ت ود عل اليوناني ةmakrós   ت ينق  اس large ل نويلlong
 ن505

sociolinguistics-macroًي   لريكا(ن  ق عل  اللغة ا ملجتطاعا األب  رم
sociology of language-macroق عل  اجتطان اللغة الشامل اطود عياد(ن 

ال ةابس اةوق  نة  مةمل التريي ةا أا يكةوا مقا لة مبا أا ا اك عل  اللغة املجتطاعا األ ةغ   إ
ظ ي ت عةة اطةود عيةاد هلةاه السةا قة  ةة الشامل( عل  اللغة املجتطاعا األب ن  حي  عن ا نل 

                                                 
504 Onions, C., T., 1966, (micro-).  

 ن(-macro)الحدر السا تل  505
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ي  حة  ي قضةايا   إا الت ري  عمل ااا السا قة ناه الكلطةة مل يةقةي  ل ةا حةد د اةاا ال لة  الةاي 
ا طاعات ع اجية اللغة  مت دد اللغةل  التختةيْ اللغةويل  لدراسة املالتيار اللغوي ي ب ى مثل

مةةمل ال لطةةني ي ةةود عل  جةةود قضةةايا عامةةة  يطةةا نلتطسةة  املالةةتال     506 الواقةةل اللغويةةةل ع نل
السةا قة الا ةن  الت ري  عمل القضايا ال امة  كلطة  الشامل( الةر تة ج  نةا اطةود عيةاد  قضايا 

-macro ل  كةةل القضةةايا الت لقةةة  ةة  سةةوا   بأنةة  يشةة  عل ااتطامةة ل أي اللسةةانيات املجتطاعيةةة
 بان  ال امة أ  ا ا ةن 

-unًية القدُية ق ت ود ع  ت ينق ع هار ال كس أ  احل ماا  an -on -un-ل اللغة ان لي
expressing reversal or deprivation

 ن507
unnatural language ًي   لريكا(ن  ق لغة غ  نريي ي ة رم

 عمل ع د   لريكا  قد ت ج  ااه السا قة  ة غ (ن نل ظ أا ااا الحتل    ي د

-a  يدل  ثل ي اليونانية ق  ادجة اننكار  التظ-a
 ن508

amorphous languageًلي ة  ابال   ال  ا(ن لغة عازلة ال ظ  الوحد -1989ق اللغة ال 
 (ن لغة مل شكل هلا   ي السيد(ن2002

  509على الح)ة الدالة -ous الالحقة  morph- ا ار  a-يتكوا ااا الحتل  ممل السا قة 
 م هلاتةة  السةةا قة عمل ع ةةد  ةة ي السةةيد حيةة  ت عهةةا ن   مل  ةةد ت عةةة مرياشةةlanguage ا ةةار 

 األدام  مل(ل  ي ت عة  ابال  ال ظ  الوحد لحتل ات اللسانيات نل ظ أاطا قد استخلحا 
ًلل عةازل( م)هوة السا قة  ا ار  الالحقةة  كلطةة الكلطتةني  ل  لةيس مةا يةوحا ي اةاتني510 عة

ع ا ةة  لغويةةة عا تةةة لةةيس  يهةةا متييةةً  ةةني ا ةةار  مب)هةةوة الحةةتل  الةةاي يةةدل علةةى اللغةةة الةةر هلةةا
ً اجد ال  وية ي بلطا ا  ن511 ال

-Dia ق ت ود عل اليوناني ة  ت ينق الاللthrough
 ن 512

                                                 
506 * Richard, J., C., [et.al.], Dictionary of Language Teaching & Applied linguistics. Longman Group 

UK Limited,2nd edition 1992, Ninth impression 1999,(sociolinguistics). 

507 Onions, C., T., 1966, (un-2).  

 ن(a-4)الحدر السا تل  508
ًاالل ص 509  ن 59ان  ق  جي  محد عريد ال محملن لم هظية ي  و  الحتل ات ا ديدم ي الي
  عالقت  مب)هوة الحتل  ن)س ن amorphous languageالت ليل الدمل  على ال)هوة اللغوي لكل ممل مقا الت محتل   س ت    ي  حل 510
 ن(amorphous language)(ل 2002ال ظ  الوحد لحتل ات اللسانيات املجتطاعيةل  ال  ا ق مكتت ت سيت الت  يتل  511
512 Onions, C., T., 19866, (dia-). 
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dialinguistics ًي 1986ل 1982ق عل  اللغة الت)اعلا ا و ل (ن عل  اللغة املتحا  رم
 ن(1989  لريكا(ن دراسة املزد اجية اللغوية ال ظ  الوحد

 عةةةة ت عةةةةمل اللهظةةةةةل  ةةةةإا مةةةةمل حةةةةت  lectقةةةةد داللةةةة  علةةةةى ا ةةةةار  dia-مبةةةةا أا السةةةةا قة 
يةةدل  linguisticsالحةةتل  الةةابور أا ية قةةل  ةةة دراسة املزد اجيةةة اللغويةةة( حيةة  عا محةةتل  

ت ةة  عةةمل  جةةود شةةا   dia- دراسةةة اللغةةة دراسةةة علطي ةةةل  السةةا قة  الةةر  ةةت علةةى  اللسةةانيات( 
ن dialectعةةةة ه أ   ي ةةةة  أ نننع ن  اسةةةةتخدم  قياسةةةةا  علةةةةى محةةةةتل   ي )ةةةةا الةةةةالل شةةةةا  أ 

نةقل  ة دراسة اللغةة(ل  السةا قة نةقلة   ل) ةة  املزد اجي ةة(  حةار مقا ةل  linguistics محتل  
   د ا و  نل ةظ بلطةة  الت)اعةل(  القا الا األ ملاالحتل ق  دراسة املزد اجية اللغوية(ن أما 

اةةةاه السةةةا قةل  ي مقا لهةةةا ع ةةةد   لريكةةةا بلطةةةة  املتحةةةال(ل  ي اةةةاتني قةةةد اةسةةةت طل  ل عةةةة 
ل  انوةةا ة عل اسةةت الة توا ةةت اةةدد مةةمل م)هةةوة dia-ال عتةةني االةةتال  عةةمل مةةا تاديةة  السةةا قة 

مل يشة   ةد ره عل محةتل اق  (دراسة املزد اجية اللغوية مسطى بل ت عة على حدمل  قول اق 
 اللغة املتحا (  بالا ال كسن   عل  اللغة الت)اعلا(   عل 

 ل ةةةل  اعتطةةةاد بةةةل مةةةمل ا ةةةو     لريكةةةا علةةةى اةةةايمل الحةةةتل ني نةةةا   مةةةمل د ر املزد اجي ةةةة 
اللغويةةةةة ي عطليةةةةة الكشةةةةل عةةةةمل عالقةةةةة أنةةةةوان اللهظةةةةات  يطةةةةا  ي هةةةةال  عالقتهةةةةا مةةةة    ضةةةةهال 

ور الةة جيس ي  املتحةةال  يطةةا  ي هةةان   القةةة الت)اعةةل القاجطةةة  ةةني ااتةة  اللهظةةات بانةة  اةةا ا ةة
ًي م ةة   ت عةةة ا ةةو ل  عطليةةة املتحةةال  ةةني ااتةة  اللهظةةات بانةة  اةةا اةةور املاتطةةاة ع ةةد رمةة

    لريكان

-pre ق ت ود عل الالتي ي ةpræ  ا  ول  علpré ل  ت ينق قريل نلاbefore ل ي القدمةin 

front
 ن 513

preliterate language ًي   لريكا(ن  ق لغة قريكتا ي ة رم
iterate languagesprel ق لغات ماقريل الكتو ة ع  ااي  ال)الي(ن 

  ةني م عهي هةا تة ع  ااه السا قة  ة قريل( ي القا لني  ال   ينيل حية  نة ى أا نقتةة املت)ةاق
 ةةةةة قريل(ل  نقتةةةةة ا ةةةةال   ي هطةةةةا ت تهةةةةا ي  pre-تريةةةةدأ مةةةةمل ت عةةةةة بةةةةل  احةةةةد م هطةةةةا للسةةةةا قة 

ًجان  ل   است طال ال ج  األ ل  سيلة ا   است طال الثا   سيلة ال بيت ال

                                                 
513 Onions, C., T., 1966, (pre-). 



 

 

255 

-peri ق ت ود عل اليونانيةpéri  ت ينق حهو ل about, around  الد  ارroundabout
 ن 514

peripheral languageابال   ال  ا(ن لغة التخوة ال ظ  ق اللغة اهلامشي ة  
ًي   لريكا(ن 1982(ن لغة الارجي ة ا و 1989الوحد  ل رم

السا قة  كلطة  حهو ل( ت   ااه
 ة اهلامش(ل  pheralاات  السا قة م  جاراا ن  تة ع  515

ًات  ل  التخوة(ل   ا ار (ن  يش  ماريو  اي عل أا ااا الحتل  ية اد     اللغة الر ت  ب  ية
أ   ات  نوعي ة  طوعة لغوية أ  أس م لغوية قد اةبتسري   شكل ا  اوا نتيظة  ملن)حال  مريك  

ا طاعة اللغوية األ لي ة لتتحل مبظوعة لغوية أال ى أ  عاجلة لغوية أال ىل ممل
 ن 516 

 ت عة الحتل   ة لغة التخوة( مل يقةدة ل ةا ت رية ا  دقيقةا  عةمل مةا أشةار علية  مةاريو  ةاين حية  
 ةا ِ عا م)هوة التخوة ي اللغة او ل

ه
بةل    التالخ  ةق م تهةىلنننال)هح ل  ني األهروهةني  مةمل احلةد د  ال

 ن 517نننلقةه  ية أه  أهربل يقالق  الا على يه   ممل األهر ب
 migrantاملجتطةةةاعا  اةةةو محةةةتل   ةةةده ي الةةةدرع اللسةةةا   طقا ةةةل  لغةةةة اامشةةةي ة( لل

language  ْالاي يش  عل اللغة ا لي pidgin  ن518ا  الر نشأت ج  ا  احتكاك لغتني م 
ارجي ةةةةة( الةةةةاي يحةةةةل  ألا يكةةةةوا مقةةةةا ال     ةةةةد اةةةةاه ال)ارقةةةةات نريقةةةةى أمةةةةاة القا ةةةةل  لغةةةةة ال

علةةةى الحةةة يد التقةةةا لا   جةةةود أي  لةةةريس  يةةة   سةةةريت عةةةدة peripheral languageلحةةةتل  
 ن  الدمل 

-over ًيةةة القدُيةةة ل excessivelyل  ةةإ  ا  above ت ةةينق  ةةوق  oferق ت ةةود عل اللغةةة ان لي
though the wholeالالل الكل 

 ن 519
overcorrectionن 1982غةةة ي التحةةويت  ابال   الةة  ا(ن تحةة ي  م)   ا ةةو لق الريال)

ًي   لريكةةةا(ن  ةةة   التحةةة ي  (ن 1989تحةةة ي  مغلةةةو  ال ظ  الوحةةةدل -تحةةة ي  زاجةةةد رم
 تح ي  مريالا  ي    ي السيد(ن

                                                 
 ن (-peri)الحدر السا تل  514
 ان   أيضا ق أمحد ش)يت التيتن لم هظية  و  الحتل ات –ن 193ل ص1977ل 2ل  15ا اد أنريا  ال  بن لالسوا ت  اللواحتلن جملة اللساا ال  يبل م  515

 ن58ل ص1982ل 1ل  29ال لطية ا ديدم م  ت عة للسوا ت  اللواحت الشاج ةلل جملة اللساا ال  يبل م 

516 Pie, M., & Gaynor, F., a Dictionary of Linguistics. Philosophical Library-New Jersey,1954, Reprinted 

1975, (peripheral language). 
 لساا ال  بل مادم ي (ن  517
518
م.م(migrant language)اوظرممحداصمبليبكد.مدلحممالح  ي  تماليثميم،مم

519  Onions, C., T., 1966, (over) 
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تة عةةة  اةةةاه السةةةا قة  ةةةة الريالغة ي(ل   م)ةةة  (ل   زاجةةةد(ل    ةةة  (ل   مغلةةةو (ل   مريالغةةةة 
ًيةةةادمل أ  ان ةةة ا  أ  الريالغةةةة ي تحةةة ي  لغةةةة  يةةة (ن  بةةةل اةةةاه ال عةةة ات تةةةد ر حةةةول م)هةةةوة ال

ةت م عيهةا   كلطةة   ة  ل م)ة  ( ل عةة  املبت)ةا جونجية أ  عانية ي يد الةتكل  اابا ةان  حس 
أ   over ت ينق  ةوق  hupérالر ت ود عل اليوناني ة   hyper-ت اد  السا قة  الر السا قةااه 
  520لovermuchمة)   
تةةة اد   (  قةةةد بةةاا  سةةةريتتحةةة ي  مغلةةو   ةةةة مغلو ( بطةةا يق  over-ت عةةةة السةةا قة أم ةةا 
correction-pseudoمحةةتل  م)هةةوة مةة   overcorrectionمحةةتل  م)هةةوة 

ن  السةةا قة 521
-pseudo  ت ةةةةود عل اليوناني ةةةةةpseudës غةةةة   ةةةة ي  ل أ  522ل زاجةةةةل ت ةةةةينق بةةةةانبnot 

true
ًي   لريكا  قد ت عها 523 ن correction-pseudo ة زاجد( بطا يق تح ي  زاجد ن أما رم

 أدق ن  ا  لق نا عل ت ري  السا قة ن)سهان   أرى أا ت عتها  ة تح ي  مغلو (
-non ق ت ود عل الالتي ي ةnõn  ت ينق ملل ليس not

 ن 524
standard language-non ًي   لريكا(ن  ق لغة غ  جونجية رم
non "U" languageًي   لريكا(نق لغة غ  ا   ام يني  رم

native variety-nonًي   لريكا(ن  ق و ب مل أالا رم
standard varieties-non ق نوعي ات غ  متواو  عليها اطود عياد(ن 
verbal interaction-nonق الت امل املتحا  غ  الكالما اطود عياد(ن 

 اللسةانينيعة األالة م ت كةس توجة  أال ى  ة مل(ن  ال   تة ع  ااه السا قة تارم  ة غ (  تارم
  مل( أ  غ (ن  عل است طال  non- سا قة ال )ا  الر تريدأي ت عة الحتل ات األج ريية 

-in ق ت ود عل الالتي ي ة-in  ت ينق ود against
 ن 525

linguistic inequality ق الالمسا ام اللغوية اطود عياد(ن 
 مسريوقة  ة أل( الت  يلن تة ع  السا قة  أدام ال )ا  مل( 

                                                 
  ن(-hyper)الحدر السا تل  520
ن  ي ةت  عةمل متث لة  اةاا الوقةون ي linguistic varietyيدل م)هوة الحتل ني  على  جود اا لة  اعية ممل متكل   أ  باتةت لتطث ةل اللغةة الثانيةةل أ  ال ةون اللغةوي  521

ًي   لريكان –التأ  الل ن اة ااه اللغة أ  ااا ال ونن   ن  (hypercorrection)م ظ  الحتل ات اللغويةل ان  ق رم
522 Onions, C., T., 1966, (pseudo)  
 ن 29ل ص1980ل 46اطود خمتارن لالسوا ت  اللواحتلل جملة جمط  اللغة ال   يةل   523

524 Onions, C., T., 1966, (non-) 

 (in2) الحدر السا تل  525
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-anti ت ود عل اليوناني ة قant, anti الر ت ينق الضد  أ  ال كس opposite  ل  الضد أ
instead    دمل  مملل أ  عووا  عمل againstل القا 

 ن526
antilanguageًي   لريكا(ن1986ق لغة م ادية ا و ل  (ن لغة  قوتة رم

  ة م ادية(  تارم أال ى  ة  قوتة(ن  تة ع  السا قة ي ااا الحتل  تارم

-inter ق ت ود عل الالتي ي ة  ت ينق  نيbetween
 ن527

interlanguage ل  ي ال) نسةةةةةةةيةinterlangue ق  لغةةةةةةةة املتحةةةةةةةال الةةةةةةةد   مبةةةةةةةا  يهةةةةةةةا اللغةةةةةةةات
 (ن لغة  سيتة السدي(ن1982امل تالحي ة  ابال   ال  ا(ن لغة د لي ةل لغة عالي ة ا و ل

دا القا ةل األ ل حية  نة ى عة inter-ال عةات ت رية ا  اةددا  عةمل السةا قة ااه بل نل ظ ي  
يقا لهةةةا ي ال   يةةةةق  inter-ال بيرييةةةة موسةةة ة جةةةدا ن  هةةةل يحةةة  أا نقةةةولق عا السةةةا قة  أا   يتةةة 

 املتحال الد   مبا  يها اللغات امل تالحي ة؟ذ

-re ق ت ود عل الالتي ي ة-re  ت ينق عانية again  ن528م)هوة التك ار(ن 
replacing languageًي   لريكةةةا(ن اللغةةةة 1982ق اللغةةةة احلال ةةةة ا و ل يةةةة رم (ن لغةةةة م   
 الستريدهلة   ي السيد(ن

restructuring of dialectsق ععادم   ا  اللهظات ال)ه ي(ن 
ة(ل ي الحةةتل  األ ل قةةد تة عةةا  ةةة احلال   ingالةةاي حلقةة   placeنةة ى أا السةةا قة مةة  ا ةةار 

لة(ن  مبةةا أا السةةا قة  يةةة(ل   مسةةتهريده ت ةةينق  placingت ةة  عةةمل م)هةةوة التكةة ار  بلطةةة  re-  م   
الووةة  أ  الكةةاال  ةةإا الحةةتل  ي ةة  عةةمل لغةةة أةعيةةد  وةة ها  مكااةةا ا غةة اي أ  انقليطةةا أ  

م عمل ما لا   ا   صةال  ة أالة ى و  لغة مكاا لغة)هوة ععادم ت ل ال عة األ ل  الثانية م  ِّ
 بلطة  ععادم(ن ال عة الثالثةن أما الحتل  الثا   إا ت عة السا قة  ي  قد توا ت م   

-dis ق ت ود عل الالتي يةdis  تدل على ال )ا negative   أ  ح ماprivative
 ن529

displaced languageًاحة ا و ل ًي   لريكا(ن 1982ق اللغة ال  (ن لغة م  ام رم

                                                 
 ن (-anti)الحدر السا تل  526
 ن (-inter)الحدر السا تل  527
 ن(-re)الحدر السا تل  528
 ن (-dis)الحدر السا تل  529
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ًاحة(   ال   ام(ن  الحتل  ي   عمل  edالاي أةحلت ل   placeلسا قة م  ا ار تة ع  ا  ة ال
ن اللغة الر استري دت عمل مكااا ا   غ اي أ  انقليطا أ  ا لا 

-endo ق ت ود عل اليوناني ةéndon  ت ينق داالل within
 ن530

endoglossic languageًي   لريكا(نق لغة وط   ي ة رم
-exo د عل اليوناني ة ق ت وéxõ   ت ينق الار outside

 ن 531

exoglossic ًي   لريكا(ن  ق لغة مل وط ي ة رم
لو ةةةةل اللغةةةةة  الةةةةداالل  endo-اةةةةاتني السةةةةا قتني  كلطةةةةة  وةةةةط ية( للسةةةةا قة   لريكةةةةا  نقةةةةل
inside ل  بلطةةةة  مل وةةةط ية( للسةةةا قة-exo   لو ةةةل اللغةةةة  ا ةةةارoutside  ن  أرى أا الت ريةةة

 قتني نةةاتني الكلطتةةني يكسةةريها   ةةض اللةةريس  الغطةةوب ملرتريةةا  بلطةةة تضةةط مل عةةمل اةةاتني السةةا
 أحةةةةةد الحةةةةةتل ات الةةةةةر تةةةةةدل علةةةةةى م)هةةةةةوة  اةةةةةو محةةةةةتل  ي ةةةةةد subordinationمبحةةةةةتل  

ن  أحسةةت لةةو أا ت عتهطةةا بانةة  532حقةةل م ظطةةا ال القةةات الدمللي ةةة الةةر تكةةوا داالةةل أي
 لكاا نلا أدقن غ  الي ة( للثا  ( ل  لل   لغة الي ة ة لغة 

-mono ق ت ود عل اليوناني ةmónos  ت ينق م ) د single, only ل  حيدalone 533 ن 
monoglot ل ال ظ  1982ق   د أحادي اللغة اطود عياد(ن أحادي اللغة ا و

 ل   لريكال مريارك مرياركل   ي السيد(ن األحادي اللغة  ابال   ال  ا(ن 1989الوحد
monolingual (نسية  ي ال monolingue ق أحادي اللغة  ابال   ال  ال اطود عيادل

ل  ساة   بةل اطد  وزيل   ي 2002-1989ل   لريكال ال ظ  الوحد1982ا و 
 السيدل شا (ن   يد اللساا السدي(ن

monolingualism ًي   لريكا(ن األحادية اللغوية     ي السيد(نق أحادي ة اللغة رم
-uniتي ية ق ت ود عل الالüni ن 534 ت ينق  احدل م ) د 

unilingual  ي ال) نسية unilingue ًي   لريكال  ساة   بةل   ي ق أحادي اللساا رم
 السيد(ن  حيد اللساا السدي(ن أحادي اللساا شا (ن 

                                                 
 ن (-endo)الحدر السا تل  530
 ن (-exo)الحدر السا تل  531
 ن99ل 98ل ص5(ل  1998أمحد خمتار عط ن عل  الدمللةن  القاا مق عا  الكتتل  532
533 Onions, C., T., 1966(mono-) ن 
 ن (-uni)الحدر السا تل  534
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سةت طلة ي أغلةةت أنة  اترية   ةيغة  أحةادي( ال mono-نل ةظ ي ت عةة اطةود عيةاد للسةا قة 
ن ل  اةةا بلطةةة لةةيس هلةةا مقا ةةل  ي الحةةتل  األج ةةيب  ةة د(زاد ي القا ةةل بلطةةة  الحةةادر غةة  أنةة 

 ن نل ظ أيضا  ت) د السدي  كلطة    يد( ع د ت عت  هلاه السا قة

-homo ق ت ود عل اليونانيةhomós   ت ينق ن)س ل شريه same
 ن 535

homogloss  نسية (ي ال homoglosseن  حيد 0220ق أحادي اللغة ال ظ  الوحدل)
 اللغةل  أحادي اللغة  ساة   بة(ن م ظ  لغات مت د  الكتا ة   ي السيد(ن 

نةة ى أا  ةة ي السةةيد قةةد أالتةةأ ي نقةةل اةةاا الحةةتل   ضةةال  عةةمل  قوعةة  ي ت عةةة الانئةةة 
 نhomo-للسا قة 

-bi ق ت ود عل الالتي ية-bi  ت ينق م تنيل اع اا twice ل و لdoubly
 ن 536

bilingual ل) نسةةةةةية  ي اbilingueًد   اللغةةةةةة اطود عيةةةةةادل ال ظةةةةة  الوحةةةةةد (ن 2002ق مةةةةة
ل  ةة ي السةةيد(ن ع ةةاجا اللغة جمةةدي  اريةةة  بامةةل اله ةةدع(ن ع ةةاجا 1982ع ةةاجا لغوي ا ةةو 

ًد   السةةدي(ن ع ةةاجا اللغةةةل  ع لغوي ا ةةو ل ًت(ن م (ن 1986اللغةةةل متريةةون  لغتني عليةةة عةة
  حورم نريي ي ة اطد  وزي(ن لغتةا  ال)ه ي(ن مةتكل  ع اجا لغوي  ساة   بة(ن مت د  لغتني

  لغتني شا ( 
 

-di ق ت ود عل اليونانيةdi  ت ينق مهث ىنل م تني twice
 ن 537

diglossia ق ازد ا  اللهظات اطود عياد(ن ازد اجية اللغة ع  ااي  ال)اليل ت   ل
ًي   لريكال ال)ه يل شا (ن املزد1986ا و   ا  اللغوي الليل ل اطد  وزيل رم
(ن هلظات عوا ية أ و  ك  2002ل  ابال   ال  ال   ي السيدل ال ظ  الوحد1990أمحد

ًد جة ا و ل (ن ع اجية السدي(ن ازد اجية اللغةل لغة 1982أمحد  اقادر(ن لغة م
ًد جة  ساة   بة(نع اجية اللغة عميل ي قوبل ال ظ  الوحد (ن ع اجية اللغة  لغة 1989م

ًد جة   مريارك مةريارك(ن املزد اجية اللغوية ساما عياد ح  ا(ن م
diglotteن1990ق مت دد اللهظات الليل أمحد) 

                                                 
 ن (-homo) تل الحدر السا 535
 ن (-bi)الحدر السا تل  536
 ن (di-2)الحدر السا تل  537
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تةةةدملا علةةةى تكةةة ار الواحةةةد د ا جتةةةا زه املع ةةةنين  اةةةاه  di)-(  bi)-(نل ةةةظ أا السةةةا قتني 
قةا لني عل التريةادل الريسةيْ  ةني ال الحتل ات الشار عليهاالدمللة هلاتني السا قتني قادت ناقلا 

 ن bilingual  diglossia للطحتل ني   ع اجا(   ازد ا ( 
  ةةةةة مت دد( بطةةةةا يق  مت ةةةةدد اللهظةةةةات(  di)-(قةةةةد تةةةة ج  السةةةةا قة  الليةةةةل أمحةةةةد نل ةةةةظ أا 

diglotte ن  اا ت عة الانئة 
 لو دقق ا ال    ي القا ل الثا  الختار ممل قريل علية  عةً ت ل   ةا مةمل الوالةة األ ل أا القحةود 

لغتةةنيل  اةةاا مةةا أ ةةري  ال جةةل  شةةكل نريي ةةا متكلطةةا  لريةة  علةةى لغتةةنيل أيق اةةو أي رجةةل قةةد نة 
ن) وةة  مةةمل م)هةةوة الحةةتل  أ مل ل  مةةمل ال)هةةوة اللغةةوي ال ةةاا  عانيةةا  غةة  أا ي ت  ي)هةةا لةة  جتةة  ه 
عل م)هةةةةوة ال ةةةةاج  أ  الكتةةةةت الةةةةر تتطيةةةةً  اسةةةةتخداة لغتةةةةنيل أيق أا م)هةةةةوة بلطةةةةة  متريةةةةون( 

ا بةةل ل  اةةاا القحةةد مل يتةةوا ة مةة  ع حةة ي الحةةتل  اللغةةوينيل ألingprint ةة  الترياعةةة يةقحةةد 
ال ةةاج  اللسةةةانية ال   يةةة   تسةةةتخدة  ةةيغة القا ةةةل  متريةةون  لغتةةةني(ن أمةةا ت ريةةة ا  عةةمل ال ظةةة  
ًت عيةةةاد  هةةو اسةةةت طال   ضةةةه  القا ةةل  م ظةةة  ع ةةةاجا  التريةةون  لغتةةةني علةةى حةةةد قةةةول عليةة  عةةة

 ن lingual dictionarybiاللغة( لحتل  
-tri ق ت ود عل الالتي يةtrés  اليونانية treîs  ت ينق عالعة three

 ن 538
triglossiaق املزد اجية اللغوية الثالعي ة ع  ااي  ال)الي(ن  

ن  ي القا ةةةل ال ةةة يب  ةةةد أا ل) ةةةة  املزد اجي ةةةة( مل 539عالعةةةة عةةةمل الةةة ق  tri)-(ت ةةة  السةةةا قة 
؟ذ  األدق اةةو تكةةوا لغتةةاا  قةةْ عةةال  لغةةاتل ا بيةةل )-(biأ   )-(diة السةةا قت ةة  ع هةةا عمل 

 ن 540(ا ن   عمل ااا الحتل   القا ل  عالعي ة لغويةأ

-poly ق ت ود علpolu  ت ينق الت دد many
 ن541

                                                 
 ن(-tri)الحدر السا تل  538
539 Onions, C., T., 1966, (tri-). –  ن  تة ج  ع ةة ااي  26ل ص1980ل 46 ان ةة  أيضةا ق اطةود خمتةارن لالسةةوا ت  اللواحةتلن جملةة جمطة  اللغةةة ال   يةةل

ل حية  عا اةاا الحةتل  قةد Ralph Fasoldالةاي أل)ة  رالةل  اسةولد  The Sociolinguistics of Societyمةمل بتةاب  triglossiaال)ةالي محةتل  
ًيةً خميل)ةا ي حبة  لة  نشة ه عةاة  ان ة ق –ن Triglossia and Swahili-English Bilingualism in Tanzania   ةوااق  1978اسةتخدم  عريةد ال 

  الس د(ن 592 ال اج (ل  559ل 76(ل ص2000عةق ع  ااي   اة ال)اليل  ال يابق جام ة اللا س ودل ن عل  اللغة املجتطاعا للطظتط ل ت  رالل  اسولد
 ي مس د الكتابن  triglossiaلحتل   ع   ي ت عت  ت عت  لكتاب رالل  اسولدل ا نأىي  76ي تطد ع  ااي  ال)الي القا ل  عالعي ة اللغة( ي  ) ة  540
 ن (-poly)الحدر السا تل  541



 

 

261 

polyglot  ق متكل   أبث  ممل لغتني حسمل الس  اا(ن مت دد اللغات  ابال   ال  ال ال ظ
ل   لريكال  ساة   بةل مريارك مةريارك(ن مت دد األلس ة السدي(ن 2198ل ا و 1989الوحد

 شخص متكل   أبث  ممل لغتني شا (ن متكل   لغات عدم   ي السيد(ن
polyglottismت دد (ن م   ة عدد ممل اللغات شا (ن 1982ق مت دد اللغات ا و ل

 األلس ة السدي(ن القدرم على التكل   لغات عدم   ي السيد(ن 

 
 
-pluriن 542ق الت ددق  ت ين 

plurilingual ن 2002ل ال ظ  الوحد1982ق مت دد اللغات ا و) 
plurilingualism ل 1989ل ال ظ  الوحد1982ق ت دد اللغات  ابال   ال  ال ا و

 (ن ماات الت ددية اللغوية   ي السيد(ن 2002  لريكا(ن ت ددية لغوية ال ظ  الوحدل
-multiالالتي ية  ق ت ود علmultus  ت ينق الت دد much, many

 ن 543
multidialectal ق مت دد اللهظات   لريكا(ن 

multilingual  نسية (ي ال Multilingue ن مت دد)ق الت دد اللغات  ابال   ال  ا
ًي   لريكال السديل  ساة   بةل    ي السيد(ن ن  لغات  اللغات ا و  ي م ظطي  ل رم

لغات شا (ن مت ددم اللغات ال)ه ي(ن مت دد اللغات ال ظ   مت ددمل  متكل 
 (ن2002الوحد

multilingualism ًي   لريكال شا (ن 1982ق ت دد اللغات  ابال   ال  ال ا و ل رم
(ن ت دد اللغاتل ت ددية اللغات  ساة   بة(ن 1986ت دد اللغاتل  ت دد لغوي ا و ل
 (ن ماات ت دد اللغات   ي السيد

   أا  الل و ات الر تكت ل ت عة السوا ت الثال  الر ت   عمل الت ددق ناب

                                                 
 268روا جوادن لمستدرك م ظ  السوا ت  اللواحتلل  ص 542

 ن (-multi)الحدر السا تل  543
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أن  ي   عمل شخص مةتقمل  multilingualأ مل ق نل ظ ي ت عة عريد ال سول شا  لحتل  
ق  ن  لغةةةةةات مت ةةةةةددم(ل  مةةةةةتكل  لغةةةةةات(ن  ي اةةةةةاا  القةةةةةا لني   للغةةةةةات عةةةةةدمل  اةةةةةاا متظةةةةةل  ي

قةا لني  مل  ةد مةا يشة  عل بلطةة  مةتكل (ل أ   ن ( الةر مب ةىن اةايمل ال لة  الحتل  الةاي نةقةل
الةةةةاي تةةةةة ج   ةةةةة متكل   ةةةةأبث  مةةةةمل لغتةةةةني(ل  polyglot ةةةةاحتل  بةةةةالا احلةةةةال ي محةةةةتل  

الةاي  polyglottism  ة شخص متكل   أبث  ممل لغتني(ل   ة متكل   لغات عدم(ل  محتل  
 التكل   لغات عدم(ن  تة ج   ة م   ة عدد ممل اللغات(ل   ة القدرم على

 كلطةةةةةة  مةةةةةاات(+  يةةةةةة( الحةةةةةدر  -ismق ي ةةةةة   ةةةةة ي ع ةةةةة ااي  السةةةةةيد  الالحقةةةةةة 544عانيةةةةا  
ًيةةادمل  الحةة اعال  اسةةت طال دال ةةني ي ةة اا عةةمل شةةا   احةةد مل ُيكةةمل أا ن ةةده عمل مةةمل احلشةةو  ال

ًيةةادم ةةة ماات الت ددي ةةة اللغويةةة(  يةة  شةةا  مةةمل ا plurilingualism  عةةة محةةتل     صةةال ل
  يةةة  حيةةة  ابت)ةةةى  ةةةة ماات ت ةةةدد اللغةةةات( multilingualismلحةةةتل   ت عةةة  مقا لةةة  الةةةاي

 نpluri-لسا قة  عدة دقت  ي القا ل األ ل نل    أيضا  ي أع ا  ت عت  ل كلطة  ماات(ن 
-hyper ق ت ود عل اليوناني ةhupér  ت ينق  وق over

 ن 545
urbanism-hyperًي 1989ل ظ  الوحدق احلالقة  ابال   ال  ال ا (ن ت)ا   حضة ي رم

 (ن تق    الل)ظل مريالغة ي التطديمل   ي السيد(ن 1982  لريكا(ن تق    الل)ظ ا و ل
لو دقق ا ال    ي بي)ي ة ت عة ااه السةا قة لتلطسة ا أمة  اا لةة تووةي   ة)ة ال)وقي ةة التطثلةة 

الكلطةةة   االتيةةارعل االتيةةار بلطةةة  تق  ةة ( ي الكةةالة ال سةةوب عل الدي ةةةل  هةةاه ا ا لةةة قةةادت 
ت ةةةةالت اةةةةو ال اعي ةةةةة  حالقةةةةة( الةةةةر ت ةةةةين ل

ة
ةةةةيِّسل  قيةةةةلق ال ةتهكه

ِلتق ال ةةةةا  ةته ه
التحةةةة ُّ   ةةةةال ال   ن  ال

ًداد على قدره التكيس الاي   546لي يد أا ي
 ل ةةل   وةة  بلطةةة  حالقةةة( د ا اعتريةةار مكونةةات اةةاا الحةةتل  أ ضةةل  كثةة ل ألا عطلي ةةة 

تةار عمل م تريةة  اةاق املشةتقاقل  ا   الحتل ات ال   ية   د نقلها تقوة على  ساجل أر ة  مل ية
ل  حالقةة( اةا انحيةا ل  اةا أ ة  ل  الوسةيلة التخةام ي القا ة547 ا ةازل  الت  يةتل  ال  ة 

  ممل الوساجل األال ى ي نقل ااا الحتل  على حد ما أراهن 

                                                 
 ن multilingualism محتل   multilingualملرتريانها جبطلة مقوملت  ليلية لقا الت محتل  ت  يضا    (ism–)س تت ق عل الالحقة  544
545 Onions, C., T., 1966 (hyper-)ن 
 دم حالت(نلساا ال  بل ما 546

ًا ين ال هظية ال امة ل عة الحتل ات  توحيداا  ت طيتهال ص 547 ًيد ممل ااه الوساجلل   لى سرييل الثال ا اك ممل 40اطد رشاد احلط ن  ا اك   ض ال اج  الر ت
ل  الت  يتل  ال   ل  ال ا ن حي  تدالل  سيلة انحيا  ياب  س   ساجل تلظأ عليها ال   ية ألجل تتوي  لغتها  جو محتل ا ال  ااق املشتقاقل  ا ازل  ال عة
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-de ق ت ود عل الالتي ي ة-dẽ ق أس)ل ممل  ت ينdown ل   يدا  عملaway ل ممل جانت
aside

 ن 548
dedialectalization (ن عزالةةةةةةةةةةةةة املالةةةةةةةةةةةةتال  1982ق تقلةةةةةةةةةةةةص ال)ةةةةةةةةةةةةوارق اللهظيةةةةةةةةةةةةة ا و
 ( توحيد هلظا   لريكا(ن1989اللهظا ال ظ  الوحدل

decreolization ل  ي ال) نسةةيةdecroelisation ًن ق عزالةةة  ةة)ة الك يولي ةةة اطود عيةةاد(ن نةة
ًي   لريكا(ن )ة ال ًي  رم  تهظني اللغوي ت   (ن اظ  ال

 لن يقة متطثلة ي ت عة ااه السا قة لةدى م عيهةا اةا الةر سةلكها   لريكةا  ضلأرى أا أ
 قيةةةة ال عةةةات  ي قحةةةها    الدقةةةة مةةةمل جهةةةة أالةةة ىن أمةةةا لحةةة  مةةةمل جهةةةةحيةةة  عاةةةا متتةةةاز  القِ 

 عمل ااه السةا قة بطةا ي ت عةة ا ةو  ااا  انوا ة عل عدة  جود الدقة ي الت ري املالتحارل 
ل ا  إزالة   ض الشا   ت ك   ضة ل أ  تقليةل احلظة  ال ةاا  مةمل  هلا  كلطة  تقل ص( الر توحا

ًي ن   اللغة ال
ًي (  creolization ياالا على   لريكا ت عت  لة  ًي ( يق  اظ  ال ل decreolization ة م

ًا (ن لةةةاال  القا ةةةل الحةةة ي  قةةةد  وةةة creolizationألنةةة  ي مةةةدالل محةةةتل     القا ةةةل  امتةةة
ًا (ن  decreolizationلحتل    ي م ظط  او  اظ  املمت

-post ق ت ود عل الالتي ية الوستىposte ن  549 ت ينق   د 
creole continuum-postًي  اطود عياد(ن  ق سلسلة ما  د ال

ً جة ممل  مةا +  حي  عا  ما  د( ما(  ي ج  اطود عياد ااه السا قة  ة   د( مضي)ا  هلا  
   د(ن 

-co ق ت ود عل الالتي يةcoadjutor  ت ينق الحاحرية together
 ن 550

colinguismeق اللغة الحاحرية ت   (ن 
 وي  ي  يغتهال أي أن  قد نقل  نل ظ ي ت عة ااه السا قة أا ال ج  قد نقلها د ا

  السا قة نقال  مرياش ا ن 

                                                                                                                                               
ل 27ان  ق علا القا ال لالحتل  الوحد  مكانت  ي الونمل ال  يبلل جملة اللساا ال  يبل ن –وطمل  سيلة ا ازل  تدالل  سيلة ال بيت وطمل  سيلة ال   ن 

 ن 82ل ص1986
548 Onions, C., T., 1966, (de-)  
549  Onions. C., T., 1966, (post-) ن  
 ن (-co)الحدر السا تل  550
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-paraل اليوناني ة ق ت ود عpará  ت ينق جبانت by the side of ل ما  دbeyond
 ن 551

paralogue  محتل    نسا(ق جمت  السدي(ن رنانة مريارك مةريارك(ن  
يكت ةل اةةاا الحةةتل  غطووةةا  ي ةةود عل عةةدة الةةتطكمل مةةمل م   ةةة محةةدره ي الةةدرع اللسةةا  

 ت ةينق  para-السةا قة مةمل وا أنة  مكة وجةدنا شكل عاةن  لو  كك ا مكونات اةاا الحةتل  ل
 ن لةةة   شةةةكل  اوةةة  أا  ن 552ل بةةةالةل التةةةاب ت ةةةينق بلطةةةة logueجبانةةةتل ما  ةةةدل  السةةةا قة 

دل علةةةةى احلةةةةوارل أمةةةةا تةةةة dialogue تةةةةدل علةةةةى م اجةةةةام الةةةة )سل  بلطةةةةة monologue بلطةةةةة
  ل  أستدرك سريت ت عت   ة جمت ( أ   رنانة( غ  أن  رمبا يكوا مت لقةا   paralogueمحتل  

ًي مبستويات اللغات   ن creole languages ال
-par ق ت ود عل الالتي يةpãr     ت ينق ال equal

 ن 553
 الحتل اا ال) نسيااق 

parlanceًي   لريكا(ن  ق رنانة رم
parlerق هلظةل تهكهلال  السدي(ن هلظةل تهكهلُّ ل تهكهلال   ساة   بة(ن                

الكةةالة الةةر تكةةوا نريي ي ةةة لةةدى الت ةةدعني األ ةةليني  ن يقةةة عل parlanceل  يشةة  محةةت
 ن554 اللغة

-iso ق ت ود عل اليوناني ةsosί     ت ينق ال equal
 ن 555

isoplethًي   لريكةةةا(ن  ةةةني  -ق احلةةةد اللغةةةوي الثقاي  ةةةابال   الةةة  ا(ن الةةةْ لغةةةوي عقةةةاي رم
 (ن 1989لغوي عقاي ال ظ  الوحد

السةا قة  تة ق خمتل)ةة ي الحةياغة حية  نل ةظ أا الة ج  األ ل ت ا ل اامل  ال عوا اةاه 
ل  االتةار الة ج  الثةا  بلطةة  الةْ(ل  الة ج  iso-قد االتار بلطةة  احلةد( للت رية  عةمل السةا قة 

ن أمةا  inter-األال  بلطة   ني(ن  أحست أا است طال ال ة     ةني( مل يتةأت ى عمل  مة  السةا قة 
هطا يش اا عل مدلول ااه السا قةن  ي ج  أمحد شة)يت ا تيةت  الْ(   بلطة  احلد (  بلطة

                                                 
 ن (para-1)الحدر السا تل  551
552 Urdang, L.,[et.al.],1982. P.,179 
 ن (par-1)الحدر السا تل  553
 parlanceت  ا  ةةةةة  ي الري ةةةةة  عةةةةةمل محةةةةةتل  ل  اسةةةةة45ق13ع ةةةةةد السةةةةةاعة  2005ن 10ن 24ي يةةةةةوة السةةةةةري   www.wikipedia.comعةةةةةدنا عل موقةةةةة   554

  وق  ا على األ ل    نتحدى للثا ن  parler محتل  
555 Onions, C., T., 1966, (iso-) 

http://www.wikipedia.com/
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ل 557ل  ي عهةةا اطةةود  هطةةا حظةةازي  ةةة تسا ي(556اةةاه السةةا قة  ةةة مسا  ل متسةةا  ل مت ةةادل(
تتالقةةى مةة  مةةا تشةة  عليةة  بةةل  اةةاه ال عةةات   نل ةةظ أان   558 تة عةة  أيضةةا   ةةة ن  ل  مسةةا ي(

 أ التوحيدن  السا قة ن)سهال عمل  أا نقلها ي قح  مريد
 

-semi ق ت ود عل الالتي يةsẽmi  ت ينق نحل half ًجا ًجال  شكل ج  ,partlyل ج

partially
 ن 559

formal speech-semiًي   لريكا(ن  ق بالة شري  ر ا رم
ً ن  مةةا اعتطةةده  semi-اعتطةةد   لريكةةا بلطةةة  شةةري ( ل عةةة السةةا قة   ةةدمل  مةةمل نحةةلل أ  جةة

 الكالةن ااا   لريكا أ لا  أ ق  لو ل مستوى 
 ا لالثاص  اللواحق

سةةةة ل ظ أا أغلةةةةت اللواحةةةةت ي الحةةةةتل ات اللسةةةةانية املجتطاعي ةةةةة ت تطةةةةا عل مةةةةا أ ي ةةةةاه 
 اةةا اللوا ةةت ا ا ةةة  الحةة)ات  اللوا ةةت  derivational affixesاملشةةتقاقي ة  560 اللوا ةةت

 ا ا ة  األ ا ن
ي ةل حيةة  عا اةةاه اللوا ةةت  ل ريةةدأ   ةة ب ااتةة  الحةةتل ات الةةر بونةة  مةةمل لوا ةةت اشةةتقاق

ًيةة ا  مةةمل محةةادر توليةةد األل)ةةاظ ا ديةةدم للت ريةة  عةةمل  تتطيةةً  إوةةا تها عل لا ةةار  ت تةة  محةةدرا غ
  لةةى سةةرييل الثةةال  561خم عةةات  م)ةةااي  جديةةدمن  غالريةةا  مةةا تغةة  اةةاه اللوا ةةت أقسةةاة الكةةالةل

 relativeاملسةةة  مل اشةةةتقاق  مةةة linguistic relativityالثةةةا  مةةةمل محةةةتل  نةةة ى ي ال  حةةة  
ل  نةةةةةةة ى ي ال  حةةةةةةة  األ ل مةةةةةةةمل محةةةةةةةتل  الةةةةةةةر تةةةةةةةدل علةةةةةةةى الحةةةةةةة)ة )-(ity إوةةةةةةةا ة الالحقةةةةةةةة 

prestigious dialect   اشتقاق  مةمل املسةprestige  إوةا ة الالحقةة ous)-(  الةر تةدل علةى
 ن الح)ة

                                                 
 ن54أمحد ش)يت ا تيتن لم هظية  و  الحتل ات ال لطي ة ا ديدم م  ت عة للسوا ت  اللواحت الشاج ةلل ص 556
 ن108لحتل لصاطود  هطا حظازيل األسس اللغوية ل ل  ا 557
 ن191ل ص1977ل 2ل  15ا اد أنريا  ال  بل لالسوا ت  اللواحتلل جملة اللساا ال  يبل م  558

559 Onions, C., T., 1966, (semi-)  

 infixes الةةةةد االل  prefixesالةةةةر تةةةةدل أ ةةةةال  علةةةةى السةةةةوا ت –ن  لكةةةةمل اسةةةةتخدم ا بلطةةةةة  اللوا ةةةةت( suffixesا ةةةةاق اللواحةةةةت  affixesن ةةةةين  اللوا ةةةةت  560
ًاالل جملةة  -suffixes اللواحت  اللسةاال لساي م ما أدرج   جي  محد عريد الة محمل مةمل لوا ةت اشةتقاقي ة  تحة ي)ي ة  ة  ع ةوااق لم هظيةة  وة  الحةتل ات ا ديةدم ي الية

 ن  59ل ص1985ل 24ن
 الحدر السا تن   561
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اه اللوا ةةةةةةت املشةةةةةةتقاقي ةالقةةةةةةا الت ال   يةةةةةةة هلةةةةةة  ةةةةةةىن ل   ةةةةةة  عل مةةةةةةدى توا ةةةةةةت 
ي   ةةةةةةض  562

 تل ات اللسانيات املجتطاعي ةق مح
 الح)ةق الدالة على )-(ousشتقاقي ة الال قة امل-1

 indigenous language لغة أالي ةن لغة  ن يةن لغة الي ةن لغة  لدي ةن لغة األاا ن
صةال  األالة  الةاي جةا  م بريةا    القا الت األر  ةة األ ل قةد  ةوة   علةى ال بةت الو ة)ا

ال  ح  األ ل ي الحتل  األج يب مل قة الح)ة يشة  عل أا الو ةو  اةو عوا يا ن  عبساب 
الد نة اللغوية الست طلة لدى عاعة لغوي ة م ي ة أ  اللغة الت ةد  نةا ي تلةا ا طاعةةل  لةيس 

ةةالقحةةود اةةو  ه  بطةةا نةة اه ي   يةةة ال بةةت انوةةاي ي القا ةةل األالةة ن ا عا   يةةة ا طاعةةة أن)سه
لغةةوي الثةةا  ي القا ةةل األالةة  مل يةةدل علةةى   يةةة ال  حةة  األ ل ي الحةةتل  األج ةةيبل ال  حةة  ال

 ن nativesأ   nationalsحي  عا بلطة  أاا ( تقا لها 
 religious language اللغة الدي ي ةن لغة الديملن 

م بةت  الاي االتة  لة  م بةت   ة)ا أدق  مةمل القا ةل الثةا  الةاي اةالتة  لة  عا القا ل األ ل
 ن )-(ousالح)ة ملحقة ل  لوه ممل religion languageاو   الحتل  األدق ل ال  عواين

 ال بيت الو )ا ي مقا ل مل قة الح)ة ي ال  ح  األ ل ممل الحتل  األج يب  ده جليا  
 أيضا ن  religious dialect (هلظة دي ي ة يق 
 لح)ةق الدالة على ا )-(iveالال قة املشتقاقي ة  -2

لغةةةة  داجي ةةةةن اللغةةةة الوالةةةدمن اللغةةةة األةن لغةةةة أ ةةةلي ةن لغةةةة أ لي ةةةةن لغةةةة 
 ال شأن

primitive language 

 ا ا  د أا القا ل األال    يتتا ت    ية الحتل  األج يب حي  عن  م بت عواي صال  
 األج يبن  ي الحتل  -ive الال قة  ال بت الو )ا الاي يتوا ت قية القا الت الر االت  هلا 

لغةةةةة  الةةةةاي اةالتةةةة  لةةةة  م بةةةةت   ةةةة)ا بطةةةةا يق  creative languageق محةةةةتل   مثلةةةة 
 ن (ع داعي ة
 الدالة على الح)ةق )-(alالال قة املشتقاقي ة  -3

 national language اللغة القومي ةن اللغة الون ي ةن لغة قومي ة  ن ي ةن

                                                 
ًيةن 1985ل 24ال نل ممل جملة اللسا59ن تطد على ما نب ه  جي  محد عريد ال محمل ي  ) ة  562  ممل اللوا ت املشتقاقي ة الستخدمة ي اللغة ان لي
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 لكةملل  ةد  نا يا   ةالل   يةة ال  حة  األ ل ي الحةتل ي اات  القا الت ت بيريا  عو مل أجدة 
القا ةةل األالةة  زاجةةد ي الري يةةة حيةة  بةةاا تةة اد  بلطةةر  قومي ةةة(ل    ن ي ةةة( مةةدعام عل اةةاه  أا

ًيادم ي ال بيت  نال
اللغةة  الاي اةالت  ل  م بت   ة)ا بطةا يق  regional language مثلها أيضا  محتل ق 

 عليةةةةا   ةةةةض محةةةةتل ات  languages _ (لغةةةةات عقليطي ةةةةة ل  (عقليطي ةةةةةلغةةةةة  ل  (انقليطي ةةةةة
 ق (al)اللسانيات املجتطاعي ة الر االت  هلا م بت   )ا لوجود الال قة 

ق (هلظةة الي ةة   (لهلظة جغ ا ي ة   (لهلظة عقليطي ة  ن historical dialectق (هلظة تار ي ة 
regional dialectق(لغة اايدم  نnguage neutral la نننع ن 

غةة  أا مقا ال ةةا قةةد ت ا  ةة   )-(al مثةةة محةةتل ات قةةد جةةا ت ي أحةةد ع حةة ي ها الالحقةةة 
 ن  ااه الحتل ات اا على ال  و التا ق ني ال بريني الو )ا  انواي

 peripheral language اللغة اهلامشي ةن لغة الارجي ةن لغة التخوةن
ي الحةتل  األج ةيب  يتوا ةت    يةة ال  حة  األ لمل األال   د أا ال بت انواي ي القا ل 

  شكل دقيت   ية الحتل تتقا ل   ري يتهطا ال بيريي ة القا الا األ ملا  أما  ن)-(alالال قة  لور د
لكةةاا  periphery language لةةو ا  وةة ا محةةتل   لوجةةود مل ةةقة الحةة)ة ي ال  حةة  األ لن

  ي ا ن القا ل األال   لغة التخوة(   
الةاي اةالتةة  لة  م بةت   ةة)ا بطةا يق لغةة  عقا يةةةن  cultural languageق لة  محةتل  مث

مةة  محةةتل    ةةِةل  ةةإا اةةاا ال بةةت مل يتةةأيت عمل  أمةةا مةةمل االتةةار ال بةةت انوةةاي بطةةا يق لغةةة الثقا
 ن culture language اوق  )-(alالال  ممل مل قة الح)ة 
 ي القا ةل  ل تةوره اةاه الال ةقةاعي ةة محةتل ا  تات اللسةانيات املجتط  د وطمل محتل 

حيةة  اةالتةة  لةة   situational contextمل  ةةد ت بيريةةا    ةة)يا  ي أحةةد مقا التةة  ال   يةةة  اةةوق 
تار ل  م بت   )اال بت انواي بطا يق  سياق الوقل(   سياق احلال(ل  الح ي  أ  ا  ة

( على األ لل   سياق حا    ( على الثا ن ا عا القا لني  اللايمل جا ا على مثلق  سياق موق)ا 
ي ر ةيد محةتل ات اللسةانيات  situation contextال بيت انواي قد مةث ال أماة محتل  

يتتل ت  وة  الدالة على الح)ة ي الحتل   )-(alاملجتطاعي ة  ا يدل  على أا  جود الال قة 
 انواين االتيار ال بيت  يتتل تاا ل  أا اللو القا ل ال  يب على ال بيت الو )ا
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ااتةة  عةة يب يةة ج   ةة  محةةتل ات تةة د  يهةةا أي مقا ةةل  ملسةةت قاق  وةة  م بةةت   ةة)ا ي 
قةد  رد مقا لة  ال ة يب علةى ال بيةت الو ة)ا  classical languageالال قة ن ى أا محةتل  

م بةت  االتة  لة قد  social dialect variationبطا يق  اللغة الكالسيكي ة(ن  ي طا محتل  
( مة  عةدة  جةود الال ةقة  موس     )ا حية  عا ال بيةت  )-(al اةوق  ت ةون هلظةا اجتطةاعا 

أنة   أي ن) وة  لحتل  يوو  الدقيت هلا اوق  ت ون اللهظة املجتطاعي ة(ل أما القا ل الختار  
 social dialectalاةةةوق للسةةةانيات املجتطاعي ةةةة الدر سةةةة( غةةة   ارد وةةةطمل محةةةتل ات ا

variation ن 
االةةتال  ي توليةةل ال  ا ةة  يكطةةمل ي  bidialectalism  bidialectism ي محةةتل ا 

 ةا يسةةتدعا  وةة  م بةةت   ةة)ا  ي األ ل  انت)اجهةةا ي الثةةا  )-(al جةود الال ةةقة املشةةتقاقي ة 
مةاات ل  ل  م بت عواي للثا ن  ي ت عة الحتل  الثا  نة ى أا القا ةل الووةون لة  اةو  

ل  األدق مةةةةمل ال احيةةةةة التقا لي ةةةةة أا تكةةةةوا ت عتةةةة   ةةةةة ع اجية اللهظةةةةة(ل  القا ةةةةل لث اجي ةةةةة اللهظي ةةةةة(ا
الووون للطحتل  األ ل او  ع اجية اللهظة(ل  األدق ممل ال احية التقا لي ة او است طال القا ةل 

  الث اجية اللهظي ة(ن 
 الدالة على الح)ةق  )-(aryالال قة املشتقاقي ة  -4
 subsidiary dialect هظة الثانوي ةن هلظة عوا ي ةنالل

ي ال  حة   )-ary(نل ظ أا ال بيةت ي القةا لني  جةا    ة)يا ل  اةاا مةا يت اسةت  الال ةقة 
 ن ordinary languageاأل ل ممل الحتل  األج يبن  مثلها محتل ق لغة عادي ةق 

ل ة( أدق  ممل القا ل  لغة عاني ة( د القا ل  لغة عانوي   secondary language ي محتل  
يحةل   secondحية  عا ال  حة  اللغةوي  second language ة  عةمل محةتل  ألا األال  ي

ًي ةن  السياق اللغويألا يكوا ا ا  أ   )ة أ     ا   د د ممل قريل   الوارد  ي  ي اللغة ان لي
-ا يق  لغة أد ي ة( حي  اةالت  ل  م بت   )ا بط literary language مثلها محتل  

(ن  القا ةةل لغةةة األدب  اةالتةة  لةة  م بةةت عوةةاي بطةةا يق  -)-(ary اةةو األدق لةةور د الال ةةقة 
 literatureاألالةةةة  مل يكةةةةوا تقا لةةةة  مةةةة  اةةةةاا الحةةةةتل ل عجةةةةا يكةةةةوا تقا لةةةة  مةةةة  محةةةةتل  

language ن 
 الدالة على الح)ةق  )-(antالال قة املشتقاقي ة  -5
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 dominant language يت من اللغة الساجدمن لغة مهيط ةنلغة غالريةن لغة مس
ي ال  حةةةةة  األ ل مةةةةةمل  ant )ةةةةةا ااتةةةةة  القةةةةةا الت توا ةةةةةت  ةةةةةني م بريا ةةةةةا الو ةةةةة)ي ة  الال ةةةةةقة 

 الحتل  األج يبن
 الدال ة على املس ق  )-(ityالال قة املشتقاقي ة  -6

 minority language لغة األقلي ة
ل  ال بيةةت الحةةتل ا بةةةوا األج ةةيب ي القا ةةل هلةةاا الحةةتل حيةة  اةالتةة  ال بةةت انوةةاي 

ًيةةةن  لةةو ا  وةة ا  ر د  (noun1+ noun2)مةةمل   اةةو أحةةد ال بيريةةات انوةةا ي ة ي اللغةةة ان لي
مةمل ال بةت انوةاين  مةمل  لكاا ال بت الو )ا أق ب علي    يويةا   minor languageمحتل  
 ن ( يغة األل)ة اةالت  هلا ال بيت انواي بطا يق  الر familiarity formمحتل ق  أمثلت 

بطةةةا يق  األقلي ةةةة اللغويةةةة(ل ألا   ت بيةةةت   ةةة)ا linguistic minority  االتةةة  لحةةةتل 
 languageل  لةةو بةةاا الاليةةا  م هةةا بطةةا يق محةةتل ق (ic)ال  حةة  األ ل قةةد حلقتةة  الال ةةقة 

minority ن  أقلي ة اللغة( ا م بريا  عوا يا  ي ال   ية  اوقملال ن 
 الدالة على املس ق  )-(anceالال قة املشتقاقي ة  -7

 avoidance language لغة الت)ادي
 ن )-(anceنل ظ أا القا ل ال  يب قد االت  ل  م بت عواي  سريت  جود الالحقة 

ًعةةة أ  الةةاات أ  احلالةةة  )-(ismالال ةقة  -8 الدالةةة علةةى املسة  الةةاي يةةدل  ةةد ره علةى ال 
 ق 563اه الال قة)ضل ا 

 linguistic احلتطي ة اللغويةن الت ددي ة اللغوي ةن ماات احلتطي ة اللغويةن

determinism 

غةة  أا  ismبلطةةة  مةةاات( لتتا قهةةا مةة  الال ةةقة   نل ةةظ أنةة  قةةد أةوةةي)  للطقا ةةل األالةة 
 ات اسةةتخداة الحةةدر الحةة اعا  يةةة( ب)يةةل مبقا لةةة اةةاه الال ةةقةن  اةةاا ي تريةةت علةةى الحةةتل

 التاليةق 

                                                 
مسةةةت دم عل اسةةة  تقةةةوة اةةةاه الالحقةةةة عمةةةا  توليةةةل عطةةةل أ  ن يقةةةة مكطلةةةة  نتيظتهةةةال أ   التأبيةةةد علةةةى تحةةة   أ  عةةةادم أ   ةةة)ةل أ  توليةةةل اسةةة   ل   يةةةة أ   ارسةةةة  563

ًمن  ان  ق  موو ها أ   او هال أ  توليل محتل  يدل على  ة أ   .Onions, C., T., 1966, (-ism)مي
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Multilingualism ق  مقا التةةةةة   ت ةةةةةدد اللغةةةةةات(ل   ت ددي ةةةةةة اللغةةةةةات(ل   مةةةةةاات ت ةةةةةد د
ق  مقا التةة   ت ةةدد اللغةةات(ل   ت ددي ةةة اللغةةات(ل   مةةاات  Plurilingualismاللغةةات(ن  

ًعة ال قا  اللغوي(ل   ماات ال قا (ن  Purismالت ددي ة اللغوية(ن     مقا لي   ن
 –ismب)يلةةة  ةةالت ري  عةةمل الال ةةةقة   ي ةةة(- اتةة  الحةةتل ات نةة امل علةةةى أا  ي مقةةا الت ا

 د ا احلاجة عل نب  بلطة  ماات(ن
ع ةةة ااي  السةةةيد ي ل  اةةةو  ةةة ي )–(ism الغ يةةةت ي مةةةمل اعتطةةةد بلطةةةة  مةةةاات( لال ةةةقة 

 ةةة  ع اجيةةة لغويةةة   ديةةة(  Individual Bilingualismيةة ج  محةةتل  م ظطةة ل اةةو أن ةةا  ةةده 
  ة ع اجية لغوية مستقل ة( د ا  و  اات  الكلطةن  Independent Bilingualism  محتل 

 Noun orمةةةةملق  الحةةةةتل ني  السةةةةا قني  الكةةةةو نني  ا عن ةةةةا نل ةةةةظ ي ت بيةةةةت مقةةةةا الت 

+ lingual(ism)adjective+ bi[prefix] حة حية  عن ةا مل  ةد ل أاةا تةارم تكةوا ناقحةة ل   
lingual ًي م     لريكا(ل  تارم  ال  يب ما يقا ل  ي القا ل  كلطة  تكوا زاجدم    ااا م ه  رم

 ن 564 ماات( م   جود الحدر الح اعا  ية( بطا قل ا سا قا    او م ه    ي السيد(
ن  provencialism اللهظة ا لي ةل ت ري  ري)ا 

ل أ  الةةر ت ةةين  مقان ةةة( province نل ةةظ ي الحةةتل  األج ةةيب أنةة  قةةد اشةةتت مةةمل املسةة  
(الر ت ةين   provincialل ا   و ل عل الح)ة 565 عقلي ( (ل   قة  ي (ل   الةا  ري)ةا 

 نلةا  566
الةةةر أوةةة)  علةةةى الحةةةتل  حالةةةة  )-(ism حقةةةةل ا أةداللةةة  عليةةة  الال)-(al إق ةةةاة الال ةةةقة 
ًا ل ي ال يةةة ل أ  الق يةةةةن  علةةةى نلةةةا تكةةةوا   يةةةة القةةةا لني  غةةة  دقيقةةةة لري يةةةة الحةةةتل  م ي ةةةة تةةةة

ل  الثةةةا  يحةةةل  لةةةو بةةةاا ا ةةةاك regional dialectاألج ةةةيبن  ةةةاأل ل يحةةةل  ل عةةةة محةةةتل  

                                                 
ًي   لريكا    ي السةيد ل حية  عا القا ةل األ ل لكةل محةتل  مةمل ت عةة   لريكةا  القا ةل ا 564 لثةا  مةمل ت عةة نستقحا ا ا بل الحتل ات الر  ردت ي م ظ  رم

 Reciprocal محةةتل ق  الث اجيةةة اللغويةةة املسةةتقريالية(ن ي ةةة(ل   مةةاات ه  ع اجيةةة تقريل مقةةا ال  Receptive Bilingualism  محةةتل ق  ةة ي السةةيدل  اةةاق

Bilingualism   محةتل ق Two-Way Bilingualism  ًد جةةة  مقا ال طةا  ع اجيةة تريادلي ةةة(ل   مةاات الث اجيةة اللغويةةة التريادليةة(ل   مةاات الث اجيةةة اللغويةة ال
 Communal محةةةةةةتل ق ع اجيةةةةةةة متخال)ةةةةةةة(ل   مةةةةةةاات الث اجيةةةةةةة اللغويةةةةةةة السةةةةةةتقلة(ن    مقةةةةةةا اله Separate Bilingualismمحةةةةةةتل ق املجتةةةةةةاه(ن   

Bilingualism  محةةةةتل ق  ع اجيةةةةة جمتط ي ةةةةة(ل    مةةةةاات الث اجيةةةةة اللغويةةةةة التاج)ي ةةةةة(ن     مقةةةةا الهComplementary Bilingualism ع اجيةةةةة  قا التةةةة  م 
 ع اجيةة متظانسةة(ل   مةاات   مقةا اله Compound Bilingualism محةتل قلث اجيةة اللغوي ةة التتام ةة(ن   جمتط ي ة(ل   ماات الث اجية اللغوية التكاملي ة(   مةاات ا

 Fused محةةةةتل ق مةةةاات الث اجيةةةةة اللغويةةةة التا  ةةةة(ن     ع اجيةةةةة متظانسةةةة(ن   مقةةةا اله Dependent Bilingualism محةةةتل قالث اجيةةةة اللغويةةةة ال بريةةةةة(ن   

Bilingualism محةةتل قمتظانسةةة(ل   مةةاات الث اجيةةة اللغويةةة ال دجمةةة(ن    ع اجيةةة   مقةةا اله Incipient Bilingualism ع اجيةةة ناشةةئة(ل   مةةاات   مقةةا اله 
 Productive محةةتل ق ع اجيةةة ر يةةة(ل    مةةاات الث اجيةةة اللغويةةة ال   ي ةةة(ن     مقةةا اله Institutional Bilingualism محةةتل قالث اجيةةة اللغويةةة األ ليةةة(ن   

Bilingualism ع اجية عحداعية(ل    ماات الث اجية اللغوية ال ِتظة(ن   مقا اله    
 ن (province)الوردل ان  ق  565
 ن(provincial)الوردل ان  ق  566
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ن  القا ةةل الةةدقيت ي ن ةة ي اةةو provincial expressionمحةةتل  مكةةوا علةةى اةةاا ال  ةةو 
ًعة ال ي)ي ة(  طاعة لغوية   ن linguistic varietyأ  ل ون لغوي  speech community ال 
الةةةةةاي تةةةة ج   ةةةةةة ت ري   regionalismل  م تريةةةةةت علةةةةى محةةةةتل   مةةةةا قل ةةةةاه ي اةةةةةاا الحةةةةت

 القا ةةل الةةدقيت اةةو    يويةةا  هلةةاا الحةةتل ن غةة  دقيقةةني  عقليطةةا(ل   هلظةةة الي ةةة(  مهةةا مقةةا الا 
ًعة انقليطي ة(  ةة است طال الت رية ات انقليطي ةة(ل   اسةت طال  ن بطا تة ج  ااا الحةتل  أيضةا   ال 
مةةمل  usage لالسةةت طال ةةالتول مةةمل جهةةةل   ت ديةةد  نحةةطهطاا مقةةا الا  مهةة نالت ريةة ات ا لي ةةة(

 regional expressionsجهةة أالةة ىن  الدقةةة تكطةةمل ي اةةايمل القةا لني حي طةةا نةة ج  مةةثال  

usage   القا ل األ لل local expressions usage  القا ل الثا ن   
ل ضةل  كثة   ةا قةد زاد علةى نلةا أ  أرى أا  ال بت الحتل ا الكوا مةمل ع حة يمل لغةويني

ًعة انقليطية(  ن 567 ااا ما يتطث ل ي القا ل  ال 
 الدالة على املس ق  )-(nessاملشتقاقي ة الال قة  -9

 politeness form  يغة التأدب

ل  كلطة  هلاا القا لاةالت  ال بيت انواي  اس  قد  politenessليوا ت ال بيت الحتل ا 
ملست ت أا خنتةار لقا لة   polite formل  لو ا  و ا أا الحتل  او politeاشتت ممل الح)ة 
 مثلق  يغة  تأد ي ةن  ال بيت الو )ا

الدالةةةةة علةةةةى ال) ةةةةل  ا ةةةةار  )-ify-(الدالةةةةة علةةةةى املسةةةة ل  الال ةةةةقة  )-(ionالال ةةةةقة  -10
divers(e)  ة بطةةةةةا يق(الةةةةةدال علةةةةةى الحةةةةةdiversification  مةةةةةمل محةةةةةتل ق)ت ويةةةةة  هلظةةةةةا  

diversification of dialect  حي  عا نريي ة ال بيت اا على ال  و التا ق 
dialect+ divers(e)+ if(y)+ ication  
 اللهظة+  ت ون+ نو ن ية و ن(+ ت وي (

                                                 
الحةةتل ات ال   يةةة أمةة   يشةة  جمطةة  اللغةةة ال   يةةة عل أا الكلطةةة الواحةةدم تة)ضةةل علةةى الكلطتةةني أ  األبثةة ن  ن)هةة  مةةمل الةةالل اةةاا القةة ار أا مريةةدأ املالتحةةار ي سةةا 567

 و  ري  جدا ل  قياسا  على نلا يكوا الحتل  ال بت ممل ع ح يمل لغويني أ ضل ممل الحتل  ال بت ممل عدم ع ا   لغويةن 
العةة أ  أر  ةة ع ا ة   ةإا نلةا ي ةد   يت دد الت)اول  ي هطا  ت دد ال  ا   اللغوية الال)ة ي اللغة الحدر  أي اللغة ال قول م هةا الحةتل (  ةإنا بانة  ال بريةات مةمل ع

ًيةد ال بةت أحيانةا  عةمل نسةة ع ا ة  لغويةة أ  سةتة  نلةا  lexical collocationsمةمل التالزمةات الل) ي ةة  ًيةة حية  ي الةر  ةتص نةا ال بيةت  نريي تة  ي اللغةة ان لي
ًيةد عةمل أ ًيةة الكونةة حست احلقل الوووعا الاي ي د  ي ل  ااا  د ره ت ل القا ل ال ة يب ي ر  ةة ع ا ة  أ  نسةة أ  سةتة أ  أقةل  مةمل نلةان ان ة  عل نريي ةة ال بريةات ان لي

لثةة الةر ن طتهةا ع ي ةة ال ظطي ةة ممل ع ح يمل أ  أبث   الر نب اا اطد حلطا الي ل لال ظ  الختصق مالح ات محتل ية لساني ةل وةطمل  قةاج  ال ةد م ال لطيةة الد لي ةة الثا
 ن152ل153(ن ص1996ل     تق دار الغ ب انسالمال 1993 تونس عاة 
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بطةةا اةةو ي   dialectتةةدملا علةةى الحةة)ة  ةةإا ت عةةة  )-(al الال ةةقة  )-(ic مبةةا أا الال ةةقة 
 ي ةل  الحة ي   وة  القا ةل  ت ةو ن اللهظةة( لحةتل  الحتل  السةا ت  ةة هلظا(   تكةمل  ة

diversification of dialect  لحةةةةتل )  dialectalل   وةةةة  القا ةةةةل  ت ةةةةو ن هلظةةةةا 

diversificationن 
)-الدالة على الح)ةل  الال قة  )-(ateالدالة على ال) لل  الال قة  )-(izeالال قة  -11

ion)  الدالةةةةةة علةةةةةى املسةةةةة  بطةةةةةا يقationcreoliz  pidginization  standardization ل
 على ال  و التا ق  اا ي الحتل ات الثالعة حي  عا نريي ة ال بيت

Creol(e)+ iz(e)+ (a)+tion 

ًا ن توليدن ًي ن امت   مقا الت ق الكه يلةن التهظني اللغوين  ظني اللغةن مت
Pidgin+ iz(e)+ (a)+tion 

  ن التهظنينق عطلية ال ننين االتال مقا الت 
(a)+tionStandard+ iz(e)+  

 ق توحيد قياسانتق نين توحيد لغوين تقييسن عطلية الواو ةنت)حي  مقا الت 
 ا ةةاك مل و ةةة ي الةة ق  ال اشةة   الةة ق  احلةةادي عشةة   اةةاق أا الحةةاج  ي اايةةة بةةل جةةار 

  احلادي عشة  تسقْ  سريت  جود  اج  ي  داية بل مل قةن أما الل و ة الر ن ااا ي ال ق
  نالقا الت ال   ية   ية ت ابيت ها ت دد 

 نسةتخلص  ةةا نب نةةاه حةول الحةةتل ات األج رييةةة الةر اةشةةتت أحةةد ع حة ي ها مةةمل األ ةةا  أ  
 الح)ات  )ضل  جود عحدى اللوا ت املشتقاقي ة ا ا ة نطا ما يلاق 

الحةةةتل  األج ةةةيب  عا  جةةةود مل ةةةقة اشةةةتقاقي ة الا  ةةةة  الحةةة)ات ي ال  حةةة  األ ل مةةةمل -1
 لطقا ل ال  يبنليقتضا االتيار م بت   )ا 

عا  جةةةةود مل ةةةةقة اشةةةةتقاقي ة الا  ةةةةة  األ ةةةةا  ي ال  حةةةة  األ ل مةةةةمل الحةةةةتل  األج ةةةةيب  -2
 يقتضا االتيار م بت عواي ي القا ل ال  يبن 

عحةةدى  يهةةا  تةة دقةةد نتسةةا ل عةةمل سةةريت يحةةيص ال بةةت الو ةة)ا للطحةةتل ات الةةر  -3
الةةر تةة د  يهةةا عحةةدى ل  ال بةةت انوةةاي للطحةةتل ات شةةتقاقي ة الدالةةة علةةى الحةة)ةاللوا ةةت امل

تةةةةة  ة عليةةةةة  الةةةةةاي  وةةةةةطمل اهلةةةةةد ن  تتريلةةةةةور انجا ةةةةةة اللوا ةةةةةت املشةةةةةتقاقي ة الدالةةةةةة علةةةةةى املسةةةةة  
 اوق توحيد محتل ات اللسانيات املجتطاعي ة حة  ي   يا ةا  الحتل ي ات ال   ية  التترييقي ة

 ن  ت عتها أي ماع  يل تا  عمل ال بيريي ة   يد
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 هةةا  inflectional affixesأمةا اللواحةةت الةةر ت ةةدر  وةةطمل مةةا يةسةةطى  اللوا ةةت التحة ي)ي ة 
 عال  لواحت  قْق 

ist- ًيةةةةة ق ع حةةةة  م ةةةةت  ي اايةةةةة الكلطةةةةة لتوليةةةةل األدام امل يةةةةة  قةةةةد اشةةةةتت مةةةةمل اللغةةةةة ان لي
–الةةةةر ت ةةةةةود عل اليوناني ةةةةةة  -ist(a)تي يةةةةةة ل  مةةةةةمل الالiste-الوسةةةةتى  اللغةةةةةة ال) نسةةةةةية القدُيةةةةة 

ist(és)
 ن568

sociolinguistن عا  ي عل  اللغة 1982ق خمتص   ل  اللغة املجتطاعا ا و ل)
 املجتطاعا   ي السيد(ن

dialectologistن عا  ي اللهظات   ي السيد(ن1982ق عا  اللهظات ا و ل) 
    قةد اعتطةد ا القا ةل ال ة يب  لغةوي ( linguistل  ممل ال لوة أا أغلةت الةايمل ت عةوا محةت

ي تطد أحدا  على سرييل الثال القا ل  خمتص   ل  اللغة( أ   عا  ي عل  اللغة(ن  ما نل    
 لنب نامهةةةةةا علةةةةةى سةةةةةرييل الثةةةةةال اللةةةةةايملللطقةةةةةا لني   موا ةةةةةت sociolinguistي مقةةةةةا لا  محةةةةةتل  

 –istن    ا  علةى مةا نب نةاه يكةوا نقةل الالحقةة guistlinلحتل   أساسا  ست طال  اللايمل   ية 
 ناجتطاعا (سا    لدقيقا   القا ل  (lingual)  (socio)م  جاري ها 

able- ًيةة الوسةتى  اللغةة ال) نسةية الوسةتى ق ملحقة   الة جدا  مشتقة عمل ن يت اللغةة ان لي
 capable of or fitالجةت لةةننن ل  ت ىنق قةادر علةى أ  الibil(is)أ   –abil(is)ممل الالتي ية 

for… ن 
acceptability نسا (ل  الحتل  الacceptabilité ن)ق درجة القريولل مقريولي ة اطود عياد
ًي   لريكا(ن جوازل مقريولي ة  ساة   بة(ن القريول اطد 1982مقريولي ة ا و  ل السديل رم

  وزي(ن م يار القريول   ي السيد(ن
أبثة  القةا الت ال   يةة السةت طلة اةا  مقريولي ةة(ن  مبةا أا ا ةار ي  أا ااا الحةتل ن ى ي 

ريهل(  إا عوةا ة الالحقةة  الاي ي ين acceptالحتل  او  الةر ت ةينق  قةادر  )-(ableال) ل  يةهق 
 الالحقةةة  accept للظةةار )–(ityعةةمل عمكاني ةةة القريةةولل  عحلةةاق الالحقةةة  ت ةة علةةى( هلةةاا ال) ةةل 

able)-( علةى نلةا  حالة عمكانية القريولنعل م)هوة    الثا  ممل الحتل  األج يبيقود ال  ح 
 ن القا الت األال ىيكوا اعتطاد القا ل  مقريولي ة( أ ضل ممل اعتطاد أحد 

                                                 
568 Urdang, L.,[et.al.],1982. P.,252  
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ity- ق ع حةةة  لتشةةةكيل األ ةةةا  ا ةةة دم ي اايةةةة الكلطةةةةل  اةةةو مشةةةتت عةةةمل ن يةةةت ال) نسةةةيةité- 

ل أ  الدرجةةة statusل أ  احلالةةة qualityعلةةى ال وعيةةة  ل  اسةةت طل ليةةدلitãs–  itãtisالالتي يةةة 
degree

 ن569
mutual intelligibilit ق ال)ه  التريادل اطود عياد(ن 

mutual intelligibilityًي 1986ق  هةةةةة  متريةةةةةادلل  وةةةةةو  متريةةةةةادل ا و ل (ن ت)ةةةةةاا  رم
   لريكا(ن ت)اا  متريادل   ي السيد(ن

 ج ل حية  عا  ةيغت  ألسرياب نريناقص  األ لأ مل أا الحتل  
ة
اعي ة ي بتاب ادسوا ال

ن  بةةةل ال  ا ةةة  علةةةى امل ي ةةةة  هةةةا تةةدل )–(ityالالحقةةةة ن أمةةةا intelligibilityالحةة ي ة اةةةا 
 الثانية قد جا ت متا قة لل  ح  الثا  ممل الحتل  ممل ناحية تقا لي ةن 

تةغةةةةاي  ت بيريةةةةات   خنلةةةةص  إعطةةةةال الت ليةةةةل التقةةةةا لا عل  ر د مقةةةةا الت ع  يةةةةة نات ت بيريةةةةات  
الحةتل ات األج رييةةل علةةى الة الغ  مةمل تةةو   ال  ا ة  القا لةةة  دق ةة ي   يةة اللغةةة ال   يةةن  مبةةا أا 
الشةةكلة األسةةاع تكطةةمل ي ت ةةدد اةةاه القةةا الت  غ اةةا مةةمل القةةا الت ال   يةةةل  ةةإا ال  ةة  عل 

 ليةةةل الةةةدمل  عل ت)ضةةةيل عالقةةةة اةةةاه القةةةا الت الدمللي ةةةة مةةة  م)ةةةااي  محةةةتل ا ا سةةةيد    الت
 مقا ل ع يب على  ال ل  ااا ما س ت ح  ي ال)حل اايتن 
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 يةةة أمةةاة   يةةة الحةةتل  األج ةةيب القةةا الت ال     يةةات  التقةةا لا السةةا ت ت ةةددرأي ةةا ي  ليل ةةا 
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276 

الت وعةةةةة  ت ةةةةون  الحةةةةادر ي أع ةةةةا  نقةةةةل الحةةةةتل  األج ةةةةيب عل املالتيةةةةارات ال) دي ةةةةة أ  ا طاعي ةةةةة
 قط ةةةةا  ت ليةةةةل   يةةةةات القةةةةا الت ال   يةةةةة علةةةةى وةةةةو    يةةةةات محةةةةتل ا ا محةةةةدر بةةةةل جهةةةةةن 

 الر   تتوا ة    ية محتل ا ان األج رييةل ألجل د     ضها 
أم ةةةا  ليل ةةةا الةةةاي سةةة ة طل  ي اةةةاا ال)حةةةل  هةةةو يتظةةةا ز م ةةةا  السةةةطات ال بيريي ةةةة لكةةةل مةةةمل 
الحتل ات اللسانية املجتطاعي ةة  مقا ال ةا عل الكشةل عةمل ال ةىن اللغةوي لكةل مقا ةل عة يبل 

ال أيق ااه السطات الدملليةةل  الكشل عمل   ض السطات الدمللي ة املنتقاجي ة هلال ألجل ر ته
 مب)هوة الحتل ات الر ت ع  هلان 

 مل  ةةد مةةمل الت ويةة  عل أا مثةةة   قةةا   ةةني ال)ةة دم أ  الكلطةةة  و ةة)ها  حةةدم م ظطيةةة عامةةة   ةةني 
الحةةتل   و ةة)   حةةدم م ظطيةةة الا ةةة   حةةدم محةةتل ي ة( ل الكلطةةة رمةةً لغةةوي يتةةألل مةةمل 

 الت ةدد أي   ةالل خمتل)ةة للط ةا ل  مل  ةد أا يتةو     يغة  مضطوال  قةد تتسة  م ةا  الكلطةة
هلا قدر بري  ممل ال  نة ح  تةليب  بل حاجات السياقن أم ا الحتل   هو رمً ُيثل تحورا  داالل 

ن  مةةةا نب نةةةاه  ن)ةةةا  يقةةة   أا أي  م)ةةة دم  مةةةمل 570لsystem of conceptsن ةةةاة مةةةمل التحةةةورات 
ديةةد السةةياق الووةةوعة  يةة   قتةة  ال  ةة  عةةمل   ةةض م)ةة دات اللغةةة تسةةتقل  مبةةدلول م ةةني   ةةد  

 ←سةةياق احلةةال ←انحيةةا ات الدمللي ةةة األالةة ى التةةأع م  أحةةد أنةة ا  السةةياق اللغةةوي  الةةتكل 
-التلقةةا ( الةةر تضةة)ا م ةةا ه أالةة ى عليهةةال  أا أي محةةتل  لغةةوي ي أي حقةةل علطةةا  يقةةوة 

ةةةدال  - الضةةة  رم د لةةة  أ مل    ةةة  عانيةةةا  مةةةمل قريةةةل مهةةةمل علةةةى اللةةةت عالقةةةة الا ةةةة  ي ةةة    ةةةني م)هةةةوة  حية
ا ةةةتل ةوا عليةةة ن  م)هةةةوة الحةةةتل  اللسةةةا  املجتطةةةاعا قةةةد اة ةةةتل  عليةةة  ليةةةدل علةةةى م)هةةةوة 

 لسا  اجتطاعا الاص وطمل م  ومة ممل ال)ااي  الت لقة  اللسانيات املجتطاعيةن  
قةةوة علةةى نريي ةةة أمةةا الحةةتل  اللسةةا  املجتطةةاعا ال بةةت  ةةإا م ا تةة  مةة  مقا التةة  دملليةةا  ي

ن  يابةةد اةةاا ال بيةةت ل ةةل ال بيةةت الحةةتل ا  اللةةايمل نطةةا قةةد  ة  ةةني ال  حةة ي مل ال القةةة القاجطةةة 
ةةةةةالحةةةةةتل ا  دم   ةةةةةون مةةةةةمل ا ةةةةةدِّدات أ  ال    ةةةةةات الةةةةةر ت تكةةةةةً علةةةةةى  قةةةةةت علةةةةةى الو ي)ةةةةةة الابال

 ا دالد  determinantل أيق أا ال بتل أي  م بتل يشتطل على ما يةسطى  ة ا دِّد 571املس 
determined حيةة  يحةةل جةةاا سةةاج  ال بريةةات امل ي ةةة جب لةة  لل  ا ةة  ا ةةدالدم  أيق نةةةوى )

                                                 
د حومليحّدمايةج.مةالحلحممالحخ ّصممدتلظ تمد  ي ةّممملس وةّمة،ممو ئامالنوم مالليحةّممالوملةممالا لاممال دموظح ه ممحلةّممم570

م.142،م141(،مص1996،م)بةرمتمم احمالثربماإللتدد،م1993الحلححةّممب موسمع ام

م.م38اوظرمممما ملسندملح عنه.مةال ررةبمالح  ي د،م بةل همالنظريمممأوح  همال  بةيةمة،مصم571
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ل أمةةا ال  ا ةة  األ ل  هةةا ا ةةدِّدات الةةر ت ةةين 572ااتةة  الحةةتل ات ال بريةةة( ال  حةة  الثةةا   يهةةا
ن    ةةةل 573بةةةتللالكلطةةةة الك ونةةةة لل بيةةةت امل ةةةال  الةةةر  ةةةدد  ةةةد راا رأع  نةةةوام( اةةةاا ال  

عالقةةةةة ال بيةةةةت الةةةةاي نبةةةة ه جةةةةاا سةةةةاج  مت لةةةةت  كي)ي ةةةةة تكةةةةويمل ال بريةةةةات امل يةةةةة ي اللغةةةةة 
ًيةةةةل  ي  طةةةا خمتل)ةةةاا يه determinationأا ربةةةين  الت ديةةةد  سةةة ظد ي اللغةةةة ال   يةةةة أم ةةةا ان لي

ًيةن  ل ستوو    ااا األم  ممل الالل ااا ا د لق ال ترية عمل ان لي
  ريية                               محتل ات ع  يةمحتل ات أج     

 ادِّدات ادالد ادِّد ادالد
language 

 
language 

 
language 

        cognate 

 

immigrant 

 

ordinary 

 

 لغة
 لغة 
 لغة 

 شقيقة
 مهاج من الهاج يمل
 عادية

 
ًيل  ي   الثةا  ي اي د ال  ح الاي ا دالد ( ااlanguageبلطة    ن ى أا لحةتل  ان لية

ال  حة  األ ل ي الحةتل  ال ة يبل  ا ةدِّدات اةا ال  ا ة  األ ل مقا لها بلطةة  لغةة( الةر ت ةد 
ًيل  ال  ا   الثانية ي  ن أمةا ال) نسةية  هةا شةرييهة  ال   يةة مةمل القا ل ال ة يبي الحتل  ان لي

 الت ديد مثلق ناحية تسلسل ع ح ي  
Langue soeur  شقيقة  لغة 

طةةا يق ا عنةة  مةةمل الطكةةمل أا تت ةةدد ع ا ةة  اةةدِّدات  أ  م    ةةات( نةةوام الحةةتل  ال ب ةةت ب
حية  ن)هة  مةمل نلةا أا ا ةدالدات  young standard languages  لغةات جونجي ةة ناشةئة(

ا  أ  عريةةةارم عةةةمل رأع ال بةةةت امل ةةةا أيق أنةةة  ع حةةة   احةةةد صةةةال  ا ةةةدِّدات الةةةر تكةةةوا ع حةةة  
  عالعةل  ا دالد ي القا ل الابور او  لغات(ل  ا ةدِّدات اةا  جونجي ةة(   ناشةئة(ن ع ح يمل أ

 (ن standard   )young(ل  ا دِّدات اا  language ا دالد ي الحتل  او  

                                                 
 Juan sager, (1990): a Practical Course in Terminology Processing. Amsterdamاوظدددرممم572

Philadelphien.P.,77.م

م.78بب،مصالح وحمالس مم573
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يقودنةا عل أا الت ليةل الةدمل  ي تطةد ي  determinants ما قل اه عمل د ر ااه ا ددات  
ح  الثا  أ  الثةا   الثالة  مةمل الحةتل  ال ة يب ال بةتل  علةى ال  حة  األ ل األساع على ال  

 ممل الحتل  األج يبل  سيكوا اااا ال  ح اا الادم األساسية ي الت ليل الدمل ن 
 مبةةا أا ااتطام ةةا ي اةةةاا ال)حةةل سةةةيكوا م حةةريا  علةةةى الت ليةةل الةةةدمل  للطحةةتل  األج ةةةيب 

 -ريةةةا  غةةة  ال )ةةةا  ةةةني أربةةةاا الوحةةةدم الحةةةتل ي ة الثالعةةةة  ال)هةةةوة  مقا التةةة  ال   يةةةة  ةةةإا املرت
 ت  ي) ( سيد    ليل ا الدمل  عل ال    ي أم يملق  م-محتل   

األ لق يت لةةةةةةت  ال القةةةةةةة  ةةةةةةني ال ةةةةةةىن اللغةةةةةةوي لحةةةةةةيغة القا ةةةةةةل  م)هةةةةةةوة الحةةةةةةتل  اللسةةةةةةا   
 املجتطاعان 

ًيةةةةةة  مقارنتهةةةةةا  الت  ي)ةةةةةات الثةةةةةا ق يت لةةةةةت  ت  ي)ةةةةةات ااتةةةةة  الحةةةةةتل ات ي ال  ةةةةةاج  ان لي
 الوووعة لقا ال ا ي الحادر ال   يةن

  العالقــــــة بــــــين المعنــــــى الل ــــــوي لصــــــي ة المقابــــــل وم هــــــوب أوالص 
 المصطلحا

ل ل مثة ساامل  يحريو حنو اا لة م   ةة مةا عنا بانة  ا ةاك  ة  ق دمللي ةة  ةني القةا الت ال   يةة 
انجا ةة عةمل اةاا السةاال يتتلةت م  ةا م هظي ةة اةددم   ليةات هان   الت ددم  ت دد جا راا   ةيغ

م   ة ال القةة  ستقودنا علواحدل  الر الحتل  ال ليلي ة لدمللة بل القا الت الر  ةو   أماة 
القاجطةةةةة  ةةةةني ال ةةةةىن اللغةةةةوي لحةةةةيغة القا ةةةةل  م)هةةةةوة الحةةةةتل  بطةةةةا اةةةةو ي ال ةةةةاج  اللسةةةةانية 

ًيةن   ان لي
ت الت ليليةةة الةةر سةةتكوا اةةور م هظ ةةا ي  ليل ةةا للط ةةا  اللغويةةة لحةةيا القةةا الت  انجةة ا ا

 ال   ية  مدى عالقتها مب)هوة محتل ها اا على ال  و التا ق 
ال  ةةةة  عل ال ةةةةا  اللغويةةةةة لكةةةةل  ةةةةيغة مةةةةمل  ةةةةيا القةةةةا الت ال   يةةةةة الةةةةر أةعريتةةةة  أمةةةةاة  أوالصا

مقارنتهةةةا مب)هةةةوة الحةةةتل  الةةةاي جها بل هةةةال ألجةةةل ل  اةةةا ل اسةةةتي)االحةةةتل  األج ةةةيب الواحةةةد
ًيةن  س ستخلح  ممل ت  ي)  الابور ي ال اج  اللسانية ان لي

ــاصا الثريتةةة للطحةةتل  األج ةةيب  ال  ةة  عل ال القةةات الدملليةةة القاجطةةة  ةةني القةةا الت ال   يةةة لاني
طحةةتل  ألجةةل بشةةل مةة  ال)هةةوة األسةةاع لل -أي اةةاه ال القةةات-ل  اا لةةة عشةة ابها الواحةةد
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القا ةةل ال ةةة يب األقةةة ب م هةةةا  نلةةا   ةةةا  علةةةى ال القةةةة الدملليةةة الةةةر أبسةةةريت   ةةة)ة املقةةة اب عل 
 ال)هوةن 
 semanticعةمل ن يةت  ليةل الكونةات الدملليةة عتةاد   ةض الكونةات ال جيسةة  ةاا لة لالثـاصا

componential analysis  او ما - األج يب الواحدالقا الت ال   ية الثريتة للطحتل  لري ض 
intension of conceptيةسةط ى  ) ةوى ال)هةوة 

ألجةل الةتطكمل مةمل الو ةول عل ا ةةدد  -574
الاي ي)حةل بةل مقا ةل عةمل ااالة   غيةة بشةل أي ا ةددات الةر  semantic markerالدمل 

 ل وطمل م)هوة الحتل   تقوده علي ن  ح  القا 
 غية ر تهةا  ةال ىن اللغةوي للطقةا الت  etymologyتأعيلي ة ال    عل م ا  الحتل  ال  ابعاصا

ال   ية ممل جهةل  مبكونا ا الدمللي ة ممل جهة عانيةل  مب)هوة الحتل  ممل جهة عالثة با تت قت 
 ل ا مااية أق ب دال ة ممل الد  ال  القا الت ال   ية( عل مدلول الحتل   م)هوم ن 

لقةةا الت اللغويةةة م تطةةديمل علةةى لسةةاا ال ةة ب مل ةةمل  وةة  جةةد ل نضةة   يةة  م ةةا  ا طامســاصا
ًيةةةة ال ظطي ةةةةن  م  ةةةور الحةةة ي  علةةةى م ظةةة  أة نيةةةونً الةةةاي يقةةةوة علةةةى تأ ةةةيل ال)ةةة دات ان لي
 نةل ةةت اةةاه ال ةةا  اللغويةةة مةةا يةسةةطى  ةةالت  يل الةةاي  ية ةةد   عةةا   ل)هومةة   نلةةا  املسةةت اد عل 

ًيةن   ال اج  اللسانية ان لي
ار لةةمل نسةةت طلها  الضةة  رم جمتط ةةةل عن قةةد يكةةوا املالتيةة جةة ا ات الت ليليةةة ا طسةةة اةةاه ان

  ي ها حست ما يقتضي  الت ليلن 
 س قوة  االتيار عي ات ممل محتل ات اللسانيات املجتطاعية متثل قضايا دمللية مهطةة يةت  

 استخال ها على وو  م)ااي  الت وعات اللغويةق 
  ية المختل ة بمقابالت عربية متشابهةاترجمة المصطلحات اسجنب قأوالص 

ًم ا ةةةتالحي ةم)ةةةااي   -علةةةى سةةةرييل الثةةةال-ا ةةةاك   يةةةة الةةةر تسةةةتغ قها اللغةةةة مت لقةةةة  الةةةدم ال
عالقةةة مةةدى اةةاه الةةدم  ةةال ىن اللغةةوي ل حيةة  يتتلةةت م  ةةا ر ةةْ spoken language ال توقةةة
( حيةةةة   ةوةةةة  ي parole  يقا لةةةة  ي ال) نسةةةةية  speechل  مثةةةةال نلةةةةا محةةةةتل ق لقا ال ةةةةا

الةةةاي  ةوةةة  ي  discourseمقا لةةة ق بةةةالةل  التةةةابل  التريةةةةل  حةةةدي ل  لغةةةةن ا محةةةتل  
اةةةةل مثةةةةة  ةةةة ق  ةةةةني ال)هةةةةوة اللغةةةةوي   ا ةةةةا يةةةةأيت السةةةةاالق مقا لةةةة ق بةةةةالةل  التةةةةابل  حةةةةدي ن

                                                 
م.م224،مص2(،م 1987عيدمالي لحد.مديودممفدمعيممالح  ي ،م)الي ار ممدك بممالنهضممالح ريّم،مم574
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أ   speechللطقةةةةا التق بةةةةالةل  حةةةةدي ل  التةةةةابل  التريةةةةةل  لغةةةةةل  ال)هةةةةوة الحةةةةتل ا لةةةةة 
parole  discourse؟ 

ل جا ةةةة عةةةمل اةةةاا السةةةاال علي ةةةا أا نقةةةوة  ةةةاب  م ةةةا  ااتةةة  القةةةا الت اللغويةةةةل ا نشةةة ن ي 
ل   ديةد   ةض األ  ةاد الدملليةة   ديد الكونات الدملليةة لكةل مقا ةل مةمل مقةا الت الحةتل ني 

 اللغوية هلا ألجل مقارنتها مب)هوة الحتل نيق 
تهِ)يةةا    )سةة   اةةو ا طلةةةل  القةةول مةةا   يكةةملم ةة   ل  قيةةلق الكةة الكةةالة القهةةو لل*لننن  الة مةةا بةةاا مةك 

ً   مةةمل ا طلةةةل قةةال سةيريوي ق اعلةة  أها  قةةل ةة  عجةةا  ق ةة  ي الكةةالة علةةى كةةى  مكت)يةا    )سةة ل  اةةو ا ةةة أها حية
لةةوا ال ةةاع علةةى أها يقو  نةةا مةةا بةةاا بالمةةا  مل قةةومل ل  ِمةةمل أهدل  الةةدليل علةةى ال)ةة ق  ةةني الكةةالة  القةةول ععةةانة 

  575نننع نلالقة  ا بالة اهلل  مل يقولوا الق  ا قول اهلل
ةةةا* لننن انهريهةةةة   اِلتا ةةةا ل  مهة ةةةالِةل  قةةةد الانهريهةةة   ةةةالكهالِة خمة ةخانهريهةةةةق مة اجه هةةةة الكه

 يهتخانهريةةةاِان اِ تةةةابة  ال
تهتهت  ه تةتة  ل  اال     576نننع نلاللي ق  ا ةت ريهة مهح دهرة ا هِتيِتل  الهتهت ا اِنتة على الِ   ه

ق نقيضة القد ن* ل عة   احلهِدي ة ده مِةن حهةده ه الشةا ة حيه ةدة ة حةةدة عا   حهداعةة ل  أهح   احلةدة  ق نقيضة القةد 
ةةةته دع ن اةةةول  هةةةو ةةةدي ل  بةةةالا اس  ن نناة ةةةده    حه ةةةده ه عهةةة  اهللة  ه ه ده ق بةةةواة شةةةا    يكةةةملن  أهح   احلةةةةدة  ة

  حهده ه أهم   أهي  هقه ن
عاتة  ةةةةلهل الحةةةةاةة علةةةةى اة ةةةةده ةةةةوا  مةةةةمل األهشةةةةيا  الةةةةر بةةةةاا السال عةةةة  أهاةةةةلة األها   ننغ اةةةةان األةمةةةةورق مةةةةا ا تده

ق ا ديدة ممل األهشيا ن  احلدي ق ا هريةه ة يأ يت على القليل  الكث ل  ا ط ق    577نننع نلأهحادي ة   احلدي ة
 ننننننننننننننننننننن

 ي ةينق ربةض ناا ةا   عيا ةا ن  أ ةري  يةدل ي  قة   discursusعل الالتي يةة  discourseي ود محةتل  
ل ا دل  علةةةىق تكل ةةة   الت)حةةيلل عل أا اسةةةتق   علةةى م ةةةىنق ا ادعةةةة intercourseملحةةت علةةةىق املتحةةال 

conversation  الكالة talk
 ن578

 علىق   ل الكالةل  قد تشك ل ي املس  األلا  الغة يب على speechيدل محتل  
  spræch  sprek وا ي األلانية ليكsprache ًية  579الاي ي ينق يتكل  ن speakن  أ ري  ي ان لي

                                                 
ملس نماللرب،مد   )ريم(.مم575

ملس نماللرب،مد   )خ ب(.م576

ملس نماللرب،مد   )لوث(.م577

 ,Onions, C., T., The Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford University Press 1966م578

(discourse).                                                                                                                                                      م

م.Onions, C., T., 1966, (speech)م579
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speechن580ق الت ري  الش)وي ل  كارل أ  القدرم على نتت األ وات  حورم  او ة 
parole ق أةالةةات مةةمل اللغةةة ال) نسةةية لتوا قهةةا مةة  الحةةتل  الةةاي قدمةة  دي سوسةة ل  قةةد تةةة ج  عل

ًيةةةةةةة  ةةةةةةةق يتضةةةةةةطمل اسةةةةةةت طال اللغةةةةةةة مةةةةةةمل ِقريةةةةةةل  ةةةةةة د م ةةةةةةني ي حالةةةةةةة م ي ةةةةةةة ليتطي ةةةةةةً  ل الةةةةةةايspeechان لي
contradistinction   عةةةمل محةةةتلlanguage  لغةةةةة أ  لسةةةاا(ل الةةةةاي يتسةةة     امةةةة  ال  ةةةوي الكامةةةةل 

كتست لدى ا طاعة اللغوية
ة
 ن  581 التظانس  ال

discourseتوقةةةةة  حةةةة)ة ق محةةةةتل  مسةةةةتخدة ي اللسةةةةانيات ليشةةةة  عل قت ةةةةة متحةةةةلة مةةةةمل اللغةةةةة  ال 
تترييقةات خمتل)ةة مت ةددمن  ي الحةورم  -داالةل اةاه ال)كة م الواسة ة-الا ة( أب  ممل ا طلةل غ  أا ل  

األعةةة   ةةةإا ا تةةةاب عريةةةارم عةةةمل  حةةةدم سةةةلوبية هلةةةا  وةةة  غةةة  اةةةدد ن  يةةةا  ي اللسةةةانياتل  هةةةوق  ئةةةة مةةةمل 
ًه مثةةةةةلق ا  utterancesاألقةةةةةوال  ادعةةةةةةل  ال كتةةةةةةل  ا ةتريةةةةةةل الةةةةةر تةشةةةةةكل أي حةةةةةد  بالمةةةةةا ُيكةةةةةمل متييةةةةة

 ن  582 احلدي  الح )ا

يقودنةةا التةةدقيت ي ال ةةىن اللغةةوي لكةةل مةةمل  الكةةالة(ل   ا تةةاب(ل   احلةةدي (  ي م)هةةوة  
عل  وةةةةةةة    ةةةةةةةض الكو نةةةةةةةات  أ  ا ةةةةةةةددات أ   parole  discourseأ   speechبةةةةةةةل مةةةةةةةمل 

القةةا الت الثالعةةة عل م)هةةةوة  السةةطات( الدمللي ةةة الةةر سةةتقود  الضةة  رم مقةةةا ال   احةةدا  مةةمل ااتةة 
 ق discourse مقا ال   احدا  م ها عل م)هوة محتل   paroleأ   speechالحتل ني 
ال  تا   

 على القليل
ال  تا  على 

 الكث 
ال  يقتضا  جود ن    ال  مستظد  

  ال 
 -+ أ   -+ أ   -+ أ   + الكالة
 + -+ أ   + - ا تاب
 -+ أ   + -+ أ   -+ أ   احلدي 

است ادا  عل مكونات بل مقا ل نستري د القا ل اللغةوي  احلةدي ( لكونة  مل يهحةل  أا يكةوا 
ل  نة ش ة  القا ةل discourse م)هةوة محةتل   parole, speechدامل  علةى م)هةوة محةتل ا 

ل  القا ةل  ا تةاب( للطحةتل  الثالة  الةابورن  السةريت  ال  يب  الكالة( للطحةتل ني  األ لةني 
 ج ةةل محةة)و ر القةةا لني  نةةاا التحةة يل  اسةةتري اد القا ةةل  احلةةدي ( ي ةةود عل عالعةةة أسةةرياب ي

 نستخلحها ممل مكونات بل مقا لق 
                                                 

 ,Pie, M., & Gaynor, F., a Dictionary of Linguistics. Philosophical Library-New Jersey,1954م580

Reprinted 1975, (speech).                                                                                                                                

م               

م               (.مparoleالح وحمالس بب،م)م581

مCrystal, D., a Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell Publishers Ltd, 1997, (discourse)م582
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األ لق نل ةةةظ أا الكةةةوا الةةةدمل   الةةة  مسةةةتظد ( عا ةةة  ل ةةةىن  احلةةةدي ( اللغةةةوي صةةةال  
جديةةةد  مبةةةا اةةةو لةةةيس  القةةا لني  الكةةةالة( أ   ا تةةةاب( اللةةةايمل قةةةد يةسةةةت طالا ل الريةةار مبةةةا اةةةو

جبديدن  عريوت ااا الكو ا ل ىن  احلدي ( جلاك  يطةا أل) ةاه مةمل بتةت احلةدي ل حية   ةد أا 
ال  ام ي س دا  يست طلوا بلطة  حدع ا  الا عةمل  ةالاننن أ  حةدعين  ةالا عةملننن( أ  بلطةة 

ننن أ  الانري ةا  أال نا  الا عملنننأ  أال    ةالاننن(    ن هةد مة ه  قةوهل   بل ط ةا  ةالا عةمل
ع ا( أ   حةةد عين( بةةاا  سةةريت اسةةت دا  مةةا قيةةل عةةمل   ةالا عةةملننن(ل ألا اسةةت طال  ةةيغة  حةةد 

 ال قول ع ه ل  حهسري ا أا نستدل   قوهل ق حدي  ال سول  لى اهلل علي   سل ن    
الثا ق ال)هوة اللغوي للطقا ةل  الكةالة( يحةل  أا يتلةت علةى  ا طلةة(ن  ال)هةوة األساسةا 

اةةو  جةةود امتةةداد متوا ةةل للغةةة يكةةوا أبةة  مةةمل ا طلةةة  نلةةا علةةى حةةد   discourseل  لحةةت
ن  علةةى نلةةا  ةةإا الكةةوا الةةدمل   الةة  تةةا  علةةى القليةةل( قةةد أقحةةى 583قةةول دي)يةةد ب يسةةتال

ل  أ ةري  القا ةل  ا تةاب( دامل  علية   سةريت discourseالقا ل  الكالة( عمل م)هوة محتل  
  على الكث ( الاي يدل علةى م)هومة   شةكل مرياشة ن  عنا ن  نةا عل الكوا الدمل   ال  تا

 اةوق الةتكل   -ي ا ةد ل السةا ت  discourseال ىن اللغوي الثا  الاي نب ه أة نيةونً لحةتل  
 ألدرب ا عطت اق ا   ممل الكوا الدمل   ال  تا  على الكث (ن  - الت)حيل

يقتضةةةةا  جةةةةود نةةةة  ني أ  أبثةةةة ( قةةةةد حةةةةواه القا ةةةةل الثالةةةة ق مبةةةةا أا الكةةةةوا الةةةةدمل   الةةةة  
ةةةةا ا تةةةةاب(   ةةةةا   علةةةةى م  ةةةةاه اللغةةةةوي  اةةةةوق لننن انهريهةةةةة   اِلتا ةةةةا ل  مهة   قةةةةد الانهريهةةةة   ةةةةالكهالِة خمة

حيةة  يةةاب  دي)يةةد   discourse إنةة  يشةةك ل قا ةةا  مشةة با  مةة  م)هةةوة محةةتل   584ليهتخانهريةةااِ 
ألقةةةوال الةةةر تةشةةةكِّل عحةةةدى  قةةةاج  الكةةةالة ب يسةةةتال أا اةةةاا الحةةةتل  يةشةةة  عل جمطوعةةةة مةةةمل ا

ًاا با ادعةل  ال كتةل  ا تريةل  احلدي  الح )ا  ن585الطكمل متيي
 تأبيد دي)يد ب يستال على   ض األمثلة مثل ا ادعةةل ال كتةةل ا تريةةل احلةدي  الحة )ا( 

 يهةةت   دراسةةة جمطةةون ا طةةل discourse analysisيةةدل  علةةى أا محةةتل    ليةةل ا تةةاب( 
الةةر تةشةةكل ي سةةياقات نات نةة  ني  الةةتكل   السةةتط ( أ  أنةة ا  مت ةةددمن  اةةاا  586ال توقةةة

                                                 
مCrystal, D., 1997, (discourse)م583

 لس نماللرب،مد   )خ ب(.م584

 .Crystal, D., 1997, (discourse)م585

 اةوق ا تةاب ال تةوق  discourse analysisا تةاب  استخدم ا محتل  ا طل ال توقة ليش  عل محةتل  مسةت طل ي  ليةل 586
spoken discourse  ن  يتلت أحيانا  محتلdiscourse analysis  على دراسة بل ممل ا تاب الكتوب  ال توقwritten 

and spoken discourse )ل  أحيانةا  أالة ى يسةت طل   ةض الريةاحثني محةتل    ليةل ا تةابdiscourse analysis  ل شةارم
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ال)هةةوة التةة    يشةة   ةةد ره عل الكةةوا الةةدمل  للطقا ةةل  ا تةةاب(  اةةوق  الةة  يقتضةةا  جةةود 
نةةة  ني أ  أبثةةة (ن  اةةةاا الكةةةوا الةةةدمل  مت لةةةت مب)هةةةوة ا تةةةاب الوجةةة  عل شةةةخص مةةةا ألجةةةل 

ا  م ي ا ن ا عا  م)هوة ا تاب ن)س  قد نال  الت دد  الت ونل  نلةا  تةأع  ه  الدراسةات ع هام  أم  
 او  اسولاالر أج ااا الرياحثوال غ  أا ااا الت دد ممل الطكمل حح ه ي م)هومني أساسنيل 

ق الشةةةكل اللغةةوي الةةةاي يتظةةةا ز والثـــانينلةةا الل)ةةةوظ الوجةة  عل الغةةة ل  إ هامةة  قحةةةدا  م ي ةةا ن 
 ن 587طلةا 

 ا ا نسةتتي  أا  طة   ةني اةايمل ال)هةومني األساسةني   ت) يةا أحةدمها علةى ال)هةوة اللغةوي 
ل  يكةةوا ال)هةةوة discourseللطقا ةةل  التةةاب(ل  ااالةة  علةةى ال)هةةوة الحةةتل ا للطحةةتل  

اللغةةوي للطقا ةةل  ا تةةاب( جماريةةا  للط)هةةوة األ ل  اةةوق نلةةا الل)ةةوظ الوجةة  عل الغةة ل  إ هامةة  
الشةةكل  جماريةةا  للط)هةةوة الثةةا   اةةوق discourseقحةةدا  م ي ةةا  ل  الت  يةةل الحةةتل ا لحةةتل  

 اللغوي الاي يتظا ز ا طلةن 
أمةةةا  يطةةةا يت لةةةت  القا ةةةل  ا ةتريةةةة(  ةةةإ  عالةةةال أا سةةةريت اسةةةتقتاب  كةةة م ا تريةةةة عاجةةةد عل 

طةةةة  ا تيةةةت أيق التغةةة ات الدملليةةةة اللغويةةةة الريسةةةيتة لل) ةةةة  ا تةةةاب( حيةةة  اشةةةتق  مةةةمل بل
عا ا تريةةة  قةةال أه ةةو م حةةورق  الةةاي قةةال الليةة لالةةواعظ( الةةر م هةةا اشةةتق  بلطةةة  ا تريةةة(ن ل

اسةة  للكةةالة الةةاي يةةتكل    ةة   ا تريةةةمحةةدر ا تيةةتل مل تةةوز عمل علةةى  جةة   احةةدل  اةةو أا 
 ن 588ا تيت  يوو  موو  الحدرل

 ة للمقابالتاتداطل الحدور الدالليّة بين الم اهيم الل ويلانياصا 
 مقا التةةةة ق رنانةةةةةل لغةةةةة  pidgin  لةةةةى سةةةةرييل الثةةةةال نةةةةاب  الحةةةةتل ات التاليةةةةةق محةةةةتل  

 مقا التة ق هلظةة مول ةدمل لغةة  creoleالليْل مول دمل الي ةل لغة اظنيل لغةة اظي ةةن  محةتل  
ًي ل الول ةةةدمل لغةةةة خمتلتةةةةل لغةةةة اظي ةةةةن  محةةةتل    مقا التةةة ق اهلظةةةنيل غةةة  نقةةةان  hybridمةةة

ًي ن  sabirمحتل       مقا ل ق لغة م

                                                                                                                                               

ل شةارم عل دراسةة ا تةاب  text linguisticsل  محةتل   اللسةانيات ال حةي ة( spoken discourseعل دراسةة ا تةاب ال تةوق 
 & Richard, J., C., [et.al.], Dictionary of Language Teachingان  ق–ن written discourseالكتوب 

Applied linguistics.  Longman Group UK Limited,2nd edition 1992, Ninth impression 

1999.(discourse) 
م.م37،36(،مص2004عبوماله  صمب مظ فرمالشهرص.مال راوةحة تمالخ  ب،مدي حبمملثميمموواملةّم.م)لةبة مم احمالك بمالم نةم،مم587

ملس نماللرب،مد   )خ ب(.م588
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 ل   ةةةةة  عل ال ةةةةةا  اللغةةةةةوي هلاتةةةةة  القةةةةةا الت ال   يةةةةةةل ا عل ال ةةةةةا  اللغويةةةةةة للطحةةةةةتل ات 
األج ريية الر اا مقا الت هلال  أال ا  عل الت  ي)ةات اللسةانية املجتطاعيةة هلاتة  الحةتل ات ي 

ًيةق   ال اج  اللسانية ان لي
ة انه ةةةق الةةتكل   ال ظطيةةةرهنهةةمله ال ظطةةا  يةهةة* ل

 قةةد ته انه ةةان  ،  نةملة رهن  ةةا ق تكلةة   لغتةة ن  ال النهانةةة  ال ِّنهانةةة  ال
 ن589نننلتقولق رأهي  أهعظطني ي انه اال  او بالة مل ي)هط  ال  ب

* لاللةةْق الشةةا   الشةةا  اللتةةا ق وةةط   عليةة ن  قةةد ُيكةةمل التطييةةً   ةةد نلةةا بطةةا ي احليوانةةاتل  قةةد مل 
 ن590ي الاج اتن  القوةق داالله لُيكمل بطا 

ًجاق اللت   غ هن   ً  الش اب  حنوه م  النا  على  احري ق ح  ش  علي ل -* لم
 ن591

 592لالوهلِيدةق الحيب حني يةولهدةل  قال   ضه ق تدعى الحريية أهيضا   ليدا  * ل
ل  قيلق او ا ةمل األهمةةاهلةظ  ة ممل الكالةق ما يهِ يريةان  اهلهِظنيةق ال  يب  ا ملة األهمة ألهن  مهِ ي* ل ال اعيةة مةا  ت 

ل  ِإنا حةحِّ ه    ليس الولد نهظني    593ل   ةهحالمل 
 ننننننننننننننننننننن

 ن 594ي جمال التظارم  الا ة ي الش ق األقحى pidginاست طل محتل  
create ي ينق  لت  creãreعل الالتي ية  creoleي ود محتل  

 ن  595
ًيةةةةة  الةةةةة ي   hybridaتي يةةةةةة عل الال hybridي ةةةةةود محةةةةةتل   ًيةةةةة م أ  ا    ي ةةةةةينق نسةةةةةل مةةةةةمل تةةةةة  يض ا  

offspring of a tame sow and a wild boar ل ل أ  مولةود مةمل أب ر مةا  ل أ  أة أج رييةةل أ  رجةل حة  
 one born of a roman father and a foreign mother or of a freeman and أ  جاريةة  أهمهةة(

slave.
 ن 596 

pidginمحةةةةةتل  يةسةةةةةت طل ي اللسةةةةةانيات املجتطاعيةةةةةة ل شةةةةةارم عل لغةةةةةة تتطيةةةةةً  قلةةةةةة الريةةةةةىن ال  ويةةةةةةل  ق
 ال)ةةة دات ال ظطي ةةةةل  ال تةةةاق األسةةةلويب مقارنةةةة  اللغةةةات األالةةة ىل  اةةةا لغةةةة مل متثةةةل اللغةةةة األة لت ةةةدعيهان 

ا يةد  ه  عل اا لةة  وسةانة عةاعتني بةل  احةدم م هطةا مل ت)هة  األالة ىل  ة pidgin تتشكل اللغة الول دم 
ن 597التخانت م    ضه  الري ض  نلةا  وسةانة املقة اب عل ا حةاجص الواوة ة  ال ةاا م للغةة األالة ى

                                                 
ملس نماللرب،مد   )ح  (.م589

مالحلحممالملةط،مد   )خيط(.م590

 ط،مد   م)داج(.الحلحممالملةم591

ملس نماللرب،مد   )ملو(.مم592

 لس نماللرب،مد   )اح (.مم593

 .Onions, C., T., 1966, (pidgin)م594

م.م(creole)الح وحمالس بب،مم595

م.م(hybrid)الح وحمالس بب،مم596

 .Crystal, D., 1997, (pidgin)م597
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ةةا ل املقةة اب مةةمل الري يةةة اللغويةةة الةةر تسةةت طلها ا طاعةةة الثانيةةة   أيق بةةل  ةة د مةةمل ا طاعةةة اللغويةةة األ ل حية
  ال كس   ي (ن

creoleات املجتطاعيةةة ل شةةارم عل اللغةةة ا لةةيْ ق محةةتل  يةسةةت طل ي اللسةةانيpidgin    الةةر أ ةةري
اللغةةة األة  طاعةةةة لغويةةةل بطةةةا اةةو احلةةةال ي جامايكةةال  اةةةايرل  الةةد مي كاال  ي ال ديةةةد مةةمل مسةةةت ط ات 

ًي   تةادي عل توسة  الةدى الري يةوي  األسةلويب للغةة  creolizationال ا  السةا قةن عا عطليةة الكه  يلةة أ  التطة
ًي  pidginول ةةدم ال مقا لةةة ي الت قيةةد الشةةكلا  الةةو ي)ا للغةةات  creoleل عل احلةةد الةةر تحةةري   يةة  اللغةةة الةة

 ن 598األال ى
hybrid word ق ا تةةدان بلطةةة م بريةةة مةةمل مكونةةات تة شةةأ مةةمل اللغةةات الختل)ةةة مثةةلقtelevision  حيةة  عاtele 
sight ت ينق الريح   visioونم ممل الالتي ي ة مأال visionل  far ت ينق الري د  téleمأالونم ممل اليوناني ة 

 ن599
sabir ق الكةةالة الشةة يب الةةاي يشةة  عل األميةةنيل أ   شةةكل اةةدد هلظةةة الي ةةة ي التريقةةات املجتطاعي ةةة

 ن 600الدنيا
ًي (  اسةت طاهلطا التريةةادل  حةني نةأيت عل مقارنةةة بةل مةمل القا ةةل  لغةة اللةةيْ(  القا ةل  لغةة مةة

 إن ا س ظد أا ال)حل  ةني عطليةة التريةادل اةاه مل تةت   pidgin  creoleلكل ممل الحتل ني  
 عمل   است طال الكونات الدمللية لكل م هطاق

ً  الشا   الشا  اللْ الشا   الشا    التطييً  ني مكونا ا م
 + + + ا لْ
 ً  - + + ال

وة بةةةل مةةةمل نةةةاه الكونةةةات نسةةةتتي  أا ن)حةةةل  ةةةني املسةةةت طال التريةةةادل القةةةاج   ي هطةةةا ل)هةةة
 ق creole محتل   pidginمحتل  

يشةةة  عل تشةةةكل لغةةةة جديةةةدم جةةة  ا  اتحةةةال  pidginأ مل ق مةةةمل ال لةةةوة أا م)هةةةوة محةةةتل  
عاعتني لغويتني  بل  احدم م هطا تريغا التوا ل م  األال ىل  ااا التشكل ية ه  ل ا استخداة 

اا التشكل لدى ممل يدرك اللغتةني اللتةني م) دات قليلة  ن اما     يا   حنويا   سيتا  ُيةكمل متييً ا
م هطةةا قةةد متخضةةة  اةةاه ال  ا ةةة ن    ةةا   علةةةى اةةاا ال)هةةوة  ةةةإا الكةةوا الةةةدمل   التطييةةً  ةةةني 

                                                 
م.م(creole)الح وحمالس بب،مم598

599 Hartmann, R., & Stork, F., Dictionary of Language and Linguistics. Applied 

Science Publishers LTD-London,1972, Reprinted 1973, (hybrid word).                    
 ,Pie, M., & Gaynor, F., a Dictionary of Linguistics. Philosophical Library-New Jersey,1954مم600

Reprinted 1975, (sabir).                                                                                                مم
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مكونةةات ا لةةيْ( الشةةار لةة   الوجةةت قةةد د ةة  م)هةةوة القا ةةل اللغةةوي  لغةةة اللةةيْ( عل م)هةةوة 
 ن  pidginمحتل  

قةد أ ةري   اةا اللغةة  pidginأا اللغةة ا لةيْ  قد دل  علةى creoleعانيا ق مبا أا محتل  
األة للظطاعةةة الةةر تسةةت طل   سةةريت ت قةةد أن طتهةةا الحةة  ي ةل  ال  ويةةةل  زيةةادم احةةول م) دا ةةا 
ًي ( الشار ل   السالت قد حةدد القا ةل  ل  إا الكوا الدمل   التطييً  ني مكونات ال ال ظطا 

ًي ( ل)هةةوة محةةةتل   ليةةة متييةةةً ال  ا ةة  اللغويةةةة السةةتطدم مةةةمل اللغتةةةني ل ألا عطcreole لغةةة مةةة
 التظا رتني قد  ارت   ريةن 

ةةا الحةةيب - عنا ر ت ةةا ال)هةةوة اللغةةوي للطقا ةةل  مول ةةدم( الةةر جةةا ت مةةمل  هلهةةدل يهلِةةد   لةةاا  ة
لوجةةدنا عالقةةة مرياشةة م  ي هطةةا  اةةا  pidginمب)هةةوة محةةتل   -الولةةود أ  الحةةريية الولةةودم  ليةةدا  

  عا  ملدم الت)ل تش  عل نقتة  داية احليةام الةر تشةهداا  ة الت    ةد  حةل  مةمل الشانة حي
يشةة  عل نقتةةة  دايةةة ع ةةدان لغةةة جديةةدم يشةةهداا تكو نةة   pidginرحةة  أمةة ل  م)هةةوة محةةتل  

قةةد لا ةةت    اةةاه  pidginالتةةدرتا جةة  ا  اتحةةال     ةةاة لغتةةني أ  أبثةة ن ا عا اللغةةة ا لةةيْ 
غةة اب املتحةةال ال طلةةا  ال اجةةل  ةةني ال ةةاع الةةايمل لةةيس هلةة  لغةةة مشةة بةل الت وعةةات اللغويةةة أل

 يت ل طهةةا شةةخص مةةمل شةةخص  الةة  داالةةل ا طاعةةات ال  يةةة  اعترياراةةا ن يقةةة مقريولةةة لالتحةةال 
ل  عنا قةةةد ر للغةةة ب املتحةةةا  أا  لةةةت لغةةةة جديةةةدم مةةةمل لغةةةة عةةةاعتني 601 ةةةأ  اد عاعةةةة أالةةة ىل

ًل  م) دات وئيلة   ة    حنةو ميس ة االلغويتني أ  أبث  لقد ت شأ لغة نات تو   يل خمت
ل 602

 ن pidgin إا القا ل  لغة مول دم( يحل  ألا يكوا دامل  على م)هوة محتل  
 ال نقولق  لغة الليْ( أة  لغة مول دم(؟ pidgin لكملل ع د  ديد القا ل األدق لحتل  

ًي م     لريكا ي م ظط ق م ظ  الحتل ات اللغوية قول ق ل قةد ح  ة ا ي اةاا  ياب  رم
ال ظ  على التطييً التاة  ني الحتل ات غ  ال اد ةة  مةمل أمثلةة نلةا  ةا جةا  مبحةتل  عة يب 

ًي (  ن 603لhybrid  اهلظني(  pidgin  ا ليْ(  creole احد ي ال اج  ننن الت) قة  ني  ال
وةني أنة  قةد ملحةظ م)   pidgin ممل الالل بالم  ندرك أن  يق   القا ل  لغة اللةيْ( لحةتل  

                                                 
.مميسد لحجم100(،مص1995صبرصمإبدرااةممالسدةو.معيدمماليثدمماالم حد عد،مدفهمددهمموضد ي ه.م)اإللدكنوحيممم احمالحلرفدممالح دلةدم،مم601

،ممال دملنف جمبلوا مالحفهمددممالواللدمعيىمضمءمالحلندىمpidgin ي مصبرصمإبرااةممالسةومفدمر  بهمالحذرمحمالحي بجم)لثمماحة (ملح 

ماليثمصملكيحمم)احة (.م

.مموي د مأنمثحدممخ دحمو ميد ًم56(،مص1996بة حمأا ح.ململةملممة ماليثم،مورمحمممعبومالما بموّرم.م)بةرمتممدنشمحاتمعميوات،مم602

مم،مماذامالخ حماممم)دةّسران(،ممال  ة مم)دةّسرْي (.مفدمالنصمالحذرمحمفدمالح  مالذصماممد مورمحممعبومالما بمورّم

 .م9(،مص1990حداصمدنةرمبليبكد.مدلحممالح  ي  تماليثميم،م)بةرمتمم احمالليممليحتية ،مم603
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ال القة القاجطةة  ةني ال)هةوة اللغةوي للطقا ةل  ال)هةوة الحةتل ا  للطحةتل   يةد أ  أقةل حةاج ا  
  ني أم يملق 

األ لق لةو ا  وة ا أا الكةوا الةةدمل   +التطييةً  ةني مكونا ةا( للطقا ةةل  لغةة اللةيْ( يقودنةةا 
 ةإا اةاا القا ةل  pidgin  اللغةة ا لةيْ عل م)هوة القدرم على متييً ال  ا   اللغوية الر شك ل

 يحل  للدمللة    ي ال ظ  اللسا  ال  يب على م)هوة ااا الحتل ن 
الثا ق لو ا  و ا أا ال)هوة اللغوي للطقا ل  لغة مول دم( تتط  م  ال)هةوة الحةتل ا هلةاا 

ت   إنةةة  يكةةةوا  ةةةاحلا  لةةة  الحةةةتل  بواطةةةا يشةةة اا عل الريدايةةةة ي ال هةةةور  املسةةةتغ اق ي التخل ةةة
  دامل  علي ن 

 أ ةةةة  ن يقةةةةة لل)حةةةةل  ةةةةني م)هةةةةوة القةةةةا لني  لغةةةةة اللةةةةيْ(   مول ةةةةدم( اةةةةا اسةةةةت طال  ليةةةةل 
 مكونا طا الدملليةق
 عامل السهري ت  اا م جديدم 
 + + ا ليْ
 - + الول د

ل ألا اةاا الكةوا   ا   على الكوا الةدمل  الثةا  يكةوا القا ةل األ ل أدق مةمل القا ةل الثةا 
حيةة  لوملاةةا لةةا  ةلةةدت اةةاه  pidginالةةدمل  يةشةة  عل ال طليةةة األ ل الةةر  ةةد  للغةةة ا لةةيْ 

اللغةةة  لةةا  هةة تن ا عا عطليةةة ا لةةْ اةةاه بانةة  نتيظةةة لت)اعةةل عةةدد بريةة  مةةمل ال ةةاع الةةايمل 
احدم مةمل لغةات يت دعوا لغات مت ددم  خمتل)ة  الايمل لديه  م ر  سيْل أ     ة ت ل  لغة   

ل  ال)  ةة التاحةة هلة  لةمل تتةأتى عمل  إحةدا  عطليةةة 604لcontactتةسةت طل ي موقةل املتحةال 
اللةةْ غةة  مقحةةودم  ةةني مكونةةات اةةاه اللغةةات الت ةةددم  الختل)ةةةل  عطليةةة ا لةةْ ااتةة  سةةا قة 
يةةة ل طليةةة الةةوملدمل حيةة  ن)ةة ب أا  ملدم الت)ةةل مل تةةت  عمل   ةةد ابتطةةال اللقةة  ل  ااتةة  ال طل

 ن605 داا تشري  عطلية ا لْ  ني ع ا   لغتني أ  أبث  ي ت  م ها  ملدم لغة جديدم

                                                 
 ,.Nichols, Patricia, C.,: “pidgins and creoles” in: Mckay, Sandra Lee & Hornberger, Nancy Hم604

Sociolinguistics and Language Teaching. Cambridge University Press,1996, P., 198.                                 

م 

ال دمأُخذتمد ماليثمماإلوحيةايممالحس خودممفدمغةنة مالحويو ممعدو مدد مالحداحممtok Pisinال مكمباي ممpidginد مأدايمماليثممالخيةطمم605

 ماإل احيددة مالح  ددوثة مب ليثددمماإلوحيةايددمممالسددك نمالح يةددة مالددذصمي  ددوثمنمبددومحاممالححدد مح ،مموددوموشددحتممو ددمحتمرملددةيمملتو دد  مبددة

.مدححمعممربةر مد ماليث تمال دمالميفهممأاجمالمالو مدنه ملثمماآلخري ،مممصجمبه ماردرمإلىمأنمص حتماليثدممالنحمجمةدممفددمغةنةد مالحويدو 

.ممصدبرصمإبدرااةممالسدةو،معيدمماليثدمماالم حد عد،مدفهمددهمموضد ي .م104،مصاوظرمماولمن،معيمماليثمماالم ح عد.مورمحمممد حدم معةد  –

رحد مفددمالح دوحمالحدذرمحملدهممtok Pisin.ممموي  مأنمد حم معة  ميلربمد  ي م101(،مص1995)اإللكنوحيممم احمالحلرفممالح دلةم،م

 بمالدذصمورمحده.ممي رمحدهمصدبرصمإبدرااةممفددمدسدر مالح د ي  تمالحابدتمفددملخدرمالك دم388مي رمحهمبـ)ح  وم(مو ح مأخرىمفدمصف مم

 السةومفدمد وحهمالحذرمحمب ليثممالحةتوةايممال ويام.م
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 ةةإا  ال ةةىن اللغةةوي للطقا ةةل مةةأالون مةةمل  creoleأمةةا اسةةت طال القا ةةل  لغةةة اظي ةةة( لحةةتل  
الكةةالة الةةاي ي يةةت علةةى مةةمل يتكلطةة ل  يةتلةةت علةةى ال ةة يب ا ةةمل األهمهةةة

ن   حةةني نقةةارا اةةاا 606
ًي  ال ةةىن اللغةةوي     تريي ةةة ا طاعةةة ا ديةةدم الةةر تسةةت طل   إن ةةا  creoleتريي ةةة تكةةويمل اللغةةة الةة

ًي   لغةةة اظي ةةة  أي م يريةةة(  creoleس ضةةت  عل انجا ةةة عةةمل اةةاا السةةاالق اةةل تة ةةد  اللغةةة الةة
داالل ا طاعةة الةر تسةت طلها ؟  اةل مةمل الطكةمل أا   ةل مةمل لغةة مةا أ  مةمل عحةدى مكونا ةا 

 ة األة لغة اظي ة أ  مستهظ ة؟ذ  قد أ ري   اا اللغ
عا جْ ااا الساال يقودنا عل عطلية قياسية  م ادلة  ني األشخاص الايمل  ة ةل بالمهة   

ًتةةةة   ةةةاهلظني علةةةى أسةةةاع ال ةةةىن اللغةةةوي   ةةةني ا طاعةةةة اللغويةةةة ا ديةةةدم الةةةايمل تت ةةةد  لغةةةة م
creole   مو و ة  ة  اهلظني(   ا   على القا ل الووون ل ق 

 creole اهلظني(  ال)هوة الحتل ا لة  ظني( مب  ااا اللغوي اهل

 ةةة)ة  اهلظةةةني( تتلةةةت علةةةى اللغةةةة الةةةر يسةةةت طلها أشةةةخاص 
وةةةطمل عاعةةةةة لغويةةةة أبةةةة ل  اةةةاه ا طاعةةةةة ت  ةةة  عل اسةةةةت طال 

 اامل  األشخاص على أن  اظني  م يتن

ًي   مل تكةوا اظي ةا   سةريت  حةد ا  creoleاللغة الة
قلة الر تست طلها ا طاعة اللغويةن  أيق ا ديدم شري  الست

أن  مل ُيكمل ألحد أعضا  اةاه ا طاعةة أا ي ةد  اةاه اللغةة 
 اظي ة  اا ي الوق  ن)س  لغته  األةن

اسةةةت ادا  عل اةةةاه القارنةةةة  ةةةد أا قيةةةاع ال)هةةةوة امل ةةةتالحا علةةةى ال ةةةىن اللغةةةوي   يكةةةمل 
 يا ق   ي ا ل مل  اقهطا ي احلك  أ مل   ال ل ة عان

ق اهلظ ةةةل حيةة  تكةةوا اللغةةة اظي ةةا   م يريةةة ع ةةد ا طاعةةة اللغويةةة الةةر ت ت اةةا بةةالا الحكــم
ًي   الةةةر تقةةةوة علةةةى حنةةةو م ةةةت    creole سةةةريت خمال)تهةةةا ل سةةةت لغةةةته ن  اةةةاا  ةةةالل اللغةةةة الةةة

ةةةت  علةةةى مسةةةت طليها ابتسةةةا  ل بطةةةا أاةةةا مسةةةت طلة وةةةطمل عاعةةةة لغويةةةة  احةةةدم   الةةةاص نةةةا  ة
  مستقلةن

  لعّلةاا
 قللط)هوة اللغوي اا 

 عمل نست لغة ا طاعة اللغويةن خمتلل جود نست لغوي  
 ق   للط)هوة الحتل ا   

                                                 
ملس نماللرب،مد   )داج(.م606
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لدى عاعة لغويةة جديةدم قةد أوة ى مسةتقال  ي ناتة    ةد أا  غ  خمتلل جود نست لغوي 
 شةةةهد تتةةةةورا  ي ن ةةةةاة ع ا ةةةة ه الحةةةةوتية  الحةةةة  ية  ال  ويةةةةةل    ةةةةد أا اسةةةةتقل   طاعةةةةة جديةةةةدم

 اددمن
 إن ةةةا  hybridأمةةةا حي طةةةا نةةةدقت  ةةةني ال ةةةىن اللغةةةوي للطقا ةةةل  لغةةةة اظةةةني(  م)هةةةوة محةةةتل  

س حةةةل عل مقار ةةةة دملليةةةة  ي هطةةةا  اعتريةةةار أا بلطةةةة  اظةةةني( ت ةةةينق  مةةةا ي يةةةت ي الكةةةالةل أ  
ةةةمل الةةةاي تكةةوا أمةةة  أهمهةةةة ( مةةمل جهةةةةل   اعتريةةةار أا أحةةد ال  ي ةةةني اللغةةةويني  الا  ةةة ةهظ 

لني  الولةةود ال
 hybridaمهاق مولود ممل أب ر ما  أ  ممل أة أج ريية  بطا او ي م ىن بلطةة   hybridل) دم 

الةةاي ن عةة   ةةة بلطة  hybrid wordاليوناني ةةة( مةةمل جهةةة عانيةةةل   اعتريةةار أا م)هةةوة محةةتل  
اظي ة( اةوق  ا تةدان بلطةة م بريةة قةد أالةات مكونا ةا ال بيريي ةة مةمل لغةات خمتل)ةة(

مةمل جهةة  607
 لثةن عا

 اةةاه املعتريةةارات الثالعةةة تقودنةةا عل أا القار ةةة الدملليةةة  ةةني ال ةةىن اللغةةوي  الحةةتل ا اةةاق 
املسةةةت انة  شةةةا  أج ةةةيب علةةةى اسةةةت دا  شةةةا  مةةةا يكةةةوا م يريةةةا ن  نةةةاا يكةةةوا ال)هةةةوة اللغةةةوي 

 ن hybridللطقا ل  اظني( دامل  على م)هوة محتل  
عن مةةمل الطكةةمل أا نتلةةت عليةة   pidginعلةةى محةةتل    ت تريةةت القار ةةة الدملليةةة الةةر نب نااةةا

 لغةةة اظةةني(ن  لكةةملل يقةةول بةةل مةةمل ر زامونةةد ميتشةةل   لةةورنس مةةايلًق لعلةةى الةة غ  مةةمل عةةدة 
 جةةةود مت ةةةدعني أ ةةةليني للغةةةات اهلظي ةةةةل   وةةةو  جةةةا راا ال ظطيةةةة لسةةةتخدميها ي اللغةةةات 

ً ِّدمل عمل أاا تقوة على حنو م ت   الاص نا مل د لستخ   608دميها ممل ابتسا  لال
 لةةو ا  وةة ا قريةةول مةةا ناريةةا عليةة  مل  وةة ا مةةمل جهت ةةا عةةدة قريةةول تو ةةيل اةةاه اللغةةة  ةةاهلظني 
لوجود مةا يةقحةا نلةا  اةوق ال  ةو ال ةت  ل  الشة  ن ي ابتسةانال حية  عا األن)ةال ي شةئوا 

ر اللغةةةة علةةةى احلةةةدي  نةةةا مةةةمل ِقريةةةل   ةةةاجه   أتةةة ان  الةةةايمل يت ةةةدعوا نةةةان  لةةةو بةةةاا سةةةريت  هةةةو 
ي ود عل  جود تدالل ن اما لغوي ممل لغتني أ  أبث  قد أ دى عل اللت ن اة  pidginا ليْ 

                                                 
 Hartmann, R., & Stork, F., Dictionary of Language and Linguistics. Applied Science Publishersم607

LTD-London,1972, Reprinted 1973, (hybrid word).  م

حمزادموومدة شجممفيمحوسمد ييا.موظري تموليدمماليثدممالا وةدم،مورمحدمممعةسدىمبد معدم  مالشدريمفد،م)الريد اممم دلدممالحيد ملدلم ،مم608

،مماذاماالع ح  مو وجمد موواملهمدد موبدجمالند وية مفددممpidgin.مموي  مأنمالح رمممووماع حومصةثمم)لثمماحة (ملح  ي م332(،مص2004

للربةممإزاءمالحي بتتمارخرىم)لثممدخ ي م(،م)لهحممدملو (.ممال لح  مأصمد ماذهمالحي بتتميشةرمب لضرمح مإلدىمدفهدمامالحل ممماليس وةمما

مالح  ي مغةرمأنمحمامالب لثمفدماذامالف جمييمامعيىمد  ملممال ومد مولو مالحي بتت،مماممام ه  مفر ص.م
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علةةى أاةةا اظي ةةةل حيةة  عاةةا  interlanguage 609لغةةوي  سةةيْ  لطةةانا مل تة امةةل اللغةةة الريي يةةة
تقوة على  جود ن اة لغوي جديد لةدى مت لطةا اللغةة الثانيةةل مةتطخض مةمل ن ةاة لغتة  األ لل 

 اة اللغة الر ي خ نوا ي ت لطهان   ن 
عا مثةةل اةةاه التحةةورات التدااللةةة تةةد   ا عل أا نكةةوا أبثةة  دقةةة ي التو ةةيلل  طحةةةتل  

pidgin   يتقةةةارب مةةة  محةةةتلhybrid ن  تةةةد   ا مسةةةألة الةةةت )ظ ي الحةةةتل  األ ل عل عةةةدة
جةل ج ةل القا ةل  ظي   ألسرياب ندعطها ممل قول ر زامونةد ميتشةل   لةورنس مةايلً السةا تل أل

يسةةةةتقل مبةةةةا اال نةةةةاه لةةةة   اةةةةو  اللغةةةةة  pidginن  محةةةةتل  hybrid اظةةةةني( مسةةةةتقال  لحةةةةتل  
ا لةةيْ(ن  الت يةة  الةةاي ناري ةةا عليةة  مل ية ةةد  مسةةوغا  قان ةةا  غةة  أا مسةةألة توحيةةد الحةةتل اتل 
   ا مقا ل  احد لحةتل   احةد اةو الةاي د   ةا عل ععطةال  كة م ر زامونةد ميتشةل   لةورنس

ن   pidginمايلً ي عطلية ال)حل  ني م)هوة  اظني( اللغوي  م)هوة   الحتل ا 
ًي (  إنةة  يةةدل علةةى اللةةيْ مةةمل ال) نسةةية  انيتاليةةة  sabirأم ةةا ي محةةتل    مقا لةة ق  لغةةة مةة

 األسةةةةريانية  اليونانيةةةةة  ال   يةةةةة ا تويةةةةة علةةةةى ع ا ةةةة  مةةةةمل اللغةةةةة ال   انسةةةةي ة  اللغةةةةة السةةةةت طلة ي 
(  الكتاملني ةةةة  مةةةمل اللغةةةات األقلي ةةةة  األ ةةةلية ي   نسةةةا610 ةةةانس ي   نسةةةامقان ةةةة     

(  مهةةةا 611
ن  اسةت ادا  عل م)هةوة اةاا الحةتل  612مست طلتاا بلغة عامية ي موانة الري   األ يض التوسْ

ل  ااا ال ا ْ الةدمل   ي هطةا يةد   ا عل ت)ضةيل pidgin د ت ا تا  م)هوميا   ي     ني محتل  
 ن 613 لغة الليْ(  دمل  ممل القا ل الابور ل  القا ل

                                                 

 foreignأ  اللغةةة األج رييةة  second languageقريةل دارسةةا اللغةة الثانيةةة  يةقحةد  اللغةةة الريي يةة الةة طْ اللغةوي الةةاي ية ةت  مةةمل 609

language   تةةة اةةامل   الت لطةةوا  سةةريت اقةة اب أجةةا  لغويةةة مةةمل اللغةةة األة ل أ  mother tongueأع ةةا  عطليةةة ت ل ةة  اللغةةة حيةة   ة
عمل ن يت است طال الكلطات  القواعد ال لومةة لدية  مسةريقا ن ل أ  ع هار ال ا  target languageامتداد األجا  اللغوية ممل اللغة اهلد  

           Richard, J., C., [et.al.], 1999, (interlanguage)          ان  ق–
م.(provençal)لهةجمإ حيس،مو دم مالحنهج،مم610

611 Crystal, D., The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University 

press,1987,  2nd Edition1997, P.,37.                                                                                    

                                                                                                                          
م.Pie, M., & Gaynor, F.,  1975, (sabir)م612

و دنّ مرر  ودممإوحيةايدممر ودتموُسد خوامفددمارغدراامال ح حيدممفددمالحدماو مال دةنةم،ممpidginيذررمعبومالماد بمودّرممأنمد د ي مم613

(موشةرمإلدىمح  ودممدخ ي دممب للربةدمممب لفروسدةممماإللدب وةمممب إلي  لةدممماددمد كيحدممفددمsabirملثممةل بةرةم)مادمدلربممد مالح  ي م

.مملدمم ويند م56(،مص1966اوظرممبة حمأا ح.ململةملممة ماليثم،مورمحمممعبومالما بموّرم.م)بةرمتممدنشمحاتمعميدوات،مم–أفريية .مماح  

،مموي دمماالخد تبمبةنهحد مادددمsabirيددو معيدىمدد ميدو معيةدهمد دد ي ممpidginالنظدرمفددمدد مجردرهمعبددومالماد بمودّرمملممدوو مأنمد د ي م

وومالد لحجمفددماليثدممالفروسدةممبدولةجميلدم ممpidginةثمإنمارم ممإوحيةاص،ممالا ودممفروسد.مثممإنمد  ي مدرملةممرجمد  ي ماليثميممل

إلىمال لح لهمفدم ائر مالح  ي  تماليس وةممفدمالحل ممماليس وةممريد دم ماليسد وة تمليحسدوصممالدذصمورمحدهمبدـةلثممخيدةطةممدلحدممارلسدنةمم

ممملبس امبررممالذصمورمحهمبـ)لثمماحة (.

مدرملةدممردجمد د ي معيدىملدو ،ماوظدرمممpidginممsabirميذابمبة حمأا حمدذابمأووحيهمد محونةهمإلدىماز مامةدممالحفهدمامبدة مد د ي م

م.م165(،مص1985أووحيهمد حونةه.مدب  ئماليس وة تمالل ّدم،مورمحمممألحومال حمم) دشبممالح بلممالحويو ،م
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 نل ةةظ مةةمل الةةالل ال ةةىن اللغةةوي التحةةل  القا ةةل  رنانةةة( أنةة  مل يشةة  عل م)هةةوة محةةتل  
creole  ن أمةةا محةةتلpidgin  ةةإا اةةاا ال)هةةوة اللغةةوي يحةةل  لةة  مةةا دامةة  اللغةةة   تتشةةكل 

 لكين أرى أا ععطال القا ةل  رنانةة(   د لدى ا طاعتني اللتني  ا ملا املتحال  يطا  ي هطان 
ل  ط)هومة  اللغةةوي narrowingمةا اةو عمل مةةمل  ةاب التضةييت الةدمل   pidginل)هةوة محةتل  

الةةاي يةشةة  علق لبةةالة مل ي)هطةة  ال ةة بل مل يت ةةالت مةة  م)هةةوة الحةةتل   اةةوق  جةةود لغةةة قةةد 
األالةة ىن ا عا بلطةةة   ةلةةدت جةة ا  اتحةةال عةةاعتني بةةل  احةةدم م هطةةا تسةةت طل لغةةة خمتل)ةةة عةةمل

 رنانة تحل  ألي  اا م لغوية مل ت)هطها عاعة لغوية أال ى تست طل لغة خمتل)ة ع هان
 عدب مراعاة البعد الداللي للمصطلحا  لالثاا

نل ةةةظ ي مقةةةا الت الحةةةتل  الواحةةةد  ةةةاا م الت ةةةدد الةةةر أوةةة    ةةةاا م مألو ةةةةل   ةةةد أا 
ثلةة  الحةةتل  األج ةةيب الشةةكلة ي غالرييتهةةا تكطةةمل ي عةةدة الوقةةو  أ مةةاة التحةةور ا ةةدد الةةاي ُية

الواحةدل أ  أمةاة الري ةةد الةدمل  الةاي يشةة  علية ل  ةا د ةة  ناقلية  عل  وة  مقةةا الت ع  يةة عةةدمن 
 patois محةتل ق  vernacular محةتل ق  colloquial نأالا على سرييل الثال محةتل ق 

سةةة  خمتل)ةةةة مةةةمل ناحيةةةة الضةةةطوا  ةةةا الةةةر سةةة ظد  يهةةةا مقةةةا الت ع  يةةةة لي prakrit محةةةتل ق 
 يد   قارجها عل التوا   أا ااه الحتل ات األر  ة م اد ةن 

 مقا الت ق ال امي ةل  عامال  غ   حي ل  مألو ل  شاج ل colloquial 614محتل   أوالصا
ن  يشةةةة  اةةةةاا الحةةةةتل  عل لغةةةةة colloquial language دار  بطةةةةا يق  اللغةةةةة الدارجةةةةة( 

ن  اسةةت طال ااتةة  القةةا الت الت ةةددم عزا  م)هةةوة 615الكةةالة ال ةةاما أ  غةة  ال  ةةا مسةةت لطة ي
 الحتل  يث  ل ا   ض الل و اتق 

 د أا ا اك عالقة دمللية ت)يد ال اد   ني القا لني   ال امية(   غ   حي ( حي  عا  -1
ضةةةيل الريسةةةيْ علةةةى األ ل يتضةةةطمل الثةةةا   ال كةةةس بةةةالال غةةة  أا األ ل أ ضةةةل مةةةمل الثةةةا  لت)

 ن616ال بت ي  ا الحتل ات ال   ية
لةةو حبث ةةا ي ال القةةة الدملليةةة القاجطةةة  ةةني القا ةةل  مةةألو (   شةةاج (   ةةني مةةا يةةدل عليةة   -2

ً   الكل  حي  عا  ال ىن اللغوي  part-whole relationالحتل  ل أي ااا مري ية على عالقة ا 
ً ا  مةةمل م)هةةوة  الحةةتل   بةةالا احلةةال ي القا ةةل  شةةاج (ل  نلةةا للطقا ةةل  مةةألو ( ي)يةةد جةة

                                                                                                                                               
ال دددمولندددمماللحددج،مارعحدد  ،مال حدد ح .مرحدد ماددممفدددماليثددمممbusinessمماإلوحيةايددممدشدد بمددد مالكيحددمpidginميل يددومراةددرمنمأنمد دد ي م

.ماوظدرمماولدمن،معيدمماليثدممPidgin Englishر وتموُن دبممBusiness Englishاإلوحيةايممالخيةطمال دموكموتمفدمال ة ملةثمإنمريحمم

م.م101االم ح عد،مص

 spokenلح كةّدم(مرحد مفلدجمرحد  مبشدر.ممأظد مأنمإو ددممادذامالحي بدجمأدد امد د ي ميُ رمممبلضمالذي موييمامادذامالح د ي مبدـ)اليثممام614

languageأ قمبكاةرموحةةااًملدهمعد مد د ي م)اليثدممالحك مبدم(ممwritten languageماوظدرممرحد  مبشدر،معيدمماليثدمماالم حد عد،مددوخج.م.

م.م186(مص1995)الي ار مم احمغريب،م

م.Hartmann, R., & Stork, F., 1973, (colloquialism)م615

م.م241(،مص1993د حم مفهحدملح زص.مارلسماليثميمملليممالح  ي ،م)الي ار ممدك بممغريب،مم616
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علةةى غةة ار أا بةةل  شةةاج  مةةألو   لةةيس  الضةة  رم أا يكةةوا بةةلُّ مةةألو  شةةاج ا  لضةة  رم ارتريانةة  
أحيانةةا   األقلي ةةةن ا عا الت ريةة  عةةمل م)هةةوة الحةةتل   أحةةد اةةايمل القةةا لني  مل يقةةي  حةةد دا  باملةةة 

عاميةةةة يحةةةل  أا يةقةةةال هلةةةاق لغةةةة مألو ةةةةل أ  لغةةةة  ل ألا بةةةل لغةةةةcolloquialلتحةةةو ر الحةةةتل  
شةةاج ةل أ  لغةةة دارجةةةن  لكةةملل قةةد تكةةوا ا ةةاك لغةةة ليسةة  عاميةةة  مةة  نلةةا  هةةا شةةاج ة مثةةل 

 حالة ال   ية ال)ح ى  ني األقتار ال   ية اليوةن
ت ةةود عل اسةةت طاملت  ي ال ةةاج  اللسةةانية حيةة  عا  colloquial ال لةةة ي ت طةةي  محةةتل  

تضةةةةا م)هةةةةوة ال امي ةةةةة  شةةةةكل متلةةةةت د ا يحةةةةيصنبةةةة ه يق
ن  ل ةةةةل  مةةةةا د ةةةة  ال عةةةةني عل 617

 colloquialاسةةةةت طال القا ةةةةل  مألو ةةةةة( اةةةةو  جةةةةود بلطةةةةات شةةةةارحة ي ت  يةةةةل محةةةةتل  

speech
618  colloquial style

 الر ت ينق مألو ن  familiarحي   د بلطةق  619
ية الدارجةل اللغة ا لي ةل اللغةة الدراجةةل   مقا الت ق اللهظة ا ل vernacularمحتل  لانياصا 

ن  يدل الحتل  على اللغة األالية  طاعة لغوية مثلق عامية 620بلطة دارجة ل لغة عاميةل الا 
ن بطةةا أا اةةاا الحةةتل  يسةةتخدة  الت ةةارب مةة  the vernacular of Liverpoolر ةةول ڤليةةة

lingua franca لغة الت امل  standardأ كار مثلق ال)ح ى 
 ن 621

 حةةني نةةةدقت ي م)هةةةوة الحةةةتل   إنةةة  سةةةيتريني ل ةةةا أاةةةا عريةةةارم عةةةمل عامي ةةةة الا ةةةةل أي عامي ةةةة 
 طِّمل ي م)هوة محتل ةمتض vernacularاددم جبطاعة لغوية مال أيق أا م)هوة محتل  

 colloquial ل  ال ا ة على ااه ال القة متأتية ي ت  يل دي)يد ب يستال السةا ت  الثةال الةاي
 الت  يل يقتضا أا تكوا اللغة األالية الا ة جبطاعة لغويةل  الثال احور ي  عامية   و  ل

يت ةةا ل اللغةةة الةةر  vernacularر ةةول ي   يتانيةةا( مةةثال ن  يشةة  مةةاريو  ةةاي عل أا محةةتل  ڤليةةة
ل تتطت   ح)ة الت)اا  الش كل أ  اللغة الر يست طلها عل درجةة برية م أ   ةغ م بةل ال تطةني ع

                                                 
الموحومفدمدلحممد حيممب صممفراو مم ينمحممفدمدلحمما حوح نممل محكممفدمدلحدمم يفةدومرريسد   ممدملدمع هماليثميدمممفددمدلحدممم617

الدذصميشدةرمإلدىمال لبةدرمالحسد لحجمفددممcolloquialism؛مإجملدمموحدومإالمد د ي دمcolloquialم كم .محي ش ح مدوختًمد  ي ة ًملح   م

 colloquialالذصميلندمموحدطممالكدتامفددمدلحدمما حوحد نمملد محك،ممد د ي دممcolloquial speechالكتامالل ددمأممغةرمالرلحدمم

styleادددخ صمُد ليّحدددْة مفددددمالخ ددد بمالحدددحلمبمأممغةدددرمالرلدددحد.مالدددذصميشدددةرمإلدددىملثدددممالك  بدددممأمملثدددممارلددديمبمالحسددد لحيممدددد مو بدددجمأم

 & ,.Hartmann, Rسد ببمفددمدلحدممدد حيممبد صممفراود ممد ينمح.ماوظدرمم د ي مالالدذصميشدةرمإلدىمدد مأاد حمإلةدهمالحمcolloquialismم

Stork, F., 1973, (colloquialism), (colloquial speech)ماوظدرمممPie, M., & Gaynor, F.,  1975, (colloquial 

style), (colloquialism)م

فدماذهمالحل ممماليس وةممالح خ  مميبرا معيىمدفهمدهمالدذصممcolloquialالليممفدمعواموخ ةصملةاماص تلدميشثيهمد  ي مللجمم

وّلدوملثدمممliterary languageأمماليثدممار بةدمممstandard languageالمي   جمإلىمو ويومد  محه؛مإجمردجملثدممخ لفدتماليثدممالنحمجمةدمم

مع دةم،ممجل مبحلن ا مال حريوصمالذصمالمي و ملن ملثممع دةممدلةنم.م

م.Hartmann, R., & Stork, F., 1973, (colloquial speech)م618

م.Pie, M., & Gaynor, F.,  1975, (colloquial style)م619

ليواللممعيىمالكيحممالل دةّممال دممvernacular wordاذامالحي بجمالميك ف مبنةممالح  ي ملةثمإنممضلهمال  ة ميكمنملح  ي مم620

مالذصميشةرمإلىماليثممالل دةم.ممvernacularوُس خوامد موبجممح عمملثميممدلةنم،مبختبمد  ي م

م.Crystal, D., 1997, (vernacular)م621
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ن  يدع  قول  ااا ما نات علي  دي)يد ب يسةتال مةمل الةالل مثالة ل 622ش  التريقات املجتطاعية
  الاي ندع     قول ا أيضا ن  م تكً ااا الدع  يتريني ممل الالل ااه ال ادلةق 

يت ا ل اللغة الوسومة  وجود الت)ةاا   vernacularعنا باا ماريو  اي قد نب   أا محتل  
الو ل مل يتأتى عمل  م   جود عاعة لغوية اددم تست طل وة  ا  لغويةا  اةددا  الش كل  إا ااا 

الةةةاي  colloquialيةةةد  ه  عل عحةةةدا  الت)ةةةاا  الشةةة كن  اةةةاا أالةةةص مةةةمل م)هةةةوة محةةةتل  
 يش  عل لغة عامية مل تش   الت ديد ممل جهةل   ديد عاعتها اللغوية ممل جهة أال ىن  

قا ل ال  يب  اللغة  ال امي ة( أق ب دملليا  قياسا  على مةا نب نةاه عل    ا  على ما قل اه   ل ال
ل  املالةةةتال  القةةاج   ي هطةةا ي ةةةود عل وةة  رم اسةةت طال محةةةتل  colloquialم)هةةوة محةةتل  

vernacular ر ةةةةةول(ڤع ةةةةةد  ديةةةةةةد جهويةةةةةة اللغةةةةةةة ال اميةةةةةةة مثةةةةةلق  عاميةةةةةةة ليةةةةةةةLiverpool 

vernacular  ًنو  ي الومليات األم يكية الت دمن   negroes vernacularل  عامي ة ال
ل ل ةة  مةةمل الضةة  ري أا نكةةو ا تحةةورا  مقتوعةةا   ةة  ل ةةوعني رجيسةةي ني مةةمل الت وعةةات اللغويةةة  لالثــاصا

 ل  مهاقpatois  prakritألجل ال    على ووجهطا ي محتل  
اللغةةوي حيةة  عا عنةةالق الت ةةون  regional variationsالت وعةةات ا لي ةةة أ  انقليطيةةة  -1

على اس   ا ل( أ   انقلي ( يقود عل تح يل جغ اي يقوة علةى رسة  حةد د اةاه الت وعةاتل 
 عن اا ت د ت وعات  يئية  غض ال    عمل التريقات املجتطاعية الر تست طلهان 

الةةر تكةوا مسةةطيا ا علةةى   ةةاق التريقةةات  social variationsالت وعةات املجتطاعيةةة  -2
و )هال  اا الر س اب اا ملحقا     مسةطى  محةتل ات أجةا  الت وعةات املجتطاعية الر تة 
 ن 623اللغوية ا ا ة(

   ا  على املالتال  القاج   ني اايمل الت وعني  ل     عل مقا الت بل ممل محتل ق 
patoisق هلظة عقليطيةل الليهظات ال ي)ي ةل ال امي اتل رنانةل هلظة غ  مكتو ة 

    prakrit لي ةن              ق اللهظة ا 
يةةدل الحةةتل  األ ل علةةى الكةةالة الشةة يب الةةاي يشةة  عل التريقةةات األمي ةةةل  علةةى األالةةص 

ن  اةاا الت  يةل يةد    الحةتل  عل أا  ةتص 624اللهظة ا لية ي التريقةات املجتطاعيةة الةدنيا
  ل    ل ل  رب ني  دمللي ني مهطنيقnon-standard dialect لهظة غ  جونجية 

                                                 
م.م196،195،مص2(م 1983د حيممب ص.مألسمعيمماليثم،مورمحمممألحومدخ  حمعحر،م)الي ار ممع لممالك ب،مم622

ماوظرمأيض ًممعبومالرام د.ماليثمممعيمامالحح حا،م)بةرمتمم احمالنهضمماللربةم،مم-.م10رح  مبشر،معيمماليثمماالم ح عدمدوخج،مصم623

م.م68،م63(،مص2004
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 نilliteracyالاي تست طل  عاعة لغوية أةمي ة   folk speechاأل لق الكالة الش يب 
 الثا ق هلظة الي ة تست طلها عاعة مح )  وطمل التريقات املجتطاعية الدنيان

 عنا جئ ا نقارا  ني القا الت ال   ية هلاا الحتل   ربين الت  يل ملستري دنا القا الت  لغةة 
ل اميات(ل   رنانة( ل ةدة احتواجهةا علةى الة بمل الةدمل  التطثةل ي الت  يةل األ لل عقليطي ة(ل   ا

 القا ل  هلظة غ  مكتو ةة( ل ةدة احتواجة  علةى الة بمل الةدمل  التطثةل ي الت  يةل الثةا ن  نريقةى 
 أمةاة القا ةل  اللهيظةةات ال ي)ي ةة( الةةاي يةدل  الضةة  رم علةى الةة ب ني م ةا ل غةة  أنة  لةةيس ا ةاك مةةا
يدعو عل تحغ  بلطة  هلظة(   قولق  اللهظة ال ي)ي ةة(ل  لةيس ا ةاك مةا يةدعو أيضةا  عل ع هةا 

 ي الحتل ن    (s)ل دة  جود الالحقة 
عل أنة  يةدل علةى املسة  ال ةاة لل هظةات ال اميةةة  Onionsأم ةا الحةتل  الثةا   يةشة  أة نيةونً 

التةةةور م مةةةمل اللغةةةة الس سةةةك يتي ة
ل  عل أي مةةةمل ال امي ةةةات غةةة  الس سةةةك يتي ة ن  يشةةة  الحةةةت625

الةةر  apabbramsa اللغةةات األد يةةة مةةمل اهل ديةةة القدُيةةةل  الةةر نةةو رت عل عامي ةةات الريا  امسةةا 
 ن 626 يها ت د ال اميات اهل دية احلديثة أساسا  

الةةةاي حيويةةة  م ظةةةة   prakrit نل ةةةظ أا ا ةةةاك عالقةةةة قاجطةةةة  ةةةني ال ةةةةىن اللغةةةوي لحةةةتل  
ًيةة أل نيةونً   ةني ال)هةوة الحةتل ا الةوارد ي م ظة  مةاريو أبس)ورد ل  لة  التأ ةيل للغةة ان لي

 ةةاي    انةةا جةةاي ور  اةةا املالتحةةاص  اللهظةةات ا لي ةةة الةةر ت) عةة  مةةمل اللغةةة الس سةةك يتيةل 
ل  الةةر أعريتهةةا الريةةاحثوا اهل ةةود  ي حةةد د مثانيةةة   الةر تتةةورت  شةةكل قةةد د  هةةا عل التغةة  الكلةا 

 ن 627ني هلظة عالع
 مبةةا أا اةةاا الحةةتل  خمةةتص  اللهظةةات الةةر تتةةورت مةةمل اللغةةة الس سةةك يتي ةل  الةةر   ت ةةد 
مثلهال  إا القا ل اللغوي  اللهظة ا لي ة( مل يش  عل دمللة الحتل   شكل مرياشة ل  أحسةت 

اب يتي ةةةةة أ   ي حةةةةال ا طةةةة ق ال اميةةةةات ال   prakritلةةةةو بةةةةاا القا ةةةةل اةةةةوق ال اب يتي ةةةةة  م   ةةةةة( 
لكةةةاا نلةةةا أ ضةةةلل غةةة  أا القا ةةةل األ ل  ال اميةةةات ال اب يتي ةةةة( أدق  prakritsال اب يتي ةةةات 

الشةةية أا ية ةةمل مةةمل القا ةةل الثةةا   ال اب يتي ةةات(  ةة)ة ال لطي ةةة لوجةةود  ات( بطةةا يق لسةةاني ات 
linguistics  وتي ات  phonetics  وتيطي ات  phonology نننع ن 

                                                                                                                                               
م.Pie, M., & Gaynor, F.,  1975, (patois)م624

م.Onions, C., T., 1966,(prakrit)م625

م.Pie, M., & Gaynor, F.,  1975, (prakrit)م626

مالح وحمالس بب.م627
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ل عن vernacularأعةةةة  مةةةةمل محةةةةتل   colloquialص  ةةةةا قل ةةةةاه عل أا محةةةةتل  عنا ل خنلةةةة
األ ل يش  عل أي لغة عامية يالل اللغة ال طونجية أ  اللغة األد ية  الر تتطيةً  ةالتغ  السة ي  
 الل وظل  الثا  يش  عل و  رم اسةت طال  حةال تسةطية اللغةات ال اميةة مثةلق ال اميةة الحة يةل 

ل حية  patoisأالص ممل محةتل   prakritلشامي ةل ال امية ال  اقيةنننع ن  محتل  ال امية ا
 عا ت عة األ ل  ة اللهظة ا لي ة( ي تي  م)هوما  أ س  ممل م)هوم  األ لن

 ةلاللهظة ا لي ة ال اب يتي ةةل؟  prakrit ل ا أا نتسا لل أليس ممل الطكمل أا نة ج  محتل  
ًامةةةا  مةةةمل ال بيةةةت   قةةةولق اةةةاا  كةةةمل غةةة  أا  اللظةةةو  عل ال بيةةةت الحةةةتل ا  الريسةةةيْ أبثةةة  عل

الحتل ا الوس   ي الحتل ي ات
 ن 628

  عليا ما يوو  األ  اد الدمللية لكل محتل ق  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مةةةةةةةمل أمثلةةةةةةةة عةةةةةةةدة م اعةةةةةةةام الري ةةةةةةةد 
الدمل  محتل ات تت ا ل م)هوة بي)يةة التخانةت  ةني ال ةاعل  اةاه الحةتل ات تت ةدد عةمل 

ن بطةةا تقةةوة علةةى ن  يةةت الكشةةل عةةمل ال القةةة املجتطاعيةةة القاجطةةة  ةةني التخةةانريةهني  أ  التخةةانرِيني 
مةةمل ال  يةة عل األقةل م هةةا  key of discourseي جةْ ا تةةاب  gradationالا ةية التةدر  

   ومل     عل الكالة غ  التكلل  ي ن 

                                                 
م.م241د حم مفهحدملح زص.مارلسماليثميمملليممالح  ي ،مصم628

Colloquialم

مع دةممد ييم

vernacularم

مع دةممدسح  

Patoisمم

ماليهحممالريفةّم

Prakritمم

مالبرارري ةم
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مل م)هومهةةةا اللغةةةويل  سةةة قل ع ةةةد  ليةةةل مقةةةا الت اةةةاه الحةةةتل ات ألجةةةل الكشةةةل عةةة
 مةةةدى عالقتةةة  مب)هةةةوة الحةةةتل  الةةةاي حةةةدده اارمتةةةاا  سةةةتورك  األمثلةةةة  ةةةدمل  مةةةمل  الت  يةةةل( 

definitionق 
 مقا التةة ق بةةالة تق يةة يل بةةالة ر ةةا جةةدا ن  محةةتل ق frozen speech محةةتل ق  أوالصا

oratorical speechق بالة التايبل بالة تق ي ين 
 الحتل ني  الثال التا ق ياب  اارمتاا  ستورك هلايمل 

Participants should remain seated throughout the ceremony.
629 

 على الشاربني أا يريقوا جالسني نوال ال اس ن 
ةقامةة أيةا  

ًاة  الريقةا  نةوال  ة م ال اسة  ال ًية تقتضا ممل الشاربني امللت نل ظ أا ا طلة ان لي
 طال انسةةةة اتيظية التوجيهيةةةةة اةةةةو عةةةةدة  جةةةةود تهكةةةة ار ي بةةةةاا نوعهةةةةا  نريي تهةةةةان  مسةةةةو   اسةةةةت

املتحال  ني ن ي ا تاب الاي يان ه جو  ال طةل
ن  ا نة ى أا م سةل ا تةاب محة   علةى 630

ًاة لوجود ما يدعطة  ي اةاه ا طلةةل  ريةدمل  مةمل املبت)ةا   ال) ةل الت ةدي  أ   shouldنلا امللت
ًاة قاة  اب مها م ا  دعط remainال) ل الالزة  ا  لقحده اللة   علةى الشةاربني  ت )يةا الريقةا   امللتة

   ن 
 حةةةةول اةةةةاا ال)هةةةةوة السةةةةةتخلص مةةةةمل ا طلةةةةة السةةةةةا قة ن  ةةةة  عل أي القةةةةا الت أدق ت ريةةةةة ا  

 ن frozen speech  oratorical speechلحتل ا 
ام نل ةةةظ أا مةةةمل تةةة ج  الحةةةتل  الثةةةا   ةةةة بالة التةةةايب( قةةةد  قةةة  ي نقلةةة  ح  يةةةا  د ا م اعةةة

الةر ت ةينق ا تا ةةل  oratoryمكونةة مةمل ا ةار  oratoricalل)هوم  ا ةاصل حية  عا بطلةة 
ل أيق أا ا تا ةةةة قةةةد جة لةةة   ةةة)ة 631الةةةر  ةةةول الحةةةيغة عل  ةةة)ة (al-)  (ic-) الالحقتةةةني 

 للكالةل  ااا غ  دقيتن
لة  ت ةا ق ل مةا أما القا ل  بالة تق ية ي(  هةو يةدل علةى بةالة الة ي ية اد  ة  التق ية  مثةل قو 

تلةةا  يطي ةةا يةةا موسةةى قةةال اةةا عحةةايل حيةة  قةة  ره اهلل أاةةا عحةةا ب ااةةة أا  ا هةةا عنا حو هلةةا 
حي ةن

  ا ا نستري د ااا القا ل  املست اد عل ال)هوة الابورن 632

                                                 
 .Hartmann, R., & Stork, F., 1973 (manner of discourse)م629

 .م328عبوماله  صمالشهرص.مال راوةحة تمالخ  ب،مصم630

م.م59،مص1958،م24 ن،معممةهملحومعبومالرلح .مةدنهحةمممضامالح  ي  تمالحويو مفدمالحةاانة،مدحيمماليسمم631

ملس نماللرب،مد   م)د (م632
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  على نلا يكوا القا ل للطحتل ني  اوق  بالة ر ا جدا (ن 
 deliberate speechة ر ةان  محةتل   مقا لة ق بةال Formal speechمحةتل ق  لانيـاصا

ًلن ل بالة ج   مقا الت ق بالة ر ال بالة م   
  ُيثل اارمتاا  ستورك هلايمل الحتل ني  الثال التا ق 

Those taking part should sit during the proceedings.
633 

 أ لئا الايمل يأالا ا ححة تت أا تلسوا أع ا  انج ا اتن 
ة عةةمل ا طلةةة السةةا قة ي اسةةت طال م ِسةةلها  ةةيغة  احةةدم دالةةة علةةى األمةة  يتلةةل اةةاه ا طلةة

ًل( مل يت اسةةت مةة  عسةة اتيظية الثةةالل should اةةا  ن    ةةل م)هةةوة اةةاه ا طلةةة  ةةة بالة جةة
ًل( اللغةةةةوي ي ةةةةينق قةةةةوم الكةةةةالةن يقةةةةول ا ةةةةمل م  ةةةةورق لننن ةةةةً ل أهي  ط)هةةةةوة بلطةةةةة  جةةةة بةةةةالة جه

 ةةاك عالقةةة  ةةني ال)هةةوة اللغةةوي الةةاي تةةدل عليةة  بلطةةة ن  علةةى اةةاا القةةول نقةةولق عا ا634لقهةةوي  
ًل(  مضةةةطوا الثةةةال الةةةاي ن حةةة  اارمتةةةاا  سةةةتوركل غةةة  أا الوقةةةل ا ةةةا لةةةيس سةةةلتويا  أ    جةةة

 عجرياريا   قدر ما او تأدب زاجد يحاحت جو ال  ية بطا او ي الثالن
دعةةة   (  كأنةةة  يةشةةة  عل نلةةةا الكةةةالة الةةةاي حية الةةةتكل   ت يقةةةة  اعيةةةة أمةةةا القا ةةةل  بةةةالة مةةة   

الشةةية الوقةةون ي مةةا مل يريتغيةة  التلقةةال  عا بةةةاا بةةالا  إنةة  مل يت اسةةت  م)هةةوة الثةةال الةةةاي 
ن  لةاا نريقةى أمةاة القا ةل ال ة يب  بةالة ر ةا( حية  يكةوا أق نةا عل م)هةوة  أشار للطحتل ني 

 الثال الابورن 
مسةةتوى م ةةني مةةمل ال  يةةةل  ةةإا  يكةةوا علةةى  formal speechا عا القا ةةل  بةةالة ر ةةا( 

ةا  ةة بالة زاجةد ال  يةة(  ةا  hyperformal speechزاد عةمل اةاا السةتوى  ة  عا نقةص ع ة   ة
ن  لةيس مثةة  ة ق جةوا ي  ةني القا ةل  بةالة زاجةد semi-formal speech ةة بالة شةري  ر ةا( 

د ال  يةةة( تت)ةةت مةة    يةةة ال  يةةة(  القا ةةل  بةةالة ر ةةا جةةدا (ل غةة  أا   يةةة القا ةةل  بالمةةا زاجةة
 أبث  ممل   ية القا ل  بالة ر ا جدا (ن  hyperformal speechالحتل  
  مقا ل ق بالة استشارينConsultative speech محتل ق  لالثاصا

ثل اارمتاا  ستورك ل)هوة ااا الحتل  الثال التا ق    ُية

Would you please sit during the proceeding.
635 

                                                 
م.Hartmann,  R., & Stork, F., 1973 (manner of discourse)م633

ملس نماللرب،مد   )ما (.مم634

م.Hartmann,  R., & Stork, F., 1973 (manner of discourse)م635
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 نمكاا أا تت)ضل  ا لوع أع ا  انج ا ات؟ال  ا
نل ةةظ مةةمل الةةالل اةةاا التلةةت أنةة  يتطيةةً  ال  ي ةةة ل ةةدة م   ةةة الخاِنةةت  الخانهةةتن ا عا 

ل  هةةاا األسةةلوب التريلةةور علةةى ايئةةة Noأ    Yesالخاِنةةت مل يت ةة  ى عجا ةةة مةةمل الخانهةةت  ةةة
ًاة  ةةةةا يةةةةد   سةةةاال يشةةةة  عل التةةةةاب زاجةةةةد ال  يةةةة مةةةةمل قريةةةةل الةةةةتكل     يةةةةد  عةةةمل ال)ةةةة ب  انلةةةة

الخانهةةت عل التحةةة   انتةةايب   ةةةت مقحةةد الخاِنةةةت مةةمل علتةةة  ل  استشةةارت  الةةةر ستتشةةةك ل 
عجا تهةةا علةةى ايئةةة الوا قةةة مل الةة  ضن  اةةاا ال)هةةوة يت اسةةت نسةةرييا  مةة  م)هةةوة املستشةةارم الةةر 

ًي   لريكا ي مقا ل ن   اعتطداا رم
 لمصطلح الواحداتعدر رالالت وم اهيم ا ابعاصا 

قد تت أ على الحتل  ن)س  دململت جديةدم ت)يةد م)هومةا  جديةدا ل بطةا أنة  قةد يت ة ب عل 
 توسي  دمل  ممل جهة  تضييت دمل  ممل جهة أال ى يقودان  عل م)ااي  جديدمن 

 س ت    على جمطوعة مةمل الحةتل ات تةسةطى ي اللسةانيات املجتطاعيةة  أجةا  الت وعةات 
 ةل حي  تدل ااه الحتل ات على م)هومني أحدمها عاة  ااال  الاصل حي  اللغوية ا ا

 extension of aعا ال)هوة ال اة او ما ُيةكمل أا نةسةطي  ي الحةتل ي ات  ةة  ت طةي  ال)هةوة( 

concept
الةةةاي نةةة أ عليهةةةان  س شةةة ن ي  ليةةةل دمللةةةة اةةةاه الحةةةتل ات متخةةةايمل لةةةالا  636

ال)ةةةااي  مةةةمل الةةةالل ت  ي)ا ةةةال  نلةةةا ألجةةةل اسةةةت هار م هظةةةا  اةةةددا  يقةةةوة علةةةى عةةة ب جةةةل 
 ال)ااي  ال امة  ا ا ةن 

 مقا التة ق اللغةة ا ا ةةل هلظةةة ح  ي ةةل مالح ةةل هلظةة سةوقي ةل رنانةةةل  cantمحةتل   أوالصا
 ي ةةينق  liguaالةةاي تةةة ج   ةةة رنانة(ن  ي ةةود عل الالتي يةةة  lingoلغةةة السةةوقن  ي اد ةة  محةةتل  

 ن 637لساا
 ي ةةةينق عالمةةةةل عشةةةارمن  لةةة  مقا ةةةل ي األلانيةةةة  cantãreعل الالتي يةةةة  cantحةةةتل  ي ةةةود م

kante ًا ية  ن  ل  ت  ي)ااق 638 ي ينق احلد دل ا انتل ال
األ لق للغةةةةةةة الا ةةةةةةة مبظطوعةةةةةةة الي ةةةةةةة أ  اجتطاعيةةةةةةة أ  مه يةةةةةةة  علةةةةةةى األالةةةةةةص التريقةةةةةةات 

  ن639ل argot  lingoاملجتطاعية األدىنل  الحتل اا الريديالا ل  مهاق 
                                                 

(،مورمحدمممالحنظحدمماللربةددمم1087ال مصددةمم)عربدد(مال د  حمددد مد لسدممايدامم-فروسددد-دلحدممدفدر اتمعيددممالح د ي ،م)اوحيةداصم636

 .م203،مص1983،م22ليحماصف تممالحي يةس،مدحيمماليس نماللربد،مع

ممم.Onions, C., T., 1966, (lingo)م637

مم.Onions, C., T., 1966, (cant2)م638

مHartmann, R., & Stork, F., 1973, (cant)م639
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يشة  عل  cant الثا ق يش  ديةة)يد ب يسةتال ي موسةوعة بام يةد  اللغويةة عل أا محةتل  
اللغات السيطي ة  الس ي ة(  ا )ي ة الر يست طلها بل ممل ي تطا عل عضوية ويقة داالل ا طاعة 

ارسةة  اةةاه اللغويةةة ألسةةرياب عةةدم نةةاب  أمههةةال  اةةاق وةةطاا السةة ي ة أع ةةا  تأديةةة ال شةةا  الةةر مت
ال ضةةةةويةن  يةةةةاب  أيضةةةةا  أا اةةةةاا الحةةةةتل  يةةةةدل علةةةةى الشةةةة) ات ا  اجيةةةةة   اةةةةا لغةةةةات سةةةة ي ة( 

 الست طلة ممل ِقريل جمطوعات ت تطا عل عا  ا  اج ن 
ية اد  ااا الحتل   يطا يدل  علية   الةاي نةص   argot ياب  دي)يد ب يستال أا محتل  
ة أا تةوجد ي ال ديد ممل الثقا ات  ي مدى  اسة  مةمل علي   قول ق ل ُيكمل ألنوان اللغات الس ي

السياقات اننسانية الحو ا  ع د أ لئا الةايمل يكونةوا مهتطةني  ت)ةادي الكشةل عطةا يقولونة   
 ن 640لas in criminal argot or cantبطا ي ال نانة انج امية 

 ةةةامال لغةةةة  طقا التةةة  اةةةاق هلظةةةة اليةةةةل  اللهظةةةة ا ا ةةةةل  التلةةةوا ال argotأمةةةا محةةةتل  
دراجة أ  سوقيةل رنانةل لغة ا تالحيةل لغة عامي ةل هلظةة  ئويةةل الالح ةةن  ي ةود عل ال) نسةية 

يةلل  نريةا ل ن)ةاقلاحنة ا  لغةة الا ةة  أاةل ح  ةة أ  نريقةة   مهي ةلل  ي ينق اللغةة ال اميةةل    ِي ةل ُيه ُية
مشة بة اةد دم  ت يقةة   ةني م ةا  ااتة  القةا الت  م ةا  الحةتل  اللغويةة قواسة   ن641ي    

 توزي ية تت است  م)هوة بل  احد م هطا م  ااال ن 
 عةةة    اةةاا الحةةتل   ةةة للغةةة الا ةةة مبظطوعةةة الي ةةة أ  اجتطاعيةةة أ  مه يةةة  علةةى األالةةص 

ن بطةةةةا أا دي)يةةةةد ب يسةةةةتال قةةةةد ج ةةةةل اةةةةاا الحةةةةتل  م اد ةةةةا  642التريقةةةةات املجتطاعيةةةةة الةةةةدنيال
لة  م)هومةةا  وةيقا  جةةدا  حية  يةةاب  أنة  يةةدل علةى لغةةة  ي الوقةة  ن)سة  يضةةيل  cantلحةتل  

spoken legal languageالقانوا ال توقة 
 ن 643

 نل ظ أا ا اك قدرا  ممل ال ىن الحتل ا ماعال  ي ال ىن اللغةوي الةابور ي م ظة  أ نيةونً 
اةةةاا غةة  أا  سةةيلت ا ي  ديةةد القا ةةل الةةدقيت اةةا اسةةتقتاب بةةل ال)ةةااي  الدقيقةةة الةةر  ةةوي 

 الحتل  با نحل نا عل القا ل الغتا  الاي حيوي ن 
ق  cantي ت  يل محتل    السا ت نل ظ  جود م)هومني أساسني 

                                                 

640 Crystal, D., The Cambridge Encyclopedia of Language. 1997. 
 .Onions, C., T., 1966, (argot)م641

م.Hartmann, R., & Stork, F., 1973, (cant)م642

م.Crystal, D., The Cambridge Encyclopedia of Language. 1997, P.,387م643
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ل  علةى اليةة أ  اجتطاعيةة أ  مه يةةاأل لق م)هوة عاة يةدل علةى  جةود لغةة الا ةة  طوعةة 
ل  هلظةةةةة ح  ي ةةةةة(ل األالةةةةص التريقةةةةات املجتطاعيةةةةة الةةةةدنيان  ي م ةةةةا  مقا ال ةةةةا نةةةة ى أا القا ةةةة

   اللغة ا ا ة( يش اا عل ااا ال)هوةن
الثةةا ق م)هةةوة الةةاص يةةدل علةةى اللغةةات السةةيطي ة  السةة ي ة( أ  ا )ي ةةةل  يةةدل علةةى الشةة) ات 
ا  اجيةةةةةة  أيق اللغةةةةةةات السةةةةةة ية الةةةةةةر تةسةةةةةةت طل ي ا ةةةةة اج  ا  اجيةةةةةةة أ ع ةةةةةةد عحةةةةةةا ات الا يةةةةةةا(ن 

حلةمل ي بالمة  مل ة ااق  هلظةة ح  ي ةة(ل   مالح ةة( الةر مةمل القا الت الر ت   عمل ااا ال)هو 
ل   هلظةة سةوقية(ل 644ننللغةازنأ       عمل مووةوع  عل األ عنا مال    عمل انع اب عل ا تأ

    لغة السوق(ن 
 أحد ال)هومني ال اة  ا اص  د أا دململ ا عريارم عمل  cant ع د ر ْ مقا الت محتل  

اللغة ا ا ةة( أ  تو ةي)ات للط)هةوة ا ةاص بطةا يق  هلظةة ح  ي ةة( تو ي)ات عامة بطا يق  
   مالح ة(   هلظة سوقية(ل   لغة السوق(ن

 السا ت عالعة م)ااي  أساسي ةق  argot ي ت  يل محتل  
ن  تحةةةةةل  لةةةةة  cantاأل لق يشةةةةة  عل ن)ةةةةةس ال)هةةةةةوة األ ل ال ةةةةةاة الةةةةةاي يتضةةةةةط   محةةةةةتل  

 ةل التلو ا ال امال لغة دارجةل لغة عاميةل هلظة  ئويةن القا الت التاليةق اللهظة ا ا 
ن  يةدل علةى اةاا ال)هةوة cantالثا ق يش  عل ن)ةس ال)هةوة الثةا  الةاي يتضةط   محةتل  

 القا التق رنانةل  لغة ا تالحيةل  الالح ةن 
اةةةو مب)هةةةوة وةةةيت يشةةة  عل اللغةةةات القانونيةةةة ال توقةةةة بطةةةا  argotالثالةةة ق ي )ةةة د محةةةتل  

 مشار علي  ي موسوعة بام يد  اللغوية لدي)يد ب يستالن 
 مقا التةة ق عامةةةل اللغةةة امل ةةتالحيةل ال نانةةةل اللغةةة التريقيةةةل لغةةة  jargonمحةةتل   لانيــاصا

 jargonمه ةة أ  ناج)ةةل لغةةة الا ةةل هلظةةة ح  ي ةةل اللهظةةة ا ا ةة أ  اله يةةةن  ي ةود محةةتل  
ي   نسةا  proveçal عل مقان ة     ةانس  jargoun, gergon, jargonعل ال) نسية القدُية 

 ن 645لتدل على الكالة ا اص  تظارم أ  مه ة
 عةةة     أنةة  لجمطوعةةة مةةمل الحةةتل ات أ  الت ريةة ات السةةت طلة مةةمل ِقريةةل عاعةةة اجتطاعيةةة أ  

 ن646مه ية  اا غ  مست طلة  غ  م)هومة ي أغلت األحياا لدى ا طاعة اللغوية بل هال
                                                 

 لس نماللرب،مد   )ل  (.مم644

م.Onions, C., T., 1966, (jargon)م645

مHartmann, R., & Stork, F., 1973, (jargon)م646
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يةةةدل علةةةى لالكةةةالة أ  الكتا ةةةة  jargon  جةةةاك عن ريتشةةةارد ي م ظطةةة  أا محةةةتل   يةةةاب
السةةت طلة مةةمل قريةةل جمطوعةةة ت تطةةا لتظةةارم أ  مه ةةة م ي ةةة أ   طاعةةة أالةة ى تةة  ته  ااتطامةةات 
 محاة مش بةن  هلاا الحتل  جمطوعة ممل الكلطات  الت ري ات ا ا ة  ة ل  الةر مةمل الطكةمل 

 أي لشةةةةةخص ليسةةةةة  لةةةةة  عالقةةةةةة  تلةةةةةا ا طوعةةةةةة ل ةةةةةدة ارتريانةةةةة   أا تكةةةةةوا غامضةةةةةة للةةةةةداليل
 ااتطامةا   التظاريةةة أ  اله يةةة أ  غ اةةا(ننن  أحيانةةا  يةةدل علةةى ال حلةةة األ ل مةةمل اللغةةة ا لةةيْ 

pidgin  حيةةة  عا ا ةةةاك الكثةةة  مةةةمل الت وعةةةات ال) ديةةةة مثةةةل  جةةةود ن ةةةاة  ةةةويت  سةةةيْل  عةةةل
  ن647قح م جدا ل  عدد اد د ممل الكلطاتل

  نل ظ أا الحتل  يدل على م)هومني أساسنيق 
بطةا اةو ي ت  يةل جةاك   pidginم)هوة  اس  يدل أحيانا  على م)هوة اللغةة ا لةيْ  األ لق

 عن ريتشاردن    
الثا ق م)هوة الاص يدل علةى جمطوعةة مةمل الحةتل ات  الت رية ات الةر يةص عاعةة لغويةة 

 طاعةةة اللغويةةةن  مةةمل الةةالل اةةاا ال)هةةوة نسةةتري د وةةيقة ال تةةاق ت  تهةةا محةةاة مشةة بة داالةةل ا
القا ةةةل  عامةةةة( ل ةةةدة دمللتةةة  علةةةةى م)هةةةوة الحةةةتل ل عن بيةةةل تكةةةةوا اللغةةةة الةةةر  تةةةوي علةةةةى 
ت ريةة ات الا ةةة  طاعةةة الا ةةة عامةةة للظطاعةةة اللغويةةة بل هةةان بطةةا نسةةتري د أيضةةا  القا ةةل  اللغةةة 

سةةت املالتال ةةات التريقيةةةل لعن يتلةةل لغةةة التريقيةةة( لةةدمللتها علةةى متييةةً املالتال ةةات اللغويةةة ح
الت لطةةةةني عةةةةمل لغةةةةة األميةةةةنيل  الت لطةةةةوا  تل)ةةةةوا لغةةةةة  يطةةةةا  يةةةة ه   ةةةةاالتال  درجةةةةة ت لطهةةةة ل 

ن    ةا   علةى اةةاا 648  ةاالتال  مهة ه ل   ةةاالتال  درجةة عة اجه    سةةوى نلةا مةمل األسةةريابل
 لش بةنال)هوة نةقحا القا ل  عام ة( لدمللة م  اه على اللغة ال امية ا

ــــاصا  مقا التةةةة ق سةةةةظالت السةةةةياقل مسةةةةتوى الت ريةةةة ل نوعي ةةةةة اللغةةةةةل  registerمحةةةةتل   لالث
ًيةة الوسةتى  registerسةظلل لغةومل جة عن  ي ةود محةةتل    اةا  مةةمل  registrumعل ان لي

 ل  م)هوماا ممل الالل ت  يةل جةاك عن ريتشةارد  ن649 ت ينق قاجطةل سظل regestaالالتي ية 
   ال يمل ل ق

  لق يست طل    ض اللغويني للت ون األسلويبن  األ

                                                 
م.Richard, J., C., [et.al.],1999, (jargon)م647

م.م58،مص2(م 1963د حم مالسلران.ماليثمممالحح حا،محأصممدنهج.م)اإللكنوحيممم احمالحل حب،مم648

 .Onions, C., T., 1966, (register)م649
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الثةةا ق  ي طةةا ي)ةة  ق  الةة  ا  ي ةة    ةةني الت ةةون الكالمةةا السةةت طل مةةمل قريةةل جمطوعةةة الا ةةة أ  
أنةةةاع م ي ةةةني يشةةة بوا ي ن)ةةةس اله ةةةة  باألنريةةةا   ا ةةةامني(ل أ  ي ن)ةةةس الحةةةاة  بظةةةام ا 

ال ةةني ن)سةة  مةةمل جمطةةون سةةظالت أالةة ى  registerالتوا ةة ل  أنحةةار الرييسةةريول(ن  ُييةةً السةةظل 
ًم  اسةةةت طاهلا علةةةى حنةةةو م ةةةنيل    بيريةةةات حنويةةةة  عةةةمل ن يةةةت امةةةتالك عةةةدد مةةةمل الكلطةةةات التطيةةة

 ن 650الا ة
  ا ا نل ظ أا الحتل  يش  عل ت)ا يل م)هومي ة دقيقة ااق

 األ لق م)هوة عاة يدل  إنالق  على بل الت وعات األسلو ية على االتال  مستويا ان 
ثةةا ق م)هةةوة الةةاص يةةدل  إنالقةة  علةةى الت ةةون الكالمةةا الةةاي يةة تريْ جبطاعةةة لغويةةة وةةيقة ال

ال تةةةاق داالةةةل ا طاعةةةة اللغويةةةة الواحةةةدمل  الةةةاي يتظل ةةةى ي اسةةةت طاهل  لكلطةةةات اةةةددم نات 
 varietiesت بيةةت حنةةوي الةةاص أشةةري  مةةا تكةةوا  الت وعةةات اللغويةةة حسةةت سةةياق املسةةت طال 

according to use
 ن 651

ادا  هلةةاا نكةةوا أمةةاة محةةتل  يقةةوة علةةى  ديةةد نةةون الت ةةون اللغةةوي الةةاي يةةت   ت ديةةد  اسةةت 
 سياق ل  القا ل الاي حيطل دمللة لغوية مرياش م اوق  نوعي ة اللغة(ن 

 مقا التة ق لغةة دارجةةل لغةة سةوقيةل الالح ةة ال اميةةل اللهظةة ال امي ةة  slangمحةتل    ابعاصا
ل مالح ةل عاميةل رنانةن  عة     ت ون الكالة الاي متي ً مب) دات ا ا ةل لغة التخانت اليومي ة

مسةةةكوبة  سةةة ي ة التغةةة ل  اةةةا مسةةةت طلة مةةةمل قريةةةل ال اشةةةئة أ  ا طوعةةةات املجتطاعيةةةة  ا   ةةةةل 
 ن 652ألجل املتحال داالل عاعة مال  اا غ  م)هومة  ريقية ا طاعات اللغوية

ي بتا ةةة  السةةةطى  ةةةةق  Erid Partridge   يشةةة  دي)يةةةد ب يسةةةتال عل قةةةول عريةةةا  ارت يةةةد 
يدل على  slangعل أا محتل   slang: today and yesterdayال امي ةل  ني اليوة  األمس 

ا ت ةةاد اةةاا الحةةتل  عةةمل املسةةت طال القياسةةان بطةةا يةةدل أيضةةا  علةةى رغريةةة لتكةةويمل لغةةة خمتل)ةةة 
بةةة م القةةةدةل أ  سةةةظ ا ل أ    سةةةوا  ع ةةةد عحةةةا ة جم ةةةدمل أ  ع ةةةد   وةةةاتل أ   ثلةةةنيل أ  ملعةةةيب

ح  اعل أ  لغوينيل أ  شوان ل أ  مغين الريوب
 ن 653

                                                 
م.Richard, J., C., [et.al.], 1999.(register), (style)م650

م.م81،م80(،مص1990،مورمحمممد حم معة  ،م)الي ار ممع لممالك ب،ماولمن.معيمماليثمماالم ح عدم651

 proverbialم)هةوة قةد  يشة  عل الت رية ات الةأعورم  slangن  ياب  دي)يد ب يسةتال عل أا لحةتل  (slang)الحدر السا تل  652

expression ن ان  قCrystal, D., The Cambridge Encyclopedia of Language. 1997. 
م.Crystal, D., The Cambridge Encyclopedia of Language. 1997, P.,53م653
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argot 2ِ

cant 2ِ

cant 1, argot 1, lingo,  jargon 2, register 

2,  

slang 2 

slang 1 

  ي الت  يل السا ت نستشل م)هومني للطحتل  مهاق 
األ لق م)هوة عاة يدل على اللغة الر ا ت دت عةمل املسةت طال القياسةال  اةا الةر نةسةطيها 

غةةة دارجةةةل لغةةة التخانةةت اليوميةةةل اللغةةة ال اميةةةل  القةةا الت الةةر تشةة  عل اةةاا ال)هةةوة اةةاق ل
 عاميةن

الثا ق م)هوة الاص يدل على ت ون بالما  طاعةة لغويةة وةيقة ال تةاق داالةل عاعةة لغويةة 
مةةان  القةةا الت الةةر تةةدل علةةى اةةاا ال)هةةوة اةةاق لغةةة سةةوقيةل الالح ةةة ال اميةةةل اللهظةةة ال امةةة 

 ا ا ةل مالح ةل رنانةن 
يةةة ل)هةةوة ااتةة  الحةةتل ات ال ةةاة م هةةا  ا ةةاص قةةد تقان ةة   خنلةةص عل أا القةةا الت ال   

 شكل بري   اتح)   املست طاملت التريادلة  ي هان  لوو  حد  ني ال)هةوة اللغةوي للطقةا الت 
ال   يةةةةة  م)هةةةةوما محةةةةتل ات أجةةةةا  الت وعةةةةات اللغويةةةةة ا ا ةةةةة  ع نةةةةا  وةةةة  التانةةةةة ا ميةةةةة 

ات انتالقةةةا  مةةةمل ال)هةةةوة ال ةةةاة الةةةاي نبةةة   تووةةةي ية تقودنةةةا عل  حةةةل م)ةةةااي  ااتةةة  الحةةةتل 
(   ال)هةةوة ا ةةاص 1بط)هةةوة أ ل لكةةل محةةتل  مةةمل الحةةتل ات السةةا قة   سةة  مً لةة   ةةال ق  

 (ق2الاي نةب  بط)هوة عاا  لكل محتل    س  مً ل   ال ق  
 
 
 
 

 
 

 
 

ل حظة  مل  د ممل انشارم عل أا  التسلسل اهل مةا مةمل األسة)ل عل األعلةى يشة   الضة  رم ع
موسةةةوما   أحةةةد اةةةاه الحةةةتل اتل  ةةةإا بةةةاا علةةةى  ا طاعةةةة اللغويةةةة الةةةر تسةةةت طل ت وعةةةا  لغويةةةا  
 ال تيت التحاعدي باا حظ  ا طاعة اللغوية يس  عل املحنسار  التقل ص  ال كس   ي ن   
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ًى عل التو ةيل ال ةاة للط)ةااي    ي أع ا  م  رنةا مبقةا الت اةاه الحةتل ات  جةدنا أاةا تة ة
ًا  الدقيقةةة الت لقةةة  ال)ةةااي  ال امةةة  الضةةيقة  ال امةةة  ا ا ةةةن  اسةةتري اد اةةاه التو ةةي)ات ل جةة

 يكوا عمل ن يت عمتاة عال  عطلياتق  
حي  عا م)هوم  ال اة يش  عل اللغة  slang1األ لق  و  القا ل  اللغة ال امية( لحتل  

 نstandardنجا ال امية الر ال ج  عمل املست طال القياسا أ  ال طو 
الثةةا ق  وةة  القا ةةل  رنانةةة( للطظطوعةةة الحةةتل ية الةةر متثةةل الدرجةةة الثانيةةة مةةمل السلسةةلة 
اهل ميةةةل ألا عطليةةة اا لةةة  وةة  مقةةا الت ع  يةةة تقةةوة علةةى   ةةل احلةةاملت اللغويةةة السةةت طلة 

للسةةا  لةةدى  ئةةة م ي ةةة ت  تهةةا ااتطامةةات الا ةةة يقةةودل  الضةة  رمل عل ت ةةدداان  ع ةةدما ي يةةد ا
املجتطاعا  أ  الحتل ا  أا يسةطا رنانةة م ي ةة ل)ئةة م ي ةة  كةل مةا علية  اةو يحةيص نوعيةة 
ال نانةةة مبه ةةة ال)ئةةة الةةر تت ةةد  نةةا أ  نشةةانها مثةةلق رنانةةة األنريةةا ل رنانةةة اله دسةةنيل رنانةةة 

 السظ ا ل رنانة ا  منيل رنانة الشوانل رنانة مغين الريوب  ال   ج  ان 
 secret اةةوق  اللغةةة السةة ية(  cant2  مقا ةةل عةة يب الةةاص ل)هةةوة محةةتل  الثالةة ق  وةة

language  أ  اللغةةةةة ا )يةةةةةhidden language ( ل)هةةةةوة ن   وةةةة  القا ةةةةل  رنانةةةةة ا ةةةةامني 
الةةاي يةةدل علةةى لغةةة القةةانوا ال توقةةة  ي ا ةةاب  علةةى سةةرييل الثةةال(  نلةةا  argot2محةةتل  

 ن spoken legal languageية ت عة  لقا ل  ي اللغة ان ليً 
  اا م  جود ت)حيالت م)هومية ي الحتل  الواحد حيت   على ال اج  اللسانية الشة  ن ي 
تهك ار  و  الحتل  الواحد ني ال)هوة الت دد ألجل استقالل بل  و  مب)هوم  ا ةاص بطةا 

لواحةةةةد مةةةة   ديةةةةد ل أ  نب اةةةةا عي ةةةةا  ي الووةةةة  ا654ي م ظةةةة  الحةةةةتل ات اللغويةةةةة لري لريكةةةةا
 القا الت الدقيقة  الشاملةن 

 اطتالف راللة م اهيم المقابالت العربية مل م هوب المصطلح المثبتة أمامهااطامساصا

                                                 
و   جمالحل ممماليس وةمماللربةممإلىموف ةجمدح التمبلضمالح  ي  ت،ملةثموي د مفددمدحد  ماليسد وة تماالم ح عةدممممدم مد د ي مم654

الدذصميدو ممaccentخرى.مفليىملبةجمالحا  مد  ي ممالوميّو معيىمدفهمامدلة مفةه،مميو معيىمدف اةممغةرمالحفهمامالحذرمحمفدمدح التمأ

عيىممالنبرمفدمدح  م)ال موةّ ت(،مأمماللتددممالححةدا مفددمدحد  م)عيدممالخ دم (،مأمماليكندممفددمدحد  م)اليسد وة تماالم ح عةدم(ملدمموحدومدد م

ليحدددمايةّددجمفدددمدسددر همالحسددحىمالحلدد ممموف ددةتًمله وددهمالحفدد اةممعددوامالخددملدمفدددمدلححددهمالنظددرص،ممحددداصمبليبكدددمفدددمدلححدده،ممد حددوم

م.بـ)اليثمي تمال  بةيةمممدلححه (

مثتثددم ممjargonح دد ي مرحدد مأنماندد كمد دد ي  تملسدد وةممام ح عةددمموُسدد لحجمفدددمدحدد التمغةددرماددذامالححدد  .مفليددىملددبةجمالحادد  موحددومأنملم

  وددم،ممث وةهدد مميخددصمدحدد  معيددمماليثددممعيددىمالرمب لح دد ي لةددو ممsociolinguisticsدددواخج،مأملهدد ميخددصمدحدد  ماليسدد وة تماالم ح عةددمم

مدحد  ماليسدد وة تمالنفسددةمعيددىم حالدمماللةددمبمالن يةددمممدشدكتتمالفهددم.ممث لاهد مميخددصمملةددو مب لح د ي مclinical linguisticsاللةد  صم

psycholinguisticsتمالحويدو مال ددمعيىمدرليممدد مدرالدجمار سد بمار فد  مليثدممارملدىمد د ملة مفةهد مد  رد  مالكيحدملةو مب لح  ي م 

م.أيض ً.ممslang.مماوظرمعيىملبةجمالحا  ممد  ي دم(jargon)اوظرممدلحممالح  ي  تماليثميم،م–يسحلموه .م
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مثةةة مقةةا الت ع  يةةة  طةةل م)ةةااي  لغويةةة مل تتتةةا ت  م)هةةوة الحةةتل  الثريةة  أمامهةةال   لةةى 
   و ب(ل   ت و ن(ن قد تة ج   ة  نوعية(ل varietyسرييل الثال  د أا محتل  

 ةةةةةةةة مستويات( بطةةةةةةةا يق  ل حيةةةةةةة  تةةةةةةةة ج variation حةةةةةةةال الت ةةةةةةةدد نل  ةةةةةةة  ي محةةةةةةةتل  
  اللغةةةةوي( يةةةة ةةةةة التغي ( بطةةةةا يق  التغ   لvariation of language مسةةةةتويات اللغةةةةة( 

language variation م( ل   ةةةةةةة التغ ( بطةةةةةةا يق  la اللسةةةةةةانيات املجتطاعي ةةةةةةة التغةةةةةة  

ique variationnistesociolinguist ن 
 ل     أ مل ل  قريل الريد  ي الكشل عمل أي الحةيا أدقل عل م ةا  ااتة  القةا الت اللغويةةل 

 قvarietyا عل م)هوة محتل  
* تةةدل بلطةةة  مسةةتوى( علةةى الكةةاا ال ريسةةْل  قةةد قيةةلق ل  هةةطه  الةةا  يهحةةط   ةةطورا  جةة ى مةةمل حةةةد ر  ي 

 ن 655مستوى  سكملل
ممل ا  سل  او أيضا  الض ب ممل الشا ننن الت و ن او التا ابل* لال ونق أالص 

 ن656
ه حول    دل  بأن  ج ل  على ما باال * لتغ   الشا  عمل حال ق  و لن  غه  

 ن657
 ن658الح ل  ال ونل-* الض   بق الِث ل  الشكلن  

variety القامي ةةةل حيةة  مةةمل ق يةةدل الحةةتل  علةةى ن ةةاة الت ريةة  اللغةةوي ا كةةوة ي اسةةت طال   ةةالتغ ات
ًه السياقا الوق)ا سهال    ك ةا ل بطةا اةو ي بثة  مةمل األنةوان انقليطيةة  اله يةة  مةثال ق  الطكمل أا يكوا متيي
ًيةةةة الدي يةةةة(ن  يةسةةةتخدة الحةةةتل  ي حةةةاملت أالةةة ى لدراسةةةة التريقةةةة املجتطاعيةةةة الةةةر  ًيةةة ل ةةةدال ان لي ع لي

لسريت تضط    متغة ات تقان ي ةة عديةدم بةا  سل  ال طة ل  اله ةةن  يكوا  ديد الت وعات  يها أبث    و ة
 prestigeل  الكانةة dialectاللهظةة    اةق ح  عةدم تحة ي)ات ألنةوان اللغةة متضةط ة تلةا الحةتل ات بةةق

 ل message )mediumلة الر نا تة قل ال سالة ةل  الوسْ  الوسي
 

ت  ي)ةةا  مقيةةدا  أبثةة  ب ةةون  varietyلسةةانية ني   قةةد أعتةةى محةةتل  ن   ال سةةرية لةةري ض الfield ا ةةال أ  احلقةةل 
ًم لسياق احلال  او نون الاص ممل اللغة يةست طل داالل هلظة مثال  ألغة اب ح  ي ةة أ  مه يةةن  ممل اللغة الطيِّ

659 

                                                 
ملس نماللرب،مد   )صحر(.م655

 لس نماللرب،م)ومع(.مم656

 لس نماللرب،مد   )غةر(.مم657

مالحلحممالملةط،مد   م)ضرب(.م658

م.Crystal, D., 1997, (variety)م659
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يش  م)هوة الحتل  عل عالعة م)ااي    عي ة   ا  علةى ت  يةل دي)يةد ب يسةتال بطةا اةو ي  
 ل  ااق ا د ل أعاله

يقةوة علةى  ديةد املسةت طاملت الت وعةة  situational contextاأل لق  جود سياق مةوق)ا 
 للت ري ات اللغويةن 

الثا ق  ديةد الت وعةات اللغويةة السةت طلة لةدى نريقةة اجتطاعيةة اةددمل تتطيةً  ت ةون أنيةا  
 و ات ي  ديةةةداا أعضةةةاجها ا  سةةةية  ال ط يةةةة  اله يةةةة  غ اةةةال  ةةةا ي ةةةت  عةةةمل نلةةةا   ةةةض الحةةة

  شكل دقيتن
 الثال ق  ديد ت ون لغوي  احد ي كس غ وا  م ي ا  ي است طال ن 

يةةة اد  ةة  أي ت ةةون لغةةوي  variety اسةةت ادا  عل ال)ةةااي  ال) عيةةة الثالعةةة نحةةل عل أا محةةتل  
تسةةةةت طل  عاعةةةةة د ا أالةةةة ىن  عنةةةةار الت يةةةةني اةةةةاا قا ةةةةل للتطةةةةدد أ  الةةةةتقلص حسةةةةت التوزيةةةة  

طةةاعا للت ةةون اللغةةويل  طثةةال التطةةدد ي ت يةةني الت ةةو ن اةةو أا نقةة    ةةأا لكةةل  لغةةة ت وعةةات  املجت
لغوية  خمتل)ة  شكل نسيبن  مثال التقلص او أا ن د  بل و ب لغوي الاص  ) د م ني مت وعا  
لغويةةةا ن   ةةةني الضةةة ب اللغةةةوي ال ةةةاة   أعةةةينق اللغةةةة ال ي ةةةةل أ  اللهظةةةة ال ي ةةةة(  الضةةة ب اللغةةةوي 

اص   أعةةةين اللغةةةة الةةةر يسةةةت طلها شةةةخص   ي ةةة ( ت وعةةةات لغويةةةة مت ةةةددم تو ةةةل نةةةا بةةةل ا ةةة
الت وعةةةةةات السةةةةةتخدمة لةةةةةدى عاعةةةةةة لغويةةةةةة م ي ةةةةةةل أ  أقليةةةةةة م ي ةةةةةةل أ   لةةةةةدم م  يةةةةةةل أ  ق يةةةةةة 
ًاةةةا عمل  م ي ةةةةنننع ن بطةةةا أا اةةةاه الت وعةةةات تتةةةداالل  يطةةةا  ي هةةةا  تتشةةةا ا حبيةةة  مل ُيكةةةمل متيي

 ت د  نا  ألي غ ب يست طلهان  حالة م   ة ممل ال
 حةةةني نةةةدقت ال  ةةة  ي ال ةةةا  اللغويةةةة لقةةةا الت الحةةةتل  األ لق  نوعيةةةةل  وةةة بل  ت ةةةو ن( 
سةة ظد أا أق نةةا عل م)هةةوة الحةةتل  األج ةةيب اةةوق  نوعيةةة(  السةةريت ي نلةةا مت لةةت  ةةال)هوة 

 احةةةد مةةمل أجةةةا  اللغةةوي لكةةل مةةةمل  نوعيةةة( أ   وةة ب( اللةةةايمل يةةدمل ا علةةى  جةةةود جةةْ لغةةوي 
خمتل)ةةة داالةةل بيةةاا اللغةةة الواحةةدمن أمةةا ال)هةةوة اللغةةوي للطقا ةةل  ت ةةو ن(  هةةو يت ةةاقض مةة  م)هةةوة 
الحتل ل عن بيل ل ا أا   ل ممل   ن  دامل  على ا  س؟ذ ااا انج ا  شةريي  مبةمل يةة ج  م)ة دم 

the man ا لة   الة أم(  ة عنساا(ل حي  ممل ال) ب أا يكوا ت عتة   ةة ال جل(ل الةاي يقthe 

woman )ل  مها يدالالا وطمل م)هوة عاة اوق  اننسااthe human ن 
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(ل  ةةإا لكةةل  أمةةا مةةا يت لةةت مبقةةا الت الحةةتل  األالةة ل  اةةاق  مسةةتوى(ل   تغيةة (ل   مةتغةة  
للثةةةةةا ل  changeلةةةةة  لل   level احةةةةةد م هةةةةةا مةةةةةا يقا لةةةةة  مةةةةةمل الحةةةةةتل ات اللسةةةةةانية مثةةةةةلق 

 variable  للثال ن 
 ةد أا ا ةاك مقةا لني  عة  يني قةد   linguistic change   language shift محةتل   ي

اسةةتخدما هلطةةال األ ل م هطةةا  التغةة  اللغةةوي(ل  الثةةا   الت ةةول اللغةةوي(ن أيق أا بةةال القةةا لني  
ن   قد استخدما للطحتل ني 
 ةوهل  مةمل أع ةا    أادا ه  يحل متكلطني هل language shift محتل   الت ول اللغوي(

الت ري يةةة القوي ةةة الةةر مل تتةةو   عمل ي اللغةةة الثانيةةةل أ   هةة  السةةام  للغةةة   لغةةة عل أالةة ىل بقةةدر 
 مل تكةوا  ةاا م الت ةول اةاه عمل ع ةد األشةخاص ع ةاجيا اللغةةل  الر  و ل عليهةا الةتكل نننع ن

أمةةا محةةتل   ن660ة أالةة ى يشةة  الحةةتل  عل التغةة  مةةمل لغةةة مألو ةةة ي املتحةةال اليةةوما عل لغةة
 هو حيد  للطتكل   ت يقة غ  مدربة   اعية ل ن ا عا   linguistic change التغ  اللغوي( 

ااا التغة  الةاي يل ةت اللغةة يكةوا ي نتةاق ن امهةا الحةويت  ال  ةوي ل  الةاي مةمل الطكةمل أا 
ل أسةةةةاليت ال تةةةةت يكةةةةوا سةةةةريري  اةةةةو التةةةةأع ات ا ارجي ةةةةة بةةةةاملق ابل أ  التةةةةأع ات الداالليةةةةة مثةةةة

 ن 661 القياع
 على نلا  إا م)هةوة الحةتل  األ ل يشة  عل أا التةدالل نةات  مةمل رغريةة الةتكل ن أمةا ي 

  م)هوة الحتل  الثا   إا ااا التدالل يكوا ناجتا  د ا علط  أ  عدراب ن
قةةد جةةا  ليةةدل علةةى التغةة     linguistic change   ةةا  علةةى مةةا سةةريت نةةدرك أا محةةتل   

قةةد جةةا  ليةةدل علةةى الت ةةو ل اللغةةويل  م يةةار  ديةةد بةةل  language shiftيل  محةةتل  اللغةةو 
 مقا ل مبحتل  م ني  د ا ا لْ  ي هطا عاجد عل أم يملق 

لةةو دقق ةةا ال  ةة  ي مةةدلول الحةةتل ني ألدرب ةةا أا األ ل ي مةةا عل  جةةود تغةة   نةةار  األ لق 
أ  ي حنواةان أمةا مةدلول الحةتل  ااالة  على لغة ما سةوا  بةاا نلةا ي أ ةوا ا أ  ي  ة  ها 

ن ل اسةتخداة لغةة أالة ى ألسةرياب اجتطاعي ةة أ  موق)ي ةة هو  ول الةتكل  مةمل اسةتخداة لغةة مةا ع
  تلل التغ  عمل الت ول ي أا األ ل ي ه  على الستويات الحوتية أ  الح  ية أ  ال  وية أ  

   ي عل ن اة لغوي  ال ن يكوا  ومل  ممل ن اة لغو الدمللي ةل أما الت ول 
                                                 

م.Pie, M., & Gaynor, F., 1975, (language shift)مم660

661 Hartmann, R., & Stork, F.,  1973. (change). 
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ي  language shift د ستة محادر قةد نبة ت القا ةل   ةول لغةوي( أمةاة محةتل   الثا 
مل  ةةد عمل محةةدرا   احةةدا  قةةد نبةة  القا ةةل  تغةة  لغةةوي( أمةةاة الحةةتل  ن)سةة ن   ةةد عالعةةة  حةةني

ل محةةدر مقا ةة  linguistic changeمحةةادر قةةد نبةة ت القا ةةل  تغةة   لغةةوي( أمةةاة محةةتل  
  احةةد قةةد نبةة  القا ةةل   ةةول لغةةوي(ن  ا ةةا  ةةإا مريةةدأ الشةةيون مريةةدأ وةة  ري ي ت)ضةةيل مقا ةةل

 على  ال ن    ع يب
  وجور مصطلحين أجنبيـْيّن مشترريْن في م هوب واحد مل اطتالفهما في البنيةا سارساصا

أا  سةة ل ظ ي ت عةةة الحةةتل ات الةةر ت)يةةد م)هةةوة  اللغةةة الةةر م هةةا ت) عةة  لغةةات عةةدم(
حةتل  مقا ال ا تت دد  سةريت ععطةال غة   ةيغة  احةدم هلةاا ال)هةوةن   لةى سةرييل الثةال  ةد م

ancestor language    نلغةةة السةةلل(ال مقا التةة  الثالعةةةق  اللغةةة األ ةةلية(ل   لغةةة ال شةةأ(ل 
 مقا التةةةة ق  اللغةةةةة الوالةةةةدم(ل   اللغةةةةة األة(ل   لغةةةةة  parent language ي اد ةةةة  محةةةةتل ق 

 شأ(ل   اللغة األ ل(ل   اللغة األ لي ة(ن ال 
 عليةةةةةا  لةةةةةيال  دملليةةةةةا  م)حةةةةةال  ل)هةةةةةوة اةةةةةاه القةةةةةا الت ال   يةةةةةة مةةةةةمل جهةةةةةةل  م)هةةةةةوة اةةةةةايمل 

 الحتل ني  ممل جهة أال ىق 
*لاأله  لةق أهس)ل بل شا نننع ل

662 
أهم   أ   نةشةو ا   نهشها    نهش  لهقه ن  نهشهأه يةه  شهأة نهش  أه  *لأهن شهأهه الل  ق اله  نهشها هم ق حهيال  أهن شهأه الل  ة ا هل ته أهي ا ة تهده

أهمه األةال  ىل أهي الريةه  ثةهل ًيًق  أهاال عهلهي ِ  ال الش  ًيل ال  الهل قهه ن  ي الت 
663  

ق التقدةةن  الساللهلة  السالِليلة  السُّل )هةةق ا طا لةلة سهله)ا   سةلةو ا ق تقدالةننن السالاِللة عهةة *لسهلهله يهس 
  664التقدموال

ancestor language: 

يشةة  م)هةةوة اةةاا الحةةتل  عل عحةةدى عةةاجالت اللغةةات نات ال القةةة  األ ةةل الةةاي تشةة ك  يةة ل باللغةةة 
الالتي يةةة الةةر تة تةة  اةةا األ ةةل لكةةل اللغةةات ال  مانسةةي ة باللغةةة ال) نسةةيةل  انيتالي ةةةل  ال  ماني ةةةن  تسةةطى 

ةت د رم أ  اللغات السليلةق                    اللغات الثالعة األال م اللغ
ات ال  

descendant or daughter language 

  دراسة تاريم ت)  ن اللغات ية     ةق
 glottochronologyلعل  تأريم اللغاتل  

                                                 
ملس نماللرب،مد   )أصج(.م662

ملس نماللرب،مد   م)وشح(.م663

ملس نماللرب،مد   م)لي (.م664
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parent languageاوق   ancestor language الحتل  الريديل لحتل     
665     

طل دمللة ق يرية ممل م)هوة الحتل ل حي  عا اللغة  أ ل( حي أا ال)هوة اللغوي لكلطة ن ى
الالتي يةةة ت ةةةد  أ ةةةال  لتلةةا اللغةةةات الةةةر تةسةةطى  اللغةةةات ال  مانسةةةي ةل  الةةر  ةةةد راا ت)  عةةة  مةةةمل 

 هةةو اط ةل ي الثقا ةة ال   يةة  أ  ةاد ع)ويةةل  مةةمل ا الالتي يةةن أمةا ال)هةوة اللغةوي لكلطةة  أنشةأ( 
خدام ل حةةة   عا بانةةة  ا ةةةاك مشةةةانة  ةةةني مدلولةةة  اللغةةةوي  مدلولةةة   لةةةيس ا ةةةاك وةةة  رم ملسةةةت

ل  نلا لوجود الكلطتني   أ ةل(ل   سةلل( اللتةني تشة اا  شةكل أقةوى عل الوجةود  الحتل ا 
 السا ت الاي يت)  ن م    جود ملحتن  

 عنا أردنا أا نست ني  ت يقة  ليةل مكونةات بةل  حةدم م ظطي ةة هلطط ةا  الري ة  عةمل ا ةدد 
 األق ب ل)هوة الحتل ق  القا الت الثالعة اوالدمل  الاي ت ل أحد ااه 

ا م ممل ال دة        املمتداد ي    ن تالية دالة على الريهده

 + - األ ل

 - + ال شأم

 -+ أ   - السلل

قةةة ب ( قةةةد   ةةة)  مبكةةةونني ت الاةةةا أايمل الكةةةونني  نةةة ى أا بلطةةةة  األ ةةةلاسةةةت ادا  عل اةةة 
 )هوة الحتل   نلا ممل الالل التا ق مللة عل مالكلطات د

عل لغةة قةد ت)  عة  م هةا لغةات أ ةلي ةل  ال لةوة  ancestor languageيشة  محةتل   -1
ي نشأم اللغات أن  يح ت  ديد  هور أ ل لغةل أي يسةت يل أا نةترية  اللغةات اننسةانية للغةة 

ن  بلطتةةةةا  األ ةةةةل(   السةةةةلل( 666 احةةةةدم ت) عةةةة  م هةةةةا مثةةةةل عترياع ةةةةا اننسةةةةاا ن)سةةةة  عل  دة
 حيطالا ااه الدمللة الر ت )ا امل تدا  ممل عدةن 

  ا  على ما قل اه سا قا  نه د  اللغة اليوناني ة   الر مث ل نا اارمتاا  ستورك ي م ظطهطا  -2
ية   (ancestor languageعلى م)هوة محتل   لغة أ لي ة قد احنةدرت م هةا لغةات   عي ةة   ة

                                                 
م.Hartmann, R., & Stork, F., 1973, (ancestor language)and (parent language)م665

 مالنظريد تمال ددمل ملدتمأنموكشد معد مأصدجماليثد ت،ممريهد مر ودتمد دجماف راضد تمموخحةند تملدةسمإال،ممدد مادذهمان كمالكاةدرمددمم666

.مevolutionaryموظريدممال  دمحممmiraculousموظريممالحلحا ممimitationموظريممالح  ر  ممinventionالنظري تمموظريمماالخ راعم

مالدـة ينجممbow-wowمامةمم-دادجمموظريدممالبدـةب ممotto jespersonودمميسبرلد مماند كموظريد تمأخدرىمأودىمبهد ماليسد ودمالدووح حردمأم

ليرممعمإلىمالحمضمعمبإله بماوظدرممم-.ممla-laالةم-مةالمyo-he-hoامةم-اد-مالـةيممpooh-poohبمهةمم-مالـبمهمding-dong موجةم

م.م41م-32(،مص2003ار مم احمفرلم،مد ةدمالوي مد سب.ماوف  حمالنسبماليس ود،م حالممفدمال واخجماالخ   صد،م)الي 
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ل  مانسةةي ةل  اةةا ي الوقةة  ن)سةة  لغةةة م  ةةدرم مةةمل اللغةةات اهل ديةةة األ ر يةةة اللغةةات ا
ل  هةةا 667

 ممل جمطوعة اهل د أ ر يةن م  درمت د  لغة أ لي ة احندرت م ها عدم لغاتل  لغة   عي ة 
ا م ممل ال دة ( الشةار لة   الوجةت قةد أقحةى   على نلا  إا الكو ا الدمل   دالة على الريهده

 لغةةةةة ال شةةةةأ(ل ألا  جةةةةود اللغةةةةة األ ةةةةلية   يكةةةةمل مةةةةمل عةةةةدةن  الكةةةةوا الةةةةدمل  ا ةةةةل ال ةةةة يب الق
ل ي ي ةةل   ة  نةقحةا القا ةل ال ة يب  لغةة السةلل(عا ة  لتةأريم اللغةة الالت  املمتداد ي  ة  ن تاليةة(

يت ةاقض مة  ألا بلطة  سةلل( قةد تكةوا نات امتةداد ل)ة  ن تاليةة  قةد مل تكةوا بةالال  اةاا 
 ancestorمحةتل  م)هةوة  غ اا ممل اللغات الةر ي تريةت عليهةا  (غة اليوناني ةتأريم الل  م)هوة

language  أ ةةةال  عمل لوجةةةود  ةةة  ن قةةةد تلتهةةةان  لقةةةد نبةةة  أة نيةةةونً ي م ظطةةة  حيةةة    تكةةةمل
ًيةةةة أا بلطةةةة   ت ةةةود عل الالتي يةةةة  forefatherت ةةةينق السةةةلل  ancestorالتأ ةةةيلا للغةةةة ان لي

antecẽssor ة ال حةةةت  تكةةةوا ي حالةةةaccusative  حةةةيغة antecẽssỡremغةةة  أا هلةةةاه ،م
surviving ت ةةين الريقةةا   auncetreالكلطةةة عةةال   ةةيا مريكةة م أحةةداا ي الالتي ي ةةة 

ن  اةةاا 668
 ال ىن يدع   ك م الكوا الدمل   +املمتداد ي    ن تالية(ن 

 parent ةةأا محةةتل   مبةةا أا ال ةةالني  اللغةةوية ني  اارمتةةاا  سةةتورك قةةد  ةة  حا ي م ظطهطةةا 

language   ية ةد   ةةديال  عةمل محةةتلancestor language  ل أيق أاطةةا حيطةالا ال ةةىن ن)سةة
ةختار  اللغة األ ةلي ة( 

لة  يكةوا  ة ي ا  قياسةا  علةى الحةتل  الريةدل  إا  و  القا ل ال  يب ال
 ن 669م  

ننةالق لت ل قهةا مبظةال أما القا ل  اللغةة األة(  هةا مل متة  عل م)هةوة اةاا الحةتل  علةى ا
ل أيق أا اةاا القا ةل يةدل علةى اللغةة  first language acquisitionابتسةاب اللغةة األ ل 

 األ ل الر يكتسريها الت)لن 
 التداطل الم هومي بين مصطلحيْن بسبب توافقهما في معنى مكوناتهمااا سابعاص 

ث ةةةةةةاجا اللغةةةةةةوي( لحةةةةةةتل  ل   الdiglossia نلةةةةةةا مثةةةةةةلق  املزد اجيةةةةةةة اللغويةةةةةةة( لحةةةةةةتل  
bilingual أ  الث اجية اللغوية لةbilingualism ن  ا دي   الةاب  اةو أا اةايمل القةا لني قةد لقيةا

                                                 
م.205(،مص1998د حم مفهحدملح زص.مدوخجمإلىمعيمماليثم،م)الي ار مم احموب ء،مم667

 .Onions, C., T., The Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford University Press 1966م668

(ancestor)مم

عيدىماخد تبممparent languageممancestor language ًملح د ي دميضدامردجمدد ما حوحد نمملد محكمولريفد ًممالدواًمدنسدمخم669

ثدممإنمفكدر مارصدجمفددمادذامالح د ي موخ يد مب بةلدمممHartmann, R., & Stork, F., 1973دوخجمرجمد  ي مفدمدلححهحد .ماوظدرمم

،مmother tongueممprimary languageممfirst languageممnative languageال   مع مفكر مارصجمفددمالح د ي  تمال  لةدممم

لةثمولندمماليثممارملىمالحك سبممبشكجم بةلدمفدمال فملممالحبكر ملإلوس نمد مخت مال ف عدجمددامأعضد ءممح ع دهماليثميدم.ماوظدرمالح دوحم

م.(native language)الحذرمحم
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ًا  م)هوميةةةا  مشةةة با   ةةةني اةةةايمل الحةةةتل ني   الةةةاي يتظل ةةةى ي ت عةةةة محةةةتل    diglossiaحيةةة
ًد   اللغةةةةةةة bilingual ةةةةةةة ع اجية(   ع اجيةةةةةةة اللغةةةةةةة(  ت عةةةةةةة محةةةةةةتل   (ن  ت عةةةةةةة محةةةةةةتل   ةةةةةةة م

bilingualism   ةةةة املزد ا  ا للغةةةوي(ل   ازد اجي ةةةةة(ل   ازد اجيةةةة لغويةةةة(ل   مةةةةاات املزد ا 
ل  القا ل diglossiaاللغوي(ن غ  أا األدق او أا   ل القا ل  املزد اجية اللغوية( لحتل  

 ن bilingualism ع اجية لغوية( لحتل  
ل حيةةةةة  عا محةةةةةتل   عطليةةةةةة ععطةةةةةال اةةةةةاا التريةةةةةادل نةةةةةا    مةةةةةمل نريي ةةةةةة ت بيةةةةةت الحةةةةةتل ني 

diglossia  مكةةةةوا مةةةةمل السةةةةا قة(di-) ت ةةةةود عل اليونانيةةةةة ق الةةةةرdi ت ةةةةينق مهث ةةةةىنل مةةةة تني 
 ن670

 ت ةةةينق مةةة تنيل  -biت ةةةود عل الالتي يةةةة الةةةر  ق(-bi)مكةةةوا مةةةمل السةةةا قة  bilingual محةةةتل  
ا  كةة م  جةةود سةةا قتني دالتةةني   جةةار بةةل م هطةةا يةةدل علةةىق اللغةةةن  عليةة   ةةإ ن671اع ةةاال وةة ل

ًد  (  علةةةةى م)هةةةةوة التكةةةة ار الةةةةاي مل يتظةةةةا ز ال ةةةةدد اع ةةةةني قةةةةد دعتةةةةا عل ععطةةةةال الكلطتةةةةني   مةةةة
   ع اجا( لكال الحتل نين 

 ُيك  ا أا نت   أ مل  م)هةوة بةل محةتل  علةى حةدمل ليكةوا متهيةدا  ل جة ا  الت ليلةا لكةل 
ق ممل القا لني  غية الكشل عمل مدى تواؤمهطا   م  م)هوة الحتل ني 

يدل على  جود  ةاا تني لغةويتني ي اللغةة  diglossiaيش  دي)يد ب يستال عل أا محتل  
 يةتلةةت علةةى الثانيةةة مسةةطى  high languageالواحةةدم يةتلةةت علةةى األ ل مسةةطى اللغةةة ال ليةةا 

low languageاللغة الدنيا 
ة اللغوية الةر ن  يقودنا بالة دي)يد ب يستال عل  ك م املزد اجي672
ة  الر ماد ااا  جةود 1959عاة  Charles Ferguson 673ن حها أل ل م م تشارلً   جسوا

ل 674هلظتني خمتل)تني  أ  شكلني لغويني خمتل)ني(  االتال  اعتريارا ا املجتطاعية للغة الواحةدم 
                                                 

م Onions, C., T., 1966.(di-2).م670

م.م(-bi)الح وحمالس بب،مم671

  .Crystal, D., The Cambridge Encyclopedia of Language, 1997, P.,43ان  ق  672
م.م57(،مص2000حال مف لملو.معيمماليثمماالم ح عدمليحح حا،مورمحمممإبرااةممالفتص،م)الري اممم دلممالحي مللم ،مم673

 مددد مالكيحددمموددوماُلدد خوامرم مدددر مفدددماإلوحيةايددممعيددىميددوموشدد حلامفةرمسددمنمعنددود ماو بسددهمdiglossiaميددذررمحالدد مف لددملومأنمد دد ي م

معوّ مفةه ممفي ًملنظممال رارةبمال موةمممال رفةممليثدمماإلوحيةايدمماوظدرممالح دوحمالسد بب.مملدببممأنمجردرمالدور محممdigloosieالفروسةمم

دد مالكيحدممالفروسدةمممdiglossiaاـمدفهماماو راامد د ي م1404د ممريو مةالةماةمم3945د ةدمالوي مد سبمفدمدي  موشرهمفدماللو م

diglossieفدموملهممةمللجمد  ي ماالز مامةمماليثميمممdiglossiaيدوخجماند مال دذاءمليح د ي مالفروسددممdiglossieالدذصمين بدبمعيدىمم

مريحممأخرىملي لبةرمالح ر مع ماذامالحمو ة.مم-فةح ميبوم-اذامالحمو مروهمالميممومفدماإلوحيةايمم

قةةةد د  ةةة  تشةةةارلً   جسةةةوا عل االتيةةةار أر  ةةةة  diglossiaمحةةةتل   ليهةةةا جةةةود شةةةكلني لغةةةويني للغةةةة الواحةةةدم الةةةر يةةةدل ع عا  كةةة م 674
ثةةل  يهةةا اللهظةةة ال ليةةا لغةةة  اللغةةويني السةةت طلني  جمتط ةةات لغويةةة ألجةةل ال  ةة  عل الشةةكلني  لةةدى بةةل جمتطةة  م هةةال  االتةةار اللغةةة ال   يةةة الةةر متة

ثةةل  يهةةا اللهظةةة ال ليةةا  باعاري)وسةةا(  ت ةةينق ال قيةةة  متثةةل  يهةةا القةة  ال  اللهظةةة الةةدنيا األشةةكال ال اميةةة الختل)ةةةل  االتةةار اللغةةة ا ليونانيةةة الةةر متة
ثةةل  يهةةا اللهظةةة ال ليةةا  اللغةةة األلانيةةة اللهظةةة الةةدنيا اللغةةة ا كيةةة الةةر تةسةةطى  الدُيونيقيةةة(ن  االتةةار اللغةةة األلانيةةة الت دعةةة ي سويسةة ا حيةة  متة

ثةةل  يهةةا اللهظةةة الةةدنيا ال ثةةل  يهةةا اللهظةةة ال ليةةا اللغةةة  Haitiلهظةةات األلانيةةة الختل)ةةةن  االتةةار اللغةةة ال) نسةةية ي ايةةر القياسةةيةل  متة حيةة  متة
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 ل أ 675 هةةةو يةةةدل مريةةةدجيا  علةةةى ال)ةةة د الةةةاي يت ةةةد  لغتةةةني خمتل)تةةةني bilingualأمةةةا محةةةتل  
ن   ا طاعة الر تت د   لغتني  خمتل)تني 

ة عد ل  ي  م)هوة املزد اجية اللغوية حي  اقتضى 1967شوا  يشطاا  مقامل  عاة جو   نش 
 ةةةد  لغةةةة  ةةةوي شةةةكلني الت ةةةديل  ةةةأا يةةةد   م)هةةةوة املزد اجيةةةة مةةةمل ارتريانةةة   ةةةا تط  الةةةاي يت

ظةةةات م )حةةلة  ةةل  وةة  ب لغويةةةة عل جمتطةةة   يةة  ت ةةدد لغةةوي  هل لال ليةةا  الةةدنيارجيسةةني  مهةةاق ل
سةةةتوى مةةةمل املالةةةةتال  م أي   خمتل)ةةةة   ي)يةةةا ل أيق أا  يشةةةطاا قةةةد د ةةة   الحةةةتل  عل م)هةةةوةِ 

 ن676ل أ  الاي يكوا  ني لغتني م )حلتنيمت اللغة الواحداللغوي الاي يل 
 ُيثل  يشطاا  ا تط ات اللغوية الر تست طل غ  و ب  لغةوي  احةدل ألجةل تووةي   كة م  

مل املزد اجيةةة اللغويةةة  الث اجيةةة اللغويةةة حيةة  يشةة  عل أا الةةايمل ي يشةةوا ي جمتطةة  تكةةوا بةةل مةة
ًد   اللغةةة  لةةيس ع ةةاجا اللغةةةل عن بيةةل   يةة  اللغةةة الةةر مل يةتق واةةا سةةاجدم  يكونةةوا أمةةاة جمتطةة  مةة

نة  ع ةاجا يةو ةل علةى أ عل أا  للظطاعة الر مل يةتقمل أغلريها اللغة الساجدم أا تد    ا تط  بل ة  
اللغةل ااا ممل جهةل  ممل جهة أال ىق بيل نحةل جمتط ةا  لغويةا  علةى أنة  ع ةاجا اللغةة  األقلي ةة 

ثةل األبث يةة ن  يضة ب -علةى حةد زعطة - احلابطة  ي   السيت م مل تكة    لغةة ا طاعةة الةر متة
ًد   اللغةةةةة    يشةةةةطا يا غةةةة  ع ةةةةاجا اللغةةةةة ي عحةةةةدى  ةةةة ات تةةةةاريم ر سةةةةا مثةةةةامل  علةةةةى جمتطةةةة  مةةةة

 ي طةةا عامةةة  لالقيحةة يةل حيةة  بةةاا الةة طْ اللغةةوي السةةاجد اةةو ال) نسةةية الةةر يت ةةد  نةةا ال ةةريال 
يةتق ةةوا اللغةة ال) نسةيةل  مةةمل عامةةة اةامل  ال ةاع مل  أغلةتال ةاع بةانوا يت ةدعوا اللغةةة ال  سةيةل  

ال  لةمل يهتطةوا على ت لطها تةحري  الث اجية ا ا   دية  ليس  عاعي ة أ  جمتط ي ةن  اامل  ال ةري  ادر
ًاا السياسا  املقتحادين اجتطاعية  اللغة الر    طل دعامة   قوية  سريت و ل م ب

   اللغةة أيضةا  بطةا اةو احلةال د يش   يشطاا عل ا تط  الاي يةو ل  أنة  ع ةاجا اللغةة  مةً 
)ي ةةةة اةةةا (  اللغةةةة ال يةي ال اغةةواي حيةةة  عا اللغةةةة ال  يةةةة اةةةا األسةةةريانية   اةةةا لغةةةة ا د أ ر  يةةة

سةةةةةت طل عمل ي نتةةةةةاق ال القةةةةةات احلطيطةةةةةة  ةةةةةني األسةةةةة  قةةةةةورا    اةةةةةا لغةةةةةة أم يكي ةةةةةة( الةةةةةر  مل تة 
لةةو اسةةتقتري ا  كةة م الث اجيةةة اللغويةةة لوجةةدنا أا ا تطةة  ا   ي نتةةاق األريةةا   القةة ىن    األ ةةدق

                                                                                                                                               

ًي   ثل  يها اللهظة الدنيا لغة اير ال الر اشتق  ممل ال) نسةيةن  اعتطةد   جسةوا ي شة ح  للطسةتويني اللغةويني ال ةا   creoleال) نسيةل  متة
جيسة ااق الو ي)ةل  القاةل  ال ا  األديبل  املبتسةابل  التقيةيسل  الثريةاتل  القواعةدل  ال ظة ل  ال)ونولوجيةان  الد   على تس ة اعتريارات ر 

مةةا ي  قةة   احةةد بةةل  احةةد  يةةد ب يسةةتال مةة    جسةةوا حةةول  كةة م  جةةود شةةكلني لغةةويني مةةمل لغةةةڤن  يت)ةةت ديةةة65ل 58الحةةدر السةةا تل ص
  جسةوال تشةارلًن لاملزد اجيةة اللغويةةلل  ان ة ق – .Crystal, D., 1997, (diglossia) ق ان ة-ن يتطيً  و ي)ة لغوية م ي ة م هطا 

م(ن9اةل ص 1404ر ي  األ ل  30(ل األر  ا  3945تقد   ت عةق ايا الديمل عثطاا استل ج يدم  اليوة(ل ن 
675 Crystal, D., The Cambridge Encyclopedia of Language, 1997, P.,364.  

م.م67ف لملو،معيمماليثمماالم ح عدمليحح حا،مصمحال م676
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ر تت لةت  و ي)ةة يةتقمل اللغتني م ا ل أمةا توزية  اةاتني اللغتةني  طة ده عل املعتريةارات املجتطاعيةة الة
 اللغةن 

أاةا ع اجيةة اللغةة د ا   ة)ها  املزد اجيةةل  اةو ا ةاك جمتط ةات تو ةل    ياب   يشةطاا أا
ية د ت ڤن  يةاب   الو ي)ةة حال الد ل الر مل ت) ق  ةني وة  ني لغةويني م )حةلني  ي املسةت طال

Verdoodt ل) نسةةةية  ت يقةةةة د لةةةة  لظيكةةةا مثةةةامل  علةةةى نلةةةا حيةةة  يسةةةت طلوا اللغةةةة األلانيةةةة  ا
تريادلي ة سوا  بان   قحد أة  غ  قحد ألي غ ب باا

ن    د أا قاة  يشطاا   طلية  حل 677
عةمل م)هةوة الث اجيةة  - الةر االتلةل م)هومهةا عةمل نة     جسةوا هلةا-م)هوة املزد اجية اللغويةة 

لغويةةل  يةشة  عل أا اللغوية را  يض  قسطا  را  ا   تط  ت  دة  ية  املزد اجيةة اللغويةة  الث اجيةة ال
ً لة عمل  قيةة ا تط ةاتل  تسةت طل لغةة  احةدم ي األغة اب  ااه ا تط ات مل  د  أا تكوا م 

 ن678ال  ية  غ  ال  ية
 عالةةةال أا مةةةا ناةةةت عليةةة   يشةةةطاا   ياالةةةا علةةةى اطةةةل املعةةة ا  التلةةةت  ةةة ل  هةةةاا دي)يةةةد  

ن 679 مثلة  اارمتةاا  سةتورك diglossiaب يستال يكت)ا  اب  م)هوة   جسوا حول محتل  
ن  ااا  انوا ة عل أنين أرى ت س)ا  ي اا لت  التوس ي ة ل)هوة الحتل ني 

يهت      diglossiaعل أا مووون محتل    Ralph W. Fasold يةش  رالل  ن  اسولد 
الةةاي يسةةيت  املاتطةةاة  bilingualعلطةةا  املجتطةةان  اللسةةانيات املجتطاعيةةة صةةال  الحةةتل  

 ن680على علطا  ال )س  علطا  اللسانيات ال )سية   
يشة  عل  diglossia نستشل ممل الالل   ي)ةة ا ةالني املجتطةاعا  ال )سةا أا محةتل  

املزد ا  اللغوي الاي يل ةت  ةا تط   سةريت انشةغال علطةا  املجتطةان  دراسةة ا تطة   قضةاياه 
م  ةةةةةةور اجتطةةةةةةاعال  محةةةةةةتل   انشةةةةةةغال علطةةةةةةا  اللسةةةةةةانيات املجتطاعيةةةةةةة  دراسةةةةةةة اللغةةةةةةة مةةةةةةمل 

bilingual   يش  عل الث اجية اللغويةة الةر تةةدرع علةى نتةاق ال)ة د الواحةد  سةريت ااتطةاة علطةا
ال )س  دارسةة سةيكولوجيا ال)ة د  ااتطةاة علطةا  اللسةانيات ال )سةية  الدراسةات ال )سةية اللغويةة 

 ) دية اللغويةنننع ن مثلق ابتساب اللغة الثانيةل  ت ل   اللغة األج رييةل  ال)  ق ال
                                                 

 ة(ن 2000رالل  اسولدن عل  اللغة املجتطاعا للطظتط ن ت عة ع  ااي   مل  اة ال)الين  ال ياب ق جام ة اللا س ود ل  677
(ن 1996ترية ال رييكاال ن   ان   أيضا ق ع  ااي  ال)الين ازد اجية اللغةل ال   ية  التترييتن  ال يابق مك70-69الحدر السا تل ص 678
 ن 95ل 94ص

ماوظرمأيض ًمإلىموفسمالحفهدمامالدذصمالد لحيهملدهمالدور محمفد ل ماللححددمم-،م.Hartmann, R., & Stork, F., 1973, (diglossia)م679

م.م172(،مص1994فدمر  بهممأبل  ماللربةم،م)الري اممد  بامالن ارماللربد،

م.م67،مصحال مف لملو.معيمماليثمماالم ح عدمليحح حام680
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 هةةةةل للط  ةةةةور املجتطةةةةاعا أعةةةة  ي اسةةةةةت طال  ةةةةيغة  املزد ا (  للط  ةةةةور ال )سةةةةا أعةةةةة  ي 
اسةةت طال  ةةيغة  ع ةةاجا( بطةةا اةةو حةةال ت عةةة أغلةةت ال ةةاج  ال   يةةة اللسةةانية  الكتةةت ال عةةة 

ض  السةةةةةارد؟ أة أا الحةةةةةيغتني تةةةةةدملال م)هوميةةةةةا ل علةةةةةى بةةةةةال الحةةةةةتل ني  بطةةةةةا اةةةةةو حةةةةةال   ةةةةة
 ال عات؟ 

 علةى وةو  ال)هةوة اللغةوي bilingual محتل   diglossiaل ل املست انة مب)هوة محتل  
ًد    لكل ممل بلطةة  ازد ا (  بلطةة  ع ةاجا( يقودنةا عل ال)حةل  ةني اةاا التةداالل أ  التريةادل الة

ال)هةةةوة   ةةةني الحةةةتل ني   القةةةا لني  ال ةةة  ينين نقةةةول   ةةةا  علةةةى نلةةةا ي الحةةةتل  األ لق مبةةةا أا
ً   يةدل  اللغوي للطقا ل  ازد ا ( يشة  عل ارتريةا  ع حة يمل مةمل جة س  احةدل علةى غة ار أا الة

ل عنال يكةوا نلةا متا قةا  مة  ا تطة  الةاي يةو ةل  أنة  ازد اجةا اللغةةل أيق 681على املع ةني
مةمل  جمتط  يت د  و  ني  لغويني  اللغة ال ليال  اللغة الدنيا( مةمل لغةة  احةدمل أيق مهةا ج سةاا

ج س  احدن  نقول ي الحتل  الثا ق مبا أا ال)هوة اللغوي للطقا ل  ع اجا( يش  عل م)هةوة 
ل عنال يكوا نلا متا قةا  مة  ا تطة  الةاي يأالةا  ة)ة اةاا  شا  ممل األشيا  يكوا نا شق ني 

ن  القا لل  است طال  للغتني م )حلتني 
 
 

 م هوب المصطلحا و  الصيغ االشتقاقيّة لامناصا عالقة معاني بعض
بث  ممل ال ةاقلني ي تطةد ا علةى الحةيا املشةتقاقي ة ي نقلهة  للطحةتل ل  سة لقا الضةو  ي 

مااا الوو  على مدى توا ت م ا  ااه الحيا  م)هوة محتل ا اق 

مقا الت ع  ية قد اشتق  ممل  يغتنيل  ااه   د نسة language contactي محتل  
 ل   احتكاك_(ل   تداالل_(ل   اتحال_(ل   تقارب_(نالقا الت ااق  متاع لغوي(

ق  ته)اعةةةل(    قةةد جةةا ت  ةةيغة ال  حةة  األ ل مةةمل ااتةة  القةةا الت علةةى أحةةد اةةايمل الةةوزنني 
أمةةا الحةةيغة الثانيةةة  هةةا  ن682الشةةاربة  ةةني اع ةةني  حةةاعدا  الحةةيغة األ ل تةةدل علةةى   اِ  ت ةةال(ن  

                                                 
681
 لس نماللرب،مد   )زمج(.مم

م(،1990ممد حومعامالوي مالسلةوص،م)بةرمتمم احمإلة ءمالليما،موواملهممحاملهممعيّبمعيةهالادخشرص.مالحفّ جمفدمعيمماليثم،مم682

م.333ص

حشد حرممماالوفد قمعيدىمأصدجموراحاوهمعيىمأنمال رفةة موومو مامعيىمأنمال ف عجمووميحددءمليمألواماليثمماللربةممب لي ار مفدمدححمجررمموو

م.572اوظرممد حومحا  مال حاامص.مأعح  مدححاماليثمماللربةم،مصم-الفلج،مالمعيىمدل ديممبلضهممبلض ًمبذل .مم
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ل ل ا ت ةل يشةارك ان) ةل ي التا عةةل  683ا ت ةللال) ةل م ة    لممل الحادر الريد  م  ألل   ةلل 
 ن 684لبقولاق غططت   اغت   شويت   اشتوى
ل( أدق للت ريةةةة  عةةةةمل الحةةةةتل  مةةةةمل  زا  ا ت ةةةةال(ل ألا  نستشةةةةل  ةةةةا سةةةةريت أا  زا  ت)اعةةةةة

تقةةةارب لغتةةةني أ  أبثةةة   يطةةةا  ي هةةةا حيةةةد  تشةةةةاربا  ي ةةةت  ع ةةة   جةةةود تةةةأع    تةةةأع ل صةةةةال   زا 
 ى احتطال  قون التأع  اللغوي ممل ِقريل ن   لغوي  احدن  ا ت ال( الاي يدل عل

 ةةد القةا الت الثالعةةق اح امةةال  honorifique مقا لة  ال) نسةا  honorific ي محةتل  
ت  يطال تريظيلا قد است طلها   ي ع  ااي  السيد ي م ظط ل  هل ا اك   ق  ةني م ةىن  زا 

 ل علةةةى الحةةةدرل مةةةمل ال) ةةةل  احةةة ة( علةةةى  زا  ا ت ةةةال(  م ةةةىن  زا  ت) يةةةل(ن يةةةدل الةةةوزا األ
ًاا     ل( يكوا جميئ  للتكث  او الغالت   ا ت ل(ل  يدل الوزا الثا  على التكث ل حي  عا مي

 ن 685علي 
ن لةاال  ةإا اعتطةاد  زا 686 يدل الحتل  علةى لع هةار املحة اةل  الوقةارل  املحة اة ال ةا ل

   تريظيلا( أق ب عل م)هوة الحتل ن    ت) يل( التطثلة ي القا ل  ت  يطا(
 ةإا الةايمل ت عةوه قةد اعتطةد ا  mutual intelligibility حةول م ا ةة مقةا الت محةتل   

بلطةةةةةة  ال)هةةةةة ( أ   الووةةةةةو ( أ   الت)ةةةةةاا ( لل  حةةةةة  الثةةةةةا  مةةةةةمل الحةةةةةتل ل  اعتطةةةةةد ا بلطةةةةةة 
بل   القا ل  ت)اا (ن  متريادل( لل  ح  األ ل ممل الحتل  عدا   لريكا الاي االتار للطحتل   

ًي   لريكا أدق ممل غ ه لسريت  سةيْ ي ةود عل أنة  مووةون علةى   ل ل  القا ل الاي االتاره رم
ل أيق أا قول ةةةا  ت)ةةةةاا ( يةةةةةوحا عل أا 687 زا  ته)اعةةةةل( الةةةةاي يةةةةدل علةةةى الشةةةةاربة  التا عةةةةة

حةار قةدر انمكةةاا عطليةة ال)ههة  متريادلةةل  يكةةوا املبت)ةا   القا ةل  ت)ةاا ( أ ضةةل ألجةل املالت
ي  وةةةةة  الحةةةةةتل ات اللسةةةةةانية املجتطاعيةةةةةةن  ي ت عةةةةةة  ةةةةة ي السةةةةةيد للطحةةةةةتل   ةةةةةة ت)اا  
متريادل( ما  الل نلا حية  نة اه قةد عة   ةني بلطةة  ت)ةاا (  بلطةة  متريةادل( د ا أا يةدرك 
ة دمللةة زنةة األ ل ل أيق أا م)هةوة  الت)ةاا ( يةدل  الضة  رم علةى  جةود  تريةادل(ن صةال  الريقية

الةةةايمل االتةةةار ا القا ةةةل  ال)هةةة  التريةةةادل( أ   الووةةةو  التريةةةادل( اللةةةايمل يكونةةةاا مقريةةةولني  ألجةةةل 
                                                 

م.مم55ارلسماليثميمملليممالح  ي ،مصمم683

م(،1990إلة ءمالليما،ممممد حومعامالوي مالسلةوص،م)بةرمتمم احوواملهممحاملهممعيّبمعيةهالادخشرص.مالحفّ جمفدمعيمماليثم،مم684

م.335ص

م.م587ماوظرمأيض ًممد حومحا  مال حاامص.مأعح  مدححاماليثمماللربةممب لي ار ،مص–الح وحمالس بب.مم685

686 Pie, M., & Gaynor, F., 1975. (honorific). 
ةدومملخدرمن،م)بةدرمتمم احمحضدمالوي ماالل راب جص.مارحما فةمماب مال  مبمدامارحمامااوه،مو يةبمد حومد ةددمالدوي معبدومال حم687

 .م103،مص1(،ج1975الك بمالليحةّم،م
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تقا ل بل  احد م هطا  أحد ع ح ي  الحتل ل غ  أا الحتل  الريسةيْ مقةدة علةى الحةتل  
 ال بتن  

 لانياصا تعريف المصطلحا
ثل الت  يل ا انت األق ب للكشل عمل ال)هةوةل  لةاا  ةإ ا الت امةل م ة  أيسة  مةمل الت امةل ُية

ن ألا الحةةةتل  قةةةد يتةةةوارى م)هومةةة  األسةةةاع مةةةمل الةةةالل  ةةةيغت ل  الت  يةةةل اةةةو 688مةةة  ال)هةةةوة
 ال)ا ل األ حد الاي حيد  ممل ااا التوارين

 ي قسةةةة  الت  يةةةةل  شةةةةكل عةةةةاة عل عالعةةةةة أقسةةةةاة تري ةةةةا  ل  ةةةة م بةةةةل مةةةةمل اللسةةةةانينيل  ال انقةةةةة 
 ال)الس)ةل  الحتل ية ني  

 ق 689
الت  يةةةل اللغةةةويل  اةةةو مةةةمل االتحةةةاص اللسةةةا ل  يةسةةةطى أحيانةةةا   ةةةالت  يل ال القةةةان   لقاأل

  ي مً عل عيضا  م ىن الكلطة ي سياقها اللغوين مثل بلطة  عني(ن 
الت  يةةةل ال تقةةةال  يةسةةةطى  ةةةالت  يل ا ةةةوا ي أيضةةةا ن  يهةةةد  عل م   ةةةة الحةةةاجص  الثةةةا ق

 احلةةةد  الت  يةةةل  التحةةةورل  ةةةاأل ل اةةةو الةةةاي حيةةةدد  الشةةةا   ناتةةة ل  ُييةةةً ال انقةةةة  ةةةني الت  يةةةل
الحاجص الشا  ا وا يةل  يت  نلا  ال ص على ج س الشا    حل  ليكةوا الت  يةل جام ةا  

 مان ا ن أما الثا   هو الاي يأيت على الحاجص ال    ا وا ية  غ  ا وا يةن 
ق  او الاي يتوال ى ال)هةوة أ  التحة الثال ق ور لي ة   ة  عةمل محةتل  أ  الت  يل الحتل ا 

د د نتاق  ال)هوما وةطمل م  ومةة م)هومي ةة  رمًن  ليس ممل الطكمل ت  يل أي محتل  ما   حية
 شاملة تتطثل ي حقل علطا م نين  

 يابةةد حةةالة ا ةةيال  علةةى أا   يةةات الت  يةةل ت قسةة  عل عالعةةة أقسةةاة نووةة ها مةةمل الةةالل 
 ق 690التانت  ااتية

 م لومات(ل الاص  دمللة لغوية(ل ت عة  ععتا  القا ل الل) ا(ن  -عاة دمللة لغوية  اعا ممةةةة                
  م لومات عامة حول ال  ال (ن موسوعا  ةةةة   بنيات التعريف

  ععتا  ال)هوة ي ا ال ا دد(ن محتل ايت  ةةةة                 

                                                 
م.م139(،مص2003د  فىم  ارمال ة  ح .مد موض ي مالح  ي ماليثمصماللربد،م)الك  بمالا ود(.م)ارح نممع لممالك بمال ويث،مم688

 مالح د ي  تمالحملدو مم محاد مفدددمأخدذو مادذامال يسدةممدد معيددمالي لددحدمةإادك لةممالواللدممفددمالحلححةدمماللربةدمةمضددح مأعحد  مودومم689

،مدحيدمم1997 يسدحبرم4-2صن عممالحلحمماللربددمال دويثمالحي ددممفددمريةدمماآل ابممالليدماماإلوسد وةممبح دلدممعدة مالشدب،مالدواحمالبةضد ء،م

 .مم62،مص1998،م46اليس نماللربد،مع

 .م189،مص1996،م42اوظرمإلىمملتامالحةتود.مةال لري مالح  ي  ودة،ماليس نماللربد،معم690
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يةقحد   ق الو ل الل) ا لتحور   ما يه  جمال الحتل ات او الت  يل الحتل ا  الاي
علةةى  conceptن  يةةدل التحةةور extension الا ةةدق  intensionمةةال  نلةةا  ت ديةةد القحةةد 

الوحدم ال)ك يةل  ية   ع ها عادم مبحتل 
 ن 691

 نل ةةظ  يطةةا نةبةة  أا أي محةةتل  يةتةةدا ل ي أي جمةةال علطةةا أ  م ةة ي مل ةةد  أا يكةةوا لةة  
املسةة ن  هةةااا ال ب ةةاا حيطةةالا عشةةارم دمللي ةةة تةةد    الحةةتل   ←رب ةةاا أساسةةي اا مهةةاق ال)هةةوة

 ,significant م)هومةة  عل أا  تل)ةةا عةةمل ال)ةة دم ال ظطي ةةة  م  ااةةا الةةر اةةا عريةةارم عةةمل دال  

signifiant   يتري   مدلولsignificatum, signifié  حست السياق الواردم  ي ل أي أا ال القة
الةةدلولل  نلةةا  ال سةةرية  ←ال ظطي ةةة تأالةةا اةةاا ال تيةةتق الةةدال  ةةني الةةدال  الةةدلول ي ال)ةة دم

 للطتلقان
 مسةةةألة سةةةريت الةةةدلول علةةةى الةةةدال ي الحةةةتل  ت ةةةل ال)هةةةوة  يةةة  متشةةةك ال  قريةةةل تشةةةك ل ن  

 ال)هةةوة ي ةةد  حةةدم تحةةوري ة وةةطمل م  ومةةة تحةةوراتل لةةاال  ةةإا الحةةتل  اللسةةا  املجتطةةاعا 
م)ةةةااي  مت لقةةةة  الةةةدرع اللسةةةا  املجتطةةةاعال  الوسةةةيلة  ي كةةةس م)هومةةةا  م ي ةةةا  وةةةطمل م  ومةةةة

ًه اللغويل أيق مبا أا ال القة  ني  الوحيدم الر نا يتظل ى ااا ال)هوة اا  و  ت  يل ل م
الحةةتل   م)هومةة  مل ت )ةةا   ةةد الواوةة ة عليهةةا  ةةإا مثةةة تالزمةةا   ةةني م)هةةوة م ةةني قةةد أشةة  لةة   

 -أيق ا تةةاب ال ةة   –لت  يةةل( هلةةاا الحةةتل ل  هةةو مبحةةتل  م ةةني   ةةني ا تةةاب ال ةة     ا
ل  ةةةةةا  دمل  للط)هةةةةةوة ا ةةةةةاصل  مريةةةةةني  حةةةةةاجص م ج ةةةةة ل  اةةةةةدِّد لوقةةةةة  الحةةةةةتل  ي ال  ةةةةةاة 

ل الحتل ا 
 ن692

  ت  يل الحتل  اللسا  املجتطاعا س ت ا ل  ممل الالل اوري مل أساسية ني  مهاق 
 ت  يل محتل ات اللسانيات املجتطاعيةن األ لق الحادر اللسانية ال   ية الر اعتطدت

 الثا ق مكاممل ال قص ي ت  يل الحتل  داالل ال ظطات ال   ية اللسانيةن
عا مثة نواقصه س  ااا قد حلق  م اع ا اللسانية ال   ية ممل الالل ا وري ملل  طةمل جهةة ا ةور 

ًة صا ية ت  يل الحتل  اللسا  امل جتطاعال  ممل جهة ا ور األ ل ا اك عدم م اج    تلت
الثةةا  سةةة ل ظ أا مثةةةة نقحةةةا  ي ت  يةةةل الحةةةتل   أشةةةكال اةةةاا الت  يةةةلن لةةةاال سةةة قدة  لةةةيال  

                                                 
(،مورمحمممالحنظحمماللربةمم1087عربد(مال   حمد مد لسمماياممال مصةمم)-فروسد-دلحممدفر اتمعيممالح  ي ،م)اوحيةاصم691

م.م206،م203،مص1983،م22ليحماصف تممالحي يةس،مدحيمماليس نماللربد،مع

مممالحنهحةّددمة،مضددح مب ددمثموحلددةسماليضددةممعاحدد نمبدد م  لددب.مةعيددممالح دد ي مبددة مالحلححةّددمممعيددممالواللددم،ماإلاددك التمالنظريددم692

م.92(،مص1989االص تلةّم،مإعوا مدححمعممد مارل وذ مالح دلةة ،م)وموسممبةتمال كحم،م
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ًيةةةة  الت  ي)ةةةات الووةةةوعة ي  دملليةةةا  مقارنةةةا   ةةةني الت  ي)ةةةات الووةةةوعة ي ال ةةةاج  اللسةةةانية ان لي
 ال اج  اللسانية ال   يةن

ــــة  ــــف الالتــــي اعتمــــدت أوالصا المصــــار  اللســــانية العربي مصــــطلحات اللســــانيات لتعري
 االجتماعيةا 

تت ون محادر الدراسة ي مةدى ااتطامهةان  السةارد    ةت   عمل    ة ب الحةتل ات اللسةانية 
 مقا ال ةةةةا ال   يةةةةة د ا نبةةةة  ت  ي)ةةةةات هلةةةةا عةةةةدا مسةةةة د جمطةةةة  اللغةةةةة ال   يةةةةة السةةةةطى  ةةةةةلجمطوعة 

الحةةةتل ات ال لطي ةةةة  ال) يةةةةل
سةةةطى  ةةةةلاللغويات التترييقيةةةة ل  مسةةة د 693

ة
اطةةةد حلطةةةا الي ةةةل ال

 ن 694 م ظطهال
أمةةةا الكتةةةت ا طسةةةة ال عةةةة ي حقةةةل اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة  قةةةد ت ةةةا ل مال)واةةةا الغ  يةةةوا 
ةةة ل  مةةةمل ا  إاةةةا   ت طةةةد عل  وةةة   ةةةيا  م)ةةةااي  اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة  شةةةكل  ليلةةةا موس 

 التوس   ي عمكانات  الت)س ي ةن ت  ي)ي ة اددم  قْل  ل قام   ت ليل    
ً  مةمل الري ة  سيقتحة  علةى ت  يةل  اوة ا ال ةاج      ا  على نلا  إا  ليل ا ي ااا ا ة

ًية الثالعةل  ت  يل  او ا ال اج  اللسانية ال   يةن   اللسانية ان لي
ر قةد  ااه ال ادلة ب)يلة  أا ت تةا ل ةا  ةةورا   اوة ة عةمل   ةض نقةا  انتةاب  السةلت الة

 حلق  ت  يل الحتل  اللسا  املجتطاعا ي م اع ا اللسانية ال   يةن  
ا مل  د ممل  ديد ال اج  الر اعتطةدت علةى ت  يةل الحةتل  اللسةا  املجتطةاعا لتكةوا 

ًيةل  ااه ال اج  ااق   اا الطثلة أع ا  القارنة  ي ها   ني ال اج  اللسانية ان لي
للغةةةة احلةةةدي  لةةةة  ةةةابال   الةةة يملل  م ظةةة  الحةةةتل ات اللغويةةةة لةةةة م ظةةة  محةةةتل ات علةةة  ا

ًي م     لريكال  م ظ  اللسانيات احلديثة لة ساما عياد ح  ال  م ظ  الحتل ات اللغويةة  رم
لةةةة الليةةةل أمحةةةد الليةةةلل  م ظطةةةا علةةة  اللغةةةة ال  ةةة ي  التترييقةةةا لةةةة اطةةةد علةةةا ا ةةةو ل  م ظةةة  

ًت عيادل  م ظة  الحةتل ات األلسة ية لةة مريةارك مريةاركل الحتل ات اللغوية  األد ية لة علي  ع
(ل  م ظة  الحةتل ات ال   يةة ي 2002 ال ظ  الوحد لحةتل ات اللسةانيات املجتطاعيةة  

                                                 

 محةةتل ات ي علةة  األ ةةوات 1962(ل4نمةة  1962(ل 3جمطةة  اللغةةة ال   يةةةل جمطوعةةة الحةةتل ات ال لطيةةة  ال) يةةة الةةر أق اةةا ا طةة  ل مةة   693
ن 1971(ل13ن مةةةةةةةةة  1968(ل  10ن مةةةةةةةةة  1967(ل9 ال)حةةةةةةةةةاجل اللغويةةةةةةةةةة(ن مةةةةةةةةة   1966(ل8ن مةةةةةةةةة  1965(ل7نمةةةةةةةةة  1964(ل6 اللغةةةةةةةةةة(نم  

  م ظ  الحتل ات اللغوية(ن 1974(ل16ن م  1973(ل15م  
 (.35،مص)1983(،م22ايةج،مد حومليحد.مةاليثمي تمال  بةيةّمممدلححه ة،مدحيمماليس نماللربد،مع)م694
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اللغةةةة  األدب لةةةة جمةةةدي  اريةةةة  بامةةةل اله ةةةدعل  قةةةاموع الحةةةتل ات اللغويةةةة  األد يةةةة لةةةة عميةةةل 
 ي قوب   ال يملن

ظةةةةةة  أسةةةةةةس ال ةةةةةةاج  التترييقيةةةةةةة أ  مةةةةةةا يةسةةةةةةطى  ةةةةةةة  اةةةةةةاه ال ةةةةةةاج  التسةةةةةة ة اةةةةةةا الةةةةةةر ا
lexicography  على ن يقة عة ب ال ةاج  ع اجيةة اللغةةق لغةة الة ل  -على األقل-ي اعتطاداا

 لغة الش  ل  الت  يلل أ  عالعية اللغةق لغة الة ل  لغةة الشة   اللغة األ ل الة ج  عليهةا(ل  لغةة 
 الت  يلن أما  قية ال اج  الستة  ها   تض  ت  ي)ات لكل الش   اللغة الثانية ال ج  عليها(ل 

 الحتل ات الثريتة  يها  ا يد  ها عل أا تكوا شرييهة  الساردن
 لانياصا التعريف راطل المعجمات اللسانية العربيةا

قريل أا نريدأ  ال    ي ت  ي)ات   ض الحتل ات اللسانية املجتطاعي ةل نهِحل أ مل  أشكال 
ًيةةةة األر  ةةةة ألجةةةل م   ةةةة مةةةدى الةةة قص الل ةةةوظ ي الت  يةةة ل  ن قةةة  ي ال ةةةاج  اللسةةةانية ان لي

  ي ها   ني ال اج  اللسانية ال   يةن ن يقة ع ب ت  يل اات  الحتل ات
 طريقة عرض تعريف المصطلح في المعاجم اللسانية اإلنجليييةا 

 أ مل ق م ظ  اللسانيات  الحوتي ات لة دي)يد ب يستالق 
ي تلةةت دي)يةةد ب يسةةتال ي ت  ي)ةة  لكةةل محةةتل  مةةمل م هظي ةةة  اوةة ة مل يةغ اةةا ي الغالةةتن 
 يهت  أ مل   تح يل جمال الحتل     عة  اللسةا  الةاي يةسةت طل  ية ل ا يقةوة  ت  يةل م)هومة  
ا ةاص   ةا  علةى عالقتة  مة  ال)ةااي  األالةة ى الةر ت ةدر  وةطمل م  ومةة تحةوري ة  طةل سلسةةلة 

ي  اللسانيةن  يهت  دي)يد ب يستال  إدرا  بل الحتل ات الةر تة تريْ نةاا الحةتل ل ممل ال)اا
ل  dialect  لى سرييل الثالق يض  لحتل   مدالال  الا ا  م   و    ض اللواحت  ةني قوسةني 

dialect(-al, -ology) الةةر تةغةة  مةةمل م)هةةوة الحةةتل  أ  مةةمل  ةةيغت  مثةةلق 
ل  نكةةوا مةةمل 695

ن dialect  dialectal  dialectologyأماة عالعة محتل ات ااق  الالل ن يقة ع و  ااه
  ااا ما مل  ده ي م اع ا اللسانية ال   يةن 

علةى  dialect يهت  دي)يد ب يستال أيضةا   ووة  بةل الحةتل ات الةر رةبرية  مةمل محةتل  
 determined محةةةتل ات أالةةة ى علةةةى أاةةةا ع ا ةةة  اةةةدالدم  determinantأنةةة  ع حةةة  اةةةدِّد 

نننع ن أمةةةا ي social dialect  temporal dialect  occupational dialectمثةةةلق 
لةيس علطيةا   -ي ن ة ي-م اع ا ال   ية  إا مثل ااه الحتل ات تستقل مبدالل الاص  ااا 

                                                 
مCrystal, D., 1997, (dialect)م695
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حي  عا ال تيت األل)رياجا يقتضةا  ةأا يكةوا الحةتل   dialect سريت ا ت اداا عمل محتل  
ي طا  قية الحتل ات تكوا وطمل احل    األل)رياجية الر تريدأ نةان ل  (d)األال  وطمل احل   

لوجةةود عالقةةة ارترياني ةةة  dialect أحسةةت لةةو بانةة  اةةاه الحةةتل ات  ةة  مةةدالل محةةتل  
  ي ها   ي   لكاا متحو ره م  متحورا ا ماعال  لدى القار   شكل مرياش ن  

creole مةةةةمل أمثلةةةةة نلةةةةا أيضةةةةا  محةةةةتل  
 وةةةة   ي لغةةةةة الةةةةدالل الةةةةاي  ةةةةد أا  ةةةةورم  696

ليشةةة  نةةةاه الت يقةةةة  creole (creolize, de-creoliz-ation)جةةةا ت علةةةى اةةةاا ال  ةةةو 
الووةةوعة عل عالعةةة محةةتل اتن  اةةاا  ةةالل   ةةض ال ةةاج  اللسةةانية ال   يةةة الةةر تضةة  هلةةاه 

 الحتل ات مداالل مستقلةن 
 ض محةةتل ات اللسةةانيات بطةةا ااةةت  دي)يةةد ب يسةةتال  انبثةةار مةةمل األمثلةةة التووةةي ي ة لةةري

 ن (.e.g)املجتطاعيةل  ااا جلا   است طال  لالالتحار الكتايب الاي يدل على نلا  اوق 

ي م ظطهطا مبة ه   اوة  ي  عانيا ق م ظ  اللغة  اللسانيات لة اارمتاا  ستورك حي  ااتطا
 ق ت  يل الحتل اتل  او على ال  و التا 

طال ن  عا بانةة  لةة  دململت م)هوميةةة أالةة ى  إاطةةا  شةة   م)هةةوة الحةةتل   اسةةت  قامةةا -1
(b)  (a)يض اا ل  ت  ي)ا   ال   ا ال   ني الت  يل األ ل  الثا   ة 

 ن 697
لية ةةةةيال  ةةةة  عل محةةةةتل ات تةشةةةةا   م)هةةةةوة الحةةةةتل  الشةةةة    أ   →ال مةةةةً  اسةةةةت طال -2
ة    

 ن  698ال
ل أ  ي  و ا -3 كت)يةاا  ت  يةل محةتل  مةا  ةاب  أحيانا  ت  ي)ةا   احةدا  لحةتل ني م اد ةني 

للدمللةة  ة  علةى  alternative termمحتل   ال  يكوا ل  ن)ةس ال)هةوة مة  اسةت طال الت رية  
 ancestor languageأا للطحةةةةتل  محةةةةتل ا   الةةةة  يكةةةةوا  ةةةةديال  ع ةةةة  مثةةةةلق محةةةةتل اق 

 parent languageن699ن  ااا ما أ اه ع  ااي   مل م اد  الت  يل ال ادي 
 ظةة  اللسةةانيات لةةة مةةاريو  ةةاي    انةةا جةةاي ورق حيةة  اعتطةةدا علةةى مةة ه   اوةة  ي عالثةةا ق م

 ش   الحتل ات  او على ال  و التا ق 

                                                 
م.م(creole)الح وحمالس بب،مم696

 ن immigrant languageان   على سرييل الثال محتل ق  697
ان  ق علا القا ان لعل  الحتل   ني عل  ال تت  عل  اللغةق ال  ا   ال تقية  الوجودي ة ي عل  –يدل ااا ال مً ي عل  الحتل  على  ك م التوا   ال لي ةن  698

 ن 92ل ص1988ل 30 يبل نالحتل لل جملة اللساا ال 
 ن 144(ل ص1993ا ع  ااي   مل م ادن ال ظ  ال لطا  ال  يب الختصل     تق دار الغ ب انسالمال  699
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 و  أرقاة لكل م)هةوة حي طةا يكةوا للطحةتل  الواحةد أبثة  مةمل م)هةوة  احةد  سةريت  -1
 ت ون جمال  اللسا ن 

تل ات اللسةةةةةةانية املعتطةةةةةةاد علةةةةةةى األمثلةةةةةةة ي بثةةةةةة  مةةةةةةمل الحةةةةةةتل ات  الا ةةةةةةة الحةةةةةة -2
املجتطاعيةةةة الةةةر  تةةةا  غالرييتهةةةا عل أمثلةةةة ملرتريانهةةةا  ةةةالواق  اللغةةةوي املجتطةةةاعا لةةةدى أغلةةةت 

 ا طاعات اللغويةل  األس  اللغوية الر اا م لومة ي الدرع اللسا  التار ان 
 را  ةةةا ق م ظةةةة  ت لةةةةي  اللغةةةةة  اللسةةةانيات التترييقي ةةةةة لةةةةة جةةةةاك عن ريتشةةةارد   الةةةة  ال حيةةةة  بةةةةاا

 م هظه  ي ع ب الت  ي)ات تس    ت اايتق
الاي يدل على عالعة م)ااي   accentت قي  الحتل  مت دد ال)ااي  بطا ي محتل ق  -1

خمتل)ةةةة  ةةةاالتال  جماهلةةةا الحةةةويت  الكتةةةايب  اللسةةةا  املجتطةةةاعال  لكةةةل م)هةةةوة يضةةة  مةةةدالال  
 accent2لط)هةةوة الحةةويت ل  ل accent1جديةةدا  هلةةاا الحةةتل  مةة   وةة  أرقةةاة  ةةغ م لةة  مثةةلق 

 للط)هوة اللسا  املجتطاعان  accent3للط)هوة الكتايبل  
ي تطد  او ا اةاا ال ظة  علةى  وة  مةا يةشة  عل وة  رم ال جةون عل الحةتل ات الةر  -2

 ن (:see also)تتقارب م)هوميا  أ  يتلل م  م)هوة الحتل  الش     استخداة  يغةق
مة الر نب نااا عمل ااه ال ةاج  مل  ةداا ي م ةاج  اللسةانيات ال   يةة  أغلت التو ي)ات ال ا

ًي م     لريكا الاي ارتكً على م ه   ال   ية أ  التترييقية عدا م ظ  الحتل ات اللغوية ل م
 ن 700 او   م سوة ي بل محتل  مووون  ضال  عمل الحتل  اللسا  املجتطاعا

املجتطاعا ي ال ةاج  اللسةانية ال   يةة لكةا نقاراةا  ت  يل الحتل  اللسا  نقل ع دإااص، 
ًيةةةةةةة  نلةةةةةا  ةةةةةةال    عل حظةةةةةة  الت  يةةةةةةلل  عل الكلطةةةةةةات   ت  ي)ةةةةة  ي ال ةةةةةةاج  اللسةةةةةةانية ان لي

الشارحةل  مدى است طال األمثلة التووي ي ة ل)هوة الحتل 
 ق701

  بعض المعايير الدقيقة لبعض تعري ات المصطلحاأوالصا  يا  
ًيةة لوجةدنا  linguistic communityل    ي محتل  لو دقق ا ا ي ال ةاج  اللسةانية ان لي

ن  ليس مثة   ق speech communityأن    يةاب ل حي  ابت)  ااه ال اج   اب  محتل  

                                                 
ًية األر  ة  ال  700 ل   ية ممل جهةل اج  اللسانية اان   عل ما نب ناه ي التطهيد ي مري   الو ل الت ليلا لحادر الدراسةن  قارا  ني م ه  ال اج  اللسانية ان لي

ًي م     لريكا ممل جهة أال ىن  ًية  م ظ  رم   ال اج  اللسانية ان لي
و    ةض اةاه الشةكالت قط ا  االتيار الحتل ات الر نل ظ ي ت  ي)ا ا االتال ات بث من  عل ق ا عليها وةطمل  ديةد مشةكال ا الةر مة  ت نةا حية  اعتطةدنا ي  ة701

  ن  257ل ص1999ل 48ق لالت  يل الحتل ايت ي   ض ال اج  ال  يب ت  يل الحتل  التدا   جونجا (ل جملة اللساا ال  يبل نعلى مقال نش ه تويب حسمل    واا



 

 

322 

ن  ل ةةل  الحةةتل  األالةة  قةةد اةشةةتت مةةمل 702ي الةةدلول  ةةني الحةةتل ني علةةى حةةد قةةول ادسةةوا
ًت عي اد قةد  وة ت  ي م ظطهةا sprachgemeinschaftالحتل  األلا   ل حي   د علية ع
ًي -عالعا اللغة  ألا  ًي  -ع لي speech communityعة يب( أمةاة الحةتل  ان لية

ن غة  703
ًيل ألن      تلةل  -ي األساع-أن  ليس ممل اله  أا نري   عمل م ج  ااا الحتل  ان لي

 م  مقا ل ن 
يةة ج  ي الغالةت  ةة ا طاعة الكالميةة( بطةا ي  speech community نل ةظ أا محةتل  

ًي   لريكةةان  ل   ةة  عل  ت عةةة اطةةود عيةةادل  ا ةةاك مةةمل ية عةة   ةةة عاعة لغويةةة( بطةةا ي ت عةةة رمةة
ًية  ال   يةن   ت  ي)ات ااا الحتل   ني ال اج  اللسانية ان لي

انةة   ةةةلجمطوعة مةةمل  ي    speech communityيةةاب  مةةاريو  ةةاي    انةةا جةةاي ور محةةتل  
ن  يضيل اارمتةاا  سةتورك عالعةة م ةاي  علةى 704ال اع تست طل ن اما   احدا  ل المات الكالةل

م يةةةةةار  ال  ةةةةةاة اللغةةةةةوي( اةةةةةاق ال تقةةةةةة ن)سةةةةةهال  الريةةةةةديل اللغةةةةةوي ن)سةةةةة ل  اللغةةةةةة ال طونجيةةةةةة 
ًيةةد جةةاك عن ريتشةةارد   الةة  ا علةةةى اةةاه ال ةةاي  قةةاجلنيق لجمطوعةةة ال ةةاع الةةة705ن)سةةها ر ن  ي

تةشةةةةةكل عاعةةةةةةل مثةةةةةلق ق يةةةةةةل أ  عقلةةةةةي لأ  أمةةةةةةةن أ  عاعةةةةةة متتلةةةةةا علةةةةةى األقةةةةةل ت وعةةةةةا  لغويةةةةةةا  
 ن  706مش با ل

  ا ا نةلخ ص م اي  بل  احد م ه ق 
ًي  األ لق ي ى مةاريو  ةاي    انةا جةاي ور أا م يةار ا طاعةة اللغويةة اةوق اسةت طال ن ةاة رمة

 اعة لغوية أال ىن لغوي  احدل  إا االتلل ااا ال  اة نةحري  أماة ع
الثةةةا ق يةةةة ى اارمتةةةاا  سةةةةتورك أا م يةةةار ا طاعةةةةة اللغويةةةة اةةةةوق التواجةةةد ي م تقةةةةة  احةةةةدمل 
 اسةةةت طال  ةةةديل لغةةةوي  احةةةدل أ  اسةةةت طال لغةةةة جونجي ةةةة  احةةةدمن  ي ال يةةةاريمل األالةةة يمل  ةةةد 

حةد يكةوا االتال ا   ي هطا يد  اا عل االتال  حظ  ا طاعة اللغويةل  است طال  ديل لغةوي  ا
 طاعةةة لغويةةة  ةةغ م داالةةل عاعةةة لغويةةة أعةة ل ألا الريةةديل ا ةةا يةةة اد  ةة  اللهظةةة أ  اللهيظةةة أ  

                                                 
 ن 45ادسوان عل  اللغة املجتطاعال ت عةق اطود عريد الغين عيادل ص 702
ًتن م ظ  الحتل ات اللغوية  األد ية ل ألا  703 ًي -عي ادل علي  ع ًية  ال   ية ن  ال ياب ق دار ال يم ل  ع يبل -ع لي ة(ن 1982م  بشا ني  ان لي

(sprachgemeinschaft)ن 
704 Pie, M., & Gaynor, F., 1975. (speech community). 
705 Hartmann, R., & Stork, F.,  1973. (speech community). 
706 Pie, M., & Gaynor, F., 1975.(speech community).  
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األسةلوب الةاي تتطيةةً  ة  عاعةةة  ةغ ى مل تتحةةل مة  غ اةا مةةمل ا طاعةات عمل عةةمل ن يةت اللغةةة 
الةةر  ال طونجي ةةة ي أغلةةت احلةةاملتن أمةةا اللغةةة ال طونجيةةة  هةةا م تريتةةة  ا طاعةةة اللغويةةة الكةة ى

 ت )حل عمل عاعة لغوية أال ى ملالتال  لغة بل  عاعة م هطان 
الثالةة ق يةة ى جةةاك عن ريتشةةارد أا نتةةاق ا طاعةةة اللغويةةة يكةةوا مب ةةاي  عةةدم اةةاق  جةةود 
ت ةةون لغةةوي  احةةد  طاعةةة لغويةةة  احةةدم داالةةل ق يةةة  احةةدمل أ  عقلةةي  جغةة اي  احةةدل أ  داالةةل 

ن isogloss, isographل هلظةةا أ  الةةْ هلظةةا عاعةةة لغويةةة ت )حةةل عةةمل عاعةةة أالةة ى  )ا ةة
أ   bilingual community ُيكةةةمل للظطاعةةةة اللغويةةةة الواحةةةدم أا تكةةةوا عاعةةةة ع اجيةةةة اللغةةةة 

ش يتة أا تكوا اات  اللغتاا أ  اللغات مش بة  ني أعضةا  اةاه  multilingualمت ددم اللغة 
 ن 707ا طاعة

ًيةةد عةةمل سةةا ق  م ةةاي  أالةة ى  نل ةةظ  يطةةا قل ةةاه سةةا قا  أا بةةال  مةةمل  اوةة ا ا اتةة  ال ةةاج  ي
ًيةةادمل حيةة  عا   ًم يةةة  ةةني ااتةة  ال ظطةةات ب)يلةةة  ناتةة  ال للظطاعةة اللغويةةة الواحةةدمل  ال)ةةوارق ال

 بل م ظ  ملحت قد زاد عمل ال ظ  السا ت م يارا  أ  م ياري ملن 
للغوية  األد ية لة أما ي ال اج  اللسانية ال   ية   أالا على سرييل الثال م ظ  الحتل ات ا

ًت عي ةةاد حيةة  تقةةولق لاةةا جمطوعةةة مةةمل ال ةةاع تت ةةد  لغةةة  احةةدم  تكةةوا ي الغالةةت  عليةةة عةة
ًي   لريكةةةةا ي م ظطةةةة  اةةةةاا الحةةةةتل   ةةةةةلجمطوعة مةةةةمل ال ةةةةاع 708اةةةةا اللغةةةةة األةل ن  ية ةةةة    رمةةةة

غويةا  تةشكل  حدم اددم جغ ا ي ةا   اجتطاعيةا ل  تسةتخدة لغةة مشة بة أ  هلظةة مشة بة أ  نوعةا  ل
variety ي ةةةةً  ةةةةني الت ةةةة ي)ني  السةةةةا قني  اسةةةةت طال م)هةةةةوة ا طاعةةةةة 709مشةةة با ل ن  نسةةةةتتي  أا جة

ًت عيةةادن  اسةةت طال م)هةةوة ا طاعةةة اللغويةةة  اللغويةةة  شةةكل  اسةة  بطةةا اةةو ي ت  يةةل عليةة  عةة
ًي   لريكةةان  نقةة  الةةالل بةةل اةةاه الت  ي)ةةات ي مشةةكلة  مب ةةاي  وةةيقة بطةةا اةةو ي ت  يةةل رمةة

طاعة اللغويةةل  ال ةاي  الةر ت)حةلها عةمل عاعةة أالة ىن  نل ةظ ي الت  ي)ةات السةا قة  م)هوة ا 
ًات دمللي ةةة مت وعةةةل  بلطةةات شةةارحة مة)ح ةةلةن  طةةاريو  ةةاي    انةةا جةةاي ور  بل هةةا اسةةتخداة  يةة

 the same system of speech-signsاسةةتخدما بلطةةةق ال  ةةاة الواحةةد ل المةةات الكةةالة 
ل الريةديل اللغةوي the same areaتخدما الكلطةات التاليةةق ال تقةة ن)سةها  اارمتاا  ستورك اسة

                                                 

 سا تنالحدر ال 707
ًتن م ظ  الحتل ات اللغوية  األد ية ل  708  ن (sprachgemeinschaft)عي ادل علي  ع
ًي م     لريكان م ظ  الحتل ات اللغويةل  709  ن (speech community)رم
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 the same standardل اللغة ال طونجية ن)سها the same variant of  a languageن)س  

language ن  اسةتخدة جةاك عن ريتشةارد   الة  ا الكلطةة الشةارحةق نةون بالمةا  احةدone 

speech variety ع اجيةةةة اللغةةةة أ  مت ةةةددم اللغةةةة ل  زاد عليهةةةاق ا طاعةةةاتbilingual or 

multilingual communities  الةةر متتلةةا أبثةة  مةةمل ت ةةون لغةةوي  احةةدن أمةةا الكلطةةة الشةةارحة
ًت ي ت  يةل اةاا الحةتل   هةوق اللغةة األةن  الكلطةات الشةارحة الةر  الر استخدمتها علي  عة

طاعي ة ممل جهةل   جود لغة مش بة أ  استخدمها   لريكا ااق الوحدم ا غ ا ي ةل الوحدم املجت
 ن 710هلظة مش بة أ  ت ون مش ك ممل جهة أال ى

 لو دقق ا ال    ي ت  ي)ات الحتل  لوجدنا أا م ظ  جةاك عن ريتشةارد بةاا أبثة  ن حةا  
ل اي  ا طاعة اللغوية ممل م ظ  ماريو  اي    انا جةاي ور  م ظة  اارمتةاا  سةتوركن  لوجةدنا 

ًي   لريكةةةا ًت عيةةةادن اةةةاا عا  أا رمةة قةةةد بةةةاا أبثةةة  ن حةةةا  ل ةةةاي  ا طاعةةة اللغويةةةة مةةةمل عليةةة  عةةة
ًي ةةةة  تقودنةةةا عل  حةةةل مالمةةة  أي عاعةةةة   حةةةل م الهةةةا اللغويةةةةل  اللغويةةةة  ج ل ةةةا هلةةةاه ال ةةةاي  م

 السلوبي ةل  انقليطيةل  الت وعي ةن   
د د بةل م يةار مةمل ال ةاي   بل  ااه ال اج  اللسانية ت)تق  عل و ب أمثلة  اق ي ةة تةوو ة  حة

 الر يستشهد ا نا ي عطلية تأن  م)هوة ا طاعة اللغويةل   حلها عمل عاعة لغوية أال ىن  
ن حةة   - شةةكل عةةاة- أيةةا  بةةاا نةةون ال يةةار أ  شةةكل  أ  حظطةة  الةةاي حةةا ل  ةة  اللغويةةوا 

الل الةةةدى اةةد د مةةةمل الةة -ي ن ةة ي- استقحةةا هل ألجةةل متييةةةً عاعةةة لغويةةة عةةةمل أالةة ىل  إن ةةة  
لشةةةة     ةةةةض محةةةةتل ات الت وعةةةةات   speech communityالةةةاي اةسةةةةت طل  يةةةة  محةةةةتل  

اللغويةةةةةةةل   لةةةةةةى سةةةةةةرييل الثةةةةةةالق  ةةةةةةد أا محةةةةةةتل ات أجةةةةةةا  الت وعةةةةةةات اللغويةةةةةةة ال امةةةةةةة مثةةةةةةلق 
                                                 

جةةةدنا أا بةةةل بتةةةاب يسةةة د ل ةةةا جمطوعةةةة مةةةمل عا املالةةةتال  ي ال ةةةاي    يقتحةةة  علةةةى اةةةاه ال ةةةاج ل  لةةةو جتا زنااةةةا عل   ةةةض بتةةةت اللسةةةانيات املجتطاعي ةةةة األج رييةةةة لو 
ل Charles Hatchetsل  تشةةارلً اوبيةة  John Lyonsالت  ي)ةةات الةةر  طةةل م ةةاي  خمتل)ةةةل  يةةاب   ةة ي ع ةة ااي  السةةيد عةةدم ت  ي)ةةات لكةةل مةةمل جةةوا ليةةونً

 Dwightا ت  ةةةولي ظ  ل  دD. H. Hymesل  اةةةيطس Labovل  مل ةةةو  Gumperzل  جةةةوم ز Leonard Bloomfield ليونةةةارد  لوم)يةةةد 

Bollinger 710 ن 
حية  لةو بانة  ا ةاك عاعتةاا   ناب  على عظالةة م يةار بةل عةا  مةمل ال لطةا  الةابوريمل ن م يةار اللغةة الواحةدم أ  اللهظةة الواحةدم لةة ليةونًن  م يةار املتحةال لةة اوبية ل

غةةةويتني  خمتل)تةةةنين  م يةةةار الت)اعةةةل لةةةة  لوم)يلةةةدن  م يةةةار امللت ةةةاة  املن)حةةةالل  املتحةةةال لغويتةةةاا تسةةةت طالا ن)ةةةس اللغةةةة  لةةةيس  ي هطةةةا اتحةةةال لغةةةوي  إن ةةةا ن ةةةدمها عةةةاعتني ل
 جةود عةاعتني خمتل)تةنيل  الا ةةية  الت)اعةل لةة جةوم زل حية  عا ا طاعةة اللغويةة تتحةل صا ةةية امللت ةاة  ةني أعضةاجهال أمةا الا ةية املن)حةال  ةةني أ  اداةا  إاةا تقودنةا عل 

يةابةد  بد علةى أا أي عاعةة لغويةة تتحةل نطةا  تسةت طل غة  وة ب لغةوي  احةد تة ةد  عاعةة لغويةة  احةدمن  م يةار املجتااةات الشة بة لةة مل ةو  الةاياملتحال  الت)اعل تا 
اجص الةر دعة  عل اةاه على  أا أي  عاعة لغويةة ي ري ة  م هةا شة ور  وحةد ا  هةا تة ةد بةالا  غةض ال  ة  عةمل السةلوك اللغةوي الشة كل ألا الهة  اةو الري ة  عةمل ا حة

ًة  وجةود عاعةة لغويةة اةددم  نلةا   الش ورن  م يار الوق  الش ك  الت)اعل الرياشة  لةة اوبية  يقومةاا علةى عحسةاع ا طاعةة اللغويةة  وجةود أشةيا  مشة بةن  م يةار عةدة ا ة
 ان ةةة ق ادسةةةوان علةةة  اللغةةةة –ن 30-27املجتطةةةاعال م)هومةةة   قضةةةاياهن ص ان ةةة ق  ةةة ي ع ةةة ااي  السةةةيدن علةةة  اللغةةةة – سةةةريت تةةةداالل الةةة    اللغويةةةة  ال ضةةةوية دااللهةةةان 

من  52-44املجتطاعال ت عةق اطود عيادن ص



 

 

325 

vernacular  slang  مب)هوم  ال اة( نننع ن تش  عل ت وعات لغوية خمتل)ة ت تريْ جبطاعةات 
ن لغتهةةا أ  هلظتهةةان بطةةا  ةةد أا محةةتل ات أجةةا  الت وعةةات اللغويةةة ا ا ةةة لغويةةة مت وعةةة  ت ةةو 

تشةةةةة  عل وةةةةة  ب لغويةةةةةة  طاعةةةةةات لغويةةةةةة خمتل)ةةةةةة  argot  cant  lingo  sabir مثةةةةةلق 
 ةةةاالتال  مه تهةةةال أ    ي)تهةةةا ا ا ةةةة نةةةال أ  ال هةةةا انقليطةةةال أ  الحةةةل ة ا ا ةةةة الةةةر نةةةا 

 ت الا يال  رنانة الساجنيل  رنانة الشو ان  غ ا ن أ ري   م تريتة مثلق رنانة عحا ا
 بل ت ون لغةوي خمتلةل عةمل ت ةون لغةوي  الة   ةاالتال  اللغةة ال طونجيةة لكةل ت ةونل أ  بةل 
ت ةةون هلظةةا خمتلةةل عةةمل ت ةةون هلظةةا  الةة  داالةةل ن ةةاة لغةةوي  احةةدل أ  بةةل اسةةت طال بالمةةا 

 طل أحد املست طالني  داالةل خمتلل عمل است طال بالما  ال   االتال    ي)ة بل عاعة تست
ن ةةاة لغةةوي  احةةدل أ  بةةل ت ةةون لغةةوي ي ق يةةة مةةا خمتلةةل عةةمل ت ةةون لغةةوي  الةة  ي ق يةةة أالةة ى 

 speechداالل ن اة لغوي  احدنننع ن بل ها قد اةست طل  هلا بلطات شارحة ق يرية ممل م)هوة 

community  ًيةةةةة عمةةةةا للظطاعةةةةة الةةةةر تت ةةةةد  نةةةةا أ  ال تقةةةةة الةةةةر ي ال ةةةةاج  اللسةةةةانية ان لي
geographical areaيقت ةةةوا  يهةةةا مثةةةلق م تقةةةة جغ ا ي ةةةة 

ن عاعةةةات اجتطاعي ةةةة  مه يةةةة 711
social or occupational groups

particular groupن عاعةةة اةةددم  712
ن عاعةةة 713

speech communityلغوية 
group of peopleن عاعة ممل ال اع  714

 ن 715
أي جةةةْ مةةةمل األجةةةا  اللغويةةةة يتتلةةةت  جةةةود   اهلةةةد  مةةةمل نبةةة  نلةةةا اةةةو أا عطلي ةةةة   ةةةل

عاعة لغوية سوا  بان  مسةتقلة عةمل عاعةة أالة ى  اسةتقالل ن امهةا اللغةويل أ  بانة  وةطمل 
 تتطيً   طْ لغوي الاصن -أي ا طاعة اللغوية الحغ ى-عاعة لغوية ب ىل  لك ها 

لدي)يةةد   قةةد نةبةة  ي م ظةة  اللسةةانيات  الحةةوتيات speech communityا عا محةةتل   
للدمللةةةة  ةةةاألال  علةةةى املسةةةت طال اللغةةةوي ال تةةةوق أ   jargonب يسةةةتال ع ةةةد ت  ي)ةةة  لحةةةتل  

الكتةةةةةةوب  طاعةةةةةةة لغويةةةةةةة ت تطةةةةةةا عل جتةةةةةةارم الا ةةةةةةةل أ  مه ةةةةةةة أ نننع ن  لةةةةةةالا  ةةةةةةإا اةةةةةةاه 
ًيةةة تتقةةارب مةة  م)هةةوة محةةتل   الحةةتل ات الةةر اسةةت طلها  اوةة و ال ةةاج  اللسةةانيات ان لي

speech community ل  اةةاا التقةةارب يةةد    الحةةتل  عل أا  يتقا ةةل مةة  م)هةةوة ا طاعةةات
                                                 

 Pie, M., & Gaynor, F., 1975. (vernacular)م711

مHartmann, R., & Stork, F.,  1973. (slang)م712

 Pie, M., & Gaynor, F., 1975. (cant)م713

  Crystal, D., 1997.(vernacular)م714

 .Hartmann, R., & Stork, F.,  1973ماوظرممم–مPie, M., & Gaynor, F., 1975. (speech community)اوظرممم715

(speech community).ماوظرمأيض ًمم–مCrystal, D., 1997, (jargon)م.م
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اللغويةةةة الحةةةغ ى م هةةةا أ  الكةةة ىن ا عا نتةةةاق ا طاعةةةة اللغويةةةة الحةةةغ ى يكةةةوا مةةةمل الحةةة ت 
 ديةةةةدهل بطةةةةا أا تو ةةةةيل ا طاعةةةةة اللغويةةةةة  الحةةةةغ ى أمةةةة  نسةةةةيب ي ةةةةود عل مةةةةدى نسةةةةريتها مةةةة  

ا ةةةل للتوسةةة   التضةةةييت حسةةةت ا طاعةةةة اللغويةةةة الو ةةةو ة ا طاعةةةة اللغويةةةة الكةةة ىل بطةةةا أنةةة  ق
  الو و  لغتهان 

 خنلص عل أا ت  يل جاك عن ريتشارد قد باا أبثة  دقةة ملشةتطال  علةى تو ةي)ات دقيقةة 
ل)هوة ا طاعة اللغوية الاي يقريل املتسان  التضييتن أما ال اج  ال   ية  إا ت  يل   لريكا قد  

ًت الر اقتح ت على م)هوة  اللغة األة( ي ش حها للطحتل ن باا ألل ممل ت  يل علي   ع
ًي   لريكةةةا  ةةة ق  سةةةيْل  ري لريكةةةا قةةةد أغ)ةةةل جانةةةت     ةةةني ت  يةةةل جةةةاك عن ريتشةةةارد  رمةةة

 جةةةةود عاعةةةةة أنةةةةاع ع ةةةةاجيا  اللغةةةةة أ  مت ةةةةددي  اللغةةةةة يةتلةةةةت علةةةةيه  محةةةةتل ق ا طاعةةةةة اللغويةةةةة 
speech community, linguistic community شةةةار عليةةة  جةةةاك عن ريتشةةةارد الةةةاي أ

ًه علةةةى الت وعةةةات اللغويةةةة لل غةةةة    الةةة  ال  عغ)ةةةال   لريكةةةا اةةةاا ا انةةةت قةةةد بةةةاا  سةةةريت ت بيةةة
 الواحدمن 

 ا وفي ارر مثاله لانياصا االطتالف في ارر المجال اللساني في تعريف المصطلح
ًي   لريكا على أن  لن  ية ي تةأريم  wave theory ل أالا محتل   التتةور حي  ع     رم

اللغةةوي تقةةول عنةة  عنا ححةةل تغيةة  مةةا ي هلظةةة مةةا  إنةة  ي تقةةل علةةى شةةكل موجةةات ُيكةةمل متثيلهةةا 
علةةى رسةة   يةةا   ية هةة  أا أعةة  اةةاا التغةة   ةةل بلطةةا ازدادت السةةا ة ا غ ا ي ةةة الةةر ت)حةةل تلةةا 
اللهظةةةةة عةةةةمل اللهظةةةةات األالةةةة ىل  أا اللهظةةةةات الترياعةةةةدم ت)ةةةة ق تةةةةدرتي ا حةةةة  تحةةةةري  لغةةةةات 

 ن   716تقل ةلمس
ة لت)سةة  1872 ية ةة    ا ةةو  اةةاا الحةةتل  علةةى أنةة  لن  يةةة قةةال نةةا اللغةةوي ِلةةدت سةة ة 

نشو  اللغةات مةمل ال اجلةة اهل ديةة األ ر  يةةن  قةال  يهةا عا التغة ات اللغويةة حةدع   اجتةاه ا ةيْ 
 انتشة ت  ا ارجا لكاا استيتاا الش وب ااري ة  عا اللغات الشقيقة ت) عة  مةمل أ ةل  احةد

ن  اةةاا الت  يةةل قةةد نبةة  ي م ظةة  مةةاريو  ةةاي 717مةةمل م بةةً نلةةا األ ةةل علةةى شةةكل أمةةوا ل
    انا جاي ورن 

                                                 
ًي م     لريكان م ظ  الحتل ات اللغويةل  716  ن (wave theory)رم
ًي اطد ا و ن م ظ  عل  اللغة 717 ًي ن     ت ق مكترية لري اا ل  -ع يب م  مس د ع يب -ال   يل ع لي  (wave theory)ة (ل1983ع لي
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ل  الهةة   م هطةةا األ ل الةةاي ع   ةة  علةةى أنةة  718 يةةاب  دي)يةةد ب يسةةتال هلةةاا الحةةتل  ت ةة ي)ني  
ً  مةةةةةمل جةةةةةْ ح بةةةةةا    محةةةةةتل  مسةةةةةت طل ي اللسةةةةةانيات التار ي ةةةةةة  اللسةةةةةانيات املجتطاعيةةةةةة بظةةةةة

dynamic  لتغ  اللغةن  تشة  اةاه ال   يةة عل الت وعةات الكالميةة الةر ت تشة  مةمل م تقةة لغويةة
م ي ةةةل  اةةا م تقةةة متتلةةا تةةأع ا  عاليةةا  علةةى اللغةةات ا ةةا رمل  تةةأع ا  أقةةل علةةى اللغةةات الري يةةدمن 

اجتةاه الوجةات أع ةا    اجتاه التأع  ال ا   مةمل م تقةة لغويةة م ي ةة  التظة  عل اللغةات ا ةا رم يشةري 
ن  اةاا التطةدد الةوجا   ةده يقةل بلطةا   ةدت عةمل ال قتةة الةر انتلقة  م هةةا 719متةدداا ي الةا 
 أ ل موجةن

ًي   لريكا شيئا  ممل الغطوب  سةريت اسةت طال بلطةات شةارحة مريهطةة   نل ظ ي ت  يل رم
ل بلطةةةة   ةةةض الشةةةا   ان ةةة  عل ت  ي)ةةة (ن  مكطةةةمل الغطةةةوب علةةةى  جةةة  الت ديةةةد اةةةو اسةةةت طا

 اللهظةة(ل الةر تةوحا  ةأا التةةأع  نةات  مةمل هلظةة مةا عل هلظةةة أالة ىل  هةل ااتةاا اللهظتةاا قةةد 
 ت) عتا ممل لغة  احدم أة أا بل  احدم م هطا قد ت) ع  ممل لغة خمتل)ة عمل األال ى؟ 

ًيةةةا  عل اللسةةةانيات  يقةةةول اارمتةةةاا  سةةةتورك عةةةمل اةةةاه ال   يةةةةق عاةةةا جةةةون  مسةةةت ار مةةةمل ال)ي
ة ليةوو  بيل أا  يا الكالة تتتور ممل هلظة م ي ةة أ  لغةة م ي ةةل ا   ةد نلةا ت تشة  التار ي  

 ن 720ي م انت اللغة نات ال القة نال  اا شرييهة مبوجات الا  أع ا  رما احلظارم  ي 
أما   ل اللهظات  الترياعدم ي ت  يل   لريكا  ال اد    او أا ااه اللهظات   يةدم  ي  

جغ ا يةةا   ةةا ت ةةل التةةأع  عليهةةا مةةمل اللغةةة الةةر ت)  عةة  م هةةا قلةةيال   ةةل م  ةةدما   األ ةةل عةةمل اللغةةة
 حال زيادم السا ة ا غ ا ية  ي هطان 

  س لقا الضو  على جانريني قد اةالتلل  يهطا ممل قريل اات  الت  ي)اتن 
 ا ال اللسا  هلات  ال   ية ي بل ت  يلق  ا انت األ لق

أا  اةةةةةةةاه ال   يةةةةةةةة مسةةةةةةةتخدمة ي جمةةةةةةةال اللسةةةةةةةانيات التار ي ةةةةةةةة  يشةةةةةةة  دي)يةةةةةةةد ب يسةةةةةةةتال عل
historical linguistics  اللسةةةةانيات املجتطاعيةةةةة sociolinguistics ًي ن  ي ت  يةةةةل رمةةةة

  لريكةةةةا نل ةةةةظ أنةةةة  يةةةةةدر  ال   يةةةةة وةةةةطمل مةةةةا أ ةةةةاه  تةةةةأريم التتةةةةور اللغةةةةوي الةةةةاي تطةةةة   ةةةةني 

                                                 
علةةى أنةة  مةةمل عحةةدى التةة ق لت ليةةل الوحةةدات اللغويةةة ي  الحةةيغة  tagmemic grammarالت  يةةل الثةةا  الةةاي نبةة ه هلةةاا الحةةتل  مةة تريْ  ةةال  و القةةاليب  718

ى يةةت   ليلهةةا حسةةت  وةة يتها بطتغةة ات تتضةة  ي نحةةوص خمتل)ةةة مةةثال  ال طليةةات الحةة  يطي ة أ  ال طليةةات الت ويليةةةن  اةةاه الت يقةةة الوجيةةة(ل  الوحةةدات علةةى أي مسةةتو 
ممنCrystal, D., 1997, (wave)تتضارب م   ليل الوحدات ممل حي  احل     األد ات  ا املتن ان  ق 

 .مCrystal, D., 1997, (wave)اوظرممم719

مHartmann, R., & Stork, F.,  1973. (wave theory)م720
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ن أم ةةا ي ت  يةةل ا ةةو  evolutionary linguisticsاللسةةانيات التار ي ةةة  اللسةةانيات التتوري ةةة 
 ةةةإا ج ةةةل اةةةاه ال   يةةةة م تريتةةةة  ت)ةةة ن لغةةةات ال اجلةةةة اهل دي ةةةة األ ر  ي ةةةة  تغ اةةةا الةةةاي نةةةت  عةةةمل 

ن glottochronologyالشةة وب ااري ةةة ت لهةةا ي الوقةة  ن)سةة   ةة  جمةةال علةة  تةةأريم اللغةةات 
يةد   ا عل القةول عا مثةة تةداالال   ةني ااتة    ل ل املالتال  ي نسرية اات  ال   يةة عل علة  اةدد

ًم يةةةة الةةةر  ال لةةوةن  ل ةةةل  اسةةةت طال ااتةةة  ال   يةةة وةةةطمل حقةةةول لسةةةاني ة مت وعةةة مةةة ده عل ال)ةةة م ال
 ع      يها ال   يةن   

 األمثلة التووي ية ل)هوة ال   ية ي بل ت  يلق  ا انت الثا ق
ًجةةا ي م)هةةوة اةةاه ال   يةةة ي  بةةل ت  يةةل مةةمل ااتةة  الت  ي)ةةات الثالعةةة قةةد عا املالةةتال  ا 

 د    او ا الت  يل عل تشريي  ااه ال   ية مبشري     خمتللن 
ًي   لريكا  ده قةد ج ةل التةأع  داالةل ن ةاة لغةوي  احةدل أي أا التةأع  حيةد   ةني     د رم

ن  ج ةةل اةةاا التةةأع  شةةرييها  isoglossesهلظةةات ي)حةةلها مةةا ُيكةةمل أا نسةةطي   ةةة التو  هلظيةةة( 
مبوجات ال سة  الرييةا  الةاي ية هة  حظة  التةأع  ي اللهظةة الةاع    يهةان  لةاال  ةإا الشةري  ع ةده 
اوق  جود تغة  مةا علةى هلظةة مةا مةمل محةدر مةان  الشةري   ة  اةوق شةكل موجةات ال سة  الرييةا  

 الاي  ل بل طا نال  مسا ت ن 
ناجتةا   سةريت انتشةار الشة وب  نل ظ أا ا و  قد ج ل سريت ت) ن اللغات اهل دية األ ر ي ةة 

ااري ةةة مةةمل نقتةةة  جةةود اللغةةة اهل ديةةة األ ر ي ةةة األ ل
ل   ةةاا م انتشةةار ااتةة  الشةة وب شةةرييهة 721

  اا م انتشار الوجةاتل أيق مةمل اةاه ال تقةة ال جة  موجةات اهلظة ات الةر أحةدع   ةد راا 
 اهل دية األ ر ية األ لنممل اللغة األة السطام  اللغة  descendant languagesاللغات السليلة 

 wave theoryأما ال القةة القاجطةة  ةني م)هةوة انتشةار موجةات الةا   م)هةوة ن  يةة الوجةات 
ع د دي)يد ب يستال  ها  او ة ممل الالل أا ااه ال   يةة تشة  عل  جةود مةاع   لغةوي مةا قةد 

ع ة  عحةدا  تةأع ات لغويةة  انتلت ممل م تقة لغوية ما جتاه اللغات ا ا رم هلاتة  ال تقةة  ةا ي ةت 
عاليةةةة  ي ااتةةة  اللغةةةات ا ةةةا رمل  تةةةأع ات لغويةةةة م خ)ضةةةة ي اللغةةةات الةةةر تكةةةوا   يةةةدم ع هةةةا 
جغ ا يا ن  ااه احلالة قد شريهها مبوجات الا ل ألا نقتةة انةد ان الوجةة تكةوا قوي ةة جةدا   يةل 

  شكل تدرتا بلط ا ا ت دت عمل ااه ال قتةل  اتس   داج  ان 
                                                 

قريةةل أل)ةةا سةة ة قريةةل الةةيالدن  ات)ةةت م  ةة  ال لطةةا  علةةى تسةةطية اللغةةة الةةر ال جةة  ع هةةا بةةل اللغةةات اهل ديةةة األ ر يةةة  اسةة  اللغةةة اهل ديةةة األ ر يةةة األ ل الةةر بانةة  توجةةد 721
 ن  181ل182(ل ص1998للترياعة  ال ش   التوزي ل ان  ق اطود  هطا حظازين مدالل عل عل  اللغةل  القاا مق دار قريا  
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عا االةةتال  ت  يةةل ا ةةو  هلةةاا الحةةتل  عةةمل ت  يةةل دي)يةةد ب يسةةتال نقةةدر علةةى ت يةة ه مةةمل 
ًم ية الر  يها  ه  م ظط  عاة  ةن حي  قد نهقل اةاا ال)هةوة مةمل م ظة  1982ناحية ال) م ال

 ن  722ة1954ماريو  اري الاي  ه  أ ل م م عاة 
ا مل أدري ما الاي د     أما ت  يل   لريكا  إن  ناقص ممل جهة  غامض ممل جهة أال ىن

عل تشريي  انتقال الاع ات ممل محدر جمهول   حيدد اويت  ما عنا باا لغة أ  هلظة عل هلظةة مةا 
مبوجةةةات ال سةةة  الرييةةةا ل  طةةةا موجةةةات ال سةةة  الرييةةةا  ي ن ةةة ه؟  اةةةل اةةةا أدق مةةةمل تشةةةريي  اةةةاه 

ا رمهةا مبوجةات الةا  بطةا التأع ات الر  دعها هلظة ما أ  لغة ما ي اللهظات أ  اللغات الة ر جتة
 او ي م ظ  اارمتاا  ستورك  م ظ  دي)يد ب يستال؟ذ

 لالثاصا إ  ال جانب م هومي مهم في تعريف المصطلحا  
  ةد أا - immigrant language( علةى سةرييل الثةال ت  ي)ةا  لحةتل  1982ياب  ا و  

دل  اةو مةا يةشة  عل لغةة الهةاج يمل مقتحة ا  علةى جانةت م)هةوما  احة -ت ع   ةة لغة الهةاج يمل(
السةةت لطة ي الكةةاا الهةةاج  عليةة  حيةة  يقةةولق للغةةة الهةةاج يمل األ ل مةت  طةةة  كلطةةات  ت ةةا   

ن أمةةا 723مةةمل لغةةة الريلةةد الِضةةيلل مثةةل اللغةةة ال   يةةة الةةر يتكل طهةةا الهةةاج  ا ال ةة ب ي أم يكةةال
ًي   لريكةةةا  يضةةة  هلةةةاا الحةةةتل  مةةةداللنيل األ ل  وةةة   يةةة  القا ةةةل  لغةةةة مهةةةاج م(  ع   ةةة   رمةةة

 ةلاللغة األ ل  طاعة لغويةة اةاج ت  اسةتقل   ي جمتطة  لغةوي  الة ل الال ةا  للغةة األالي ةة  الةر 
يةةة اد نةةا اللغةةة الةةر    ةةاج  ملسةةتق اراا لةةدى السةةكاا ا ل ي ةةني(ل مةةثال ق األرمي ي ةةة الةةر يتكل طهةةا 

لقا ل  لغة الهاج يمل(  ع   ة   ةةلاللغة غة  األ ل  طاعةة ن  الثا   و   ي  ا724األرممل ي لري اال
لغويةةة اةةاج ت  اسةةتق  ت ي جمتطةة  لغةةوي  الةة ل مةةثال ق ال   يةةة اللري اني ةةة الةةر يتكلطهةةا األرمةةمل ي 

 ن725لري اال
 لةةةو ن  نةةةا عل ت  يةةةل اةةةاا الحةةةتل  ي م ظةةة  اارمتةةةاا  سةةةتورك ألل)ي ةةةاه متا قةةةا  لةةةا نبةةة ه 

للط)هةةةةوة األ ل  اللغةةةةة األرديةةةةة الت ةةةةد  نةةةةا مةةةةمل قريةةةةل الريابسةةةةتانيني ي    لريكةةةةا غةةةة  أنةةةة  ُيث ةةةةل

                                                 
722 Pie, M., & Gaynor, F., 1975. (wave theory) 

 ن (immigrant language)ا و ل م ظ  عل  اللغة ال   يل  723
ًي م     لريكان م ظ  الحتل ات اللغويةل  724  ن (immigrant language1)رم
 ن (immigrant language2)الحدر السا تن  725
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ًيةة الت ةد  نةا لةدى الريابسةتانيني ي   يتانيةا ثةل للط)هةوة الثةا   اللغةة ان لي ل 726  يتانيال  ُية
يً ت  يل   لريكا الوس   عمل ت  يل ا و ن    ااا ما ُية

ًي   لريكا مسألة  وة ب  لغةة  الهةاج يمل أ  نوعهةا( الةاي يتضة  لكملل غا   عمل نامل رم
ع ةةدما يت ةةدعوا لغةةة الريلةةد الةةاي اةةاج  ا عليةة  حيةة  عا الةة اد  الضةة ب اةةو املالةةتال  ال ةةوعا 
الريسيْ ي است طاهل  للغة الريلد الهاج  علي ن  يشة  اارمتةاا  سةتورك عل اةاا الضة ب  قوهلطةاق 

ًيةةةةةةةة ال توقةةةةةةةة مةةةةةةةمل ِقريةةةةةةةل   ةةةةةةةض الريابسةةةةةةةتانيني الهةةةةةةةاج يمل عل   يتانيةةةةةةةا  ل وةةةةةةة ب اللغةةةةةةةة ان لي
 ن 727ال  طىل

ــات   ابعــاصا عــدب فهــم المصــطلحات التــي تخــتص بم هــوب واضــعيها وتــرك بعــض المعرّف
 الرئيسة لها ألناا تعري هاا 

اللةةةةايمل   elaborated code  restricted codeق نبةةة  اارمتةةةةاا  سةةةتورك محةةةةتل ا
ً ا  قةةةدر   علةةةى لدمللةةةة األ ل علةةةى األشةةةخاص ا bernstein وةةة هطا   ن شةةةتةهني   لةةةايمل يتطيةةة
ًا  اجتطاعيةةةةةا   ت  ويةةةةةا   codeاسةةةةةت طال الشةةةةة) م  ةةةةة ل  الةةةةةاي يك)ةةةةةل هلةةةةة  متيةةةةة اللغويةةةةةة  شةةةةةكل موس 
educationally   صال  الحتل  الثا  الاي يدل على األشخاص الايمل يسةت طلوا ال  ا ة
 ن  728 التوق ة  شكل بري  ي بالمه  ritualisticاللغوية التقوسي ة 

د   نشتةهني  ممل قول ق  ال  ا ة  التقوسةية( تلةا اللغةة الةر تةسةت طل أع ةا  ال ريةادات ي   مل ي ي
بل األدياال عن يهد  ممل نلةا أا اةاه اللغةة السةت طلة مل تتطتة  صحةاجص لغويةة  اسة ة مةمل 
ت  يطةةةةةات حنويةةةةةة دقيقةةةةةةل أ   ةةةةةوي ات م تقيةةةةةةل أ  عةةةةةل م بريةةةةةةنننع ن  هةةةةةا شةةةةةرييهة  األل)ةةةةةاظ 

تتس    دة تغ اا أ  تتو رااالتقوسية الر 
ن بطا أا  ك م التوق  ا ا توحا  ةأا ال)ة د الةاي 729

ي تطا عل عاعة تست طل الشة) م القيةدم يكةوا اكومةا   قوالةت لغويةة  سةيتة ت ةد قوالةت لغويةة 
 مألو ة ي ااه ا طاعةن   

رات  ةلأا تكوا لةدى الةتكل  اليةا elaborated code(  ي    محتل  1986أما ا و  
ل عديةةةةةدم يحةةةةة ت الت ري ةةةةةا مبةةةةةا سةةةةةيختار م هةةةةةا ي موقةةةةةل بالمةةةةةا م ةةةةةني 

ن  ية ةةةةة    محةةةةةتل  730

                                                 
726 Hartmann, R., & Stork, F.,  1973. (immigrant language)م

مالح وحمالس بب.م727

م.Hartmann, R., & Stork, F.,  1973, (elaborated code)م728

فدمر  بمالور محمد ةدمالوي ممrestricted codeمالشفر مالحيةّو ممelaborated codeاوظرمإلىمخ  ئصمرجمد مالشفر مالحمللممم729

م.م102،م101،م100(،مص1998كرممالل لم،م حالممفدمالنسبةمماليثميممبة مالفرضةمممال  يب،م)الي ار مم احملموحح ن،مد سب،ماليثمممالف

م.م(elaborated code)الخملد،مدلحممعيمماليثممال  بةيد،مم730
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restricted code  ةلأا يكةوا لةدى الةتكل  عةدد قليةل مةمل ا يةارات يسةهل الت ري ةا مبةا سةيختار 
ل  ن 731م ها ي موقل بالما م ني 

ًي   لريكةا لحةتل   عةا    ةده يقةولق لمحةتل   وة   elaborated code ي ت  يل رمة
ليحةل  ة  اللغةة الةر تسةت طلها التريقةات الثق)ةة ي ا تطة ل  اةا  basil bernsteinاملجتطان 

تتطيةةةً  أاةةةةا أبثةةةة  تتةةةةورا   غةةةةىن   ر ي ةةةةة  عةةةةدد  ةةةيا مةةةةمل الشةةةة) م ا ةةةةد دمل  أقةةةةل اعتطةةةةاد ا علةةةةى 
ًي   لريكةا يشة  مة م أالة ى عل ال ةا   restricted codeن أمةا محةتل  732انُيةا اتل  ةإا رمة

املجتطةةةاعا الةةةابور الةةةاي   ةةة)  لليحةةةل  ةةة  اللغةةةة الةةةر تسةةةت طلها التريقةةةات غةةة  الثق)ةةةة ي 
ا تطةة ل  اةةا تتطيةةً  أاةةا أقةةل تتةةورا   غةةىن   ر يةةة  عةةدد  ةةيا مةةمل الشةة) م التتةةورمل  أبثةة  م هةةا 

ن  ي ت  ي)  ااا نل ظ أنة  قةد اسةت طل الت رية ات السةت طلة ن)سةها 733اعتطادا  على انُيا اتل
 لطحتل  ااال  م  تغي   يا الت)ضيلن ل

ق    ل ريدأ  س د أا  الل و ات حول ت  يل ا و  للطحتل ني 
نل ةةةظ أا قولةةةة   اليةةةةارات عديةةةةدم( يشةةةة   ةةة   الضةةةة  رم عل الشةةةة) مل غةةةة  أا اسةةةةت طاهلا   -1

 بططيً دمل  ي ش   م)هوة الحتل    يكمل دقيقا ن 
ديةدم   ي يةد نةا ا يةارات اللغويةةل أ  علةى األ ة  يش  ا و  عل أا ااه ا يارات ال  -2

ن elaborated codeالش) م( تكوا   رية لدى األشخاص الو و  بالمه   الش) م الوس  ة 
ً ا  قةةةدر   علةةةى  ةةة ة تتلةةةت علةةةى األشةةةخاص الةةةايمل يتطيةةة  يةةةاب  اارمتةةةاا أا اةةةاه الشةةة) م الوس 

ةةة  ملمةةةتالبه   ةةةداجل لغويةةةة  ا ةوس 
سةةة ةن  كيةةةل ل ةةةا أا   ةةةل اةةةاه الشةةة) م املسةةةت طال اللغةةةوي ال

ًا  عةةةةمل غةةةة ا   سةةةةريت قةةةةدر   علةةةةى  يةةةة الوسةةةة ة  ةةةة رية علةةةةى مسةةةةت طلي هال  ي الوقةةةة  ن)سةةةة  جة
 است طال ش) م موس ة نات ت ري ات لغوية  اس ة؟ذ

ن ا عا  مةةمل الابةةد أا ا ةةو  قةةد  هةة  اةةاا الحةةتل  علةةى غةة   جهةة  الةةاي  وةة     نشةةتةهني 
أيضةةةا  ي عةةةدة نبةةة   اوةةة  اةةةايمل ال)هةةةومني الطث لةةةني  ي الحةةةتل ني  الةةة قص ي ت  ي)ةةة  يكطةةةمل 

 الابوري ملن 
عنا اسةةةتري دنا بلطةةةة  restricted codeمةةةمل الطكةةةمل القريةةةول  ت  يةةةل ا ةةةو  لحةةةتل   -3

  ا يارات(   و  ا  دمل  م ها بلطة  الش) م(ن 
                                                 

م.م(restricted code)الح وحمالس بب،مم731

م.م(elaborated code)حداصمدنةرمبليبكد.مدلحممالح  ي  تماليثميم،مم732

م.م(restricted code)الح وحمالس بب،مم733
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ًي   لريكا هلايمل الحتل ني  ها عل  ى ال  و التا ق أما عمل مل و ات ا حول ت  يل رم
 التريقةةةة غةةة   restricted codeنل ةةةظ أا   لريكةةةا قةةةد ر ةةةْ م)هةةةوة الشةةة) م القيةةةدم  -1   

للتريقةةة الثق)ةةةل  اةةاا مقريةةول عل حةةد  مةةان  elaborated codeالثق)ةةةل  جه هةةل الشةة) م الوس ةة ة 
ل  جةود  ةريغة  أ مل أا األدق  الل ااا الة  ْل  ةة   نشةتةهني  ية ى أا  الشة) م القيةدم( تشة  ع

لغوية م يارية  سيتة مل متيةل عل الت ة ر  اللغةة حنةو التحةورات ال اليةة  اندرابةات الواسة ةل بطةا 
أاةةا مل  ةةت   ةةد ر ال)ةة د الواحةةد ي ا تطةة   سةةريت نريي ةةة اةةاه الشةة) م  الحاجحةةها الةةر  ةةد  مةةمل 

ًمةة   املسةةت طال اللغةةوي الةةاي مل  تلةةل عةةمل  قيةةة األ عضةةا  الةةايمل ي تطةةوا الت ةة ر ال)ةة ديل  تةل
علي ن صال   الش) م الوس  ة( الةر يتسة  مسةت طلواا  ةاملن)الت مةمل ال ة م اللغويةة الضةيقة الةر 

 ن 734 د  ممل التوس ل  املن)الت ممل الت  يطات املجتطاعية الحارمة
ل ةةةل  كةةة م بثةةة م انُيةةةا ات ي الشةةة) م القيةةةدم الةةةر ن حهةةةا   لريكةةةا ي ت  ي)ةةة  ليسةةة  اةةةل  -2

ن  )ك ت  قاجطة على أا م)هةوة  الشة) م القيةدم( يقةود عل متييةً ا حةاجص ااتط اة لدى   نشتةهني 
ةا عنا بانةة  ا ةةاك لغةة عُياجيةةة   gesture languageالكالميةة  هةةة مسةت طليها  قتةة  ال  ةة  عط 

 محاحرية لتلا الش) م أة ملن
ألر الك على المعاجم طامساصا االطتالف في التعريف بين المعاجم اللسانية اإلنجلييية، و 

 العربيةا 
حي  ية      ماريو  اي    انا جاي ور  ةلاللغة الةر  peripheral languageمثل محتل ق 

ًات  أ   ات  نوعي ة  طوعة لغوية أ  أس م لغويةة قةد اةبتسةري   شةكل ا  اوةا نتيظةة   ت  ب  ي
ويةةةةة أالةةةة ى أ  عاجلةةةةة لغويةةةةة ملن)حةةةةال  مريكةةةة  مةةةةمل ا طاعةةةةة اللغويةةةةة األ ةةةةلي ة لتتحةةةةل مبظوعةةةةة لغ

 ن 735أال ىل
 ع   ةةةة  اارمتةةةةاا  سةةةةتورك  ةةةةةلاللغة السةةةةت طلة مةةةةمل ِقريةةةةل عاعةةةةة لغويةةةةة هلةةةةا  ةةةةات مشةةةة بة ي 
الحةةوتيطي اتل  ال  ةةول  ن أ  ال)ةة دات مةة  لغةةة ا طاعةةة اللغويةةة ا ةةا رمن   جةةود اةةاه السةةطات 

د عالقة عقا ية أ  أي شةكل الش بة ليس  سريت  جود عالقة تار ية  ي هطا   ستل  ل  وجو 
 ن  736ممل أشكال املتحاملت األال ىل

                                                 
(،مصم1998د ةدمالوي مد سب،ماليثمممالفكرممالل لم،م حالممفدمالنسبةمماليثميممبة مالفرضةمممال  يب،م)الي ار مم احملموحح ن،مم734

م102،م101

مPie, M., & Gaynor, F., 1975. (peripheral language)م735

736. Hartmann, R., & Stork, F.,  1973, (elaborated code)م
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(  ةةةللغة  يهةةا الحةةاجص عةاجلتني لغةةوي تني  سةةريت انسةةالالها عةةمل عاجلتهةةا 1982 ع   ة  ا ةةو  
األ لي ة ن  ا  لري داا عمل م بً ااه اللغةة   سةريت احتكةاك أالهةا  شة ت  ني لغةة أالة ى ت تطةا 

عل عاجلة لغوي ة أال ىل
 ن737

ةةةا ر لغةةةة أالةةة ى  ي م ظةةة  رمةةةً  ي   لريكةةةا  ةةةإا ت  ي)ةةة  قةةةد سةةةة د علةةةى ال  ةةةو التةةةا ق للغةةةة جتة
 تتريةةةادملا التةةةةأع   ي األ ةةةةوات  ال)ةةةة دات ع ن  يكةةةةوا التشةةةةا   احلا ةةةةل  ي هطةةةةا عاجةةةةدا  عل اةةةةاا 

 ن 738لgenetic relationshipالتظا ر مل عل عالقة تكوي ي ة 
ماريو  ةاي    انةا جةاي ور  ت  يةل اارمتةاا  نل ظ مريدجيا  أا مثة االتال ا   سيتا   ني ت  يل 

 ستوركن  ا ا  د االتال ا  عطا عهدناه ي ت  ي)ات الحتل ات السا قة حية  عا املالةتال  
قةةد  قةة   ةةني م ظطةةني  ي تطيةةاا عل اللغةةة ن)سةةها الةةر  يهةةا قةةد متخةةض اةةاا الحةةتل  ا تشةةك ل 

 ان محتل ا  حيطل تحوره ا اص    ي الدرع اللسا  املجتطاع
بطا نل ظ مريدجيا  أا مثة تشانا  بري ا   ني ت  يل ا ةو   ت  يةل مةاريو  ةاي    انةا جةاي ور 
ممل جهةل   ني ت  يل   لريكا  ت  يل اارمتاا  ستورك ممل جهة أال ىن  مل ُيكةمل ل ةا أا نةة ر 

ًم ية الر  يها  ه ت ااه ال ةاج  األر  ةةل أل ا  هةور سريت ااا التشا    املست اد عل ال) م ال
ًية ني  باا قريل  هور م ظ  ا و     لريكان   اايمل ال ظطني  ان لي

 ل ل ةةا نتسةةا ل عةةمل سةةريت تةةأع  ا ةةو  ي ت  ي)ةة   ت  يةةل مةةاريو  ةةاي    انةةا جةةاي ور د ا أا 
يل قةة  تةةأع  مةةمل ت  يةةل اارمتةةاا  سةةتورك  اةةو ي الوقةة  ن)سةة  قةةد أشةةار عل م ظةة  بةةل  احةةد 

  ن 739م هطا وطمل محادر م ظط 
ك  ا أا نةقس  ال)  ق  ني اات  الت  ي)ات عل قسطنيق    ُية

  ق شري  جوا ي يت ل ت مبحدر اللغتني اللتني قد تريادلتا التأع  ع د ماريو  اي    انا  األ لق
ًي   لكةةا مةةمل جهةةة أالةة ىل حيةة   جةةاي ورل  ا ةةو  مةةمل جهةةةل  ع ةةد اارمتةةاا  ه سةةتوركل  رمةة

 ور مةةمل جهةةةل  ت  يةةل ا ةةو  مةةمل جهةةة أالةة ى ات)اقةةا  نل ةةظ ي ت  يةةل مةةاريو  ةةاي    انةةا جةةاي
 ي هطةةا ي أا اةةاا الحةةتل  يشةة  عل اللغةةة الةةر ان)حةةل  عةةمل أسةة  ا اللغويةةة  اخن نةة  ي أسةة م 
ق أا ااه اللغة بان  ت تطا عل أس م لغوية ا أ ري   ت تطا عل أسة م لغةوي  لغوية أال ىل أي 

 الر انسلخ  م هان أال ى م  احت)ا ها صحاجص األس م اللغوية 
                                                 

م.م(peripheral language)الخملد،مدلحممعيمماليثممالنظرص،مم737

م.م(peripheral language)حداصمدنةرمبليبكد.مدلحممالح  ي  تماليثميم،مم738

 .م317الخملد،مدلحممعيمماليثممالنظرص،مصم739
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ًي   لريكةا مةمل جهةة أالة ى ات)اقةا    نل ظ ي ت  يل اارمتاا  ستورك ممل جهةل  ت  يةل رمة
 ي هطال  االتال ا  م  ممل سريقه  ي أا ااا الحةتل  يةشة  عل اللغةة الةر تةأع ت مةمل لغةة جمةا رم 

تطياا عل أس م لغويةة  أع ت  يها نتيظة لتظا رمها د ا انشارم عل ما عنا بان  ااتاا اللغتاا ت 
ن     احدم أ  عل أس تني لغويتني  خمتل)تني 

ل حية  يةاب  مةاريو  ةاي    انةا جةاي ور أا اةاه  الثا ق   ق نةوعا   ةني الت ة ي)ني  التشةانني 
اللغة الر ان)حل  عمل أس  ا اللغوية قد ابتسةري  الحاجحةها مةمل اللغةة األ ةليةل  انةدجم  مة  

ةةً علةةى  كةة م أا اةةاه اللغةةة بانةة  ت تطةةا عل أسةة م لغويةةة أسةة م لغويةةة أالةة ىن أمةةا ا ةة و   قةةد رب 
 بان   طل الحاجحها اللغويةة  لكةملل  سةريت   ةداا ع هةا  جتا راةا مة  لغةة أالة ى ت تطةا عل 
أس م لغوية أال ىل أ ري    طل الحاجص اللغة الةر جا ر ةا مة  احت)ا هةا صحةاجص األسة م 

 اللغوية األ ل  يهان 
ًا على مسةألة ال القةة الةر د  ة  اةاتني اللغتةني عل  جةود التةأع  أما اارمتاا  س تورك  قد رب

التريادل على الستوى الحويت  الح يل  اا عالقةة عقا ي ةة  احتكابي ةة  ضةال  عةمل  جةود أسةرياب 
ًي   لريكا  هاق التظا ر  قْن  تار ي ة  ي هطان أما ال القة الر اات  نا رم

ا الحةةتل  قةةد اعتطةةد علةةى مثةةال تووةةي ا للطتح ةةور الةةاي  أحسةةت لةةو أا بةةل م ةة    هلةةا
 مح ل  هلاا الحتل  لك  ا ن)ه  عطت القحد ممل ت  يل بل  احد م ه ن 

  سارساصا عمومية التعريف المخلة بم هوب المصطلح اسسا ا 

نقةةول مريةةةدجيا  عا ا ةةةاك ت  ي)ةةةات تغ)ةةل جوانةةةت مهطةةةة متثةةةل قضةةايا لسةةةانية اجتطاعيةةةة مت لقةةةة 
 acrolectغويةةةة م تريتةةةة  لغةةةات م  يةةةةل   لةةةى سةةةرييل الثةةةال نةةةاب  ت  ي)ةةةات محةةةتل   ت وعةةةات ل

 mesolect  basilect   مةةةةةةةمل جهةةةةةةةةةل  ت  ي)ةةةةةةةةات محةةةةةةةةتلsuperstratum  substratum 
 ممل جهة أال ىن substrateأ 

  basilectو mesolectو acrolectمصطلحا 
ن  قةةةد ااةةةت  creoleي  تةةدل ااتةةة  الحةةةتل ات علةةةى عالعةةةة مسةةةتويات لغويةةة داالةةةل لغةةةة الةةةً 

ًي   لريكان  س اب  ت  يةل ااتة  2002 ت  ي)ها دي)يد ب يستال  ا و   ال ظ  الوحد  (  رم
الحتل ات ع د بل  احد م هطا ج ريا  عل ج ةت ملرتريانهةا مب)هةوة  احةد يةتلةت علية  محةتل  

ًي (   ن post-creole continuum سلسلة ما   د ال
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 ةلمحتل  يست طل    ض اللسانيني املجتطاعيني  acrolect  ية     دي)يد ب يستال محتل
ًي   ل شارم عل ت ةون لغةوي جةونجا أ  م مةوق  creole languagesي دراسة تتور اللغات ال

كةةةمل مقارنتةةة  مةةة  لغةةةة هلظةةةات أالةةة ى  ةةة ن  اةةةاا الحةةةتل  يةقا ةةةل محةةةتل    أ  هلظةةةة(  الةةةاي ُية
mesolect  basilectن 740ل 

 ةةل محةةتل  اسةتخدم    ةةض اللسةانيني املجتطةةاعيني ي دراسةةة  mesolect ية ة    محةةتل  
ًي   ل شارم عل الت وعات اللغوية التوستة  أ  اللهظةات  creole languagesتتور اللغات ال

ن  ن ة ا  ملتسةان مةدى basilect اللهظة الدنيا  acrolectالتوستة( الر تق   ني اللهظة ال ليا 
 upperل)هوة يت  ي الغالت متييً عواي  ني اللهظة الوستى األعلى الت ون الاي يشطل  ااا ا

mesolect  األقة ب عل اللهظةة ال ليةا(ن  اللهظةة الوسةتى األدىن lower mesolect  األقة ب 
 التسةا ية ي الري ةد  ةني املع تةني(ل  mid mesolectعل اللهظة الدنيا(ن  هلظة الوسةْ األ سةْ 

ًات أ  عالمةةات  ارقةةة مةةمل الطكةةمل اسةةت تاجها علةةى لكةةمل اةةاا املمتةةداد الةةاي اةة و عريةةارم عةةمل  يةة
 ن 741حنو غ  اعتريانا مت ازن  ي ل

 ةةةلمحتل  يسةةتخدم    ةةض اللسةةانيني املجتطةةاعيني  ي دراسةةة  basilect ية ةة    محةةتل  
ًي   ل شارم عل ت ون لغوي  أ  هلظة(   يد  جدا  عمل اللغة  creole languagesتتوي  لغات م

(ن  اةا أيضةا  متغةاي م مة  الت وعةات الوسةتية acrolect or matrilectقةة  اللهظةة الق يريةة ال مو 
 ن  742لmesolectال    ة  اللهظة الوستى 

 مل  د أا نةوجً أا  ال)ااي  التضط ة ي ت  يل دي)يد ب يستال هلات  الحتل ات الثالعةق  
ًي  أ مل ق ت كس ااه الحةتل ات  كة م  جةود عالعةة ت وعةات ل ن  اةاه creoleغويةة لل غةة الة

الت وعات الثالعة تكةوا م تريةة مةمل األعلةى عل األسة)ل حسةت مكانتهةا املجتطاعي ةةل أيق مبةا أا 
لكل لغة ممل لغات ال ا  ت وعات لغوية أ  و  ب لغوية بث م  ثلة ي الت ون ال طونجا  الت ون 

حةلة  ةني اةاه الت وعةات الةر تةسةت طل اللهظا  الت ون الكالما  الت ون األسلويب  مسةتويات م)

                                                 
م.Crystal, D., 1997, (acrolect)م740

م.م(mesolect)الح وحمالس بب،مم741

م.م(basilect)وحمالس بب،مالح م742
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ًي    عالعةة ت وعةات creoleحست م اسرية أي م ها للطوقل  السةياق املجتطةاعال  ةإا لل غةة الة
 ن basilectل  اللهظة الدنيا mesolectل  اللهظة الوستى acrolect قْ ااق اللهظة ال ليا 

ًي    ةاك عالعةة ت وعةات نحةدى اةاه  ةإا ا creoleعانيا ق مبا أا ا اك عالعة ت وعات للغة الة
الةةر ت قسةة  عل وةة  ب عالعةةة اةةاق هلظةةة  mesolectالت وعةةات الثالعةةة  اةةاق اللهظةةة الوسةةتى 

ل  هلظةة  سةتى أدىن mid mesolectل  هلظةة  سةتى أ سةْ upper mesolect ستى أعلى 
lower mesolect ن 

ًي   ق  عليا التانة  دد مكانة ااه الت وعات الدااللة وطمل اللغة ال
ًي                                     creoleاللغة ال

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 اللهظة الدنيا   ←ممممهلظة  ستى أدىن      ←هلظة  ستى أ سْ        ←هلظة  ستى أعلى         ←اللهظة ال ليا  
acrolect        upper mesolect          mid mesolect        lower mesolect          basilect 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                     
 mesolectاللهظة الوستى 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ًي (  ن  ة  عل  post-creole continuum   د  ديد ت اتريية ما يةسطى  ة سلسلة ما   د الة

 (    لريكا على وو  ت  يل دي)يد ب يستالق2002ظ  الوحد ت  يل بل ا و   ال 
 ةةةلهلظة شةةرييهة  اللهظةةة ال شةةودمن  قةةد أنلةةت الحةةتل    acrolectية ةة   ا ةةو  محةةتل  

ن  ية ةةة    محةةةتل  743أساسةةةا  علةةةى هلظةةةات السةةةود األبثةةة  ق  ةةةا  مةةةمل هلظةةةة الريةةةيض ي أم يكةةةال
basilect  ن أمةةا محةةتل  744دمل ةةةلهلظة شةةديدم املالةةتال  عةةمل اللهظةةة ال شةةوmesolect   لةة 

 ياب ه  ضال  عمل ت وعا ا الثالعةن 
  أا  الل و ات حول ت  يل الحتل ني  ااق 

ًي   -1 ل عن  مل  ةد ي ت  ي)ة  creoleعدة ج ل اايمل الحتل ني  مت لقني مب)هوة اللغةة الة
 هلطا ما يةش  عل نلان 

                                                 
م.م(acrolect)الخملد،مدلحممعيمماليثممال  بةيد،مم743

م.م(basilect)الح وحمالس بب،مم744
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 شةةودم(   هلظةةة شةةديدم املالةةتال  عةةمل  ةةد غطووةةا  ي قولةة ق  هلظةةة شةةريي   اللهظةةة ال -2
يشةةة  عل  جةةةةود هلظةةةةة تشةةةةري   acrolectاللهظةةةة ال شةةةةودم(ل حيةةةة  نةةةدرك مريةةةةدجيا  أا محةةةةتل  

يشةة  عل  جةةود هلظةةة خمتل)ةةة متامةةا  عةةمل  basilectاللهظةةة ال شةةودمل  نةةدرك مريةةدجيا  أا محةةتل  
شةودم(ن ا عنة  قةد وة ب مثةامل  اللهظة ال شودمل عمل  أن ا مل ندرك قحده مةمل م)هةوة  اللهظةة ال 

ل)هةةوة الحةةتل  األ ل مةةمل الةةالل ت  ي)ةة  ا ةةاص  ةة ل  ي القا ةةل مل  ةةد مثةةامل  يشةة   ل ةةا قحةةده 
 ممل ت  يل م)هوة الحتل  الثا ن  

سةةمل م)هومةة  الةةاي ي مةةا عليةة   -3  املسةةت اد عل الثةةال الةةاي نبةة ه للطحةةتل  األ ل ل ل ةةا حنة
هظةةة ال طونجي ةةةل أي أا هلظةةة السةةود ي أم يكةةا ق يريةةة مةةمل هلظةةة  اةةوق  جةةود هلظةةة ق يريةةة مةةمل الل

ن  اةةةاا acrolectالريةةةيضل  اةةةو األقةةة ب ي  ةةةين  سةةةريت ععطةةةال  هلظةةةة ق يريةةةة( مقةةةا ال  لحةةةتل  
outmost ت ةةينق األعلةةى  -acroخمةةالل  ي األسةةاع لري يةةة الحةةتل  الكةةوا مةةمل الالحقةةة 

ل 745
 الاي ي ينق اللهظةن  (lect) ا ار 
يةشة   post-creole continuum محةتل   mesolectدة نبة  ا ةو  لحةتل  عا عة -4
ًي   - الض  رم-  ن creoleعل غياب م)هوة الت وعات اللغوية ا ا ة  اللغة ال

(  قةةد نةبةةة  علةةى ال  ةةو التةةةا ق 2002ي ال ظةةة  الوحةةد   acrolectأم ةةا ت  يةةل محةةتل  
اللغويل لغي ةة ي ةداا التكلطةوا  أاةا السةتوى ال اقةا لي األ وان اللغوية الر تتس   املس سال 

عةةة     ةةةلمستوى لغةةوي  ةةني حةةد  mesolectن  محةةتل  746للغةةة  بثةة ا  مةةا تةحةةري  اللغةةة ال يةةارل
ن  عةة    747أعلى  حد أدىن للغتني أ  لستويني لغويني للغة  احدم  مهةا ي اتحةال غة  م قتة ل

للغةةةويل مسةةةتوى لغةةةوي متةةةدا ل  ي ةةةده التكلطةةةوا  ةةةةلي ن  يةةةة املس سةةةال ا basilectمحةةةتل  
أدىن قيطة ممل مستوى اللغي ة ال ليال

 ن 748
 ( ااق 2002 أا  الل و ات ي ت  يل اات  الحتل ات الثالعة ي ال ظ  الوحد 

ًي   -1 ل creoleغيةةةاب ال)هةةةوة الةةة جيس هلاتةةة  الحةةةتل ات الثالعةةةة الةةةاي يةةة تريْ  اللغةةةة الةةة
ويةةةةة مت لقةةةةة  ةةةةأي لغةةةةةل أيق أا لكةةةةل هلظةةةةة مةةةةمل اللهظةةةةات عالعةةةةة  ج ةةةةل اةةةةاه الت وعةةةةات اللغ

                                                 
م .Onions, C., T., The Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford University Press 1966. (acro-)م745

ن 3(ل  2002عةةةةة يبل  الةةةةدار الرييضةةةةةا ق متري ةةةةةة ال ظةةةةةا  ا ديةةةةةدمل  -  نسةةةةةا -ًيال ظةةةة  الوحةةةةةد لحةةةةةتل ات اللسةةةةةانيات املجتطاعيةةةةةل ع ليةةةةة 746
(acrolect)  ن 

م.م(mesolect)الح وحمالس بب،مم747

م.م(basilect)الح وحمالس بب،مم748
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مستوياتل األ لق مستوى ق يت ممل اللغة ال ياري ةل  الثا ق مستوى يتوسْ  ني السةتوى األ ل 
   ني أدىن الستوينيل أيق يق   ني الستوى األ ل  الستوى الثال ل  الثال ق مستوى

 
ة ح ةةل    يةةد عةةمل السةةتوى األ ل  الثةةا   ضةةال   

عةةمل اللغةةة ال ياريةةةن  عليةةا التانةةة ال)هةةوة ال
 ممل اات  الت  ي)اتق 

 standard languageاللغة ال ياري ة                          
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 لغي ة عليا                     لغة  ستى                   لغي ة دنيا               
                       acrolect                        mesolect                         basilect 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
نل ةةةظ مةةةمل الةةةالل ت عةةةة ال ظةةة  الوحةةةد هلاتةةة  الحةةةتل ات الثالعةةةة عةةةدة التقيةةةد  حةةةيغة  -2

لحةتل  األ ل قةد تةة ج   ةة لغي ة( بطةا ي ا lectحية  عا ا ةار  mesolect لغي ة( ي محةتل  
 الثالةة ل أمةةا ي الحةةتل  الثةةا   قةةد تةةة ج   ةةة لغة(ل  ان ةة  عل ا تانةةة(  اةةاه ال عةةة الانئةةة 

 ةةة لغي ة(  الةةر ت ةةين املسةةت طال اللغةةوي  thechnolectأ ةةال ن ا عا ال ظةة  قةةد تةة ج  محةةتل  
ة التخحص الاي يشتطل على محةتل ات  ت ابيةت مسةتخدمة ي أي حقةل مةمل حقةول ال   ة

 ال لطي ة أ  التق يةن 
  يطةا  dialect ن ى أا ال ظ  قد يريْ ي م هظ  ال عةا   يةاب  القا ةل  هلظةة( لحةتل  

تةةارم  ةةة لغي ة(  تةةارم  ةة لغة(ن  اةةاا التخةةريْ قةةد حلةةت  ةةد ره الت  يةةل  lectسةريت  ةةده يةة ج  ا ةةار 
الوحد قد نب  أن  يدل لوجدنا أا ال ظ   mesolectحي  لو دقق ا ال    ي ت  يل محتل  

ًة مب هظةة  التةةدا ل  يضةة   علةى  مسةةتوى لغةةوي  ةةني حةد أعلةةى  حةةد أدىن للغتةةني(ل  لطةانا   يلتةة
(ن ا عنة  ية)هةة  مةةمل الكلطةة  لغتةةني(  جةةود لغةةة   ةدمل  مةةمل  ةةيغة  لغتةني( بطةةا ي الت  يةةل  لغي تةةني 

تةةني   أيق لغتةةني م )حةةلة عةةمل لغةةة أالةة ىل  هةةل مةةمل الطكةةمل عتةةاد مسةةتوى لغةةوي يكةةوا  ةةني لغ
(؟ذ عا التسلي  ناا القول يت ا    م  الدرع اللسا  املجتطاعان  - الض  رم-م )حلتني 

ا ةةةةةاك بلطةةةةةات شةةةةةارحة تتسةةةةة   ةةةةةالغطوب بطةةةةةا يق  املس سةةةةةال اللغةةةةةوي( ي ت  يةةةةةل  -3
الحةةتل  األ لن  ي  مهةةا ي اتحةةال م قتةة ( ي ت  يةةل الحةةتل  الثةةا ن   ن  يةةة املس سةةال 

( ي ت  يةةل الحةةتل  الثالةة ن  لةةو بةةاا م)هةةوة املس سةةال اللغةةوي قةةد نة  ةة  ي الةةدرع اللغةةوي
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ً ا علةةى مسةةطى ن  يةةات   اللغةةوي  اللسةةا   لطةةانا   يةةةاب  ي ال ظةة ل علطةةا   ةةأا  اوةة ي  قةةد ربةة
ل  ن  يةة ت ةدد epistemologyل  ن  يةة ال   ةة reception theoryبثة م مثةلق ن  يةة التلقةا 

 نننع polygenesis theoryأ ول اللغات 
ًي   لريكا  ت  ي)  هلات  الحتل ات قد جا  على ال  و التا ق   أما رم

acrolectًي ل الضةةةةةةة ب ال ةةةةةةةد د جونجيةةةةةةةا  مةةةةةةةمل  ةةةةةةةني وةةةةةةة  ب اللغةةةةةةةةل ن 749ق لي اللغةةةةةةةة الةةةةةةة
 mesolectًي ل وةة ب  ةةني الضةة ب األدىن  الضةة ب األعلةةىل ق basilectن  750ق لي اللغةةة الةة

ًي  ن 751 ل الض ب األ  د عمل الض ب ال طونجاللي اللغة ال
 ت  يل   لريكا قد جا  متواجطا  م  ت  يل دي)يد ب يستال غ  أن  قد اعتطد على است طال 

الةةاي عا  ةةا مقا ال ةةا ا طسةةة  varietyالكلطةةة الشةةارحة  وةة ب(ل  اةةاا مل يتةةوا ة  محةةتل  
 نون( لدقة مكونات  الدمللية م    مستوى(   نون(   و ب(   ت ون(   تغ (ل  اق ح ا القا ل

ي الري ةةةةة  األ ل مةةةةةمل اةةةةةةاا  varietyم)هةةةةةوة اةةةةةاا الحةةةةةتل  األج ةةةةةيبن  ان ةةةةة  عل محةةةةةتل  
 ال)حل(ن  

 ق,substratum) (substrateو superstratumمصطلحا  
نش  ي  داية األم  عل ت  يل الحتل  األ ل ا نل ق   ت  يل الحةتل ني  األالة ي مل ن ة ا  

نبةة ه دي)يةةد ب يسةةتال ي م ظطةة   اارمتةةاا  سةةتورك ي م ظطهةةا مةةمل أاطةةا يةةدملا علةةى  عل مةةا
ًي   لريكةةا نةة ى أنةة  ت ةةل لكةةل مةةمل محةةتل ا 752ال)هةةوة ن)سةة   substrateن  )ةةا م ظةة  رمةة

 substratum  مةداللني مسةتقل نين  السةةريت ي نلةا ي ةود عل مةةا يتضةط   الحةتل  األ ل مةةمل
ليةدل علةى السةت  الةاي تةكتةت  graphicsل عل  ا تو  م)ااي ل حي  عن  يةست طل ي جما

ن بطةةةا أنةةة  يةسةةةت طل ي جمةةةال اللسةةةانيات املجتطاعيةةةة ليشةةة  عل م)هةةةوة محةةةتل  753 يةةة  ال مةةةوز
substratum  الاي س  اه ممل الالل الت  يلن 

                                                 
م.م(acrolect)حداصمدنةرمبليبكد.مدلحممالح  ي  تماليثميم،مم749

م.م(mesolect)الح وحمالس بب،مم750

م.م(basilect)الح وحمالس بب،مم751

.مميضدام يفةدومرريسد   مادذي مsubstrateأنمالح د ي مالبدويجملدهمادمممsubstratumيذررما حوح نمملد محكمفددمولريفدهملح د ي مم752

 ,Hartmann, R., & Storkالح  ي ْة مفدمدوخجممالٍوملةو معيىمأوهح ميشةرانمإلىمالحفهماموفسهممالُح ضح مفددمولريفدهملهحد .ماوظدرممم

F.,  1973, (substratum)ظرممماومCrystal, D., 1997, (substrate).م

م.م(substrate1)بليبكد.مدلحممالح  ي  تماليثميم،مم753
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 substrate  substratumمةةةةمل جهةةةةة  محةةةةتل ا  superstratum ي ت  يةةةةل محةةةةتل  
ت)ةةا  ت  يةةل دي)يةةد ب يسةةتال هلةةا ألجةةل مقارنتةة   ت  يةةل بةةل مةةمل مةةمل جهةةة أالةة ى  ةةأرى أا نك

ًي   لريكا  ا و   مريارك مةرياركن   رم
 ةةللغة تةوع    يهةا تةأع ا  برية ا أ   substratum محةتل   substrateع      لريكةا محةتل  

ِ  الهةةا لغةةة قةةوة مت)ةةوق ني علةةى أالهةةا حضةةاري ا أ  سياسةةي ا أ  عسةةك  ا ع ن  عا بانةة  تةةاع     ةةل 
ن 754  ةةةض التةةةأع  ي اللغةةةة الغالريةةةةل  مل سةةةي طا ي  ةةةور ا ا ديةةةدم علةةةى ألسةةة ة القةةةوة الغلةةةو نيل

 ةللغة قوة مت)و قني على قوة  ال يملل حضةاريالا أ  سياسةي ا ع ن  superstratum ع    محتل  
ال هةةال  قةةد تتةةأع    ي قلهةةا أالهةةا عل م تقةةة اةةامل   تةةاع   تةةأع ا  بريةة ا  ي لغةةة تلةةا ال تقةةة أ   ةةل  

 ن 755 اللغة الغلو ة   ض التأع  ل  مل سيالطا ي  ور ا ا ديدم على ألس ة القوة الغلو نيل
ن 756 ةةةللغة تقهقةة ت أمةةاة تةةأع  لغةةة  أالةة ىل substratum( محةةتل  1986 عةة    ا ةةو  

 ن 757 ةللغة ت)وق  على أال ى ممل حي  املست طال  األمهيةل superstratum محتل  
 ةةةةللغة حل ةةة  الهةةةا لغةةةة أالةةة ى   ةةةد أا بانةةة   substrateعةةة    مريةةةارك مةريةةةارك محةةةتل    

ساجدمل ا حل   الهةا لغةة أالة ى ألسةرياب اقتحةادية أ  عقا يةة أ  عسةك يةل  بانة  اةاه اللغةة 
 ةةاب  أنةة  يةةة اد  superstratumن أمةةا ت  ي)ةة  لحةةتل  758السةةت طلة قةةد أع ةة ت ي اللغةةة ا ديةةدمل

 ل ال أال ى لدى ش ت مال  نلةا ألسةرياب سياسةية أ  دي يةة أ  اقتحةادية أ     لاللغة الر 
عقا ي ةل

 ن 759
أما ي ت  يل دي)يد ب يستال  إن  يةش  عل أن  محتل  مست طل ي اللسةانيات املجتطاعيةة 
 اللسةةةانيات التار ي ةةةة ليشةةة  عل الت ةةةون اللغةةةوي أ  جمطوعةةةة مةةةمل الحةةةيا الةةةر أعةةة ت علةةةى ت بيةةةت 

هةةيطمل أ  اللغةةة الهيط ةةة داالةةل عاعةةة لغويةةة مةةان  اةةاا التةةأع  حيةةد  ع ةةد املسةةت طا
ة
ل اللغةةوي ال

ًيةةةة   ةةة ب لغةةةة مةةةا علةةةى عاعةةةة لغويةةةة مةةةا بطةةةا اةةةو مل ةةةوظ ي ال ديةةةد مةةةمل ت وعةةةات اللغةةةة ان لي
ال توقة ي با ة أحنا  ال ا  حي  عا الحاجص اللغات األة لدى ا طاعات الر  ة و  عليهةا 

                                                 
م.م(substratum)حداصمدنةرمبليبكد.مدلحممالح  ي  تماليثميم،مم754

م.م(superstratum)الح وحمالس بب،مم755

م.م(substratum)الخملد،مدلحممعيمماليثممال  بةيد،مم756

م.م(superstratum)الح وحمالس بب،مم757

م.م(substrat)ا(.م1995عربدم.م)بةرمتممم احمالفكرماليبن ودم،م-إوحيةاصم-دب حك،مدب حك.مدلحممالح  ي  تمارلسنةمم،مفروسدم758

م.م(superstrat)الح وحمالس بب،مم759



 

 

341 

ًيةةناللغة ان ل ًية قد دةجم  ي الحةاجص اللغةة ان لي ًيةة ي اهل ةد أ   ي علةى سةرييل الثةالق ان لي
superstratumي غ ب أ  يقيان أما التأع  ال ابس هلاه الحورم  ي    ع ها مبحتل  

 ن 760
  لتووي  م)هوة الحتل ني  ع د دي)يد ب يستال نقوة  تلخيص مضطوا الت  يل الابورق 

يشةةة اا عل تةةةأع  ال  ا ةةة  اللغويةةةة الت ل قةةةة  اللغةةةة  substrateأ   substratumمحةةةتل اق 
 الغلو ة  لسريت سياسا أ  اقتحادي( على اللغة الغالريةن 

يشةةة  عل تةةةأع  ال  ا ةةة  اللغويةةةة الت ل قةةةة  اللغةةةة الغالريةةةة  لسةةةريت  superstratumمحةةةتل ق 
 سياسا أ  اقتحادي( على اللغة الغلو ةن 

هةوة دي)يةد ب يسةتال للطحةتل ات الثالعةة نتة   سةاامل  مةهطةا  نة ى علةى وةوج     ةا   علةى م)
ًي   لريكا  ا و   مريارك مرياركن   مدى توا ت ت  ي)  م   ت  يل رم

او استري اد لغة ما لوجود لغةة غالريةة عليهةا  substratum  substrateال ال اد مبحتل ا 
  اللغة الغلو ة على ع ا   اللغة الغالرية؟  ال ألسرياب سياسية  اقتحاديةل أة ال اد نطا او تأع

اةةو تغل ةةت لغةةة مةةا علةةى عاعةةة لغويةةة تسةةت طل لغةةة خمتل)ةةة عةةمل  superstratumالةة اد مبحةةتل  
اةةاه اللغةةة الغالريةةة  ةةا يةةادي نلةةا عل اسةةتري اد لغةةته  الغلو ةةةل أة الةة اد  ةة  اةةو تةةأع  اللغةةة الغالريةةة 

 على ع ا   اللغة الغلو ة؟
اةةةاا التةةةأع  التريةةةادل  ةةةني اللغتةةةني  مل ُيكةةةمل أا يتةةةأتى عمل   ةةةد تغل ةةةت عحةةةدامها علةةةى عا  كةةة م 

 ةة لغة مغلو ةة( ية تة  الانئ ةا ألنة  ي ة  عةمل  substratumاألال ىن   التا ل  إا ت عةة محةتل  
ة م حلة تالية ممل م احل ما   د ال) بل  او تأع  اللغة الغلو ة على اللغة الغالريةةل أمةا قول ةا  لغة

 ةةة لغة  superstratumن  ت عةةة محةةتل  abstand languageمغلو ةةة(  إنةة  يحةةل  لحةةتل  
غالرية( ية ت  الانئ ا ألن  ي   أيضا  عمل م حلة تاليةة مةمل م احةل مةا   ةد ال)ة بل  اةو تةأع  اللغةة 
الغالريةةةةةةةة علةةةةةةةةى اللغةةةةةةةةة الغلو ةةةةةةةةةن  القا ةةةةةةةةل  لغةةةةةةةة غالريةةةةةةةةة( يحةةةةةةةةل  أا يكةةةةةةةةوا مقةةةةةةةةا ال  لحةةةةةةةةتل  

superimposed language ن 
 ي ت  يل   لريكا  د ات)اقا  بامال  م  ت  يل دي)يد ب يستالل  موو  املت)اق اةو ال بيةً 
على نقتة التأع    التأع  التريادل  ةني اللغةة الغالريةة  اللغةة الغلو ةةل  ةإا بةاا اةاا التةأع  مةمل اللغةة 

نةةةا ع ةةة  مبحةةتل   نةةةا ع ةةة  مبحةةةتل ا  عا بةةةاا مةةةمل اللغةةةة ال superstratumالغالريةةة ع   غلو ةةة ع  
substratum  substrate ن 
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أمةةةةةا ت  يةةةةةل ا ةةةةةو   ت قحةةةةة  مسةةةةةألة التةةةةةأع  مةةةةةمل اللغةةةةةة الغالريةةةةةة الةةةةةر ية ةةةةة  ع هةةةةةا محةةةةةتل  
superstratum  ةةً  قةةْ علةةى  كةة م الت)ةةوق املسةةت طا ن أمةةا مسةةألة التةةأع  مةةمل اللغةةة حيةة  رب 

 ةإا ا ةو  ي ت  ي)ة   substratumا محتل  الغلو ة على الحاجص اللغة الغالرية الر ية    ع ه
للطحتل  األالة  قةد أشةار عل بلطةة  تةأع ( غة  أنة    ية د نةا م)هةوة تةأع  اللغةة الغلو ةة علةى 
ع ا   اللغة الغالريةل حي  لةو دقق ةا ال  ة  ي ت  ي)ة  الةاي يقةول  ية ق للغةة تقهقة ت أمةاة تةأع  

 ةا اةو ال)ة ب  الغلريةة مل التةأع  الةاي يل ةت    ا ة  اللغةة لغة أالة ىل ألل)ي ةا أا الة اد  التةأع  ا
 الغالرية  مكونا ان

 ةةإا الشةكلة  ية  أبة ل عن لةو دقق ةا ي مةةا  substrateأمةا ي ت  يةل مريةارك مةريةارك لحةتل  
نب ه ألل)ي ا عال  لغات الثالثة حل   ال الثانية   د أا حل   الثانيةة اةل  األ لذ  اةاا الغلةْ 

حل ة  الهةا لغةة  اة   قول ق لاا لغةة حل ة  الهةا لغةة أالة ى   ةد أا بانة  لغةة سةاجدملجلا  ي 
ع ن حي  عا ما ن)هط  ممل ت  ي)ة  اةاا اةو أا لغةة مةا قةد حل ة  اةل  لغةة مةال ا 761أال ىنننل

حل   ال ااه اللغة احلال ة لغة عالثةل  الاي سو   ااا ال)هة   جةود حة   ال تةل  ا(ل  اةاا 
الحتل  الاي ن ح  دي)يد ب يستال ي ت  ي) ن ا عن     يهت  مبسألة تةأع  اللغةة  يت ا   م)هوة

الغلو ةةة علةةى ع ا ةة  اللغةةة الغالريةةةل حيةة  بةةاا ااتطامةة  ي ت  ي)ةة  م حةةريا  علةةى  كةة م املسةةتري اد 
 الريقةةا  للغتةةني  عحةةدامها قةةد اةسةةتري دن  نل ةةظ غطووةةا  ي اايةةة ت  ي)ةة  هلةةاا الحةةتل  حةةني قةةالق 

ن  طةةةةانا يقحةةةةد مةةةةمل اللغةةةةة 762 بانةةة  اةةةةاه اللغةةةةة السةةةةت طلة قةةةةد أع ةةةة ت ي اللغةةةة ا ديةةةةدمل لننن
 ا ديدمل ال اا اللغة الر حل   ال لغة مال أة اللغة احلال ة ال اات  اللغة الر حل  ؟ذ 

 ةةإا ااتطامةة  أيضةةا  بةةاا م حةةريا  علةةى  كةة م  جةةود لغةةة  superstratumأمةةا ت  ي)ةة  لحةةتل  
اللغةةة الغلو ةةةل  لةةيس ا ةةاك مةةا يةشةة  عل مسةةألة التةةأع  مةةمل اللغةةة الغالريةةة علةةى  غالريةةة حل ةة  اةةل

 ع ا   اللغة الغلو ةن 
 displacedقةد  وة   لحةتل   substrateت لو أا ت  يةل مريةارك مةريةارك لحةتل   أحسه 

language   مةةةةة  حةةةةةا  علةةةةةة ال تةةةةةو  الةةةةةر تةةةةةوحا  وجةةةةةود لغةةةةةة عالثةةةةةةل  ت  ي)ةةةةة  لحةةةةةةتل
superstratum   قد  و   لحتلreplacing language   لكاا ت  ي)  هلطا شري  دقيتن 

                                                 
م.م(superstrat)دب حكمُدب حك.مدلحممالح  ي  تمارلسنةم،مم761
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ا عا ما ي)تق  علي  الت  يل ي م ظ    لريكا  ا ةو   مريةارك مريةارك للطحةتل ات الةابورم 
اةو األمثلةةة التووةةي ي ةل  نلةةا ألجةةل م   ةةة مةةا ي مةا عليةة  بةةل  احةةد مةة ه  مةةمل ت  ي)ةة  حةة   عا  

 ا  لت  يل دي)يد ب يستالن باا ت  يل   لريكا ن)س  متا ق
ســــابعاصا  يــــا  النســــقية فــــي التعريــــف بســــبب عــــدب االنطــــالق مــــن الحقــــول اللســــانية 

 المتعدرة للمصطلحا
 ن slang  accent  idiom نلا مثل محتل ق 

 اslangمصطلحا 
ي بتا ةة  السةةطى  ةةةق ال امي ةةةل  ةةني اليةةوة  األمةةس  Erid Partridgeيشةة  عريةةا  ارت يةةد  

slang: today and yesterday   عل أا محةتلslang  يةدل علةى ا ت ةاد اةاا الحةتل  عةمل
املست طال القياسان بطا يدل أيضا  على رغرية لتكةويمل لغةة خمتل)ةة سةوا  ع ةد عحةا ة جم ةدمل أ  
ع د   واتل أ   ثلةنيل أ  ملعةيب بة م القةدةل أ  سةظ ا ل أ  حة  اعل أ  لغةوينيل أ  شةوان ل أ  

 نةريني  اايمل ال)هومني ي ت  يل عريا  ارت يد ق   ن عنال763مغين الريوب
األ لق م)هوة عاة يدل على اللغة الر ا ت دت عةمل املسةت طال القياسةال  اةا الةر نةسةطيها 

 اللغة ال اميةن
 الثا ق م)هوة الاص يدل ت ون بالما  طاعة لغوية ويقة ال تاق داالل عاعة لغوية مان 

   ةةض ال ةةاج  اللسةةانية ال   يةةة ل ةة ى مةةدى است ضةةار  ل   ةة  عل ت  يةةل اةةاا الحةةتل  ي
 اايمل ال)هومني  ممل عدم ن 

م اد ةةا  لةة   ووةة   عالمةةة  cant( اةةاا الحةةتل    ةةد أا نبةة  محةةتل  1982ية ةة    ا ةةو  
ةةا اةةو سةةاجد ي    (  ي هطةةال ية    ةة   ةةةلبالة الةةاص  تسةةت طل  نريقةةة اجتطاعيةةة م ي  ةةة   تلةةل عط 

 لت  يل مل  د عمل  ال)هوة الثا  ممل ت  يل عي يا  ارت يد ن ن  ي ااا ا764ا تط ل
 ية   ةةة  جمةةةةدي  اريةةةةة  بامةةةةل اله ةةةدع  ةةةةةلتلا اللغةةةةة ال اميةةةةة الةةةر يتريادهلةةةةا ال ةةةةاعل  اةةةةا د ا 
مسةةتوى الكةةالة الهةةا ب القياسةةان   يهةةا بلطةةات جديةةدم أ  قدُيةةة مسةةت طلة ي م ةةىن جديةةدن 

بواةا لغةة الا ةة  تريقةة مةمل التريقةاتل أ  عةمل بواةةا  هةا  ةالا ية   عةمل بواةا هلظةةل أ  عةمل  

                                                 
م.Crystal, D., The Cambridge Encyclopedia of Language. 1997, P.,53م763
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جم د ت بيت عامان مثال نلا ي اللهظة الح ي ة بلطة نايلوا للدمللة على ما او  تازن  حو   
 ن 765الر بان  ت ين ع  متلقا   تخحح  ي هلظة مح  جبط  الالل

ً  نوعةا  مةال حية  عا جمةدي  ارية     بامةل اله ةدع قةد  ي ااا الت  يل نحتدة مب)هةوة جمتة
ر تةةا م)هةةةوة اةةةاا الحةةةتل   ال ريةةةارات الةةةر  ةةةوي مةةةدلومل  م ي ةةةا  لةةةدى عاعةةةة لغويةةةة م ي ةةةة  الةةةر 

ن  اةةاا أوةةيت مةةمل ال)هةةوة األ ل  أ سةة  مةةمل ال)هةةوة الثةةا  لةةدى  تسةةت طل ي مت ةةون لغةةوي عةةاما 
 ت  يل عي يا  ارت يد ن  

ًيا   الحتل  ال) نسا الاي يةقا لة  (  اعترياره محتل ا  ع 1995 ي     الليل أمحد الليل  لي
argot   مةةمل لغي ةةة ال امةةة  ً (ن  اللغيةةة jargon ةةةللغي ة الا ةةة  أاةةل  ةة  ةل  ةةمل  أ  بةةارل اةةا جةة

 )ئةةةةة جمتط ي ةةةةة أ  مبه ةةةةة _ لغةةةةة األع يةةةةا ل ا ةةةةتال  التةةةةالبل ع   (lexique)م ظطةةةةة الا ةةةةة 
ح ةةص ي سةةياق م ظطةةا  حةة ي ل _تسةةت طل با ةةتال  خمة

يضةةا  علةةى اةةاا الحةةتل  ن  ي ل ةةت أ766
  قول ق 
ن امل ةةتال  ا ةةاص  جةة  مةةمل أ جةة  اللغيةةاتق عنةة  لغي ةةة تةقةةدة ن)سةةها بأاةةا عالمةةة  وةة  1ل 

ل لةةيس الا ةةا   حسةةتل  ةةل اامشةةا  ي م تةةوق الطسةةيللل املسةةت انة  امل ةةتال   اجتطةةاعا 
 ا اص تادي عل لتضطنيل مل اجتطاعالن 

 ةةةةدما يةسةةةةت طل حةةةة  مل ي)هةةةة  األ ةةةة اد الةةةةار  ن يغةةةةد  امل ةةةةتال  ا ا ةةةةة لغيةةةةة سةةةة ي ةل ع2
ا طاعةل م ىن ما يةقالن عن  يةدل علةى التوريةات لالشة رييةل أ  الألو ةةل السةوقي ة عطومةا ل  ا اليةة 

 ممل الس ي ةن 
 ن لال تال  ا اصل عالعة ع ا   تكوي ي ةق 3

ة  أ( محةةةةتل  تقةةةةين ي ةةةة   عةةةةمل تحةةةةورات  نشةةةةانات   ئةةةةاتل هلةةةةا جةةةةْ عقةةةةاي الةةةةاصل عقلي ةةةة
  حساسي ة  ن  م الا ة عل احليامن 

  ب( محتل  س  يل قوام  ا تكار أل)اظ أ ليةل مب ىن تسطية أشيا   غ  أ اجها ال    ةن 
( مكةةو ا مةةمل ع ا ةة  أ  بلطةةات   يةةة تقةةوة  و ي)ةةة أالةة ى langagier  ( محةةتل  لغةةاجا  
دمل  مةةةةةةةمل مةةةةةةةدي   ةةةةةةة chinois  dirlo ةةةةةةةدمل  مةةةةةةةمل  ةةةةةةةيين  chietoqueغةةةةةةة    ي)تهةةةةةةةا ال ادي ةةةةةةةةق 

directeurن 767ل 
                                                 

مدحوصممابهممر دجمالحهنو .مدلحممالح  ي  تماليثميمممار بةم،م)الحتلنممالل دةّم(.مم765

مخيةجمألحومخيةج،مدلحممالح  ي  تماليثميم،م)اص تحمخ ّص(.مم766

 الح وحمالس بب.مم767
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 نورد مل و تني رجيستني  لت  ي)  اةاا مت لقتةني   ثالعةة أمةورل األ لق توا قة  مة  ت  يةل عريةا 
  ارت يد ن الثا ق الغطوبل الثال ق األالتا ن 

ًجةا الةاي نةص  علية  الليةل  أ مل ق عا  ك م ال)هوة األ ل هلةاا الحةتل   ةداا ي الت  يةل ا 
(ن  على األالص قول  ال حوص علةى اايتق  عنة  لغي ةة تةقةدة ن)سةها بأاةا 1 ق   أمحد الليل  ال

ل ليس الا ا   حست(ل  انت)ا   جود الحو ي ة للطستوى اللغوي ت لة   عالمة  و  اجتطاعا 
يتقةةارب مةة  م)هةةوة عريةةا  ارت يةةد  األ لن اةةاا عا بةةاا قحةةده نلةةان أمةةا ال)هةةوة الثةةا  لةة   هةةو 

 ن جلا  ي  قية الت  يل
ح ص  ك  ا أا ن)ه  ما ي ما علي  ي قول   تةست طل با تال  خمة عانيا ق الغطوبل حي  مل ُية
ل  ي سةةياق م ظطةةا  حةة ي (ن  أ  ي قولةة   عنةة  لغي ةةة تةقةةدة ن)سةةها بأاةةا عالمةةة  وةة  اجتطةةاعا 
لةةةيس الا ةةةا   حسةةةتل  ةةةل اامشةةةاننن (ن ا لةةةو بانةةة  علةةةة  املسةةةت انة  امل ةةةتال  ا ةةةاص 

 كيةةةل مل  - اةةو لسةةةا  دجةةةاربا–ضةةةطنيل مل اجتطةةةاعال( مةةمل مقولةةةة الطسةةةيلل تةةادي عل لت
 يةريني قول   يكت)ا مبقولة موسومة  انتاز  ا للن 

ًى نلةةا عمل سةةو  الترياعةةةل  م هةةاق  يغةةد  امل ةةتال  ا ا ةةة(ل  عالثةةا ق األالتةةا ل عن  رمبةةا ية ةة
تةادي عل لتضةطنيل مل  الح ي ق يغد  امل ةتال  ا ةاصن   املسةت انة  امل ةتال  ا ةاص 

اجتطاعال(ل حي  مل  د مةا ية ر  وة  عالمةة  ل(   ةد بلطةة  اجتطةاعا(ن   محةتل  لغةاجا 
langagier ( حي  عا الح ي  اوق محتل  لغوي ل ألا ال)ة دم ال) نسةية تةدل علةى نسةرية مةا

 يت ل ت  اللغة عل اللغة ن)سهان 
ًت عيةةةةاد الحةةةةتل  األلةةةةا   ًيةةةةة  alltagssprache تة ةةةة    عليةةةة  عةةةة الةةةةاي يقا لةةةة  ي ان لي

 ةةةةلاللغة أ  اللهظةةةة الةةةر يسةةةتخدمها ال)ةةة د أ  جمطوعةةةة مةةةمل األ ةةة اد ي حيةةةا    slangمحةةةتل  
اليوميةةةل  قةةد تكةةوا اةةاه اللغةةة ال)حةة ى أ  ال اميةةة أ  هلظةةة مةةمل اللهظةةات ا لي ةةةن بةةل  حسةةت 

 ن  768عقا ت   مه ت ل
ًي   لريكةةةةةا  يظ ةةةةةل لحةةةةةتل   ل األ ل ية   ةةةةة   ةةةةةةلبالة يتطيةةةةةً  أنةةةةة  مةةةةةدالل slangأمةةةةةا رمةةةةة ني 

د جونجال  س ي  التتورل  بث  املستخداة لحيا األل)ةل  بث ا  ما يشار    عل بةالة التريقةات 
الةةةاي ع   ةةة   ةةةةلجمطوعة  jargonالةةةدنيا   سةةةت مةةةمل ا تطةةة لن  الثةةةا ق ت لةةة  م اد ةةةا  لحةةةتل  

هةةةا د ا غةةة ا ل سةةةوا   أبةةةانوا مةةةمل نريقةةةة الحةةةتل ات  الت ةةةا   الةةةر يسةةةتخدمها أاةةةل مه ةةةة   ي 
                                                 

م.م(alltagssprache)عيةهمعاتمعة  ،مدلحممالح  ي  تماليثميمممار بةم،مم768
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ةةص   ةةال ال ةةاج (ن  قةةد  ة اجتطاعيةةة مثق)ةةة  باألنريةةا ( أة مةةمل نريقةةة اجتطاعي ةةة غةة  مثق)ةةة  ب ط 
ل نانة السوق  التريقات املجتطاعي ة غ  الثق )ةل cantمحتل  

 ن 769
  يةل غة  أا ي ت slang ي ت  ي)هطا نل ةظ تتا قةا  مة  م)هةوما عريةا  ارت يةد  لحةتل  

ًت عياد اللل لسريرينيق   علي  ع
يكةةةةوا  أا األ لق نلةةةةتطس توسةةةةي ا  للط)هةةةةوة األ ل الةةةةاي أ رده عريةةةةا  ارت يةةةةد ل  ريةةةةدمل  مةةةةمل

 مقتح ا  على اللغة ال امية الر يالل القياعل غدا شامال  للغة ال)ح ىن  
ن أمةا ع ًت الثا ق  أجاد   لريكا ع ب ال)هةومني ع ةدما  وة  هلطةا مةداللني  مسةتقل ني  لية  عة

عيةاد  قةد دجمة  ال)هةومني  ي قالةت ت  ي)ةا   احةدن  السةريت ي وة  رم  حةل ال)هةومني  اةو أا 
األ ل يش  عل اللغة الر الال)  اللغة ال طونجية القياسي ةن  الثا  يةش  عل م)هوة الاص يدل 

ًى  اةاا الت ةون على  جود ت ون بالما  طاعة لغويةة وةيقة ال تةاق داالةل عاعةة لغويةة مةال  ية ة
عل  جةةةود   ي)ةةةة م ي ةةةة اسةةةت طل  ااتةةة  ا طاعةةةة اللغويةةةة الحةةةغ ى اةةةاا الت ةةةون الكالمةةةا  سةةةريري  

  ألجل ن
 ا accentمصطلحا 

ًي ن)سةة  ي ةةا  مةةمل مشةةكلة ت ةةدد ال)ةةااي ل   مل  ةةد مةةمل الت ويةة  ا ةةا عل أا الحةةتل  ان ليةة
 ااي ق  ةقاموع ت لي  اللغة  اللسانيات التترييقية يورد ل  عالعة م)

ت لةةت  تأبيةةد علةةى أحةةد القةةان  ي الكلطةةة     زاةةا  ةةوتيا  عةةمل القةةان   اةةو الةةاي ي األ لق
 اةةو مةةا يسةةتخدة ي الشةةكل الكتةةايب لةةري ض اللغةةاتل  الثةةا قاألالةة ىل  اةةاا مةةا نسةةطي   ةةال  ن 

 على األالص ال) نسيةل عن تةوو  عالمة  وق الحوت ليدل تارم على االةتال  ي ال تةت  تةارم 
ًمن  أال ى  اةو مةا يةههةة   الثالة قعلى االتال  ي ال ىنن  ااا ما ُيكمل أا نسطي   ال المةة الطية

اللسانيات املجتطاعية حي  يدل على لن يقة م ي ة ي الكالة ت ه  للسام  الل)ية م ي ةة عةمل 
انتطا  التكل  علق م تقةة م ي ةةل أ   لةد م ةنيل أ  نريقةة اجتطاعيةة م ي ةةل أ  اةل اةو مةمل أاةل 

 ن ا ما ُيكمل أا نتلت علي  القا لق  لك ة(ن  اا770غة أة مللالل
( عالعةةة مقةةا الت هلةةاا الحةةتل   طةةل عالعةةة م)ةةااي  مل قةةا  عيةةاه 1982 قةةد  وةة  ا ةةو  

ت  ي)ات خمتح م جدا   ااق  هلظة( الر ع  ها  ةق ن يقة ال تت الر متيً   دا  عةمل  الة ن   نة م( 
                                                 

م.م(slang)حداصمدنةرمبليبكد.مدلحممالح  ي  تماليثميم،مم769

 .Richard, J., C., [et.al.], 1999. (accent) ان  ق  770
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ريي ة الةر ت تةا للحةاج  ي بةل مقتة  مقةان  الكلطةة أ  ا طلةةن الر ع   ها  ةةق قةوم الةتل)ظ ال سة
 تةاع  درجة ال  م ي نول الحاج   علوِّ الحوتل عن عا ا اك ت اسريا  ن ديا   ني درجة ال  م ممل 
ناحية  نول الحاج   علو الحوت ممل ناحية أال ىنننع ن   نة ( الةر ع   هةا  ةةق ععتةا  ال ة م 

ًم( الر ع   ها  ةق عالمة بتا ية أ  نرياعي ةة تةريةني   ةة  ال اسرية للطقت ن   ح   بةن شكلةن عالمة  ي
 ةوتية عوةا ي ة

ًت عيةاد غةة  771 ن  اتري ة  ي نلةا بةةل مةمل   لريكةا  اطةد حلطةا الي ةةل  علية  عة
أا ت  يةةةل اطةةةد حلطةةةا الي ةةةل قةةةد امتةةةاز ي ن حةةة  للط)ةةةااي  الثالعةةةة هلةةةاه الحةةةتل ات  سةةةت 

كةملل ي يريةة  أنة  اسةةت طل القا ةل  لك ةة( للت ريةة  نةا عةةمل اةاه ال)ةةااي  ن حة  ألمثلةة تووةةي ي ةل  ل
 ن  772الثالعة

أمةةا ت  يةةل مريةةارك مريةةارك هلةةاا الحةةتل   قةةد بةةاا  ةةةلقوم الةةتل)ظ الةةر تة تةةى لل  بةةة ي بةةل 
ن 773مقت  مةمل مقةان  الكلطةةل  ت هة   قةْ ع ةد الةتل)ظ  احل بةة التويلةة  حة   الةد ( الا ةةل

ًه علةةى م)هةةوة  احةةد مةةمل م)ةةااي  الحةةتل ل  اةةو ال)هةةوة األ ل الةةاي ن حةة     يةة  نل ةةظ ت بيةة
 جاك عن ريتشارد   ال  ا ي م ظ  ت لي  اللغة  اللسانيات التترييقي ةن 

 ل ةةل  سةةاجال  يسةةأل عةةمل سةةريت املاتطةةاة ا ةةا نةةاه ال)ةةااي  الثالعةةة  مةةا يهةة  الةةدرع اللسةةا  
حةةةةتل    يةةةةة د ي م ظةةةة  الةةةةةاص املجتطةةةةاعا اةةةةو ال)هةةةةةوة الثالةةةة   قةةةةةْل   قةةةةولق عا اةةةةةاا ال

 اللسانيات املجتطاعيةل بطا أن    ي د ي مس د مت لت  الدراسات اللسةانية املجتطاعيةة  الةاي 
ًم(ل  يت ت  على  او  ااا الس د استخداة القا ل  لك ة( مستري دا  القا ل  ن م( أ   عالمة  ية

بةاا ن  يةا  أ  تترييقيةا ن  ط ظة     لل او  ارد  ي م ظ  يض  حقل اللسانيات  شكل عاة سةوا 
بةةاا مهتطةةا  جبانةةت ال)هةةوة الةةاي يشةة  عل   accentمريةةارك مريةةارك الةةاي قةةاة  ت  يةةل محةةتل  

الكلطةة د ا املاتطةاة  ةال)هومني ااالة يملن  لةو  syllables جود قطة ع ةان ي عحةدى مقةان  
أنةة  ال)هةةوة الوحيةةد   ابت)ةةى مب ظةة  مريةةارك مريةةارك حلسةةت accentأا شخحةةا  أراد م   ةةة م)هةةوة 

 ال تريْ   ن 

                                                 
م.م(accent)الخملد،مدلحممعيمماليثممالنظرص،مم771

.ممعيةهمعاتمعة  ،مدلحممالح  ي  تماليثميمممار بةم،م(accent)ليبكد،مدلحممالح  ي  تماليثميم،ماوظرممحداصمدنةرمبم772

(accent)م.42،مص1983،م22.ممد حومليحدمايةج.مةاليثمي تمال  بةيةمممدلححه ة،مدحيمماليس نماللربد،مع

م.م(accent)دب حكمدب حك،مدلحممالح  ي  تمارلسنةم،مم773
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 accentأما ي م ظة  اللسةانيات احلديثةة لةة سةاما عيةاد ح  ةا   الة  ا  إن ةا  ةد أا محةتل  
قةةد عةة     ت  يةةل متةةو ل نوعةةا  مةةا للط)هةةوة األ ل الةةاي يةة اد  ةة  لال ةة ل

ل  ي ت  ي)ةة  اةةاا مل 774
 stress طةا  وة  محةتل  أجد مشكلة لسريت  احد اوق أنة  قةد حةد د اةاا ال)هةوة مسةريقا  حي

مل يةشةة  عمل للةة  ز الحةةويت ي مقتةة  مةةمل  stressجانةةت اةةاا الحةةتل ن ألا م)هةةوة محةةتل  
ًة  ت)حيل م)ااي  محتل    لكاا نلا أ ضلن  accentمقان  الكلطةل غ  أن  لو الت

ق ا idiomمصطلحا    قد ع     اارمتاا  ستورك  ت  ي)ني 
تضةةةطني الةةةاص مل يتةةةا ت عةةةادم جمطةةةون م ةةةا  الكلطةةةات األ لق جمطةةةون الكلطةةةات الةةةر هلةةةا  

السةةتقلة  ةةاا ال الةةر عةةادم مل ُيكةةمل أا تةة ج   شةةكل حةة ي عل اللغةةات مب  ااةةا ا ةةاص الةةاي 
 يكوا م)قودا  ي اللغة ال ج  عليهان 

 الثةةا ق محةةتل  اةسةةت طل ع ةةد   ةةض اللغةةويني ل شةةارم عل ال ةة   اللغةةوي أ  غةة  اللغةةو ي 
ًيةة م ي ةة ي سةياق ل مثةال نلةاق بلطةة أ  قةول م ةني اةسةت طل بلطةة  سة ية هلةا  الاي لة  أ مهيةة رم

 ن 775م)هوة م ني لدى عهور م ني
  ي الت  يل السا ت نستشل م)هومني للطحتل   مهاق 

األ لق م)هةوة الةاص يةةدل علةى  جةةود عريةارات محةةتل  عليهةا مةةمل قريةل عاعةةة لغويةة م ي ةةةل 
  هلا م ىن دمل  الاصن  

 ق م)هةةوة عةةاة يةةدل علةةى  حةةدات لغويةةة  غةة  لغويةةة هلةةا م ةةاا  اةةددم مةةمل قريةةل  ةة ديمل أ  الثةةا
 أ  ادل أ  عاعة لغوية ويقة ال تاق داالل عاعة لغويةل أ  ع د ا طاعة اللغوية بل هان 

( ية ة    الحةتل   ةةلت ري  خمتلةل م  ةاه عةمل 1982أما ال اج  اللسانية ال   ية   ظد ا و  
ًاجة لال ةىن الك ل ا 776لةا ألج ن  اةاا الت  يةل  ية    ةض اللةريس مةمل جهةة   ة)  للط ةىن  ةالكلا 

ًاج ( ال ت ود على ال ىن الكلا  أة على الت ري ؟ذ  عا الضط  ي بلطة  أج
 مةمل الطكةمل أا يكةوا ا ةو  قةد قحةد ال)هةوة األ ل الةاي أشةار لة  اارمتةاا  سةتوركل  اةو 

ال  ا تالحها علي  مريين على ععتاج  م ةىن دملليةا   جود محتل  قد ا تل   عليها عاعة م
الا ا    ل لاال  إا بلطة  ت ري ( تش  عل  جود أبث  ممل بلطةةل  أا اةاا الت رية  الةاي حيتةوي 
على أبث  ممل بلطة  احةدم حيطةل م ةىن مل ُيكةمل عدرابة  مبظة د م   ةة ال ةىن ال ظطةا للط)ة دات 

                                                 
م.م(stress/ accent)حمماليس وة تمال ويام،مل ددمعة  مملخرمن،مدلم774

مHartmann, R., & Stork, F., 1973, (idiom)م775

م.م(idiom)الخملد،مدلحممعيمماليثممالنظرص،مم776
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مثةلق  لة   نةدا  ر ة ( ال ظطي ة الر يضطها ااا الت ري ل  نلةا
ل حية  لةو أدرب ةا م ةىن بلطةة 777

(ل  م ةةىن بلطةةة  نةةدا (ل  م ةةىن بلطةةة  ر  ةة ( لةةا تو ةةل ا عل ال)هةةوة ا ةةاص الةةاي مةةمل أجلةة    لةة  
 ةو   او أا ال)اعل قد تةوي  ماتن  حست ا ةو  لةو  وة  اةاا الثةال لكةاا ت  ي)ة   اوة ا  

  يطا أراهن 
ًاجةة ل  عةة    مريةةارك مةريةةارك الحةةتل   ةةة لت ريةة   تلةةل م  ةةاه عةةمل ال ةةىن الكلةةا  ألج

ن  اةةاا 778
 الت  يل متا ت لت  يل ا و ن   

ًت عياد هلاا الحتل   اوق لتأليل بلطةات ي عريةارم ت ة  عةمل   لو جئ ا عل ت  يل علي  ع
 م ىن  ال  جمازي غ  ال ىن احل ي لكلطات ااه ال ريةارم  مثةل اةاه ال ريةارات تتطيةً نةا لغةة د ا

 ألل)ي ا اقتحاره على ال)هوة األ لن  779غ اا ممل اللغاتل
ل األ ل ي      ي   ةةلت ري  لة   ًي   لريكا  إن  يض  هلاا الحتل  مداللني أي م)هومني  أما رم
م ىن الاص  تلل عمل جمطون م ا  بلطات  حبية  يحة ت عدراك القحةود  ة  ع ةد  اعة  للطة م 

 Achilles’ heelق لل   ندا  ر  لل  لمةات حتةل أن)ة ل  األ ل  لغ  أ  ا  اللغة الا ة(ل مثال  
 أيق أ ةةة   ي الت ةةةاة(لن  الثةةةا  ي   ةةة   يةةة   secaler les joues أيق موقةةة  غةةة  م يةةة (  

 ةل حدم لغوية أ  غ  لغوية تكتست قيطة دملليةة الا ةة ي عنةار اةد د مةمل املسةت طالل مةثال ق  
 ي ة خمحو ة يستخدمها الوالد لت ريية  ا  ة  د ا أا بلطة س   ني ح  اع مت ل مال أ  عشارم يد

ي)ه  غ ةمها ممل احلاو يمل القحود نةال
ن  اةااا ال)هومةاا اللةااا حةددمها   لريكةا يتا قةاا 780

 ال)هومني  اللايمل جا ا ي م ظ  اارمتاا  ستوركن 
كةا  اةةوق  مل  ةد مةمل الت ويةة  عل أا  ال)هةوة الثةا  الةةاي  وة   اارمتةاا  سةةتورك   وة     لري

 دمللتةة  علةةى م ةةاا  اةةددم مةةمل ِقريةةل  ةة ديمل أ  أبثةة  عةةمل ن يةةت  حةةدات لغويةةة  غةة  لغويةةة( لةةيس 
ن  لكةملل مريةدأ semioticsمبظةال السةيطياجي ات  ارتةريْمت لقةا  مبظةال اللسةانيات املجتطاعيةةل عن  

ًة ال ةاج  اللسةانية ال    يةة عل  و  محتل   احد للط)هوة ال لطا الواحةد ي احلقةل الواحةد يةلة
أا تضةة  هلةةاا الحةةتل   غةة ه مةةمل الحةةتل ات اللسةةانية املجتطاعيةةة مةةداللني  بةةل  احةةد م هطةةا 

 يستقل  ت  يل الاص حست م)هوم  الاي  تص   ن 

                                                 
م.م(idiom)اذامالحا  مأخذو همد مدلحممالح  ي  تماليثميمملبليبكد.ماوظرممم777

م.م(idiome)ُدب حكمدب حك.مدلحممالح  ي  تمارلسنةم،مم778

م.م(idiom)عاتمعة  ،مدلحممالح  ي  تماليثميمممار بةم،ممعيةهم779

م.م(idiom)حداصمدنةرمبليبكد،مدلحممالح  ي  تماليثميم،مم780
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 أالةةة ال نةةة ى أا ي بةةةل اةةةاه الحةةةتل ات الةةةابورم نةةةواقص  غطووةةةا   الترياسةةةا  قةةةد ابت ةةةل 
ًي م     لريكا باا أقل   ةا سةواه  أ ضةلها ي  ت  ي)ا ال غ  أا م ظ  الحتل ات اللغوية ل م

ال ةةة ب  الشةةة    الت)حةةةيل مةةةمل ناحيةةةة  حةةةل ال)ةةةااي  الت ةةةددم للطحةةةتل  الواحةةةدل  اسةةةت طال 
 األمثلة التووي ية ي   ض الحتل ات اللسانية املجتطاعي ةن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ِال اتمة

ة سةةةةا القا ةةةةل ال ةةةة يب أمةةةةاة جبطلةةةة مةةةةمل الل و ةةةةات حةةةةول بي)ي ةةة م رنةةةا الةةةةالل اةةةةاه الدراسةةةةة
الحةةةتل  اللسةةةا  املجتطةةةاعال  م هةةةاق الةةة اد ل  عةةةدة املنتةةةالق مةةةمل حقيقةةةة التحةةةو ر الةةةدقيت 
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الةةةاي يةةةدل عليةةة  الحةةةتل ل  عةةةدة م اعةةةام املالتال ةةةات الةةةر ت شةةةأ نتيظةةةة االةةةتال  الحةةةتل  
لحةةتل  األج ةةيبل األج ةةيب ن)سةة  ي اللغةةةل  نقةةل الحةةتل   ري يةةة خمتل)ةةة متامةةا  عةةمل نريي ةةة  ي ةةة ا

  التريايمل الكري  ي الحيا ال   ية القا لة لري ض السوا ت  اللواحتن  
 الشةةكلة األسةةاع الةةر متخضةة  م هةةا الشةةكالت ال) عي ةةة الةةابورم سةةا قا  تكطةةمل ي ت)كةةا 
ع ا ةة  الةة  ا ْ الت   ي ةةة  التترييقي ةةة  ةةني الاسسةةات اللغويةةة مةةمل جهةةةل   ةةني  اوةة ا القةةا الت 

ًم يةة الةةر ال   ي ة ة للطحةتل ات اللسةانية املجتطاعيةةة مةمل جهةة أالة ىن  الل ةةوظ الةالل ال)ة م ال
 ه ت  يها ال اج  اللسانية ال   يةل  الكتت ال عة ي حقل اللسانيات املجتطاعيةةل  السةارد 

 الحتل ية او  وو   اا م ا هود الت)  قةل  األعطال ال عي ة الري ث م غ  الوحدمن 
ي ا نتاج  ااه الشكلة ال جيسةل  غ اا ممل الشكالت ال) عية ي ال)حةول السةا قة الةر    رأ

 نستثين م ها اعين عشة  محةتل ا  ن   محتل ا   احدا   يها عمل   قد سةريا ل  أبث  ممل مقا لن 
ًاة مبريةدأ التوحيةدل  ةلل نا   ةا  مةمل قد تقي دت مبقا ل ع يب  احدل  ااا التقيةد لةيس نا  ةا  مةمل امللتة

 قوع  ي محدر ع يب  احدل عن ممل ا تطل أا تت دد مقا ال ا ال   ية ي حالة تحد ي محةادر 
 ع  ية أال ى هلان  

عا حظ  املالتال  ي نقل الحةتل  اللسةا  املجتطةاعا ال ة يب برية  بطةا ملح  ةاهل   لةى 
اةاا ال ةةدد ي  قةد نقةةل   شة م مقةةا الت ع  يةةن  ي  سةة  jargonسةرييل الثةةال  ةد أا محةةتل  

  ةةض الحةةتل ات األالةة ى غةة  أا متوسةةْ ت ةةدد القا ةةل ال ةة يب يحةةل عل نسةةة مقةةا الت ي 
 أغلت الحتل اتن   

عا مةةدى خمال)ةةة الريةةاد  األساسةةية الةةر  وةة تها الاسسةةات اللغويةةة ي االتيةةار الحةةتل ات 
علةةةةى ت)ضةةةةيل   وةةةة ها  اسةةة  جةةةةدا ن   لةةةى سةةةةرييل الثةةةال يةةةة ص  أحةةةد اةةةةاه الريةةةاد   781ال لطيةةةة

الكلطةةةات ال   يةةةة ال)حةةةي ة التةةةوات م علةةةى الكلطةةةات ال    ةةةةل  مةةةمل أمثلةةةة القةةةا الت ال   يةةةة الةةةر 
ن  الكلطةة argot يغ   شكل مل تتوا ة    م  ااا الريدأ القا ل  أةرغة( الةاي عةة  ب لحةتل  

 ال   ية الر تحل  مقا ال  هلاا الحتل  اا  رنانة(ن

                                                 
مل مةةمل شةه    ايةة  عةةاة أالةات ااتةة  القة ارات مةةمل نةد م توحيةةد م هظيةات  وةة  الحةتل  ال لطةةا ال ة يب الةةر أقيطة  ي ال  ةةا  مةمل اليةةوة الثةاممل عشةة   حة  اليةةوة ال شة ي 781

ًا ين ال هظيةة ال امةة ل عةة الحةتل ات  توحيةداا  ت طيتهةان   ة  تق دار الغة ب انسةالمال 1981 ن  ان ة ق 121ل122ل123(ل ص1986ةن ان  ق اطد رشاد احلطة
 ن  175ل176ل ص1980ل 1ل  18مكتت ت سيت الت  يتن لند م توحيد م هظيات  و  الحتل  ال لطا ال  يبلل جملة اللساا ال  يبل م 
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شةةةةة  عل وةةةةة  رم م اعةةةةةام مةةةةةا ات)ةةةةةت الختحةةةةةوا علةةةةةى اسةةةةةت طال  مةةةةةمل  مثةةةةةة مريةةةةةدأ مهةةةةة  جةةةةةدا  ي
محةةةةةةتل ات  دململت علطيةةةةةةة الا ةةةةةةة نةةةةةة  م   ةةةةةةة بانةةةةةة  أ  م عةةةةةةةل  ل ستشةةةةةةهد مبحةةةةةةتل  

linguistics  )ي أ ل ند م ع  ية ي م بً الدراسات  األحبةا  حي  أةق   ل  القا ل  اللسانيات
ةل  بةةةاا عقةةة اره مةةةمل قريةةةل 1978ية ي ديسةةةط  املقتحةةةادية  املجتطاعيةةةة التةةةا   للظام ةةةة التونسةةة

ن  لكةةةملل 782علطةةةا  ي اللسةةةانيات مةةةمل الغةةة ب  تةةةونس  ليرييةةةا  محةةة   ال ةةة اق  الكويةةة   سةةةوريا
ياب  أمحد خمتار عط   أا محةتل   علة  اللغةة( أبثة  ر اجةا  مةمل محةتل   ألسة ي ة(ل  محةتل  

 ) حةةها ليحةةل عل أا محةةتل    لسةةاني ات(ل  يسةةت د ي قولةة  اةةاا عل نسةةني بتا ةةا   حبثةةا  قةةاة
 علةة  اللغةةة( قةةد اةسةةت طل ي نسةةة  عشةة يمل ع وانةةا ل  محةةتل   ألسةة ية( قةةد اةسةةت طل ي عشةة م 

 ن 783ع ا يملل  محتل   لسانيات( قد اةست طل ي نسة ع ا يمل
 ا ةةال نل ةةظ أا مثةةة ت اقضةةا  بريةة ا   ةةني الريةةدأ السةةا ت الةةاي ات)قةة  عليةة  سةة  عشةة م ماسسةةة 

عةدد اسةةت طاملت محةتل   لسةانيات( ي ع ةا يمل الكتةةت  الري ةو  الةر  قةةل ل   ةني 784لغويةة
 عليها الدبتور أمحد خمتار عط ن 

 مثةةةة مريةةةدأ ُيكةةةمل القةةةول عنةةة  مةةةمل الحةةة ت أا  ةةةد م ظطةةةا  لسةةةانيا  ع  يةةةا ل أ  مسةةة دا ل أ  بتا ةةةا  
ًمةةا   ةة ل  اةةاا الريةةدأ يشةة  عل وةة  رم وةةريْ الحةةتل ات عامةةةل  ال ةة  ب م  هةةا الا ةةة م عةةا  ملت

  الشكل ح  ا  على   ة نتقها  دقة أداجهان
 replacing أ سةْ دليةةل علةةى وةة  رم تترييةةت اةةاا الريةةدأ اةةو مةةا نل  ةة  ي ت عةةة محةةتل  

language  لة(ل حية  نةة ى أا  ةةيغة القا ةةل يةة(ل   ةةة اللغة السةةتريده  ةة اللغة احلال ةةة(ل   ةةة لغة م  ِّ
  سةةريت خمال)ةةة تةةدقيت الضةةريْن أمةةا مةةمل ناحيةةة الضةةريْ األالةة  خمتل)ةةة عةةمل  ةةيغة القةةا لني  األ لةةني  

علةةةى -ا ةةةاص للطحةةةتل ات ال    ةةةة  قةةةد رأى الرياحةةة  ي مري ةةة  الت  يةةةت مةةةمل ال)حةةةل الثةةةا  
الةةةاي ع   ةةة  عريةةةد الواةةةاب تةةة     ةةةة  يدجني(ل    ةةةدجني( د ا  pidginمحةةةتل   -سةةةرييل الثةةةال
 تشكيلن

علةى وةو  خمال)ةةة   ةض الريةاد  األساسةةية    ةد أا است  وة ا أاة  ال تةةاج  الةر تو ةل ا عليهةةا 
ي االتيار الحتل ات  د أا و  رم ال    ي د ر اات  الاسسات أم  متلوبل   ي طا ن    

                                                 
 ن71السدين قاموع اللسانياتن ص 782
 ن 6ل ص1989(ل 3(ل ن 20أمحد خمتار عط ن لالحتل  األلسين ال  يب  وريْ ال هظيةلل جملة عا  ال)ك ل م   783
ًا ين ال هظية ال امة ل عة الحتل ات  توحيداا  ت طيتهان     تق دار الغ ب انسالمال  784   ن121(ل ص1986ن ان  ق اطد رشاد احلط
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ال    ي حال نقل الحتل  اللسا  املجتطاعا   إن ا  ده أشري  ما يكوا  الدراسات الت  حةة 
ة حبظ  تت)ةا ت ي القةوم  الضة لن ا ي ال لوة اننساني ة ممل  را    جهات ن    رؤى مدعوم

عا ااتةة  اارا    تقةة  علةةى نقةةل الحةةتل  اللسةةا   ظةةأمل أ  ي  ةة م زم يةةة قحةة م الةةدىل  ةةلل  
بان  على مدى عالعة عقودن  الالل اات  ال) م بل ها   ن  ممل الاسسات اللغوية اند اعا  حنو 

وقةةل ع ةةد حةةد د التشةة ي ل  ال تةةت ي)ةة ب م ا ةةة مةةا ي هةة ل  بةةأا الةةد ر الةة جيس الوبةةول هلةةا مت
وةةة  رم الريةةةادرم ي ت )يةةةا بةةةل مةةةا قةةةد شةةةة  نل  ع ةةةالح   ت ديلةةة ل  نلةةةا علةةةى السةةةتوى ال  ةةة ي 

   أعينق الق ارات(ل  الستوى التترييقا   أعينق سا الحتل ات ال   ية(ن
 التوصياتا

ق  أم ا أا  التو يات حول جمطل ال تاج  الر تو ل ا عليها  يطك  ا ت  قسيطها عل قسطني 
 األ لق يت لت  الحتل  اللسا  املجتطاعان 

 الثا ق يت لت  الاسسات اللغويةن 
نورد  يطا يت ل ت  القس  األ ل أا  التو يات حول نقل ااا الحةتل  اللسةا  املجتطةاعال 

  اا على ال  و التا ق 
 د  علطا  قاجطا   اات     ال ل  ال جيس أ مل ق مبا أا ال ل  السط ى  ة اللسانيات املجتطاعية( ي

ةسط ى  ة اللسانيات(  إا و  رم ال    ي محتل ات  ا ا ة    مةمل قريةل التخححةني  ية  أمة  
ال

وةةةةةة  ري  قياسةةةةةةا  علةةةةةةى وةةةةةة  رم املشةةةةةةتغال  ال طةةةةةةل الحةةةةةةتل ا  ي أي  جمةةةةةةال علطةةةةةةا مةةةةةةمل ِقريةةةةةةل 
 التخححني  ي ن 

الحةةتل  اللسةةا  املجتطةةاعا قةةد قةةاة  ةة    ةةض عانيةةا ق اسةةت ت  الرياحةة   ةةأا ال طةةل ي نقةةل 
اللسانيني ال  ب ن ي غ  املالتحاص الدقيت ي جمال  اللسانيات املجتطاعي ة(  علةى األالةص 
  ض أ  اب ال اج  اللسانية ال   ي ةن  لاال  إا ععادم ال    ي اات  ال ةاج  مةمل قِةريله  أمة  

 تةةةا  عل ععةةةادم  وةةة ل أ  اسةةةتريدالل أ  وةةة  ري ألجةةةل ت ةةةديل   ةةةض القةةةا الت ال   يةةةة الةةةر 
 عوا ة على وو  الستظدات ي حقول ال ل  ن)س ن

  كةة م وةة  رم ج ةةل الختحةةني ي اللسةةانيات املجتطاعيةةة يريةةادر ا ي عطليةةة توحيةةد القا ةةل 
ال ةة يب أمةةاة الحةةتل  اللسةةا  املجتطةةاعا  تقييسةة  أمةة  يةةد   ا عل القةةول  ضةة  رم القيةةاة  ال طةةل 
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 قيةةة  ةة  ن اللسةةانيات املجتطاعي ةةةل  نلةةا مةةمل أجةةل عالةة ا  م ةةاج  متخححةةة وةةطمل ن)سةة  مةة  
 املالتحاص ال اة  اللسانيات(ن 

عالثةةةةةا ق املاتطةةةةةاة  ت  يةةةةةل الحةةةةةتل  اللسةةةةةا  املجتطةةةةةاعا الةةةةةاي اتسةةةةة  ت  ي)ةةةةة   ةةةةةال قص أ  
ق عل  ةةالغطوب ي   ةةض ال ةةاج  اللسةةانية ال   يةةة  التترييقي ةةةن  رأي ةةا أا   ضةةها ااالةة    تتتةة  

 ت  يل ااه الحتل ات ألريتةن
طةةة  الحةةةتل ي وا اللسةةةاني وا حةةةول عةةةال  مسةةةاجل مت لقةةةة  ال بيةةةت  را  ةةةا ق أرى وةةة  رم أا تة

 الحتل ا للطقا ل ال  يبل  ااق 
األ لق مسةةألة  أل( الت  يةةلل عن  نل ةةظ أا  مةة ه  مةةمل ية طلهةةا  القا ةةلل  مةة ه  مةةمل يةهطلهةةان 

أحيانةةةا  تغية ةةة   ي نوعي ةةةة ال بيةةةتل   لةةةى سةةةرييل الثةةةالق محةةةتل   ي تةةةت علةةةى اةةةايمل انجةةة ا يمل 
indigenous language   قد تة ج   ة لغةة األاا (ل  تة ج  أيضا   ة  اللغةة األاليةة(ن 

الثانيةةق اعتطةاد ال بيةت الو ة)ا لحةتل ات ي ع ا ة اا األ ل لواحةت  اشةتقاقية تةدل علةةى 
 ةةة اللغة الدي ي ةةة(ل  مل ن عةة   religious language الحةة)ةل  نلةةا مثةةل أا نةةة ج  محةةتل ق
  ة لغة الديمل( بطا ي   ض الحادرن 

الثالثةةق اعتطةةاد ال بيةةت انوةاي لحةةتل ات ي ع ا ةة اا األ ل لواحةت  اشةةتقاقية تةةدل علةةى 
 ة لغة األقلي ة(ل  نستري د ال عةة  minority languageاملس ل  نلا مثل أا نة ج  محتل ق 

 ر تة طل القا ل  لغة  أقلي ة( أ   اللغة األقلي ة(ن ال
ًي م ةةة    لريكةةةا حالةةةة السةةة ا عل  الامسةةةا ق املنتةةةالق مةةةمل م ظةةة  الحةةةتل ات اللغويةةةة ل مةةة
تقةةةو  القةةةا الت ال   يةةةة للطحةةةةتل ات اللسةةةانية املجتطاعي ةةةة مةةةةمل جهةةةة مسةةةتويا ا الحةةةةوتيطي ةل 

ريت ي نلةةا ي ةةود عل أ ضةةلي ة اةةاا ال ظةة  مةةمل ناحيةةة  الحةة  يطي ةل  ال بيريي ةةةل  ال)هومي ةةةن  السةة
م هظةةةةةة  ال طةةةةةةول  ةةةةةة  ي ال ةةةةةة ب  انالةةةةةة ا ل  القاجطةةةةةةة علةةةةةةى األسةةةةةةس ال لطي ةةةةةةة للقاموسةةةةةةي ات 

lexicography  ن 
أمةةا  يطةةا يت لةةت  ا ةةام  اللغويةةة ال   يةةة  مكتةةت ت سةةيت الت  يةةت  ةةإا تو ةةيات الدراسةةة ت بةةً 

  يطا يلاق 
اتة  الاسسةات هلةا د ر  ةارز ي  وة  األسةس ال هظي ةة الةر مل ةد أا أ مل ق بل  ماسسةة مةمل ا

تةتخةةا ي عطليةةة نقةةل الحةةةتل    ةةك ل  نلةةا مةةمل اسةةةتثطار املشةةتقاقل  اسةةتثطار الت  يةةةت ي 
احلد د الضيقة السطو  نا ي أع ا  ال قلن  لكملل    د ممل اات  الاسسةات شة  عا  تقوُييةا  نا 
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ًم  حل  مشة كلة نقةل الحةتل  اللسةا  املجتطةاعا الا ةةل  الحةتل  اللسةا  م ه  تترييقا ية
عامةةةةن  لةةةاال  ةةةإا علةةةى ااتةةة  الاسسةةةات الريةةةادرم ي  وةةة  عسةةة اتيظي ة اكطةةةة  سةةةيأيت احلةةةدي  
ع هةةا( تسةة ى مةةمل الالهلةةا حنةةو احلةةد  مةةمل ت ةةدد القةةا الت ال   يةةة أمةةاة الحةةتل  األج ةةيب الواحةةد 

جهةةةةل  مةةةمل جهةةةة أالةةة ىق احتكةةةار ال طةةةل ال عةةةا  مةةةمل علةةةى السةةةتوى ال  ةةة ي  التترييقةةةا مةةةمل 
ق   زا يتني 

األ لق  و  قواج  محتل ي ة للسانيات مت)ت عليها ممل قريل ااتة  الاسسةاتل علةى أا يةت  
 نلا ع  شريكة علك  ني ة متحلة نات  الاسسات با يت  الت     عليها مرياش من 

ًاة ال عني   إعطال القا الت ال    ية الر أةقة  ت مةمل الةالل انسة اتيظي ة الةر تقةوة الثانيةق  عل
علةةةى احلةةةد مةةةمل الت ةةةددن  ااتةةة  انسةةة اتيظي ة سةةةريت  أا نةةة   تحةةةور  هلةةةا ُيكةةةمل املسةةةت)ادم م ةةة  ي  
بتةةةةةابق ال هظيةةةةةة ال امةةةةةة ل عةةةةةة الحةةةةةتل ات  توحيةةةةةداا  ت طيتهةةةةةا للةةةةةدبتورق اطةةةةةد رشةةةةةاد 

ًا ي  ن 785احلط
ات أا تقةوة نةاا ال طةل؟ذ  حنةمل نة ى أا املت)ةاق علةى  ل ل  ساجال  يسأل بيل هلات  الاسسة

أية  سيلة ممل  ساجل نقل الحتل  يستغ ق  قتا  نويال ل بطا ن ى أا عطلية التوحيد الر س   
 الةةةر أمثةةة ت جمطوعةةةة مةةةمل القةةة ارات ال لطي ةةةة  ال) ي ةةةة ي عطليةةةة  ةةةا  -عليهةةةا الاسسةةةات اللغويةةةة 

  تاالةا   ةني  -علطيةة خمتل)ةة مبةا  يهةا  اللسةانيات(الحتل اتل  جمطوعة محةتل ي ة  ةاملت 
املعتريار ع د   ض ال عنيل  وجدنا االتال ةا  برية ا   ي هطةا ي  وة  مقةا الت الحةتل  اللسةا  
املجتطةةةةاعا الا ةةةةةل  الحةةةةتل  اللسةةةةا  عامةةةةةل بطةةةةا  جةةةةدنا االتال ةةةةا  بريةةةة ا  أيضةةةةا   ةةةةني ااتةةةة  

 الاسسات ن)سهان 
اا مةةمل التوقةة  حةةد عهال اةةاا  انوةةا ة عل توقةة  مثلهةةا مسةةتقريال ن عا مثةةل ااتةة  الشةةكالت بةة

ًاة تةةد  اا مشةكلة الت ةةدد عل الةةتقل صل  نلةةا  ةةأا تت)ةةت  لكةملل أرى أا مسةةألر املحتكةةار  انلةة
عيةةةةة  ا ةةةةةام  اللغويةةةةةة ال   يةةةةةة  مكتةةةةةت ت سةةةةةيت الت  يةةةةةت علةةةةةى أمةةةةة يملق األ لق  سةةةةةاجل  وةةةةة  

ثةةا ق تقةةو  القةةا الت ال   يةةة الةةر  هةة ت  اسةةتق  ت الحةةتل ات   اةةا شةةري  مت)ةةت عليهةةا(ل  ال
ع ةةةد الةةةري ضل  املت)ةةةاق علةةةى مقا ةةةل عةةة يب  احةةةد للطحةةةتل  اللسةةةا  املجتطةةةاعان  ُيكةةةمل هلةةةاا 

 ال طل أا يشطل الحتل ات اللسانية بل هال  الحتل ات  شكل عاةن 
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يب الةةةةر تشةةةةطل عانيةةةةا ق  ةةةةد جمطوعةةةةة بريةةةة م مةةةةمل القةةةةاملت الةةةةر بةتريةةةة  ي جملةةةةة اللسةةةةاا ال ةةةة  
ل  مب ا ةةةة   ةةةض الوسةةةاجل الةةةر بثةةة ا  مةةةا 786مووةةةوعات تت ل ةةةت مبسةةةألة توحيةةةد الحةةةتل  ال ةةة يب

اةالتلل  يها مثلق الت  يةت مبةا  ية  نقةل األ ةوات األعظطي ةةن لكةملل مل ةد مةمل القةول عا مكتةت 
ت سةةيت الت  يةةت قةةد ل ةةت د ر الاسسةةة ال) ديةةة ي سةةا الحةةتل  اللسةةا  املجتطةةاعا الا ةةةل 
 الحةةةةتل  اللسةةةةا  عامةةةةةل  اةةةةاا ال طةةةةل ال)ةةةة دي الاسسةةةةايت جتةةةةاه سةةةةا الحةةةةتل ات أدى عل 
املالةةةتال  مةةة  ماسسةةةات أالةةة ى هلةةةا  جوداةةةا ي  وةةة  القةةةا الت ال   يةةةة للطحةةةتل  اللسةةةا  
املجتطاعان  لو أةال جة  القةواج  الحةتل ي ة أ  ال ةاج   ات)ةاق مةمل ِقريةل ا ةام  اللغويةة ال   يةة 

الت  يةةةةت لكةةةةاا حظةةةة  املالةةةةتال  متقلحةةةةا  علةةةةى السةةةةتوى ال عةةةةا  أ  ال قلةةةةا  مكتةةةةت ت سةةةةيت 
 للطحتل ات اللسانية املجتطاعية  شكل الاصل  الحتل ات اللسانية  شكل عاةن

 نريقةةى أمةةاة املالةةتال  القةةةاج   ةةني األ ةة اد  ا طاعةةات ي عطليةةةة سةةا القا ةةل ال ةة يب أمةةةاة  
ًياحةةا   الحةةتل  اللسةةا  املجتطةةاعا األج ةةيب الا ةةةل  الحةةتل  اللسةةا  عامةةةل  ةة ل ظ مةة ه  ان

  ض الشا  عمل قة ارات ا ةام  اللغويةة  مكتةت ت سةيت الت  يةتل حية  عا م ا تهةا ي ن ة ي 
 تكوا على ال  و التا ق  

م ا ةةةةة القةةةةا الت ال   يةةةةة الةةةةر سةةةةريت  أا أعريتةةةة  أمةةةةاة الحةةةةتل  اللسةةةةا  املجتطةةةةاعا  أ مل ق
ق الا ةل  الحتل  اللسا  ع  امة  نلا عمل ن يقني 

األ لق ن يقة التوحيد الر تقوة على ع  بل القا الت ال   يةة الثريتةة أمةاة الحةتل  اللسةا  
املجتطاعا الا ةل  الحتل  اللسا  عامةل ا القياة  ت ليلها دملليا  ملستري اد ما مل يحل  أا 

 يكوا دامل  على م)هوة الحتل ن 
الر تقوة على االتيار مقا ل  standardizationن يقة التقييس  الثا ق الش  ن ي است طال

  احد ممل القا الت ال تقام عمل ن يت التوحيدل  نلا  املعتطاد على مريادجها األر  ة  ااق
 ان  اد القا ل  شيوع ن  -1
سهولة القا ل ال  يب ممل ال احية التخانريي ة  التوا ةلي ةل  لةاا يست سةمل أمل يكةوا نةويال   -2

 أ  م بريا  ممل علةل  أمل  يكوا م قد الشكلن
                                                 

ن  لال   يةةةة ال امةةة لووةةة  77ل ص1989ل 32ان ةة  علةةةى سةةرييل الثةةةالق علةةا القةةةا ان لعشةةكالية توحيةةةد الحةةتل  ال ةةة يبق ال   يةةة  التترييةةةتلل جملةةة اللسةةةاا ال ةة يبل ن 786
ن  لنةةةد م توحيةةةد م هظيةةةات  وةةة  الحةةةتل  ال لطةةةا ال ةةة يبلل جملةةةة اللسةةةاا ال ةةة يبل 7ل ص1980ل1ل  18الل جملةةةة اللسةةةاا ال ةةة يبل مةةة الحةةةتل ات  توحيةةةداا  توعيقهةةة

 ن  22 -19ل ص1989ل 3ل ن20ن  أمحد خمتار عط ن لالحتل  األلسين ال  يب  وريْ ال هظيةلل جملة عا  ال)ك ل م 175ل ص1980ل 1ل  18م 
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أا يكةةةوا القا ةةةةل ال ةةةة يب مالجطةةةةا  للطحةةةةتل  اللسةةةةا  املجتطةةةةاعا الا ةةةةةل  الحةةةةتل   -3 
 اللسا  عامة ممل ناحية ال)هوةن

ًات تدعو عل انتقاج  د ا غ هل بأا  يكةوا نا  ةيغة  -4  االتيار بل مقا ل ع يب حيطل ا)
 غ  نويل أ  غ يت ممل ناحية الدلولل  غ  حوشةا أ  غ يةت  سيتةل  ت بيت   ي  سيْل 

 ن  787م قد
الت يقة الر تساعد علةى احل)ةاظ علةى القةا الت ال   يةة الةر سةريت  أا انتقية ل  علةى  عانيا ق

ق   احل)اظ على القا الت ال   ية الر ستق   مستقريال   نلا عمل ن يقني 
ت طةةةل  ةةة  نتةةةاق ماسسةةةايت  م  طةةةايت  األ لق  وةةة    ةةةة متخححةةةة ي جمةةةال اللسةةةانيات

ل توبل عليها عطليتا التوحيةد  الت طةيْل ألجةل الو ةول نطةا عل انتقةا  على مستوى ال ا  ال  يب
 القا الت ال   ية للطحتل ات اللسانيةل  توبل عليها عطلية  ا القا الت ال   ية ا ديدمن 

 ْ ا ةام  اللغويةة ال   يةةل  ال  طةة الثا ق  و    ة متخححة ي احلاسوب ألجل القياة  ة  
ال   يةةةة لل  يةةةة  الثقا ةةةة  ال لةةةوة  امليسيسةةةكو(ل  مكتةةةت ت سةةةيت الت  يةةةت علةةةى شةةةريكة علك  ني ةةةة 
جت ل  سةيلة املن ةالن علةى أي مقا ةل عة يب متاحةة ي زمةمل قياسةا جةدا   ةدمل  مةمل املجتطاعةات 

الة  ْ انلكة    ا كةوة ي الوقة  ا ةاص  الر مل تت قت عمل  ع    م زم ية نويلةن بطا أا اةاا
ًجيةةة يةةص مسةةألة  ناتةة  الاسسةةات عةة  الشةةريكة ال  كريوتي ةةة سيسةةاعد علةةى حةةل  أي  مشةةكلة ج

 عريات أي مقا ل ع يب للطحتل  اللسا   أ  الحتل  بكل( أ   ول ن
محيريا   ي الامتة حبثا أرجو أا أبوا قد   ق  ي الو ول عل مالم  الحوابل  أا أبوا 

ً  يسةةة  م ةةة ن  عا بانةةة  مثةةةة أالتةةةا  علطي ةةةة أ  م   ي ةةةة علةةةى  علةةةى مسةةةتوى الت ليةةةل  لةةةو ي جةةة
علةةةى  ةةة يد ال ا ةةةةل  ةةةالتقو   ان ةةةال  مهةةةا مةةةا يتتل ةةة  تومهي ةةةة ل أ  سةةةتوى احلكةةة   املسةةةتق ا م

 ن ة متلقة ما دام  الد اج  ان ستيطولوجية قاجطةعليهطا الرياح ل عن مل  جود حلقيق
 
 
 

                                                 
ًا يل ال هظية ال امة ل عة الحتل ات  توحيداا  ت طيتهال ص  ان   عل ااه الرياد  787  ن 68 -63األر  ة يق اطد رشاد احلط
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 قائمة المصار  والمراجل

 أوالصا المصار ا

 أ( المعاجما      
ًي     -ل عةة يب معجــم مصـــطلحات علــم الل ــة الحــديث*  ةةابالل اطةةد حسةةمل    الةة  ان  ع ليةةة

ًي  ة(ن 1983ع يبل     تق مكترية لري اال  -ع لي
ال   يةةةل  لري ةةااق جةة  ع ل   نسةةا عةة يب مةة  مسةة د أل)ريةةاجا  األل)ةةاظ معجــم اللســانية*   بةةةل  سةةاةن 

 ة(ن 1984  عل 

ًي م ةةةة ن  ًيمعجــــم المصــــطلحات الل ويــــة*   لريكةةةةال رمةةةة مسةةةة دا  ع  يةةةةال  16عةةةة يب مةةةة   -ل عنكليةةةة
 ة(ن 1990    تق دار ال ل  للطالينيل
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ًيمعجـم اللسـانيات الحديثـة* ح ال ساما عياد   ال  ان  عة يبل   ة  تق مكتةت لري ةاال  -ل ع لية
 ة(ن 1977

ًين   ة  تق دار ال)كة   -  نسةا -ل عة يبمعجم المصطلحات الل ويـةأمحدن  * الليلل الليل ع لية
 ة(ن 1995اللري ا ل 

 * ا و ل اطد علاق 

ًيمعجــم علــم الل ــة النظــري -1 ًيل   ةة  تق مكتريةةة  -عةة يب مةة  مسةة د عةة يب -ل ع ليةة ع ليةة
 ة (ن 1982لري اال 

ًيمعجم علم الل ة التطبيقي -2  ة(ن 1986مكترية لري اال ع يبل     تق  -ل ع لي
م  ال) ي ةةةةل   ةةة  تق دار المصـــطلح* السةةة  اال حسةةةملن   ِ ًي عةةة يب للط)ةةة دات ال لطةةةا  ل م ظةةة  ع ليةةة

 (ن 1967 ادرل 
ًيمعجـم مصـطلحات العلـوب الل ويـة* السيدل   ي ع ة ااي ن يةوركل  عة يبل  لري ةااق مكتريةة -ل ع لية

 ن 2000لري اا(  القاا مق الش بة الح ية ال الي ة لل ش (ل 
ًتن  ًي -ل ألةةا معجــم المصــطلحات الل ويــة واسربيــة* عي ةةادل عليةة  عةة عةة يبل مةة  بشةةا ني  -ع ليةة

ًية  ال   يةل  ال يابق دار ال يم ل   ة(ن 1982 ان لي
ًي -ل   نسةةا معجــم المصــطلحات اسلســنية* مريةةاركل مريةةاركن  عةة يبل   ةة  تق دار ال)كةة   -ع ليةة

 ة(ن 1995اللري ا  ل
ًيالقامو  الشـامل لمصـطلحات علـم الل ـة التطبيقـييملل اطد  وزين * ايا الد عة يبل  -ل ع لية

 ة(ن 2000 الد حةق دار الثقا ة ل 
 * مكتت ت سيت الت  يت

ًيالمعجـم الموحــد لمصــطلحات اللســانيات -1 عة يبل  تةةونس ق ال  طةةة  -  نسةةا -ل ع لية
 ن2ة(ل  1989ال   ية لل  ية  الثقا ة  ال لوةل 

ًيم الموحــد لمصــطلحات اللســانياتالمعجــ -2 عةة يبل  الةةدار الرييضةةا ق  -  نسةةا -ل ع ليةة
 ن3ة(ل  2002متري ة ال ظا  ا ديدمل 

عةة يبل مةة  مقدمةةة ي علةة   -  نسةةا     نسةةا -ل عةة يبقــامو  اللســانيات*السةةديل عريةةد السةةالةن 
 ة(ن 1984الحتل ل  تونسق الدار ال   ية للكتاب ل 
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ل   ةة  تق مكتريةةة معجــم المصــطلحات العربيــة فــي الل ــة واسر ن *  اريةةةل جمةةدي  بامةةل اله ةةدع
 ة(ن  1979لري اال 

ًي -ل عةةةة يبقــــامو  المصــــطلحات الل ويــــة واسربيــــة* ي قةةةةوبل عميةةةةل   الةةةة  ان    نسةةةةال  -ع ليةةةة
 ة(ن 1987    تق دار ال ل  للطالينيل 

  ( الكتب والد اسات المترجمةا      
 ة(ن 1996 عة عريد الوااب ت   ل     تق م شورات عويداتل ل تسوسيولوجيا الل ة* أشارل  يارن 

ل ت عةةق م ةار القـامو  الموسـوعي الجديـد لعلـوب اللسـان* ديك  ل أ ز الد  جاا ماري سشاي) ن 
 ة(ن 2003عياشال  الح خ ق جام ة الري  يملل 

ـــــــــة* غارمةةةةةةةةةاديل جولييةةةةةةةةة ن  ل ت عةةةةةةةةةة الليةةةةةةةةةل أمحةةةةةةةةةد الليةةةةةةةةةلن   ةةةةةةةةة  تق دار اللســـــــــانة االجتماعي
 ة(ن 1990تلي ةلال

ل ت عةةةة ع ةةة ااي   ةةةمل  ةةةاة ال)ةةةاليل  ال يةةةابق علـــم الل ـــة االجتمـــاعي للمجتمـــل*  اسةةولدل رالةةةلن 
 ة(ن 2000جام ة اللا س ودل 
ل ت عة  أ ةو  كة  أمحةد  اقةادرل  جةدمق ال ةادي األديب الثقةايل علـم اجتمـاع الل ـة* لوبطاال تومةاعن 

 ة(ن 1987
ت عةةةةة اطةةةةود عريةةةةد الغةةةةين عيةةةةادل   القةةةةاا مق عةةةةا  الكتةةةةتل ل علــــم الل ــــة االجتمــــاعي* ادسةةةةوان 

 ة(ن1990
 ج( المسا ر ا       

ًا يل اطةةد رشةةادن  ل م ظةة  عةة يب أعظطةةا المصــطلحات الل ويــة الحديثــة فــي الل ــة العربيــة* احلطةة
ًاجةةة ق الاسسةةةة الون يةةةة للكتةةةاب(ل  ةل 1987 أعظطةةةا عةةة يبل  تةةةونسق الةةةدار التونسةةةية لل شةةة (    ا 

 ( 293ص 
ةل 1977(ل 2(ل ن 15لل جملةةةة اللسةةةاا ال ةةة يبل مةةة  معجـــم علـــوب الل ـــة* شةةةا ل عريةةةد ال سةةةولن ل

 (ن 115ص 
ًيل   نسةالع يبلن جملةة اللسةاا المصـطلح اللسـاني* ال)ه يل عريد القادر ال)اسان ل  ل م ظة  ع لية

 ةن 1987(ل28ةن  ن 1986(ل27ةن   ن 1986(ل26ة ن  ن 1984(ل23ال  يب ل ن 
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(ل 3ل مةةة   مجموعـــة المصـــطلحات العلميـــة وال نيـــة التـــي أقرهـــا المجمـــلال   يةةةةل * جمطةةة  اللغةةةة 
ة محةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتل ات ي علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  األ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوات 1962(ل4ةن مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  1962

ةن 1967(ل9ة  ال)حاجل اللغوية(ن مة  1966(ل8ةن م  1965(ل7ةنم  1964(ل6 اللغة(نم  
ة  م ظةةةةةةةةة  1974(ل16ةن مةةةةةةةةة  1973(ل15ةن مةةةةةةةةة  1971(ل13ةن مةةةةةةةةة  1968(ل  10مةةةةةةةةة  
 ل ات اللغوية(نالحت
 (ن 279ةل ص 1979(ل 9(   8لل جملة ال ظطي ةل ال دداا  معجم المصطلحات* ل

ــة ومعجمهــا* اليةةلل اطةةد حلطةةان ل ةل 1983(ل 22لل جملةةة اللسةةاا ال ةة يبل ن الل ويــات التطبيقّي
 (ن 35ص 

 لانياصا المراجلا
ل شةةةة   التوزيةةةة ل عةةةة يبن   ةةةة  تق دار ااداب ل -ل قةةةةاموع   نسةةةةاالمنهــــل* عدريةةةةسل سةةةةهيلن 

 ن 34ة(ل  2005
ل  قيتق عريد الك   جمااةدل   ة  تق موصل الطاّل  إلى قواعد اإلعرا * األزا يل الالدن 
 ة(ن 1996ماسسة ال سالةل 

ل  قيةتق اطةد ايةا الةديمل شـر  شـافية ابـن الحاجـباةة(ن 686* املس ا انيل روا الديمل 
 ة(ن 1975ةل عريد احلطيد   ال  ال     تق دار الكتت ال لطي

ل  قيةتق مةابس مةاي او ل  تةونسق رتـا  العشـر مقـاالت فـي العـين*  مل عسة اقل ح ةنين 
 ة(ن1928دار ال ار ل 

 ة(ن1956ل  القاا مق متري ة   ة التأليل  ال عة  ال ش ل االشتقاق* أمنيل عريد اهللن 
 اة(761* األنحاريل ا مل اشاة 

يةةتق اطةةد ايةةا الةةديمل عريةةد احلطيةةدل ل  قأوضــح المســالك إلــى أل يــة ابــن مالــك -1
 ن 5ة(ل  1979    تق دار ا يلل 

 ة(ن 2001ل     تق الكترية ال ح ي ةل م ني اللبيب عن رتب اسعا يب -2
ــة والســريانّية* أنةةورل ماجةةدم اطةةدن  ــين اليونانّي ل  القةةاا مق ال بةةً الحةة ي  ال ةة يبل فــّن النحــو ب

 ة(ن 2001
 * أ لاال ستي)ملق 
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ــةاسســ -1 ل ت عةةةق ايةةا الةةديمل عثطةةاا اسةةتل  ال يةةاق دار اهلةةدىل لوبية وعلــم الدالل
 ة(ن2001

 ةن 1975ن ت عةق بطال  ش ن مكترية الشريابل رو  الكلمة في الل ة -2
ة(ل 1983ل ت عةةق أمحةد خمتةار عطة ل  القةاا مق عةا  الكتةتل أس  علـم الل ـة* ايل ماريون 

 ن2 
     تق دار عحيا  ال ا  ال  يب( دنتل اإلليااة* الريستا ل سليطاان 

 ة(ن1995ن  القاا مق دار غ يتل علم الل ة االجتماعي*  ش ل بطالن 
ًيالمــو ر*   لريكةةال م ةة ن  ة(ل 2005عةة يبن   ةة  تق دار ال لةة  للطاليةةنيل  -ل قةةاموع ع ليةة

 ن39 
رويــــة الجــــامل لم ــــررات اساةةةةة(ن 646* ا ةةةةمل الرييتةةةةارل وةةةةيا  أ ةةةةو اطةةةةد عريةةةةد اهلل  ةةةةمل أمحةةةةد 

 ل   غدادق مكترية الثىن( دنتواس ذية
 ة(ن 1986ل     تق الدار ال   ية للكتابل قامو  إيطالي عربي* التل يسال اللي)ة اطدن 

ل  قيةةةتق علةةا عةةةا ور المحاســن واسضـــداراةةةة(ن 255* ا ةةاحظل أ ةةو عثطةةةاا عطةة    ةةةمل حبةة  
 ة(ن 1991  ال  ال     تق دار اهلدىل 

ل  قيةةتق اطةةد رشةةيد روةةال   ةة  تق دار رالئــل اإلعجــازاةةة(ن 471  * ا  جةةا ل عريةةد القةةاا
 ة(ن 1984ال   ةل 

ل  قيةةةتق اطةةةد  ةةةد يت ال شةةةا يل معجـــم التعري ـــاتاةةةة(ن 816* ا  جةةةا ل علةةةا  ةةةمل اطةةةد 
 ة(ن 2004 القاا مق دار ال)ضيلةل 
ل  الثةةا  األ   حررــة الترجمــة والنقــل فــي المشــرق اإلســالمي فــي القــرنين* ا طيلةةان رشةةيدن 

 للهظ مل م شورات جام ة قاريونسل دنت
 ن  قيتق اطد علا ال ظ اريل     تق عا  الكتت( دنتالخصائصاة(ن 392* ا مل جين 

ل المعــّر  مــن الكــالب اسعجمــي علــى حــروف المعجــماةةة(ن 540* ا ةةواليقال أ ةةو م حةةور 
 اة(ن 1361 قيتق أمحد اطد شاب ل  القاا مق متري ة دار الكتت الح ي ةل 

 * حظازيل اطود  هطا
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 ة(ن 1993ل  القاا مق مكترية غ يتل اسس  الل وية لعلم المصطلح -1
 ة(ن 1978ل  القاا مق دار الثقا ة للترياعة  ال ش ل الل ة العربية عبر القرون -2
 ة(ن 1998ل  القاا مق دار قريا ل مدطل إلى علم الل ة -3

 ةن 1965ل  غدادل سيبويه أبنية الصرف في رتا * احلديثال الدتةن 
 ةن 1985ل مكترية األ لو الح ي ةل المحظو ات الل وية* حساة الديملل ب   زبان 
ةةةةاال متةةةةاةن األ ةةةةولل  ل  الةةةةدار ر اســــة ابســــتمولوجّية سصــــول ال كــــر الل ــــوي العربــــي* حس 

 ة(ن 1981الرييضا ق دار الثقا ةل 
 ة(ن 1978مكترية الد و ل  ل  القاا مقعربي -معجم التيني* احل)ينل عريد ال   ن 
ًا يل اطد رشاد  * احلط

 ة(ن1988ل     تق دار الغ ب انسالمال أعمال مجمل الل ة العربية بالقاهرة -1         
ـــــة والحدالـــــة أو ال صـــــاحة فصـــــاحات -2        ل   ةةةةة  تق دار الغةةةةة ب انسةةةةةالمال العربي
 ة(ن1986
ل   ةةة  تق دار دها وتنميطهـــاالمنهجيـــة العامـــة فـــي ترجمـــة المصـــطلحات وتوحيـــ -3

 ة(ن  1982الغ ب انسالمال 
ل   ةةةةة  تق دار رشـــــف الظــــوناةةةةة(ن 1067* احل )ةةةةال محةةةةت)ى  ةةةةةمل عريةةةةد اهلل القسةةةةةت تيين 

 ة(ن 1992الكتتل 
 * احليادرمل محت)ى ناا 

 رسةالة ماجسةةت (ل  عر ةةدق جام ةةة  مشــكالت تعريــب المصــطلح الل ــوي المعاصــر -1
 (ن 1990ال موكل 

األرداق عةةةا  الكتةةةت احلةةةدي ل  -ل  ار ةةةدايا المصـــطلح الل ـــوي العربـــيمـــن قضـــ -2
 ة(2003

ل دراسةةة مقارنةةة  ةةني لغتةةني   يةةدتني قةة يريتنيل  القةةاا مق الالتينيــة العربيــة* الشةةي ل علةةا  هطةةان 
 ة(ن 2002م بً احلضارم ال   يةل 
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ل لشــ اا ال ليــل فيمــا فــي رــالب العــر  مــن الــدطياةةة(ن 1069* ا )ةةاجال شةةهاب الةةديمل 
 ة(ن 1952 قيتق اطد عريد ال    ال)اجال  القاا مق مكترية احل ة احلسيين التظاري ةل 

ـــوباةةةة(ن 387* ا ةةةوارزمال أ ةةةو عريةةةد اهلل اطةةةد  ةةةمل أمحةةةد  ل  قيةةةتق اةةةى ال ظةةةارل م ـــاتيح العل
 ة(ن 1993    تق دار ال)ك  اللري ا ل 
 ال يةةةةةابق متةةةةةا   ال)ةةةةة زدقل   الث اجيةةةةةة اللغويةةةةةة(ل الحيـــــاة مـــــل ل تـــــين* ا ةةةةةو ل اطةةةةةد علةةةةةان 

 ة(ن 1982
ل   ة  تق دار لسةاا ال ة بل المصطلحات العلميـة وال نيـة* اليا ل يوسل  ند  م عشلان 

 اة(ن 1367
ل  ال يةةابق متريوعةةات ر اســة تا يخيّــة ول ويّــة* الةةد ياال أمحةةد  ةةمل اطةةدن ح ةةني ا ةةمل عسةة اقل 

 ة(ن1993مكترية اللا  هد الون ي ةل 
 ا * دي سوس ل   دي ا

ل ت  يتق  اة الق مادي   ال  ال  تونسق الدار ال   يةة ر و  في اسلسنية العاّمة -1
 ة(ن 1985للكتابل 

ل ت عةةق أمحةد ن ةي  الكة اعنيل  انسةك دري ةق دار ال   ةة فصول في علم الل ة العاب -2
 ة(ن 1985ا ام ي ةل 

ل حةة ل  لري ةةااق دار ل ت عةةةق يوسةةل غةةازي  جميةةد امحاضــرات فــي اسلســنية العاّمــة -3
 ة(ن1984ن طاا للثقا ةل 
 * ال اج ال عريده 

 ن2ة(ل 2004ل     تق دار ال هضة ال   يةل علم الل ة التطبيقي وتعليم العربية -1      
 ن 2ة(ل  2004ل     تق دار ال هضة ال   يةل الل ة وعلوب المجتمل  -2

خمش ي   اة( 538* ال
  ة(ن 1965ر  ادرل ل     تق داأسا  البال ة -1   
ل قةةدة لةة   راج ةة   عل ةةت عليةة ق اطةةد عةةً  الةةديمل السةة يديل الم ّصــل فــي علــم الل ــة -2

 ة(ن 1990    تق دار عحيا  ال لوةل 
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 ة(ن1989ل  دمشتق دار اهلظ مل التعريب جهور وآفاق* الس ارمل قاس  ن ن 
ل  ديبق اجيــة الل ويــةالمشــكالت الل ويــة فــي الوظــائف والمصــطلح واالزرو * سةةتيتي ةل  ةة ن 

 ة(ن 2001دار القل ل 
 * الس  اال اطود

 ل     تق دار ال هضة ال   ية( دنتعلم الل ة، مقدمة للقا ئ العربي -1
 ن 2ة(ل  1963ل  انسك دريةق دار ال ار ل الل ة والمجتمل،  أي ومنهج -2

ريةةةةةةة ا ةةةةةةا ال ل  قيةةةةةةتق عريةةةةةةد السةةةةةةالة اةةةةةةار ال  القةةةةةةاا مق مكتالكتــــــا اةةةةةةة(ن 180* سةةةةةةيريوي  
 ن 2ة(ل  1982

ل  انسةك دريةق دار ال   ةة علم الل ة االجتمـاعي، م هومـه وقضـايان* السيدل   ي ع  ااي ن 
 ة(ن 1995ا ام ي ةل 

ل  قيةةتق المحكــم والمحــيط اسعظــماةةة(ن 458* ا ةةمل سةةيدهل أ ةةو احلسةةمل علةةا  ةةمل ع اعيةةل 
 ن 2ة(ل  1958ليبل محت)ى السقا  حسني نح ارل  القاا مق متري ة الريا لا احل

 اة(911* السيونال جالل الديمل 
 ن  قيتق عريد احلطيد ا دا يل  مح ق الكترية التو يقي ة( دنتهمل الهوامل -1
ل  قيةةةتق اطةةةد أمحةةةد جةةةاد الةةةول  ةةةا   الةةة  ال   ةةة  تق الميهـــر فـــي علـــوب الل ـــة -2

 ة(ن 1986م شورات الكترية ال ح ي ةل 
ل  انسةةةك دريةق ماسسةةةات شةةةرياب ا ام ةةةةل مـــاع الل ـــويعلـــم االجت* الشةةةتال السةةةيد علةةةان 

 ة(ن 1996
ل قةد ة لة   عل ةت علية ق الشةيم الساق على السـاق فيمـا هـو ال ا يـاق* الشدياقل أمحد  ةارعن 

 نسيت  ايري  احلازال     تق م شورات دار مكترية احليام( دنت
ل والحــــديث المصــــطلحات العلميــــة فـــي الل ــــة العربيــــة فـــي القــــديم* الشةةةهايبل محةةةت)ىن 

 ن 2ة(ل  1965 دمشتق ا ط  ال لطا ال  يبل 
ل  ليرييةاق دار اسـتراتيجّيات الخطـا ، مقا بـة ل ويـة تداوليّـة* الشه يل عريد اهلادي  مل  ا  ن 

 ة(ن 2004الكتت الون ي ةل 
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ل  قيةتق الشةيم اطةد العبا  الياطـر واللبـا  ال ـاطراة(ن 650* الحغا ل احلسمل  مل اطد 
ل  ال ةةةةةة اقق  زارم الثقا ةةةةةةة  انعةةةةةةالةل -29-ل سلسةةةةةةلة ال ةةةةةةاج   ال)هةةةةةةارع حسةةةةةةمل  ل ياسةةةةةةني

 ن(1979
ــة وعلــم الداللــة، اإلشــكاالت النظريــة * ةةمل نالةةتل عثطةةاان ل علــم المصــطلح بــين المعجمّي

ل يق تأسيس القضية امل تالحي ةن ععداد جمطوعة ممل األساتام ا ام ينيل  تةونسق والمنهجّية
 ة(ن 1989 الت قيت  الدراسة   ي  احلكطة(ل الاسسة الون ية لل عة 
 اة(ن 1416ل  ال يابق مكترية ال ار ل تيسير مصطلح الحديث* الت اال اطودن 

ــــة*  ا ةةةةال حسةةةةملن بةةةةالة ال ةةةة بل  ل   ةةةة  تق دار ال هضةةةةة ال   يةةةةةل مــــن قضــــايا الل ــــة العربي
 ة(ن 1976

 ةن 1977ل دمشتل المدطل إلى الل ة اليونانّية* ال ا دل م)يد راجلن 
 (ن 1999ل  القاا مق مكترية ا ا ال فصول في فقه العربية* عريد التوابل رمضاان 

ًيةةةًل اطةةةد حسةةةملن  ل  القةةةاا مق دار ال)كةةة  ال ةةة يبل التعريـــب فـــي القـــديم والحـــديث* عريةةةد ال 
 ة(ن 1990

ل  القةةاا مق دار ال)كةة ل الل ــة المكتوبــة والل ــة المنطوقــة، بحــث فــي النظريــة* ال ريةةدل اطةةدن 
 ة(ن 1990

ل  القةاا مق دار ال)كة  ال ة يبل الترريب اإلضافي في العربيـة المعاصـرة* ال ريد ل نوال  اةن 
 ة(ن2002

 ن 2ة(ل  1984ل     تق دار ال ل  للطالينيل المعجم اسربي* عريد ال ورل جريورن 
ًيًن   ة(ن 1985ل     تق دار ال هضة ال   يةل علم البيان* عتيتل عريد ال 

 ة(ن 1994ل  ال يابق متا   ال اش  ال  يبل أبعار العربيةاةن * ال ظطال  
ل  قيةةتق شــر  ابــن عقيــل علــى أل يــة ابــن مالــكاةةة(ن 769* ا ةةمل عقيةةلل نةةا  الةةديمل عريةةد اهلل 

 ة(ن 2002اطد ايا الديمل عريد احلطيدل     تق الكترية ال ح ي ةل 
ـــة فـــي النحـــواةةةة(ن 616*ال كةةة يل أ ةةةو الريقةةةا   قيةةةتق اطةةةد الةةة  احللةةةوا ل ل  مســـائل طالفّي

 ة(ن 1992    تق دار الش ق ال  يبل 
 * عط ل أمحد خمتار 
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 ة(ن2004ل  القاا مق عا  الكتتل ر اسة الصوت الل وي -1
 ن5ة(ل  1998ل  القاا مق عا  الكتتل علم الداللة  -2

 ن ة(2000ل  انسك دريةق م شام ال ار ل المصطلح في التراث النقدي* عيدل رجا ن 
ًالل أمحةةةد األالضةةة ن  ـــب الموارـــب* غةةة ـــة للتعري ـــة العاّم ل  ال  ةةةا ق م هةةةد الدراسةةةات المنهجي

 ة(ن 1977 األحبا  للت  يتل 
ًالل موسةةى يونةةاا مةة ادن  ل  ال تشةةانةق متري ةةة حررــة الترجمــة والنقــل فــي العصــر العباســي* غةة

ًاةل   ة(ن 1973مارام
 اة(395* ا مل  ارعل أمحد 

ل  قيةتق أمحةد حسةمل  سةري ل   ة  تق دار الكتةت لل ـة العربيـةالصاحبي في فقـه ا -1      
 ة(ن1997ال لطي ةل 

ل دراسة   قيةتق زاة  عريةد ا سةمل سةلتاال   ة  تق ماسسةة ال سةالةل مجمل الل ة -2
 ة(ن 1984

ل  قيةةةةتق عريةةةةةد السةةةةالة اةةةةار ال  محةةةةة ق مكتريةةةةة ا ةةةةةا ال معجــــم مقــــايي  الل ـــــة -3
 ن 3ة(ل  1981

ل  عطةةةةةااق دار  اجةةةةةل لل شةةةةة ل مقدمـــــة فـــــي الل ويـــــات المعاصـــــرةن *  ةةةةةار ل شةةةةة دم   الةةةةة  ا
 ة(ن 2000

ً مةا  ع ة ااي  السةام اجال العـيناةة(ن 170* ال) اايديل ا ليةل  ةمل أمحةد  ل  قيةتق مهةدي الخ
 ة(ن1988    تق م شورات ماسسة األعلطا للطتريوعاتل 

 ة(ن 1996بق مكترية ال رييكاال ل  ال ياازرواجّية الل ة، النظرية والتطبيق* ال)ال يل ع  ااي ن 
ل   ة  تق دار عحيةا  الة ا  القـامو  المحـيطاةة(ن 817* ال)  ز اديل جمد الديمل أ و ناا  

 ة(ن 1991ال  يبل 
 * القا ان علا
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ل  ال يابق جام ة ال ياب  جام ة اللا س ود حالي ا(ل علم الل ة وصناعة المعجم -1
 اة(ن 1395

 ن 2ة(ل  1987القاا مق مكترية ال هضة الح ي ةل ل  مقدمة في علم المصطلح -2
ل  دمشةةةةتق دار ال)كةةةة (   ةةةة  تق دار ال)كةةةة  ال ا ةةةة (ل مبــــارئ اللســــانيات* قةةةةد  رل أمحةةةةدن 

 ةن 1996
ل دراسةةةة   ةةة)ي ة مقارنةةةة ل  ةةةيدي الري ةةةا اا  المصـــطلح الطبـــي والتقنـــي* الق ي ةةة ل حح ةةةةن 

لطو ةةة)ات  القةةةاييسل  رسةةةالة دبتةةةوراه غةةة  السةةة ودي للطحةةةتل ات  اهليئةةةة ال   يةةةة السةةة ودي ة ل
 اةن 1417م شورم(ل مكترية األم  سلطاال جام ة اللا س ودل 

ل ت عةةةق أمحةةد احلطةةول  دمشةةتق التري ةةة ا ديةةدمل مبــارئ اللســانيات العاّمــة* مارت يةة ل أندريةة ن 
 ة(ن  1985

 
 

 * جمط  اللغة ال   ية  القاا م 
مةةةارع  18علةةةى  1934ي ةةةاي   30أل ل مةةةمل  د ر املن قةةةاد ا محاضـــر الجلســـات -1

 ة(ن 1936(ن  القاا مق التري ة األم ي ةل 1934
 د ر املن قةةةةةةةاد ال ا ةةةةةةة (ن  القةةةةةةةاا مق دار الترياعةةةةةةةة الحةةةةةةة ي ةل  محاضـــــــر الجلســـــــات -2

 ة(ن 1939
 ال ظ  الوسيْن دنت -3

 * اس تل ايا الديمل عثطاا 
ل  القةةاا مق دار   حةةةل صاصــيان تــا  النســق اللســاني، ر اســة فــي التــداطل االطت -1

 ة(ن2003
ل  القاا مق الل ة وال كر والعالم، ر اسة في النسبّية الل وية بين ال رضّية التحقق  -2

 ة(ن 1998دار لو طاال 
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 ة(ن 2001ل  ال ياق دار اهلدىل نقل المصطلح اللساني في مطلل القرن العشرين -3
الخةتص  حة  م تحةل القة ا احلةادي عشة  اهلظة يل *  مل م ادل ع  ااي ن ال ظ  ال لطا  ال  يب 

 ة(ن  1993    تق دار الغ ب انسالمال 
ل     تق دار  ادر(     تق دار لسان العر اة(ن 711* ا مل م  ورل عال الديمل الح ي 

 ةن 1955   ت(ل 
ًيً إسطرال  الحرمين الشري ْين* الق يل اطد س دن  احل  ي ةةل ل  ال يابق بلية اللا عريد ال 

 اة(ن 1422
* ال  طةة ال اليةة للتقيةيس  التو ةةيات  الريةاد (ن ت عةةق األمانةة ال) يةةة للظ ةة علة  الحةةتل  ي 

اةةةةن  تةةةونسق ال هةةةد القةةةوما للطوا ةةة)ات 1984ايئةةةة الوا ةةة)ات  القةةةاييس ال   يةةةة السةةةوري ةل 
  الت طية الح اعي ة(ن 

ل ت عةةةةق عيسةةةى  ةةةمل عةةةودم تعلّـــم الل ـــة الثانيـــة نظريـــات* ميتشةةةلل ر زامونةةةد  ه  لةةةورنس مةةةايلًن 
 ة(ن2004الش يويل  ال يابق جام ة اللا س ودل 

ةةةةةاريل اطةةةةةد  ةةةةةان  ـــــي* ال ظ  ًا   قـــــامو  فرنســـــاوي عرب ة(ل 1906 –ة 1903ل سةةةةةتة أجةةةةة
ًراحا(ن    انسك دريةق متري ة م
 نة(1978ل     تق دار ال   ةل ال هرستاة(ن 438* ا مل ال د ل اطد  مل عس اق 

 ة(ن 1965ل  القاا مق دار الكتابل المعجم العربي* نح ارل حسنين 
ــــة* الةةةةوع ل مةةةةازان  ل  دمشةةةةتق نةةةةالع للدراسةةةةات  ال عةةةةة  ال شةةةة ل ر اســــات لســــانّية تطبيقّي

 ة(ن 1989
 ن 6ل  مح ق دار ال هضة( دنتل  فقه الل ة*  ايل علا عريد الواحدن 

ًيمعجم مصطلحات اسر *  اريةل جمدين  عة يبن   ة  تق مكتريةة لري ةاال  -  نسا -ل ع لي
 ة(ن 1984

مملالثاصا الدو يّات والندواتا 

(ل 1(ل ن 19لل جملةةةة اللسةةةاا ال ةةة يبل مةةة  مشـــارل التعريـــب الل ويـــة* أ ةةةو عريةةةدهل اطةةةدن ل
 (ن 103ةل ص 1982
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ةل 1977(ل 2(ل   15لل جملة اللساا ال  يبل مة  السوابق واللواحق* ا اد أنريا  ال  بن ل
 (ن 189ص 

لن يق عةً تـأمالت فـي بعـض مصـطلحات العلـوب اإلنسـانية* اندريسال عً الديمل الكتا ن ل
الةةديمل الريوشةةيخا  اطةةد الةةوادين أعطةةال نةةد م قضةةايا الحةةتل  ي ااداب  ال لةةوة اننسةةانية ي 

 (ن 185(ل ص 1ةن  ا طديةق متري ة  ضالة( دنتل   2000مارع  11-10-9مك اع 
لل جملةةة اللسةةاا ال ةة يبل منهجيــة علميّــة لتوحيــد المصــطلح العربــي مــن أجــل* أ بةةاال عطةة ن ل

 (ن 200ةل ص 2002(ل 54ن 
(ل 47لل جملةةةة اللسةةةاا ال ةةة يبل ن النحـــت فـــي الل ـــة العربيـــة*  السةةةال اطةةةد السةةةيد علةةةان ل

 (ن 275ةل ص 1998
 *  مل م ادل ع  ااي  

ل 1999(ل 48لل جملةةةةة اللسةةةةاا ال ةةةة يبل ن أســــ  المعجــــم المخــــتص اللســــانيةل -1
 (ن 201ص 
 (ن 5ةل ص 1992(ل 8لل جملة ال ظطي ةل ن المصطلحّية وعلم المعجمل -2
مـــن قضـــايا المـــنهج فـــي نقـــل المصـــطلح العلمـــي ووضـــعه وتقييســـه فـــي الل ـــة ل -3

ـــة (ل 22(ل  ا لةةةة ال   يةةةة للثقا ةةةةل ن 45ل ص 1992(ل 8لل جملةةةة ال ظطي ةةةةل ن العربي
 (ن 93ل ص 1992

ـــب ل -4 ـــة فـــي تعري ـــةمنهجي ةل 1985(ل 1لل جملةةةة ال ظطي ةةةةل ن اسصـــوات اسعجمّي
 (ن 29ص 

لل جملةةةة اللسةةةاا االصـــطال  مصـــار ن ومشـــارله وطـــرق توليـــدن* جةةة ل حيةةةىي عريةةةد الةةة ؤ  ن ل
 (ن 142ةل ص 1992(ل 36ال  يبل ن 

ةل 1962(ل 13لل جملةةةة جمطةةة  اللغةةةة ال   يةةةةل   النحـــت فـــي العربيـــة* جةةة جسل رمسةةةيسن ل
 (ن 61ص 

(ل 2(ل   18لل جملة اللسةاا ال ة يبل مة  مستد ك معجم السوابق واللواحقن ل* جوادل روا
 (ن 265ةل  1980
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ــــــف المصــــــطلحيّ * ا ةةةةةةيال ل حةةةةةةالةن ل ةل 1996(ل 42لل جملةةةةةةة اللسةةةةةةاا ال ةةةةةة يبل ن التعري
 (ن 184ص 

لل جملةةة اللسةةاا ال ةة يبل التعريــف المصــطلحاتي فــي بعــض المعــاجم العربيــة*حسةةملل تةةويبن ل
 (ن 245ص ةل 1999(ل 48ن 

لل جملةةة جمطةة  اللغةةة المجــاز والنقــل وألرهمــا فـي حيــاة الل ــة العربيــة* حسةنيل اطةةد ا ضةة ن ل
 (ن 291ةل ص 1934(ل 1ال   يةل   

ًا يل اطد رشاد  * احلط
(ل 2لل جملةةةة ال ظطي ةةةةل ن لاللـــة معـــاجم للمصـــطلحات اللســـانية بالل ـــة العربيـــةل -1

 (ن 169ةل ص 1986
ةل 1992(ل 8لل جملةةةة ال ظطي ةةةةل ن لحّية عربيّـــة ممكنــةفــي ســـبيل نظريـــة مصـــطل -2

 (ن 17ص 
لل وةةطمل نةةد م عقةةداا المصــطلحّية العربيــة المعاصــرةا ســبل تطويرهــا وتوحيــدهال -3

ة    وااق لتتةوي  1993مكتت ت سيت الت  يت ي رحاب جمط  اللغة ال  يب األرد  عاة 
ةةة د  عشةةةاعت لل جملةةةة اللسةةةاا م هظيةةةة  وةةة  الحةةةتل  ال ةةة يب  حبةةة  نشةةة  الحةةةتل  الوح 

 (ن 110ةل ص 1995(ل 39ال  يبل ن 
(ل 1لل جملةةة ال ظطي ةةةل ن منهجيــة تنمــيط مــداطل المعجــما أسســها ومقاييســهال -4

 (ن 17ةل ص 1985
ل سلسةةلة حوليةةات بليةةة توحيــد ترجمــة المصــطلح فــي الــوطن العربــي*  حيةةدرل   يةةد عةةوبن 

 ةن 2002ةل 2001 (ل جام ة الكوي ل180(ل ال سالة  22ااداب  
لل يق عةةةةةً الةةةةةديمل المصـــــطلح العربـــــي وإشـــــكالّية الترجمـــــة والتعريـــــب*ا تةةةةةايبل ع ةةةةة ااي ن ل

الريوشيخا  اطد الوادين أعطال ند م قضايا الحتل  ي ااداب  ال لةوة اننسةانية ي مك ةاع 
 (ن 193(ل ص 2ةن  ا طديةق متري ة  ضالة( دنتل   2000مارع  9-10-11

منهجية وضل المصطلحات العلمّية الجديدة مل ترجمة للسـوابق ش)يتن ل * ا تيتل أمحد
 (ن 37ةل ص 1982(ل 1(ل ن 29لل جملة اللساا ال   يةل م  واللواحق الشائعة
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لل جملةةةةةة الت  يةةةةةتل رو  المصـــــطلح العلمـــــي فـــــي الترجمـــــة والتعريـــــب* ا ةةةةةوريل شةةةةة ادمن ل
 (ن 21ةل ص 1977(ل 14ن 

لل جملةة أحبةا  ال مةوكل ي شامل موّحـد، مشـكالت وحلـولنحو معجم لسان*ستيتيةل   ن ل
 (ن 143ةل ص 1992(ل 2(ل ن 10م  

 *  اع ةل جواد حسين
(ل 50لل جملةة اللسةاا ال ة يبل ن الترريب المصطلحي، طبيعته وأنماطه التطبيقيةل -1

 (ن 37ةل ص 2000
(ل 49لل جملةةةةة اللسةةةةاا ال ةةةة يبل ن المصــــطلحّية العربيــــة بــــين القــــديم والحــــديثل -2

 (ن 93ةل ص 2000
 (ن 35ةل ص 1999(ل 48لل جملة اللساا ال  يبل ن المعجم العلمي المختصل -3

( 9* شةةةة د لل اطةةةةدن لال ظةةةة  الوحةةةةد لحةةةةتل ات اللسةةةةانياتلل جملةةةةة ال ظطي ةةةةةل ال ةةةةدداا  
 (ن 363ةل ص 1993ل1994(ل 10  

لل جملةة اللسةاا ييانمنهجية وضل المصطلحات الجديدة في الم* عريد ال محملل  جي  محةدن ل
 (ن 57ةل ص 1985(ل 24ال  يبل ن 

لل وةطمل حبةةو   دراسةةات ال عةة    ةةوااق ال عةةة  ن  يا ةةال نظريــة الترجمــة* عظي ةةل اطةةدن ل
 ة(ن 1989 تونسق الاسسة الون ية لل عة  الت قيت  الدراسات   ي  احلكطة(ل 

ـــةالمصـــطلح اسلســـني العربـــي وضـــبط ال* عطةةة ل أمحةةةد خمتةةةارن ل لل جملةةةة عةةةا  ال)كةةة ل منهجّي
 (ن5ةل ص 1989(ل 3(ل ن 20م  

ًالةل حسني س يدن ل ةل 2001(ل 21لل جملةة الت  يةتل ن واقل التعريب من أل ـه إلـى يائـه*غ
 (ن 41ص 

المعجـــــم الموّحـــــد للمصــــطلحات اللســـــانية، أيُّ مصـــــطلحات سيِّ * غل)ةةةةاال محةةةةت)ىن ل
 (ن 146ص  ةل1998(ل 46لل جملة اللساا ال  يبل ن لسانيات
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(ل 6(   5لل جملةةةةة جمطةةةة  اللغةةةةة ال   يةةةةة األرد ل ن تعريــــب أب اقتبــــا * اوةةةةلل عريةةةةد احلةةةةتن ل
 (ن 106ةل ص 1979

لل ت عةق ايةا الةديمل عثطةاا نحو نظرية لسانية  اجتماعية للخطا  اسربي*  ا ل ل ر ج ن ل
 (ن8ةل ص 1997(ل 1استل جملة نوا ال ن 

لل وطمل أشغال اللتقةى الةد   الثالة  ي المصطلح اللساني* ال)ه يل عريد القادر ال)اسان ل
 تةةةةةةونسق م بةةةةةةً الدراسةةةةةةات  األحبةةةةةةا   -6-ةل سلسةةةةةةلة اللسةةةةةةانيات 1985اللسةةةةةةانيات عةةةةةةاة 

 (ن 549ة(ل ص 1986املقتحادية  املجتطاعي ة  ا ام ة التونسيةل 
اسةتل ج يةدم لل تقد   ت عةق ايةا الةديمل عثطةاا االزرواجية الل وية*   جسوال تشارلًن ل

 (ن 9اةل ص 1404ر ي  األ ل  30(ل األر  ا  3945 اليوة(ل ن 
 *  يشطاال جوشوا

لل تقةةد   ت عةةةق ايةةا الةةديمل عثطةةاا اسةةتل ج يةةدم  اليةةوة(ل سوســيولوجيا الل ــةل -1
اةةةل 1404 ةة)   19(ل األر  ةةا  3933اةةةن ن 1404 ةة)   12(ل األر  ةةا  2927ن 
 (ن 9ص 
لل ت عةةةة  ت ليةةةتق ايةةةا الةةةديمل عثطةةةاا اسةةةتل التطبيقـــيعلـــم االجتمـــاع الل ـــوي ل -2

 (ن 9اةل ص 1404 )   26(ل األر  ا ل 3939ج يدم  اليوة(ل ن 
  * القا ال علا 

ـــةل -1 ـــة العربي ـــة المعجمّي ةل 1998(ل 46لل جملةةةة اللسةةةاا ال ةةة يبل ن إشـــكالّية الدالل
 (ن  58ص 
ـــة والتطبيـــقل -2 ل جملةةةة اللسةةةاا ال ةةة يبل لإشـــكالية توحيـــد المصـــطلح العربـــيا النظري
 (ن77ةل ص 1989(ل 32ن 
علم المصطلح بين علم المنطق وعلم الل ةا العناصـر المنطقيّـة والوجوريّـة فـي ل -3

 (ن 81ةل ص 1988(ل 30لل جملة اللساا ال  يبل ن علم المصطلح
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(ل 27لل جملةةة اللسةةاا ال ةة يبل ن المصــطلح الموّحــد ومكانتــه فــي الــوطن العربــيل -4
 (ن 81ةل ص 1986

لل يق عةةةةً  الةةةةديمل المعجــــم والقــــامو ا ر اســــة تطبيقيــــة فــــي علــــم المصــــطلحل -5
الريوشةةيخا  اطةةد الةةوادين أعطةةال نةةد م قضةةايا الحةةتل  ي ااداب  ال لةةوة اننسةةانية ي 

 (ن 219(ل ص 2ةن  ا طديةق متري ة  ضالة(ل   2000مارع  11-10-9مك اع 
ــل -6 لل جملةةة اللسةةاا ال ةة يبل دها وتوليقهــاالنظريــة العامــة لوضــل المصــطلحات وتوحي

 (ن 7ةل ص 1980(ل 1(ل   18م  
ـــة* جمطةةة  اللغةةةة ال   يةةةةن ل لل جملةةةة جمطةةة  اللغةةةة ال   يةةةةل رتابـــة اسعـــالب اسجنبيـــة بحـــروف عربّي

 (ن 83ةل ص 1963(ل 16  
 * اس تل ايا الديمل عثطاا 

 (ن 44ةل ص 1991(ل 178لل جملة ال)يحلل ن علم االجتماع الل ويل -1
لل ج يةةةدم  ال يةةةاب(ل مـــل جديـــد حمـــية الميينـــي فـــي ترجمـــة اسعمـــال اللســـانيةل -2
 ةن 2005مايو  5(ل ا طيس 13464ن 

ةل 1980(ل 46لل جملةةةةةةة جمطةةةةةة  اللغةةةةةةة ال   يةةةةةةةل   الســــــوابق واللواحــــــق* خمتةةةةةةارل اطةةةةةةودن ل
 (ن13ص 
ية لل يق تأسةةةةيس القضةةةةةصــــيا ة المصـــــطلح وأسســــها النظريـــــة* السةةةةديل عريةةةةد السةةةةةالةن ل 

امل ةةةةةتالحي ةن ععةةةةةداد جمطوعةةةةةة مةةةةةمل األسةةةةةاتام ا ةةةةةام ينين  تةةةةةونسق الاسسةةةةةة الون يةةةةةة لل عةةةةةة 
 ة(ن 1989 الت قيت  الدراسات   ي  احلكطة(ل 

لل وةطمل أشةغال جهور المجمل العلمي العراقي في وضـل المصـطلحات* متلوبل أمحدن ل
 تةةةونسق م بةةةً  -6-ات ةل سلسةةةلة اللسةةةاني1985اللتقةةةى الةةةد   الثالةةة  ي اللسةةةانيات عةةةاة 

 (ن 519ة(ل ص 1986الدراسات  األحبا  املقتحادي ة  املجتطاعية  ا ام ة التونسي ةل 
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ًيمعجـــم م ـــررات علـــم المصـــطلح* ل ً   -  نسةةةا -ل ع ليةةة عةةة يبل الحةةةادر مةةةمل ماسسةةةة عيةةة
ISO)  (ل ت عةةةق ال  طةةة ال   يةةة للطوا ةة)ات  القةةاييسل جملةةة اللسةةاا ال ةة يبل 1087(التو ةةية
 (ن 201ةل ص 1983(ل 22ن 

(ل يونيةةةو 1(ل   38لل جملةةةة القتتةةةلل مةةة  تعريـــب اسســـماا اسعجميـــة* ال لةةةو ل أمةةةنين ل
 (ن 56ةل ص 1911(ل يوليو 1(ل   39(نم  561ةل ص 1911

لل جملةةة نــدوة توحيــد منهجيــات وضــل المصــطلح العلمــي العربــي* مكتةةت ت سةةيت الت  يةةتن ل
 (ن 175ل ص ة1980(ل 1(ل   18اللساا ال  يبل م  

لل جملة اللساا ري ّية تعريب السوابق واللواحق في الل ة العربية* اهلالال التهاما ال اجان ل
 (ن63ةل ص 1983(ل 21ال  يبل ن 

 * الي لل اطد حلطا 
وطمل  قاج  ند م ل ر اسة تقويمية لحصيلة المصطلح اللساني في الوطن العربيل -1

  ةة  تق دار  قةةدة اللسةةانيات ي األقتةةار ال   يةةةنة    ةةوااق ت1987جهوي ةةة  ال  ةةا  عةةاة 
 (ن 287ة(ل ص 1991الغ ب انسالمال 

(ل 28لل جملةةةةةةة اللسةةةةةةاا ال ةةةةةة يبل ن المصــــــطلح اللســــــاني وقــــــامو  اللســــــانياتل -2
 (ن 29ةل ص 1987

لل وةطمل  قةاج  ال ةد م ال لطي ةة المعجم المختصا مالحظـات مصـطلحّية ولسـانيةل -3
ال ةةةة يب الخةةةةتصل  الةةةةر ن طتهةةةةا ع ي ةةةةة ال ظطي ةةةةة  تةةةةونس عةةةةاة الثالثةةةةة    ةةةةوااق لال ظةةةة  

 ة(ن 1996ةن     تق دار الغ ب انسالمال 1993
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كشا ِالمصطلحاتِا جسرية
788

ِ
(A) 
abstand language: 106, 241, 243, 245, 343. م

مم  .abusive language: 135, 231, 236مممممممممممممممممممممم

accent: 117, 118, 119, 183, 184, 322, 345, 348, 349, 350.م

acceptability: 250, 274.  م

acceptance of language planning: 141. م

accomodation: 88. م

acrolect: 56, 124, 224, 336, 337, 338, 339. م

act of communication: 138. م

act of speech:144. 

adstrata:106.  

adstrate language: 185, 192, 243, 244.  م

adstratum: 106, 241, 242.  م

allolects(s): 57, 130, 224.  م

altaic languages: 131, 134, 162, 169, 171.  
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american indian languages: 132. 

amerindian languages: 132, 201.  

amorphous language: 95, 253. م

ancestor language: 102, 184, 186, 227, 309, 310. م

anthropolinguistics: 76, 77, 207. م

anthropological linguistics: 30, 76, 77, 207, 208. م

antilanguage: 107, 246, 257. م

applied sociolinguistics: 79. م

argot: 48, 60, 125, 158, 161, 162, 165, 166, 171, 177, 181, 226, 300, 301, 304, 305, 326, 

م  .354 ,346

austronesian: 131, 162, 176.  

authorial we:137.م

avoidance language: 101, 238, 270.  

(B)ِ

baby talk: 234. م

baltic languages: 132, 162, 165.  

baltic-slavic languages: 132.  

base language: 116, 233.  

basic language:116. مم

basilect: 120, 224, 336, 337, 338, 339, 341.  م

bidialectal:145. م

bidialectalism:145, 248, 269.  

bidialectism: 145, 269.  

bilingual: 149, 252, 260, 312, 313, 315.  

bilingual community: 324. م

bilingualism: 149, 260, 312. م

borrowing:200. م

broad diglossia:149.  

(C)ِ

cant: 38, 60, 126, 161, 201, 203, 226, 299, 300, 301, 304, 305, 326, 345, 348.م

casual: 202, 226.  م

casual speech: 130, 236. م

celtic languages: 132, 162, 163, 164, 173.  

centum languages: 132, 162, 164, 203.  

ceremonial language(s):101, 200. م

child language:100. م

class dialect: 61, 109, 235. م

classical language: 95, 159, 161, 238, 268. 

closed network: 87.  

code: 100, 121. 

code mixing: 137  مم

code selection: 136. م
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code switching: 136, 197, 201. م

cognate language:103, 227, 278. م

colinguisme: 120, 264. م

colloquial: 46, 115, 185, 202, 292, 293, 294, 296. م

colloquial language: 115, 233, 292.  م

colloquial speech: 185, 293.  

colloquial style: 293. م

colloquialism: 38, 115.  م

colonial language: 107, 192, 227. مم

common language: 61, 93, 94, 219, 231.  

competence: 183.م

compromise language: 94, 227.  م

conformity: 140. م

conservative speech: 131, 186. م

consultative speech: 131, 299. م

contact of language: 142, 224.  

contact situation:139. م

contact vernacular:116.م

contemporary language: 95.  م

convergence: 151. م

conversation code switching: 136. مم

core dialect:113, 235. م

corrupt language:125.  م

courtesy form: 136, 235. م

creative language: 267. مم

creole: 61, 123, 125, 159, 162, 165, 172, 185, 195, 210, 284, 285, 286, 287, 289, 292, 

321, 336, 337, 338, 339.  

creole language: 48, 125, 265, 336, 337. م

creole continuum: 55, 124, 210. م

creolization: 147, 156, 158, 219, 264, 273, 286.م

creolized language: 125. م

cultivated dialect: 114, 227. م

cultivated speech: 131. م

cultural language: 99, 219, 268. م

(D)ِِ

daughter language: 104, 187, 235. مم

decode: 139, 197, 198, 217. م

decoding: 139, 199.  

decreolization: 147, 263, 264, 321.   

dedialectalization: 145, 263. م

deficit theory: 87, 235. م

deliberate speech: 131, 186, 298. م
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descendant language: 103, 187, 192, 196, 235, 330. م

descriptive sociolinguistics: 79. م

م .determinism: 87م

dialect: 108, 109, 222, 223, 224, 321, 340. م

dialect borrowing: 147, 188, 200. م

dialect boundary: 188. م

dialect continuum: 109.م

dialect differences: 145. م

dialect distance:147.م

dialect écrit conventionnel (french term): 111, 238. م

dialect mixture: 146. م

dialecte non différéntiel (french term):111.م

dialect splitting: 145, 234. م

dialect study: 83. م

dialect switching: 146.  

dialect variant: 146.   م

dialect variation(s): 146. م

dialectalization: 145. م

dialectologie social (french term): 83. م

dialectologist: 84, 274. م

dialectology: 30, 81, 82, 239, 321. م

dialinguistics: 82, 254. م

diatype:112, 246.  

diffusion: 92.مم

diglossia: 58, 148, 150, 260, 312, 314, 315. م

diglotte: 139, 249, 260.  م

discourse: 119, 280, 281, 282, 283, 284.  

displaced language: 106, 245, 258, 345. مم

divergence: 151. م

diversification of  dialect: 111, 272. م

dominant dialect: 114. م

dominant language: 106, 236, 238, 269. م

double-nested diglossia: 149. م

dummy diglossia: 120, 247. م

dynamic sociolinguistics: 79.  

(E)ِ

early language: 96. 

: 205.european languages-east indoم

elaborated code: 99, 100, 193, 202, 217,  227, 232, 332, 333. م

endoglossic language: 46, 79, 182, 247, 248, 258.م

ethnic dialect: 111.م

ethnic variety: 111.م
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ethnographic linguistics: 76, 78, 210, 211. م

ethnography of communication: 49, 83, 210. م

ethnolinguistics: 29, 76, 77, 208, 209, 211. م

ethnosociolinguistics: 80.  

euphemism: 138.ممم

exoglossic language: 46, 97, 247, 248, 251, 258.  

expanded pidgin:122.  م

eye dialect: 113, 235.  

(F) 

face-to-face communication: 139, 250. م

familiar speech: 131, 227.  

familiar(ity): form: 136, 270.  م

familiarity:136. م

finno-ugric: 132.  

fino-ugric: 132.  

first language: 187. م

folk dialect: 114.  

folk speech: 295. م

foreign language: 227, 236. مم

foreign talk: 139.  

formal dialect: 111. م

formal form:135. م

formal nonstandard dialect: 111. م

formal pronoun: 135. م

formal speech: 131, 186, 298. م

formal standard dialect: 111, 251. م

frozen speech: 131, 236, 297. م

fused bilingualism: 219. 

(G)ِ

germanic: 133, 134.  

gesture language: 334.  

ghetto language: 98.  

greek: 205.مم

greeting: 139.  

group dynamics: 210.  م

group jargon:128.  

(H)ِ

hellenic languages: 133, 205.  

high language: 99, 312. م

high variety: 137. م

historical dialect: 111, 268. 
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hittite: 133.  مم

homogloss: 147, 259. م

honorific: 136, 196.  

honorific form: 137.  

honorific pronoun:137.  م

humboldtism: 86, 162, 175, 176. م

hybrid: 117, 284, 285, 288, 290, 291.  

   hybrid language: 117, 231. م

   hybrid structure: 117. م

hybrid word: 117, 286, 290. م

hybridized language: 117. م

hyper formal speech: 131, 298. م

hypercorrection: 135, 182.  

hypercreolization: 147.  

hyper-urbanism: 122, 224, 263. م

 (I) 

idiolect: 39, 135, 222, 223, 224. م

idiom: 128, 226, 345, 350.  

idiomatic expression: 129. م

idiosyncratic dialect: 113. م

idiot salutations: 139. م

illiterate language: 98, 236. م

immigrant accent: 119. م

immigrant language: 97, 235, 278, 331. مم

improper speech: 132. م

impure language: 117.م

independent bilingualism: 271.  م

indigenous language: 102, 184, 220, 238, 266, 356.    

individual bilingualism: 271. مم

indo-european languages:170, 201. م

indo-hittite: 133, 162, 170. 

informal form:136. 

informal nonstandard dialect: 111. م

informal pronoun: 136. مم

informal standard dialect: 111.  

interaction: 140. م

interethnic communication: 139.  م

intergenerational code-switching: 139, 219. م

interlanguage: 94, 95, 257, 290. م

intimacy: 136.  

intimacy signals: 136.  

intimate pronoun: 136. م
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intimate speech: 136. م

intragroup communication: 140, 252.  

isoglosses: 330.  م

isolect: 130, 224.  

isopleth: 251, 265. م

italic languages: 133, 162, 164.  

(J) 

jargon: 38, 47, 48, 49, 125, 126, 127, 217, 226, 301, 302, 304, 327, 346, 348, 353.  

(K)ِ

keltic languages: 133, 162, 163, 164, 173.  

 (L) 

langage- source (french term): 102, 278. م

language: 57, 91, 190, 191, 192, 220, 222, 223. م

language attitude(s): 30, 58, 107, 143.  م

language change: 141, 143.  

language choice: 31, 58.   

language conflict: 142.  

language contact: 142, 316.  

language death: 141. م

language development: 141, 238. م

language dominance: 144. م

language family: 143, 188. مم

language maintenance: 31, 58, 141, 236, 238. 

language maintenance and shift: 58. م

language planning: 30, 58, 143. 

language planning and standardization: 58.   

language purism: 142. م

language purity: 142. م

language relationship: 145.   

language shift: 31, 58, 141, 308.  

language social context: 89, 250. م

language strata: 142. م

language switch: 142.  

language universality: 143.  

language universals: 143.  

language variation: 306.  

language varieties: 146.  

langue: 90, 182, 183.  

langue cible: (french term): 194.  م

langue- source (french term): 102.  

la sociolinguistique variationniste(french term): 85, 306.  م
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level of language: 146. م

lingo: 299, 300, 304, 326. م

lingua: 92.  م

lingua franca: 123.  

linguist: 83. 

linguistics alternation: 144.  

linguistic anthropology: 76, 207, 208. م

linguistic change: 141, 308.  

linguistic community: 142, 323, 328.  

linguistic demography: 82, 210. م

linguistic determinism: 85, 270.  

linguistic diversity: 145. م

linguistic equality: 144. م

linguistic exogamy: 145. م

linguistic inequality: 144, 251, 257. م

linguistic island: 143.  

linguistic isle: 143. م

linguistic minority: 97, 143, 270. م

linguistic relativity: 85, 238, 266. م

linguistic repertoire: 89.  

linguistic substratum: 243.  

linguistic superstratum: 243. م

linguistic taboo(s): 138. 

linguistic variety: 272.  

linguistics: 51, 52, 66, 67, 207,212, 240, 254.  

literary dialect: 114. م

literary language: 98, 269. م

little language: 100. م

liturgical language: 99. مم

low germanic: 133.  

low mesolect: 112, 337, 338. م

low teutonic: 133.  

low variety: 137.  

(M)ِ

macrosociolinguistics: 30, 31, 80, 253. م

macro-sociology of language: 80, 253. م

manner of discourse: 119, 130. م

matrilect: 124, 337. م

mature standard language: 97, 219, 250. م

meaning: 190, 220. م

mesolect: 124, 224, 336, 337, 338, 339, 340, 341. م

message: 222. م
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microsociolinguistics: 30, 80, 253.  

mid mesolect: 337, 338.  م

middle language: 96. مم

minority language: 79, 270, 238, 356. مم

mixed language: 125. م

mixing: 147.  

mixture of dialect: 146.  

modern language: 236. مم

modified language: 227, 238.  

modified natural language: 97, 220, 250.  مم

monoglot: 147. م

monolingual: 148, 259. م

monolingualism: 148, 259. م

mother dialect: 113. م

mother –in- law language: 101.  

mother language: 93, 187, 217, 229, 236. مم

mother tongue: 55. م

multidialectal: 147, 269.  م

multilingual: 150, 248, 262, 324. م

multilingualism: 150, 249, 262, 271.م

multinational state: 152. م

mutual intelligibility: 140, 275, 317.  

(N)ِ

national language: 96, 267.  

native language: 102, 184. 

negative prestige: 137. مم

negative politeness strategy: 137. م

neo-humboldtism: 86. م

network theory: 87, 228. مم

neutral language: 107, 268. مم

noa word: 138, 182, 196. م

non “U” language: 99, 257.  

non “U” usage: 99.  

non native variety: 136, 220, 251, 257.  

non-standard speech: 132. م

non standard varieties: 275. م

non-propositional greeting: 139.  

non-standard dialect: 110, 295. م

non-standard language: 96, 219, 257.  

non-verbal interaction: 257.  

 (O)ِم

occupational dialect: 114, 321. مم



 

 

385 

occupational language: 101.مم

oratorical speech: 131, 297.  

ordinary language: 108, 269,  278. م

overcorrection: 135, 256.  

(P)ِ

panlectal: 130, 220, 222. م

paradiastole: 136. م

paralogue: 126, 195, 264, 265. م

parent language: 102, 184, 187, 217, 309. مم

parlance: 130, 226, 265. م

parler: 117, 198, 217, 265.  

parole: 57, 90, 91, 182, 183, 280, 281, 282. 

patent language: 103.   

patois: 48, 128, 226, 292, 294, 295, 296. م

peer language: 101.  

performance: 183. مم

peripheral language: 104, 255, 256, 268, 334. مم

phatic: 54. م

phatic communication: 139. م

phatic communion: 139, 202.  

phatic function: 140. م

phatic language: 107. م

pidgin: 50, 122, 156, 158, 159, 161, 162, 165, 173, 174, 181, 195, 203, 219, 226, 231, 

256, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 301, 355.  

pidgin english: 123. 

pidgin language: 122, 231. 

pidgin french: 123.  م

pidginization: 147, 273.  

plain speech: 130, 185. م

planned language change: 143.  

plurilingual: 150, 249, 262. م

plurilingualism: 150, 249, 262, 271.  

politeness formula: 135. م

politeness form: 135,  272. م

politeness strategy: 137, 238. 

politeness substitute: 135. م

polyglossia: 150. م

polyglot: 150, 249, 261. م

polyglotism: 63, 151, 249. م

polyglottism: 151, 219, 249, 261. م

positive politeness strategy: 137, 219.  

positive prestige: 137.  
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post-creole continuum: 147, 264, 336, 338.  

pragmatics: 138. م

prakrit: 128, 158, 161, 162, 168, 292, 294, 295, 296. م

preliterate language(s): 97, 217, 219, 220, 251, 255. م

prestige center: 144. م

prestige dialect: 114. م

prestige language: 98, 233.  

prestigious dialect: 114, 266.  

primary language: 184, 227. مم

primitive language: 187, 267. مم

propositional greeting: 139. م

proverbial expression: 130.  

provincialism: 120, 238, 271. م

pseudo-correction: 135.  

pure language: 107, 236. 

purism: 271.  

(R)ِِ

ramified language: 103. م

regional accent: 119, 236. م

regional dialect: 30, 112, 202, 267, 272. مم

regional language: 96, 268. 

regional usage: 272.  

regionalism: 38, 120, 238, 272. م

register: 55, 98, 129, 226, 303, 304. م

réjoration (french term): 147. م

related language: 104. مم

religious dialect: 267. م

religious language: 99, 267, 356. م

repertory: 89. م

replacing language:106, 245, 258, 345, 354. م

restricted code: 99, 100, 193, 217, 227, 232, 332, 333.  

restricted language: 100, 231, 277.  م

restructuring of dialect: 147, 258. م

royal we: 137.  

rural dialect: 111, 236.  

(S)ِ

sabir: 116, 117, 158, 159, 162, 168, 172, 174, 284, 286, 291, 326. م

sapir-whorf hypothesis: 86, 87, 162, 167, 171, 203. م

satellite language: 107, 233. م

satem languages: 133, 162, 168, 204.  

scandinavian: 133, 162,170.  

seaspeak: 101, 216. م
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second language: 269. مم

secondary language: 185, 269. م

semi-formal speech: 131, 219, 226, 266, 298. م

sense: 181, 183, 222. م

sexist speech: 138. م

sex-neutral pronoun: 138,  251. م

sex-neutral word:138, 251. 

situation: 189.  

situation context: 189, 268. م

slang: 38, 60, 126, 181, 226, 303, 304, 305, 326, 345, 347, 348. 

social accent:199. م

social acceptability: 151. م

social class: 151. م

social dialect: 321. مم

social dialect variation: 146, 268.  

social language: 107.  

social linguistics: 74. م

social restructuring of dialect: 147. م

societal multilingualism: 58. م

sociolect: 110, 224. م

sociolectal variation: 151. م

sociolinguist: 84, 274. م

sociolinguistics: 11, 12, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 55, 56, 66, 67,  184, 207, 240, 253.  

sociolinguistique interactionnelle (french term): 30, 80.  

sociology of language: 27, 28, 29, 31, 32, 33, 54, 74, 75. م

source language: 102, 181, 220,  227, 235. م

special dialect: 130.  

special language: 101, 227, 233.  

speech: 120, 183, 280, 281, 282. م

speech act(s): 30, 144.   

speech act theory: 144.  

speech community: 151, 323, 326, 327, 328, 272. م

speech event(s): 30, 151.  

spoken language: 90, 108, 230, 280. م

standard dialect: 110. م

standard language: 93, 340.  

standard speech: 131. 

standard variety: 137.  م

standardization: 58, 273, 359. م

status marker: 137. م

stereotype: 130. م

stereotype expression: 131. م

street dialect: 113, 233. م



 

 

388 

stress: 183, 184. مم

structural dialectology: 82. مم

style of discourse: 119. م

sub-dialect: 113, 130. م

subordinate dialects: 114. 

subordinating language: 185, 245.   م

subsidiary dialect: 238, 269. م

substandard dialect: 110, 252. م

sub-standard speech: 131, 252. م

substrata: 105, 241. م

substrate: 105, 241, 336, 341, 342, 343, 344, 345. م

substratum: 105, 219, 241, 242, 336, 341, 342, 343, 344. مم

substratum theory: 87. م

sub-variety: 137. م

superimposed language: 104, 185, 191, 192, 205, 343. م

superordinate dialects: 114.  م

superposed dialects: 114. م

superstratum: 104, 105, 185, 241, 242, 336, 341, 343, 344.  

(T)ِِ

T form: 135.  

taboo: 65, 137. م

tabooed word(s): 138, 232. 

tabous linguistique (french term): 138.  

target language: 194.  

teacher talk: 101, 216.  م

technolect: 131, 222, 223, 340. مم

temporal dialect: 112, 321. م

teutonic: 133, 162, 169.  

thai, tai: 134, 162, 169.  

tia-chinese: 134.  

tibeto-himalayan: 134. 

tibeto- burmese:133, 134.   

tongue: 92. م

trade language: 123. م

triglossia: 149, 261. م

turanian: 133.  

turkic: 133, 204.  

turn-talking: 140. م

 (U)ِ

ubangi: 134, 162, 165, 166, 227.  

ugric: 134, 162, 175.  

unilingual: 148, 259. م
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union language: 95, 227, 236. م

universal language: 92, 95.  

unnatural language: 253. م

upper mesolect: 124, 337, 338. م

ural-altaic family: 134.  

ural-altaic languages: 134, 169.  

uralic: 134, 162, 175. م

urban dialect: 111, 227, 236.  

urban dialectology: 83.  م

urbanism: 238. م

usage of language: 142.  

(V)ِ

V form: 135. مم

variable socio-linguistique (french term): 147.  

variation: 306. م

variation of language: 85, 146. م

variety: 85, 137, 306. 307. 341. م

verbal interaction: 140. م

verbal repertory: 89. م

vernacular: 38, 116, 222, 223, 292, 293, 294, 296, 326. 

vernacular language: 116. م

vulgar language: 107, 231. م

vulgarism: 107.  

(W)ِ

wave model: 88, 227.  

wave theory: 49, 88, 328, 330.مم

whorfian hypothesis: 86, 162. م

whorfianism: 86, 162. م

world language: 93. مم

writing dialect: 229, 235. م

written language: 108, 229.  

(X)ِِ

xenolect: 130, 224.  

(Y)ِ

young standard languages: 97, 250, 278. م
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 قائمة المحتويات
 1للللللللللللللللللللللللللللللللللللللشكر وتقديرللللللللللللللللللل

 2للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالمقدمة

 14للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالتمهيد
 15للللللللللللللللللللللللللللللللللللليلي للسانياتأوالصا نظرية انتقال المصطلح في التا يخ التح

 sociology of languageلانياصا حول م هومي )اجتماعيات الل ة( 
 27لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللsociolinguisticsو)اللسانيات االجتماعية( 

 33للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالثاصا تحليل وص ي لمصار  الد اسة
 34للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللال اج  -1
 54لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكتت ال عةال -2

 60للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسارد -3
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 64للللللللللللللاال صل اسولا تصنيف مصطلحات اللسانيات االجتماعية

 66للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللأوالصا مصطلح العلم )اللسانيات االجتماعية( وفروعه
 83للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللانياصا مصطلحات )الباحث( في اللسانيات االجتماعية

 84لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالثاصا مصطلحات التنوعات الل وية
 85لللللللللللالحتل ات ا ا ة مب)هوة الت وعات اللغوية   ال   يات  ال) ويات الر ت)س اا -1
 88للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمحتل ات  واا  الت وعات اللغوية -2

 92ننننننننننننننننننننجمال الدمللة على الدى املنتشاري للغةننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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