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 دراسة مقارنة –في اللغتين العربية والكوردية   Linguisticsرجمة مصطلح ت
 

  تحسين قادرمحمد

 حامّت هشمُان ,ولُت التربُت الاظاظُت  ,كعم اللغت الّشبُت 

 ملخص البحث

ا أدق Linguisticsيهذف َزا البدث إلى بُان الترحماث اإلاخّذدة للمفىلح الاهيلحزي )  ًُ (  في اللغخحن الّشبُت واليىسدًت , ُمَخَبي

اث , زم ًلاسن الباخث بحن َزٍ الترحماث في اللغخحن ا الاخٍش ًُ ت, جشحمت لهزا اإلافىلح في اللغخحن , وهاف ًَّ ت واليىسد َُّ وبُان  الّشب

رحماث الىثحرة,مىالْ ؤلا 
َّ
 , وكعمُذ البدث ِلى مدىسًٍ َما : ؼياٌ والخلل في َزٍ الت

ٌ : مفىلح    في الذساظاث ال(  Linguistics)اإلادىس ألاوَّ
 
ت الحذًثت.ل َُّ ت الّشب  غىٍَّ

 في الذساظاث ال(   (Linguisticsاإلادىس الثاوي : مفىلح 
 
ت الحذًثت .ل ًَّ ت اليىسد  غىٍَّ

 ص هخائجه .زم خخمُذ البدث بأبش  

ٌ : مفىلح    في الذساظاث  ((Linguisticsاإلادىس ألاوَّ
 
ت الحذًثت.الل َُّ ت الّشب  غىٍَّ

ل إلى هىه الّلم ومىىله ما لم ٌّذ  اإلافىلح سهحزة أظاظُت في الّلىم, فلِغ َىان ِلٌم بال مفىلحاث , وال ًمىً الخَّ         ـى

ًْ مفىلحاجه , فاإلافىلحاث لها   دوس أظاس ي في إهخاج اإلاّشفت .هىً مخمىىحن ِم

ًَ اإلافىلحاث ال            ٌم َائل ِم
َ
 وكذ ٌهش ه

 
ت هدُجت ؤلاكباٌ ِلى الاظخفادة ل َُّ غت الّشب

 
لل إلى الل رحمت أو الىَّ

َّ
م الت ت ًِ وٍش غىٍَّ

ت , وبعبب غُاب الخيعُم بحن اإلاترحمحن , وان َزا الىم الهائل  َُّ ساظاث وألابدار الغشب ًَ الذَّ ت مفذًسا ِم غىٍَّ
 
ًَ اإلافىلحاث الل ِم

ا هخج ِىه الىشاًبا في الاظخّماٌ وكلًلا  ت للمفىلح ألاحىبي الىاخذ ,ممَّ َُّ للفىض ى وؤلاخخالف بحن الباخثحن, لىثرة اإلاترادفاث الّشب

زا ما حّل الباخث اللغىي )الفاس ي الفهشي( ً فف جشحمت اإلافىلح في الفهم , الامش الزي ال ًالئم ملخمُاث البدث الّلمي , َو

ت( ـاللعاوي في الثلافت الّشبُت ب ر ِىه الباخث فالل زامش بما ًلي :) فمفىلح (1))الّفٍى هفعه (   (Linguistics, ؤلاؼياٌ هفعه ِبَّ

ًْ أحل اظخلشاس خ الفشاُ ِم ما ًمثل جأٍس زا جشحمت َ ما صاٌ ِشلت لإلخخالف وألاخز والشد بحن اإلاترحمحن اللعاهُحن الّشب , وسبَّ

 (2)اإلافىلح اهمىرًحا إلاا َى ِلُه الىلْ الشاًَ في مُذان جشحمت اإلافىلح اللعاوي(.

رحماث الىثحرة للمفىلح الاهيلحزي )        
َّ
ت الّشبُت Linguisticsوأسوم في بدثي اإلاخىالْ َزا ِشك الت ( في الذساظاث اللغٍى

رحماث  الىثحرة اًما في اللغت اليىسدًت, وب
َّ
رحماث الىثحرة .وملاسهتها بالت

َّ
 ُان مىالْ  ؤلاؼياٌ والخلل في َزٍ الت

ذ ) اـىلح ( الزي مجشدٍ وفي البذء, ىالح , فاإلافىلح مفذس مُمي مً الفّل اإلاٍض ًْ بُان لفٍت )اإلافىلح ( في اللغت والـا الُبذَّ ِم

ح الص يُء ًفلح ـالًخا(.ً. ) ـلح (, ورهش ابً فاسط أنَّ ) الفاد والالم والحاء أـل واخذ ًذٌ ِلى خالف الفعاد
ُ
 (3)لاٌ ـل

ٌَ ما بُنهم مً خالف , واـىلحىا ِلى ألامش: حّاسفىا ِلُه واجفلىا (.  ا ظبم ,  (4)وحاء في اإلاعجم الىظُي :) اـىلح اللىُم : صا ممَّ

فىؿ مً لذن هخلق الى أنَّ مادة )ـلح ( جذٌ ِلى مّجى اإلافالحت , وول ما َى لذ الفعاد والخالف , والاجفاق ِلى ش يء مخ

ت مً الىاط فاق كىم ِلى حعمُت الص يء باظم ما ًىلل ًِ مجمِى ىالح ِباسة ًِ اجَّ ة بلىله: ) الـا فاث ِذَّ , واوسد الجشحاوي حٍّش

فاق وائفت ِلى ولْ اللفَ بئصاء  ىالح اجَّ مىلّه ألاّوٌ..أو إخشاج اللفَ مً مّجى لغىّي الى آخش إلاىاظبت بُنهما, وكُل :الـا

              (5)اإلاّجى..(.

فم بمّجى ًأحي(  ـلح)  وحزٍس(  اـىلح)  إرن ىالح أو فاإلافىلح,  اجَّ  اظخخذامه ِلى ما جخفق أصحاب اجفاق: ٌّجي الـا

 (6.) مدذد ِلمي مفهىم ًِ للخّبحر

غىٍىن , وبؤسة مً أؼذ البؤس التي جثحر الخىجش بحن الباخثحن , ألنَّ الىثحر مً الىخذ
 
مثل اإلافىلح إؼيالُت هبحرة ًدباسي فيها الل اث ٍو

ىالحي أزىاء هلل اإلافىلح مً لغت ألى أخشي , ولمً َزا  فاق الـا ىالخُت لم جفل بّذ إلى مشخلت الاظخلشاس هًٍشا لغُاب الاجَّ الـا

ائً وان حذًًشا أْن ًدٍى ِلم اإلافىلح ببدث ِلمَي ًخلص ى الىلْ مً حمُْ حىاهبه, وإلى دساظاث مخخففت الىلْ الؽ
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ا وفًلا إلاىهج  ى ِلم يهخم بجمْ وجفيُف اإلافىلحاث, ولْ الالفاً الحذًثت وجىلُذَا ووؽَش ه, فيؽأ ) ِلم اإلافىلح (, َو جدخٍى

 ِلمَي ًلىم ِلى كىاِذ مدذدة.

 وؼهذث الذَّ            
 
 إنَّ ِلم اللغت ساظاث الل

َّ
ا, إال

ً
ً جىىًسا ملحٌى ت في نهاًت اللشن الخاظْ ِؽش وبذاًت اللشن الّؽٍش غىٍَّ

Linguistics)   ) 
 
 ِلى ًذ الّالم الل

َّ
 إال

ً
) دي ظىظحر (, مً خالٌ هخابه اإلاؽهىس ) دسوط  غىّي لم ًأخز مياهخه باِخباٍس ِلًما معخلال

ؽش بّذ وفاجه ِام  في ِلم اللغت الّام (, الز
ُ
ت مً ِلماء  1916ي و مً كبل ولبخه , زم جىىس واصدَش َزا الّلم ِلى ًذ مجمِى

ذ بىاء َزا الّلم ,  Chomsky( و ) حىمعيي   Firth( و )فحرر  Bloomfield( و ) بلىمفُلذ  Sapirاللغت أمثاٌ ) ظابحر  ًُّ ُ
ىزا ؼ (, َو

ر سحاله في أهداء الّال
ُ
ث
َ
عْ مُذاهه, وه

َّ
فه مجمىِت مً زلاتهم في أٌعش ـىسة بلىلهم : ) ِلم اللغت واح شَّ ( َى  (Linguisticsم , ِو

لت ِلمُت ( ّىىن باللغت (7)الّلم الزي ًذسط اللغت بىٍش أًت لغت ِلى وحه الاسك , وبالذساظت الّلمُت جلً الذساظت  –َىا  –, َو

ٌى إلى هخائج مُّىت.التي لها مىاهج مدذدة , وحعخخذم وظائل البدث الّلمي في   الخدلُل والـى

ت بّذما ؼُش الّذًذ مً أفشاد البّثاث الىالبُت إلى  (Linguisticsوأخز مفىلح         َُّ ت الّشب غىٍَّ
 
ساظاث الل له إلى الذَّ ( وٍش

ًْ جخففىا في ِلم اللغت  ت في الّىدة الى أووانهم , ووان مً بحن الّائذًً َم َُّ ( أو في أخذ فشوِه ,   (Linguisticsالجامّاث ألاوسب

ساظاث  في في الذَّ ت التي واهذ مىىلًلا لبلىسة الاججاٍ الـى غ والبدث اللغىي في الجامّاث اإلافشٍَّ فبّذ الّىدة جفذوا للخذَس

هىس مفىلح  ت , ٌو َُّ ت الّشب ت   Linguisticsاللغىٍَّ َُّ  .(8)في الثلافت الّشب

ت الت       َُّ ت الّشب غىٍَّ
 
ساظاث الل َُّ فالذَّ ذ اإلاىاهج الغشب

َّ
 في أواظي ألاسبُّيُاث مً اللشن  (Linguistics ت لم حّشف مفىلح ي جبي

َّ
( إال

ت الخللُذًت مً حهت ,  م بُنها وبحن الذساظاث اللغٍى اإلااض ي , لزا ًيبغي اوالق َزا اإلافىلح ِلى جلً الذساظاث, كفذ الخفٍش

ت التي جبيذ اإلاىهج الف  . (9)ُلىلىجي واإلالاسن مً حهت أخشي وبُنها وبحن الذساظاث اللغٍى

 للمفىلح )الفشوس ي              
ً

ًْ اظخخذم مفىلح )ِلم اللغت ( ملابال ّذ  الذهخىس ِلي ِبذ الىاخذ وافي أٌو َم  (  Linguistiqueَو

مفىلح ِلم اللغت ٌهشث جشحمت , والى حاهب (11) 1941( , ار حّله ِىىاًها لىخابه ) ِلم اللغت ( ِام   Linguisticsأو ) الاهيلحزي    

ى ) ِلم اللعان ( ِىذ الذهخىس مدمذ مىذوس  )  Linguistiqueأخشي للمفىلح )الفشوس ي   . (11)َو

ىاث(          , زم جىالذ  (12)زم ٌهش مفىلح ) ألالعيُت ( لجان واهدُى ِىذ ـالح اللشمادي في جشحمخه لىخاب ) دسوط في ِلم الـا

رحماث ل
َّ
(  في جفاهُف الذساظاث Linguistique( و) اإلافىلح الفشوس ي  Linguistics)اإلافىلح الاهيلحزي ـبّذ رلً الىثحر مً الت

اث  ت ِىذ الباخثحن الّشب منها : ) اللغٍى غت الحذًث ..  –ِلم ألالعً  –فله اللغت  –ألالعيُاث  –اللعاهُاث  –اللغٍى
 
 (13)ِلم الل

 . 

ًَ اإلافىلحاث اإلالابل للمفىلح الاهيلحزي الىاخذ      ( ًمثل الىشاًبا في الاظخّماٌ ,  (Linguistics إنَّ جذواٌ َزا الىم الهائل ِم

اث خٌى  ألامش الزي ًىافي ملخمُاث البدث الّلمي , وأظباب َزا الالىشاب ًمىً اظخيخاحها بّذ ِشك حملت مً اإلالحٌى

رحماث العابلت الزهش , و 
َّ
 واخًذا فئنَّ ما ًلخمُه البدث الّلمي الاكخفاد  في لحارا واهذ َزٍ اإلافىالت

ً
اث مشادفاث ,جؤدي مذلىال

مَّ اخخُاس مفىلح واخذ مً َزٍ الالئدت ظلىُن ًيبغي أْن ًخبىاٍ الباخثىن , واإلاا أنَّ رلً ًىحر ظبُل 
ُ
ًْ ز ت , وِم الىظائل الخّبحًر

 البدث الّلمي .

ت هزهش منها:وأؼاس الباخثىن إلى       الاظباب التي أدث إلى َزٍ الفىض ى في اإلافىلحاث اللغىٍَّ

ت . -1 َُ ت وأإلااه َُّ ت وفشوع حن الّشب , وجىَصِهم بحن زلافت إهيلحزًَّ ً الّلمَي واإلاّشفي للغٍى يٍى  (14)اخخالف مفادس الخَّ

ت في ولْ اإلافىلح الّشبي  -2 ت كىٍش ًت التي جدَىٌ إلى هِض ت الفشدَّ ِز
َّ
ذم الاهترار بالشأي آلاخش.ظُادة الج  اإلاخخفق ,ِو

ب  -3 ٍّش ت , وبزا اهخللذ مؽىالث الخَّ َُّ رحمت الحشف
َّ
ب أو الت ٍّش ت الحذًثت ِلى الخَّ غىٍَّ

 
اِخماد الىثحر مً اإلافىلحاث الل

غىَي .
 
رحمت إلى دائشة اإلافىلح الل

َّ
 (15)والت

      
َّ
 وكذ خل

َّ
رحمت الذكُلت  رحماثل الذهخىس )هماٌ بؽش( وهاكؾ حمُْ َزٍ الت

َّ
للمفىلح   –خعبما ًشأٍ  –, زم وشخها, وأزبذ الت

 (Linguistics . غىٍحن في مفش
 
ى )ِلم اللغت ( الصحُذ مبجى ومّجى, وكذ أخز به أغلب اإلادللحن الل  (16)( ,َو

اث       رحماث التي حاءث بفُغت الجمْ , مثل :) اللغٍى
َّ
ألالعيُاث ( , راهًشا  –عاهُاث الل –وسدَّ الذهخىس ) هماٌ بؽش ( حمُْ الت

لىا اإلافىلح الاهيلحزي 
َّ
م ٌاَش , ار خل رحماث وكّىا في َو

َّ
ً , َما ( Linguisticsأنَّ أصحاب َزٍ الت ًها مً ِىفٍش ( هما لى وان ميىَّ
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 (Linguistic )  ( والّىفش آلاخش َى خشف , )  ف ومّىاٍ ) لغىي ى ِىفش ًفُذ الـى ( الزي ٌىٍى ِالمت الجمْ كُاًظا ِلى  sَو

ت بفىسة الجمْ , وخلُلت ألامش أنَّ خشف )  َُّ هائ ت, ومً َىا حاءث جشحماتهم الِنّ خشي في اللغت الاهيلحزًَّ
ُ
( َىا لِعذ للجمْ  sخاالث أ

رحمت الذكُلت َى) ِلم اللغت  ( ِل
َّ
اللت ِلى الّلم , فُيىن اإلاّجى الصحُذ خعب الت ما للذَّ ى أظاط أنَّ اإلافىلح الاهيلحزي , وإهَّ

 (17)وخذة ـشفُت مخياملت . 

بذو لي أنَّ الترحمت الذكُلت للمفىلح الاهيلحزي )           ًيبغي أْن ًخم بّذ فدق دكُم إلاذلٌى اإلافىلح في     (  Linguisticsٍو

 جُيُت )  Linguistique ( و ) الفشوس ي Linguisticsفهزان اإلافىلحان ) الاهيلحزي  أـىله الغشبُت ,
َّ

 Lingua( ًشحّان إلى اليلمت الال

ت , والالخلت )  ics(, وهي جدمل مّجى) اللغت (, والالخلت )  ( في اللغت الفشوعُت  جذالن ِلى مّجى الّلم أو  ique( في اللغت الاهيلحًز

 (18)الذساظت , فُيىن اإلاّجى: ِلم اللغت . 

  Statistics( و ) ِلم الاخفاء  Physics( و ) ِلم الىبُّت  Economicsت : ) ِلم الاكخفاد ومثله الىثحر مً اليلماث الاهيلحًز        

الُاث   Mathematics . )(19) ( و ) الٍش

ت اليىسدًت الحذًثت . Linguisticsاإلادىس الثاوي : مفىلح )  ( في الذساظاث اللغٍى

ت الحذًثت لم جٍهش في فئرا اهخللىا إلى اللغت اليىسدًت , وبالخدذًذ اللهجت ا       لجىىبُت في إكلُم وىسدظخان هشي أنَّ اإلافاَُم اللغىٍَّ

ت جللُذًت جخق  كىاِذ اللغت اليىسدًت , مثل هخاب )   في ظبُّيُاث اللشن اإلااض ي , ظبلها دساظاث لغٍى
َّ

ت إال دساظاتهم اللغىٍَّ

بي ـ)ظخىوسي صماوى وىسدي ( لةاب ) د, وهخ 1928ِام  (ظُّذ ـذقي وابان )مخخفش ـشف و هدىي وىسدي ( إلاؤلفه ِام (جىفُم َو

ضماوى و, وهخاب )  1929 ًَ  (21 ). 1961ِام  (هىسي ِلي امحن)ىسدي ( إلاؤلفه ِسإ

ً فخشي (,        مىً أْن ٌّذ أِماٌ الذهخىس )ِبذالشخمان خاجي ماسف (, والذهخىس )وسٍا ِمش أمحن (, والذهخىسة )وعٍش ٍو

ًَ الجامّاث  ت , وخاٌو َؤالء الباخثحن الّائذًً ِم ًَّ ت الحذًثت في اللغت اليىسد ماٌ اللغىٍَّ والذهخىس )مدمذ مّشوف( باوىسة ألِا

ت أْن ًذسظىا لغت َُّ ت الغشب ت , إر جأزشوا باإلاىاهج اللغىٍَّ َُّ ت والشوظ َُّ ا مً الجامّاث ألاوسب ت التي جللَى ٌى الىٍشٍَّ هم مّخمذًً ِلى ألـا

هش َزا الخأزش في أِماٌ الذهخىس ) ما في سظالخه للماحعخحر ِام  ( بؽيل واضح , وسٍا ِمش أمحن الحذًثت , ٌو َُّ , خُث  1976والظ

ف اإلاىهج البيُىي في دساظت ك ت ٌو ت وفم هٍٍش ًَّ غت اليىسد
 
 كىاِذ الل

ً
ت ,وهزلً اوشوخخه للذهخىساٍ, مدلال ًَّ غت اليىسد

 
ىاِذ الل

ت .  غىٍَّ
 
 (21)حىمعيي الل

اٍ للمفىلح الاهيلحزي )        ًَّ  إ
ً

( في بدث وؽٍش Linguisticsواظخخذم الذهخىس )وسٍا ِمش أمحن ( مفىلح ) صاوعتى صمان ( ملابال

 (22)صاوعتى صمان ( .  بّىىان ) 1981ِام 

 للمفىلح           
ً

( , وحّله  (Linguisticsفي خحن اظخخذم الذهخىس )ِبذ الشخمان خاجي ماسف( مفىلح ) صماهىاس ى ( ملابال

غىي ) 
 
تهىي صاساوةي صماهىاس يِىىاًها إلاعجمه الل خشي  مثل : ) صاوعتى صمان ( و ) صماه فتَس

ُ
وهأهه ,  (23)واوى ( ت( , ورهش جشحماث أ

ت الاخخُاس واإلافاللت بُنها , وال ًخفى ِلى الذاسط أنَّ مً ؼشوه ولْ اإلافىلح الخىّخذ . هما أـذس الذهخىس  ًترن لللاسيء خٍش

 تي وىسدي ( , معخخذًما  مفىلح ) صماهختظةس تهتواوى بتصماه تن لتجاًةس تمدمذ مّشوف هخاًبا بّىىان : ) ظ
ً

واوى ( ملابال

بذو أنَّ َزا اإلافىلح الاخحر هخب له الاهدؽاس , واـبذ ألاهثر اظخخذاًما مً كبل  Linguistics ). ) (24)للمفىلح الاهيلحزي  ٍو

ت , إر جشحم الباخثىن  ًَّ ت خذر مثله في اللغت اليىسد َُّ الخَ أن ما خذر في اللغت الّشب حن .ٍو الباخثحن ملاسهت باإلافىلححن آلاخٍش

ة , منها : ) صاوعتى صمان ( , ) صماهىاس ى ( , ) صماه ( جشحماث (Linguisticsألاهشاد مفىلح  واوى ( , ولم ًخفلىا ِلى مفىلح تِذَّ

 للمفىلح الاهيلحزي 
ً

 .( Linguistics) واخذ ملابال

رحماث الثالزت للمفىلح         
َّ
زت واوى ( ًخيىن مً زالت, فاكٌى أنَّ مفىلح ) صماه(  (Linguisticsوارا وان لي الخّلُم ِلى َزٍ الت

ى مىسفُم خش ,والالخلت ) ةمىسفُماث ) صمان +  وان ( مىسفُم ملُذ بمّجى ) ةوان + ي ( , اإلاىسفُم ) صمان ( بمّجى  )اللغت (, َو

وان ( الّاسف باللغت , أو الزي خشفخه دساظت ت) صماهـ, فُيىن اإلاّجى اإلاشهب  ل(25)اإلاهىت أو الحشفت ( أو ًأحي بمّجى:) الخبحر في اللغت (

ف لذاسط اللغت , ولِغ للمجاٌ أو الّلم ,هما ًذٌ ِلُه مفىلح الل زا الـى ت  (Linguisticsغت ,َو (  في مّاحم اللغت الاهيلحًز

لُه ُخمل  (27)فارا ألُفذ الالخلت ) ي ( إليها , وهي الخلت جأحي إلاّاٍن هثحرة في اللغت اليىسدًت, منها اليعبت (26). وبهزا  -َىا–, ِو

) ِلم اللغت (, ـبمّجى الّاسف أو الخبحر باللغت , ولِعذ اليعبت ل وان (تالفىسة جيىن اليعبت الى الّاسف باللغت , النَّ لفٍت ) صماه
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(, فهزٍ اليلمت  (,وبعبب ِذم اللىْ بما ارا واهذ اليعبت الى ) اللغت ( أو الى ) ِلم اللغت  (Linguisticsمثلما ًذٌ ِلُه مفىلح 

ولزا فملُذ جشن َزًً اإلافىلححن,  بهزا الترهُب أو الفىسة فُه إؼياٌ , والىالم هفعه ًىىبم ِلى مفىلح ) صماهىاس ى (,

 صحًُدا ودكًُلا للمفىلح الاهيلحزي 
ً

ت ( Linguisticsوحّل مفىلح ) صاوعتى صمان ( ملابال ( , والزي ًأحي في مّاحم اللغت الاهيلحًز

 (28)ظت اللغت أو ِلم اللغت .بمّجى دسا

ًْ زالزت مىسفُماث:) صمان + هاط + ي (, اإلاىسفُم )           وألامش هفعه ًىىبم ِلى مفىلح ) صماهىاس ى (, فهزا اإلافىلح ًخيىن ِم

( جيىن اليعبت إلى  صمان ( بمّجى ) اللغت ( , ومىسفُم ) هاط ( بمّجى ) اإلاّشفت (, اي : مّشفت اللغت , فارا ألفىا إليها الالخلت ) ي

رحمت 
َّ
مله دساظت اللغت , ولزا ًبذو ليَّ أنَّ الت الّاسف باللغت ,ومّلىم أنَّ ) الّاسف باللغت ( ًخخلف ًِ اللغىّي الزي مهىخه ِو

ى اإلالابل الصحُذ للمف  Linguisticsالذكُلت والصحُدت مّجى ومبجى لـ)  ىلح ( في اللغت اليىسدًت هي مفىلح ) صاوعتى صمان (, َو

 الّشبي ) ِلم اللغت (.

 

 نتائج البحث :     

ًمثل اإلافىلح الّلمي اللاِذة التي جبجى ِليها الّلىم , لزا الُبذَّ مً جثبُذ اإلافىلح ألاحىبي إصاء اإلافىلح اإلاترحم لُلي  -1

 اللاسيء الابهام والالخباط .

ت الاخخُاس بّن الباخثحن ًمّىن إصاء اإلافىلح الاحىبي ِذًدا مً اليلماث  -2 هم ًتروىن لللاسيء خٍش واإلافىلحاث , وهأنَّ

ذ ا مً َزٍ اليلماث ال ًصح أْن ٌعمى مفىلًحا , ألنَّ  اإلافىلح ٌؽتره فُه الخىخَّ ًَّ فاق واإلافاللت بُنها , والًخفى أنَّ أ  والاجَّ

. 

3-  
 
ت, بل هجذَا في الل َُّ غت الّشب

 
غىي لِعذ وكًفا ِلى الل

 
ت أًما .إؼيالُت حّذد اإلافىلح الل ًَّ  غت اليىسد

ت اإلاىلٌى ِنها ,  -4 َُّ غت ألاحىب
 
 ًِ الاخخالف في الل

ً
العجض في إدسان جفاـُل اإلافهىم, وظىء الخّاوي مْ مفهىم اإلافىلح , فمال

 ًؤدي الى حّذد اإلالابل للمفىلح ألاحىبي .

غىّي , حشاء الفىض ى التي حعىد ال -5
 
ت الحذًثت الّشبُت والذساظاث الًضاٌ الىاكْ الّلمَي ٌِّؾ أصمت اإلافىلح الل غىٍَّ

 
ساظاث الل ذَّ

ت . َُّ رحمت والىلل مً اللغاث ألاحىب
َّ
ت في الت ًَّ ت الحذًثت اليىسد غىٍَّ

 
 الل

 للمفىلح الاهيلحزي  -6
ً

ل البدث اظخخذام مفىلح ) ِلم اللغت ( ملابال ل   Linguisticsفمَّ ت , هما فمَّ َُّ غت الّشب
 
في الل

ت.اظخخذام مفىلح ) صاوعتى  ًَّ غت اليىسد
 
 له في الل

ً
 صمان ( ملابال

 

 الهوامش :    

 . 2اللعاهُاث واللغت الّشبُت : (1)

ت واإلافىلح في الخىاب الىلذي الحذًث:  (2)  . 175-174اللغت الثاهُت في اؼيالُت اإلاىهج والىٍٍش

 , مادة ) ـلح ( . 3/313ملاًِغ اللغت :  (3)

 ( .مادة ) ـلح   521اإلاعجم الىظُي : (4)

فاث :5)  . 22(  الخٍّش

ت وجىبُلاجه الّملُت:  (6)  . 261ِلم اإلافىلح اظعه الىٍٍش

 .52الخفىحر اللغىي بحن اللذًم والحذًث الجذًذ : (7)

 . 42ًىٍش : اللعاهُاث في الثلافت الّشبُت اإلاّاـشة:  (8)

 .  12ًىٍش : وؽأة الذسط اللعاوي الّشبي الحذًث:  (9)

 . 12اللغت: ًىٍش : ِلم  (11)
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جذس بالزهش أنَّ مفىلح ) ِلم اللعان ( ٌهش كذًًما ِىذ الفاسابي في هخابه )  61ًىٍش : مىهج البدث في الادب واللغت  (11) , ٍو

اللت الّامت دون جخفُق بلغت أو أخشي , فيان ملاسًبا  ت مخجًها باإلافىلح هدى الذَّ اللت ِلى الّلىم اللغىٍَّ إخفاء الّلىم ( للذَّ

 . 8.ًىٍش : اللعاهُاث اججاَاتها وكماًاَا الشاَىت:  Linguisticsلح الحذًث  للمفى

 . 21ًىٍش : وؽأة الذسط اللعاوي الّشبي الحذًث:  (12)

 . 62ًىٍش : الخفىحر اللغىي بحن اللذًم والجذًذ : (13)

 . 19-14 اإلاىهجُت ولبي الّشبي ألالعجي اإلافىلح: ًىٍش( 14) 

  . 13لذسط اللغىي :( اللعاهُاث وآفاق ا15) 

 . 79-62: الخفىحر اللغىّي بحن اللذًم والجذًذ :  ًىٍش (16)

 . 63ًىٍش : اإلافذس هفعه : (17) 

(18) Leaners Dictonary  / اإلاىكْ ِلى الاهترهِذ .Learners Dictionary .com ْىٍش : اإلاىك -www.free-medicalٍو

Dictionary.net/ics-html: 

 . 87خلاق في ولْ اإلافىلحاث ًىٍش : دوس الاؼ (19)

 . 19-17ش ى هاو ( تضماوى وىسدي ) بٍَ ًىٍش : سِ  (21)

 َو ًىٍش: سِ  (21)
َ
 . 34واهُذا ه ى وسٍا ِىمه س ئه محن له بىاسي صماهل

ؽش َزا البدث في مجلت ) 22)
ُ
 ( .88(, الّذد ) َي ؼيبحري هى َو اسي سِ ٌىَ و( و

 . 185 -184ي صماهىاس ى ةى صاساو ىهتَست( ًىٍش : ف23)

بْ َزا الىخاب ِام 24)
ُ
 َه ولحر . -, مىبّت حامّت ـالح الذًً 1987( و

 . 35-34ظاصي وىسدي ةى صمان وصاساو ىهتَست( ًىٍش : ف25)

 -. Oxford Wordpower 457( ًىٍش : 26)

 . 117 -115ظاصي وىسدي  ةى صمان وصاساو ىهتَست( ًىٍش : ف27)

ىٍش :   Oxford Wordpower 457( ًىٍش : 28)                                                         .  Dictionary of Linguistic terms 285-288-, ٍو
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 اإلافادس واإلاشاحْ باللغت الّشبُت : - أ

ب / اللاَشة, د.ه /  -1  . 2115الخفىحر اللغىي بحن اللذًم والجذًذ , د. هماٌ بؽش , داس غٍش

فاث -2 ف , داس الؽؤون الثلافُت / بغذاد, د.ث. الخٍّش  , ابى الحعً الجشحاوي اإلاّشوف بالعُذ الؽٍش

 . 2116/ 1دوس الاؼخلاق في ولْ اإلافىلحاث , د. خىسٍت مذان , داس الىخب الّلمُت / بحروث , ه -3

 . 1962/ 5ِلم اللغت , د. ِلي ِبذ الىاخذ وافي , مىخبت نهمت مفش / اللاَشة ,ه -4

ت وجىبُلاجه الّملُت , د. ِلي اللاظمي , مىخبت لبىان هاؼشون / بحروث , د.ه/ِلم اإلافىلح أظع -5  . 2118ه الىٍٍش

 . 2119/ 1اللعاهُاث اججاَاتها وكماًاَا الشاَىت , د. وّمان بىكشة , ِالم الىخب الحذًث / ِمان , ه -6

 . 1/2119لجذًذة اإلاخدذة / لُبُا , هاللعاهُاث في الثلافت الّشبُت اإلاّاـشة ,د. خافَ اظماُِل ِلُىي , داس الىخاب ا -7

 . 2111/ 1اللعاهُاث وآفاق الذسط اللغىّي , د. أخمذ مدمذ كذوس , داس الفىش / دمؽم , ه -8

 . 2/1993اللعاهُاث واللغت الّشبُت, الفاس ي الفهشي , جىبلاٌ لليؽش , ه -9

ت واإلافىلح في الخىاب الىلذي ال-11 حذًث , فالل زامش , اإلاشهض الثلافي الّشبي / اللغت الثاهُت في اؼيالُت اإلاىهج والىٍٍش

 . 1/1994لبىان , ه

( 3( , الّذد) 21اإلافىلح ألالعجي الّشبي ولبي اإلاىهجُت , أخمذ مخخاس ِمش , مجلت ِالم الفىش,       مجلذ)-11    

,1989 . 
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 . 1991اإلاعجم الىظُي , ابشاَُم أهِغ و مدمذ خلف هللا أخمذ, داس الامىاج/ بحروث ,د.ه, -12

/ 2ٌ (, جدلُم :ِبذ العالم َاسون , مىبّت مفىفى البابي الحلبي / مفش ,ه 395ملاًِغ اللغت ألخمذ بً فاسط ) -13

1971 . 

 .1946مىهج البدث في ألادب واللغت, الوعىن وماًُه , جشحمت د. مدمذ مىذوس, داس الّلم للمالًحن/ بحروث , د.ه/ -14

 . 2114/ 1الحذًث , د. فاومت البيىػ ,مفش الجذًذة / اللاَشة ,هوؽأة الذسط اللعاوي الّشبي -15

 

 اإلافادس واإلاشاحْ اإلاىخىبت باللغت اليىسدًت : -ب

 . 2111سولى وسٍا ِىمه س ئه محن له بىاسي صماهه واهُذا ,ئاواث فشخان ٍو ظمان , َه ولحر /  -1

ضماوى وىسدي ) هاو ( د. ئه وسٍ خماوى خاجى ماسف ,مىبّت وىسي  -2  . 1979بغذاد /  -صاهُاسي ِحراق ٍس

ه هيى صاساٍو ي  صماهىاس ى , د. ئه وسٍ خماوى خاجى ماسف ,     َه ولحر , ه -3  . 2114/ 2فه َس

ه هيى صمان وصاساٍو ظاصي وىسدي , سوصان هىسي ِه بذولال , خاهه ي  حاب وبالوهشدهه ٍو ي  حىاسحشا  -4 ظلُماوى ,  –فه َس

 . 2/2113ه
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