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 إشكالية المصطلح اللساني والنقدي في اللغة العربية  : عنوان المداخلة

 عبد الرزاق بوقطوش الباحث : 

 إشكالية المصطلح اللساني والنقدي في اللغة العربية : حادي عشرالمحور ال

 ملخص المداخلة: 
يعـد  الححـث العلمي اليوم الملــــــــــــــيل م ماتـاحـا مقرجيـا مرمـا اـدا في لرابي الجيـا، القتـدي العربي الجـديـد     ت و         

ــلة وثيتة مين المقرص والملــــــيل  نحيث ح يقا ا  يتطحما  وةترانيا  نتوي ما عثر عقف الحاحث يوســــــ  و ليســــــي في  اللــــ
ــ ــيل " نجدلية المقرص والملــــــــ ــطالية الملــــــــ يل  في  طار حديثف عن هذه الجدلية وعحاري "الجيا، القتدي العربي كتانف " شــــــــ

 الجديد".

 -في نظرنا على األلل–نححث في مداخلتقا هذه مسألتين اثقتين ندارس مرما كتانا اديرا نالمدارسة       

ــ" شطالية المليل  في الجيا، القتدي العربي الجديد"  نحل ــــــــــ ي فيف استدراكات كتا، الدكتور يوس  و ليسي الموسوم مــــــــ
 الحاحث في هذا الحتل شديد الحساسية في مجاحت القتد المتشعحة..

نرصــــــــد هذه احســــــــتدراكات على الحتل الملــــــــيلحي الوافد  لى اللغة العربية تحديدا  ونحاول أ  نت  على المعايير العلمية 
 واحد...المعتمدي خطل المااضلة مين الثدائل احصيطحية المترادفة أمام الماروم ال

ونرصــد أيضــا تلم المعايير التي وضــعرا المتجلــلــو  في صــيا ة الملــيل   كما نســتثين األامة التي يعيشــرا الملــيل   
 العلمي والقتدي العربي وسثل تجييرا...

 

 

Presentation summary: 

       Scientific research today considers the term a very important methodological key in reading the 
new Arab critical discourse, as the link between the method and the term is so close that they do not 
cease to cohere and are strongly intertwined with what the researcher Youssef Waglessi  expressed 
in his book “The Problematic of the Term” with the dialectic of the method and the term in the context 
of his talk about this dialectic and the phrase "The New Arab Critical Discourse." 

       In this intervention, we discuss two issues that we are discussing with a book worthy of study - 
in our view, at least  -  
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Dr. Youssef Waglessi's book, entitled "The Problematic of the Term in the New Arab Critical 
Discourse", enumerates the findings of the researcher in this highly sensitive field in the manifold areas 
of criticism. 

We monitor these deductions on the terminological field coming into the Arabic language in particular, 
and we try to stand on the approved scientific standards during the comparison between the idiomatic 
alternatives that are synonymous with the one concept... 

We also monitor those criteria set by specialists in formulating the term, as well as the crisis 
experienced by the Arab scientific and monetary term and ways to overcome it... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية للمشارك  )1( 

 السيد:  

سكيكدة 1973/ 10/04المولود بتاريخ  

0655872718رقم الهاتف:  

bourazek24@gmail.com  :المايل 
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. 2004وبطالورةا آدا،  1992نطالورةا علوم -  

2009حتى سقة1994أستا  التعليم المتوسط )للغة العربية وآدامرا( من سقة -  

2019حتى سقة  2009مدير متوسية من سقة -  

2008ليسانس أد، عربي -  

اامعة نااي مجتار عقانة  2010ومتار    مااستير أد، عام-  

اامعة نااي مجتار عقانة  2016دكتوراه في األد، العام والمتار  -  

لف أنحاث في علوم التربية والتعليم ومتاحت ومقشورات في دورةات ومجطت وطقية  -
 ودولية... 

  1955أوت 20عضو فرةق الححث في مجثر األد، الشعثي واألد، الرامشي نجامعة  -
 نسطيطدي. 

عضو هيئة التحرةر لمجلة كااية للغة واألد، نالمركز الجامعي ميلة. -  

نسطيطدي .يدرس مقياس األد، العربي    1955أوت 20أستا  محاضر في اامعة -
 واحستشراق.. 

للمعقي اهتمامات شعرةة  يطاد ييلق ديوانف الشعري األول  وةعمل على  تمام كتانف في  
نية... احستشراق والدراسات الترآ  

. 2021أصدر روايتف األولى "هجري اليقاميع الحاري" عن دار خيال للقشر والترامة  سثتمثر-  

 

 ( 2)بيان الســـــــيرة الذاتية للمشارك 

 ــ معلومات شخصية:                                                                         1

  احسم و اللتب: شعحا  كحول 
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 وحية لالمة    1987.04.15تارةخ ومطا  الميطد:  

 06.97.28.29.34   الرات :

 kahoulchabane@gmail.com الثرةد اإلل تروني:

 )المؤهالت العلمية(: ــ الشهادات  2

 : شرادي الحطالورةا علوم اليثيعة والحياي    2008 -

 لالمة     –1945ماي   8اامعة  –:شرادي الليسانس في اللغة واألد، العربي  2012 -

 1ناتقة  –اامعة الحاج لجضر   –: شرادي المااستير في نظرةة الشعر  2017 -

       اامعة عقانة    –:التسجيل الجامس دكتوراه العلوم في اللغة واألد، العربي  2022 -

 ــ الخبرات: 3

     : مساعد تربوي نمتوسية فرج هللا الياهر وحية لالمة     (2014 _2016) -

 أم الثوالي      -اامعة العربي من مريدي- : أستا  مؤلت   2018/  2017  -

 سطيطدي    -1955أوت  20ة اامع- : أستا  مؤلت    2019/ 2018 -

 لالمة    -1945ماي 08اامعة   –: أستا  مؤلت   2020 / 2019 -

 نص المداخلة 

 :تقديم

(  ومادام 1المقرص والملـــــــــيل  وارا  لورلة نتدية واحدي كما يتول يوســـــــــ  و ليســـــــــي)      
ــيطحية مقاردي نمعزل عن واررا الثاني  ــية احصـ األمر كذلم فط يمطن للقالد أ  يعالص التضـ

 الذي ح يقام يعثر عقرا وهي  شطالية المقرص.
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لذا نجد أناسـقا أمام مقرص معين في  يعد الملـيل  ماتاحا مقرجيا وآلة من آحتف اللسـانية      
الدراســة   ا اســتعملقا ملــيلحاتف  وملــيلحاتف دو   يرها من الملــيلحات  فتلــير مذلم 
ــاب  عطمة على المقرص المتحع  وإ ا تعددت الملــــــــــيلحات وتداخلت لدك القالد يطاي ن حلــــــــ

 (2نسيط  ظرار المقرص الغالب وت و  المقاهص األخرك هامشية)

الســــــياق يتول يوســــــ  و ليســــــي: "ومن أمارات التلــــــور المقرجي والاوضــــــى  وفي هذا      
( ومن هـذا 3القـتدـية أ  نيثق مقرجـا نـتدـيا ـناســــــــــــــتجـدام ملــــــــــــــيلحـات  يره من المـقاهص...")

وضــــــــع الحاحث -متعثير و ليســــــــي-المقيلق وحتى يطو  المســــــــعى علميا والمثتغى مشــــــــروعا
ين اسـتعمال مقرص معين وملـيلحات  فرضـيات محددي لقتثين هذا التلـور المقرجي والجلط م 

  يره  لت و  هذه الارضيات مقياسا يتحع لتاادي الجلط والاوضى القتدية:

الملــيل  وثيق اللــلة نمقرجف  وتيثيق مقرص نملــيلحات وافدي من  طار مقرجي مغاير  -
 أماري من أمارات عدم التحطم في المقرص.

ف اراا مر  وشــااي يســم  ناحناتا   المقرص  و اراا ملــيلحي محدد ومت امل دحليا ل ق -
 القسثي على شتى المجاحت المعرفية.

فتر الدراســـة القتدية اصـــيطحيا  أو ندري الملـــيل  فيرا دليل على  نشـــائية اللغة الشـــارحة  -
 وربما غيا، المقرص نالمري...

 هيمقة الملـــــــــــــيل  القميي أو الطمقتمي )الشـــــــــــــارد عن المقرص والتامل لطنتماب ألي  طار-
 مقرجي( دليل لائم مذاتف على التشطيم في المقرص المقترص.

داخل الدراســـــة الواحدي دليل على   -ميســـــر-ائتطي الحتول الملـــــيلحية المجتلاة وتعايشـــــرا-
 واود نزعة مقرجية ترجيقية ترقيعية تلفيقية...

تـداخـل الحتول الملــــــــــــــيلحيـة في مراعيـاترـا األاقثيـة األولى يطـاف  تـداخط في القظرةـات -
 المقرجية التي تقتظم تلم الحتول
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وحتى يتوي )ونتلــــــد و ليســــــي( هذه الارضــــــيات وةجعلرا أكثر صــــــطنة في القياس والمعايري 
أضـــــــــــــــاي تلـم االيـات التلــــــــــــــقيفيـة التي امت رهـا  درةس القـالوري في أطروحتـف للتمييز مين  

التوي  الملــــــــــــــيل  القتـــدي وال لمـــة اللغوةـــة العـــاديـــة  وهي من أهم المتـــاييس التي تضــــــــــــــحط  
 احصيطحية للمليل   وهي:

 احستعمال الميرد والمتقوع لغوةا ودحليا.-

الســــــــــــــيــاق الــذي يقتــل الماردي من دححترــا اللغوةــة األصــــــــــــــليــة أو المجــااةــة  لى دححترـــا  -
 احصيطحية الجديدي.

 انتماب الماردي  لى معجم علم من العلوم التي سثق أ  تحددت اصيطحاترا.-

ــرو  )- ــو    توافر الشــــــــ ــة مثل الدلة  الوضــــــــ ــيطحية( في الماردي المدروســــــــ ــاة احصــــــــ اللــــــــ
 (4احختلار  عدم احتمال التأوةل  عدم تعدد الدحلة في المجال احستعمالي الواحد...)

وةجتم و ليســــــي هذه الارضــــــيات وتلم االيات لدك القالوري نمطحظة مرمة هي كو  الترابي  
 (5ترابات األخرك    لم ت ن تاولرا اميعا )احصيطحية ح تتل أهمية عن  يرها من ال

هــذه المطحظــة كــانــت نمثــانــة الركيزي )احدعــاب  على حــد تعثيره( التي مقى عليرــا يوســــــــــــــ   
( صـــــارت  في 6و ليســـــي كتانف كطل  وكا  لد رامرا أيضـــــا في نحوثف األخرك وســـــعى  ليرا)

 .نظرنا  كالدليل المقرجي للقالد عليف أ  يقضحط مرا وح يتعداها..

 :واقع فرضيات وغليسي وآليات الناقوري من هجرة المصطلح النقدي (1

الجيانات اللســـانية مقرا والقتدية على الوافد من الثتافة    مع اناتا  الســـاحة الثتافية العربية من
ــيلحات الجديدي التي لم ت ن مألوفة  ــرات من الملـ ــانية الغربية أدك  لم  لى ظرور العشـ اللسـ

 (.7من لثل نالقسحة للمعجم اللساني والقتدي العربي )
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ة التعامل  ولد شــــرد تعامل القتاد العر، مع هذا ال م من الملــــيلحات ناوضــــى ناتجة عن لل
موعي مقرجي مع هذا الغرةب  وبرذا "تحول المقرص من مجرد وسيلة  لى  اية يستدل نالقص  

 (.8على مدك كاايتف اإلارائية")

 الوعي بالمصطلح وحقيقته:-

عتد يوسـ  و ليسـي فلـط مرما في كتانف  شـطالية الملـيل   نعقوا  "هجري الملـيل  وسـلم 
ق في التقاول من لثل محمد السـر يقي الذي دأ، تسـمية  التجرةد احصـيطحي" أشـاد فيف نالسـث 

انتتال الملـــيل  من لغة  لى لغة أخرك  ومن حتل معرفي  لى حتل معرفي آخر  وحتى في 
اللغة ناســـــــــــــرا  ل ن و ليســـــــــــــي اســـــــــــــتدرن عليف وســـــــــــــمى احنتتال داخل اللغة الواحدي نزوحا  

 (9لغوةا...)

ــلم وعي أهل اللغة نالملــــــ   -يتول و ليســــــي–وحتى نقيس   ــتعين نســــ يل  الدخيل عليقا أ  نســــ
يضحط هذا الوعي احصيطحي نظر في سلم التجرةد احصيطحي الذي عثد السطم المسدي  
الذي وصــــاف وأثقى عليف نأنف وضــــعف وصــــممف نمراري علمية فائتة  وكا )المســــدي( لد ســــماه  

صــتف أ   عدي تســميات ل ق را تلــب كلرا في معقى واحد هو ســلم التجرةد احصــيطحي  وخط
ــيل  الد خيل في هجرتف من لغة  لى لغة أخرك يمر  مثطث مراحل ثامتة ميردي لثل أ   الملـــــ

 يستتر على صورتف األخيري:

ســـماها و ليســـي مرحلة التجرةب  وفيرا يقزل الملـــيل  ضـــياا على الرصـــيد *مرحلة التقبل:  
 المعجمي للغة الثانية.

و ليسـي مرحلة احضـيرا،  وفيرا يالـل دال الملـيل  عن مدلولف   سـماها*مرحلة التفجير:
 وةا م المليل   لى مطوناتف  وةعاد مقاؤه نليا ة أخرك ت و  ميولة...

ســــــماها و ليســــــي مرحلة احســــــتترار  مرحلة حاســــــمة في حياي الملــــــيل      *مرحلة التجريد:
 (10تعوض الليا ة الميولة نميل  تألياي أصيل...)
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(  (Phonétiqueر، لقا المسـد ي في كتانف لاموس اللسـانيات مثاح نملـيل   وكمثال لرذا ضـ 
الــذي تحول من "الاونــاتيــم" في مرحلــة التتثــل  لى "علم األصــــــــــــــوات" في مرحلــة التاجير  لى 

 (11"اللوتيات" في مرحلة التجرةد...)

ــقة هذه المراحل التي كا  فيرا المســــــــدي وو ليســــــــي و يرهم من الغيورةن على الثيئة الحا ضــــــ
للدخيل حااظا عليرا واستاادي مما ورد  ليرا خطل التات  اللساني ال ثير على كل ما هو اديد  
ــا من حيـــث لزومرم وتتحعرم لرجري  ــانوا صـــــــــــــــــارمين مقرجيـ ــة..كـ ــة مجتلاـ ــاحت معرفيـ في مجـ
الملـيل   فسـارعوا  لى الضـحط والتتييد وإيجاد الحلول للـد التجلص من ااثار التي أولعتقا  

ــحعت مرذه المتوحت وانثررت  فيرا متو  ــا  التي تشــــــــــ حت الحداثة الغربية وباألخص  في األوســــــــــ
 مرا...

ولربمــا ولع العــالم العربي في أامــة ملــــــــــــــيلحيــة كــادت تودي نــالجميع لوح نروض الحع   
"علم االصـطالحية للتلـدي لرا. من هؤحب نذكر مشـروع توفيق الزةدي الذي دعا  لى تأسـيس  

ــطل مركز دعا  ليف كل الااعلين واليالات العربية  يطو  العمل فيف على النقدية العربية"   شـــــــــــ
 على ثطثة مراحل:

ارد كـل المؤلاـات القتـديـة من الجـاهلي حتى التر  الجـامس الرجري كمرحلـة    مرحـلة الجرد:-
أولى ثم من التر  الســــادس حتى علــــر القرضــــة كمرحلة ثانية ثم من علــــر القرضــــة حتى  

 علر القتد الجديد.

 وتتم عن طرةق الوسائل الت قولواية الحديثة...  ة الخزن:مرحل-

ــيلحية    مرحلة الدراســـــــة:- ــين يتم ت وةقرم على علم الملــــــــ وتوكل فيرا المرمة  لى مجتلــــــــ
 (12تجتل  مرمترم عن وظياة القالد...)

وةثدو لي أ  مشــــــــروع الزةدي اديرا فعط نالعقاية والرعاية وســــــــت و  لف نتائص ممتااي لو ت ل  
ااتمعوا عليف وصــرفوا ارودهم فيف كما يلــرفونرا على المجامع اللغوةة التي ســمحوا  العر، و 

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate    2022  -  الثالثالعدد  -الثالثالمجلد     في العلوم اإلنسانيـة مجلة الميادين للدراسات

 المؤتمر الدولي حول عالمية اللغة العربية وأثرها في التواصل الحضاري 

 

85 
 

على لغترم وبحوثرا    -عثثا–فيرا ناعتطب المسـتشـرلين مقلـاترا وصـاروا يتعدو  لرم وةسـرروا  
 وإصداراترا...

وإ  كانت هجري الملـــيل  وانتتال القظرةات ضـــروري من ضـــرورات الحياي الثتافية المعاصـــري  
 يتول  دوارد سعيد  ف   العيب فتط في التعامل نغير وعي مقرجي مع هذه المااهيم...كما  

رامة مع الذات عقد تقاول    (1 يرك عثد الســـــــطم المســـــــدي أ   التضـــــــية تتركز في غيا، اللـــــــ 
 (  13المليل )

ــيل  تقحع في الثتافة    (2 يرك عثد العزةز حمودي وعثد الغقي ناري أ  األامة في تقاول الملــــــــــ
والا ر وربما للة فرم الحداثة الغربية التي ارتمى في أحضـــــــانرا القتاد العر،...فالمشـــــــطلة أنقا 
مين والعين مجتلاين عربي و ربي ومن ثمـة ثتـافتين مجتلاتين وعليـف كـا  الملــــــــــــــيل  الـذي  

ــية كذلم )  يررول نحوه ــى مل التضـــــــــ ــحف نالعثث والاوضـــــــــ ( ولقتأمل مثط  14القتاد العر، أشـــــــــ
ملـيل  "الشـعرةة"  تاري نجده الشـاعرةة وتاري الثوةييتا ومري أخرك اإلنشـائية...وأما السـيميائية  

  وأمــا ملــــــــــــــيل  التا يطيــة .  والســــــــــــــيميولوايــا والســــــــــــــيمــاب أو الســــــــــــــيميــاب فحــدث وح حرج..
(Déconstruction)    هجري ت اد ت و   ير شـــــــــــــرعية نعد أ  اســـــــــــــتتثلف عثد هللا  فتد هاار

ــرةحية" نعدما لل ب لف العديد من   ــو معف على المتامل لف"التشـــــ الغذامي متردد كثير لثل أ  يرســـــ
 (15المليلحات..)

واســــــــــتدران يوســــــــــ  و ليســــــــــي على الغذامي عقدما اد عى أ  ح أحد من العر، عرض لرذا 
ي مواضــع  وبأنف لول يتاز على دراســة مرمة أحالف  الملــيل  من لثلف  ودح  دعواه في عد

عليرا هي للــــــــــاحثرا "ليوتيل أيثل" نعقوا  "نتد نع  مطم  المقرص الثقوي في القتد األدمي   
 (16ترامرا سامي محمد ونشرها في مجلة األلطم العراقية )

ية  وةعلق و ليســي على  لم نالتول: ولعل ســامي محمد يطو  أول من وضــع ملــيل  التا يط
 (17متامط للمليل  األاقثي  وشاع فيما نعد مين الحاحثين والقتاد..)
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 ولســـــــــــــقا في حااة في هذه الســـــــــــــانحة أ  نجوض في الجلفية الالســـــــــــــفية لرذا الملـــــــــــــيل   
ــاحثرا "درةدا" يراها أنرا ح   ــير فتط  لى أ  صـــــ ــيرا الححث  ونشـــــ أو  يره نحجة مقرجية يتتضـــــ

يرك أنرا متاربة فلسـفية للقلـوأ أكثر مقرا أدمية    (  ل ن يوسـ  و ليسـي18تحليل وح نتد )
وةقسـب  لم لل ثير من الدارسـين...وإ  مقثترا اذور فلسـفية ألمانية "تسـعى  لى تحرةر القص 

(...ولم ُيتلق الملــــــــــــــيل  نتثول  19الحي الماتو  من ليـد الترابات األحـاديـة المغلتـة التـاتلـة")
فرم ألسـحا، عدي مقرا شـجلـية صـاحثرا التلتة   حسـن لدك القتاد العر، مل تلتوه نسـلثية وسـوب

 (20المشتتة واحضيراد الثتافي الذي لقيف في مطده..)

*وأم ا فيما يجص االيات التي نظر  ليرا و ليســي أو  يره  في وضــع الملــيل  القتدي فتد 
انتلـر  لى القياس اللغوي في العربية الذي يضـمن سـطمة الملـيل  الموضـوع عقد المتاملة  

الـذي ترام  لى العـديـد من     (Structuralisme)  مثـال على هـذا نـذكر ملــــــــــــــيل  الثقوةـةوك
ــة الريططنيــ ــة   الريطليــ ــة   الثقوةــ ــة   ــانيــ الثقيــ ــة   الثقيوةــ ــة:  المجتلاــ ــات  ــة    الملــــــــــــــيلحــ والوظيفيــ

و يرها..ورأك أنرا ملـــــيلحات رديئة نعيدي عن الماروم المثتغى ورأك أ  الثقيي ة هي القســـــحة 
ياس اللغوي وأ  الثقوةة أيضـا نسـحة سـماعية صـحيحة وخفياة ل ن معيار  األصـ   من حيث الق

التداول المعاصـــر ح يتر أيا من هذين الملـــيلحين الســـليمين أل  الثقيوةة أكثر اطرادا وأكثر  
ــرا التداول) ــتعماح فتد فرضـ ــيلحين  21اسـ ــي يتر نســـطمة الملـ (...وعلى الر م من أ  و ليسـ

 أنف ح يســــتجدمف في كتاناتف وةقتلــــر لملــــيل  الثقيوةة  الســــالاين وصــــحترما لغة وقياســــا  ح
على احعتحـار التـداولي  وهي حجـة واهيـة واألاـدر ـنف أ  يحعـث الملــــــــــــــيل  الســــــــــــــليم لغوـةا  
ــائع المتداول على حد تعثير الحاحث نور الدين درةم من   ــيا من اديد وةير  الجيأ الشـــ وقياســـ

 (.22اامعة الشل  في متالف من مجلة متاليد )

يذكر و ليســي أ  هذا الملــيل    Ecart-Déviation)  )  ملــيل  احنزةا  في متاملوعن  
ــيل  ــيلحا  وإ  كا  ملـــ مقحدرا من   Ecart    ُنتل  لى العربية نما ح يتل عن أربعين ملـــ

مقحدرا من اإلنجليزةة  ح أ   الملــيل  العربي المتامل كا     déviationالارنســية وملــيل   
ــقــــاعــــة  وال ســــــــــــــر   الشــــــــــــ المجــــالاــــة   اإلطــــاحــــة   مقــــف:احنحراي  احختطل   كثيرا ومجتلاــــا. 
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ــمار  ــيا ..و يرها ولد  كرها المســـــدي وعلق عليرا  وكا  أول العر، في هذا المضـــ –والعلـــ
ــي ــا  -على حد تعثير و ليســ ــي فأضــ ــتدرن عليف و ليســ ــوةف ثم اســ ــيلحات أخرك: التشــ ي ملــ

المتقاســق والمروق والضــطل واحضــيرا، والمجاا والشــذو  واحنعياي... اســتتاها هو أيضــا 
عن نتاد أاانب نالترامة والوضــــــــع..ولعلف ييمئن أخيرا لملــــــــيل  الثط يين العر، التدامى 

حلًة وأوفر هو ملــيل  "العدول" ثم نراه يســتتر أكثر على ملــيل  احنزةا  الذي يراه أوفى د
 (.23حظًا من التداول والشيوع...)

ومري أخرك نرك و ليســـــــي يميمئان للتداول والشـــــــيوع أكثر من اطمئقانف للقياس العربي الســـــــليم  
ــحغة التراثية الترةحة من   ــيل  المجاواي الذي يتلمس مقف اللـــــ ــحي  مدليل اطمئقانف لملـــــ واللـــــ

ل لرا نع  الشيب)أللد اللحغة الترا ثية لمليل  المجاواي(  ح أ   التداول المجاا  فتد أص 
والشـــــــــيوع الضـــــــــئيل للملـــــــــيل  )المجاواي( اعلتف ألل حظا على الر م من  حاطتف نالماروم  

  حاطة كاملة )مستوفيا الشرو (...

 إشكالية صياغة المصطلح وبنائه عند وغليسي:

ــيا ة الملــــــيل  عقد الق  تاد  لثل الحديث عن مول  الدكتور يوســــــ  و ليســــــي من آليات صــــ
ورأيف القتدي الذي يرتا   ليف وربما يدعو  لى القروض نف واعتماده  واب عقدي أ  أ كر هقا 

 ما يعري نأامة صيا ة المليل  عقد القتاد وعقد المتجللين ولو ناختلار...

أ   األامة الحقيقية في الملــــيل  ت من في نشــــره    -كما يرك  يري –أرك في هذه اإلشــــطالية 
ــيوعف وتوحيده مين ــعف  ف م من    وشــــــــ ــت في وضــــــــ ــين والقتاد من العر، وليســــــــ ــلــــــــ المتجلــــــــ

ملــــيلحات صــــدرت عن هيئات لغوةة ومعجمية عربية كالمجامع اللغوةة المجتلاة  صــــدرت  
عن متجلــلــين لرم ناع واســع في احختلــاأ وةشــرد لرم نالتاوق والرســوإ في المجال  ح 

اد وتوحيد اســتعمالف  فط نرك  أ   اإلشــطالية تظرر نعد  لم هي في انتشــار الملــيل  مين القت
تلم احســــــــــتجانة المراوي..فط ت من األامة أمدا في وضــــــــــعف  وح في احختطي حول االيات 
المرصـودي لللـيا ة على الر م من دلترا وسـطمترا وعلميترا المشـرودي...يتحدث صـال  ملعيد  

ل فرةق  لى توارـف  عن هـذه األامـة فيراعرـا  لى كونرـا تتقـااعرـا ثطث اتجـاهـات يـدعو فيرـا كـ 
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والعمل متأصـــيطتف  فالارةق األول يقتلـــر حســـتعمال الملـــيل  التراثي وتوظياف في صـــقاعة 
الملـــيل   والمتلـــود نالملـــيل  التراثي هقا تلم الملـــيلحات التي اســـتعملرا العر، لديما 
  للتعثير عن شــــــــــتى العلوم وةســــــــــتقدو  في  لم  لى لوي العربية في مواكحة التيور ومياوعترا 
وليونترا في التشطل والميانتة  وأما الارةق الثاني فيرك أ  العربية  ير لادري على مواكحة هذا 
ــيلة علــــــرةة وإ  كا   التيور الســــــرةع للعلوم ومجرااترا فيدعو   لى التعرةب والترامة كوســــ
ــارات الوافدي   ــتقحال علوم اليونا  وبالي الحضـــــ ــتعملوها أثقاب اســـــ ــا أاااوها واســـــ التراثيو  أيضـــــ

ــاوي من تونس )و يرها كثير طحعا( التي ترك أ  ع ليرم. ومن اعماب هذا الارةق خلياة الميســـــ
الححـث في التراث إليجـاد حلول لظواهر حـديـثة لـد ح يجـد ســــــــــــــثيـلف في أ ـلب األحـيا   ـمل ـلد  

( وأما الارةق الثالث فيرك واو،  24يطو  ســــــثحا رئيســــــا في تعييل الدرس اللســــــاني الحديث)
ــائل التوليد التوفيق مين الار  ــانتين )التراثي والمجدد( من خطل اإللرار ناســــــتعمال وســــ ةتين الســــ

الداخلية للعربية مع حســن التعامل مع الدخيل نالتعرةب والترامة واحســتاادي من الوافد نلــوري 
تمطن للعربية من احسـتيعا، والتعاي  اللسـاني المتيور  واألامة عقد هذا الارةق ح ت من في 

 (25توحيد المليل  ونشره وشيوعف...)الوضع مل في 

ــية من الارةتين ااخرةن.ولعل أمرا  ــتيعانا للتضــــــ وهذا الارةق في نظرنا أكثر علمية ودلة واســــــ
ــذا  ــال في هـ ــد الملـــم مرتـــاض الـــذي لـ ــا على األلـــل هو عثـ ــذا الارةق  في نظرنـ ــل هـ من يمثـ

ا نلـــيغة أوضـــ  (   ولال أيضـــ 26اللـــدد:"نرف  الحداثة التي تقر  على التتليد األعمى")
وأدق:"هل محطوم عليقا نحن العر،  على الماضــــــــــــي الثتافي العظيم  أ  نظل  لى األمد نتلد 
الغربيين  أو نا ر  أو ن اد نا ر نعتولرم...وح ن اد نتسابل مري واحدي  فيما يثدو  لما ا ناعل  

راث ودعــا (. وربمــا كــا  الارةق الثــاني متجقيــا عقــدمــا أدار ظرره للت 27 لــم وح نســــــــــــــتحي.")
ــيلحات الغربية   ــتيعانف حمولة الملـــــــ ــطحيتف وعدم اســـــــ للتييعة المعرفية معف نحجة عدم صـــــــ

 (.28الحديثة )

وأما مول  و ليســــــــــــي من آليات صــــــــــــيا ة الملــــــــــــيل  ف نف يرك االيات المعروفة من مثل  
ــتعاري وحث عليرا مطا  المجاا حتى وإ   ــل احسـ ــتتاق والمجاا )أو المجاواي(  وربما فضـ احشـ
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نت ألل شـــــرري مين الدارســـــين على حد لولف )فط يقســـــى التداول والشـــــرري الذي نراه يطتســـــب  كا
عقده معيارا رصـيقا لرسـوإ االية وثحاترا( وكذلم اإلحياب  ولم يج  تجوفف من المجاطر التي 
لد تقجر وراب الحماســــة المارطة والتســــر ع في تيثيق الدعوي التراثية تجوفا مســــتمدا من تجوي  

د الجـامري لثـلف. ودعـا في هـذه االـية  لى  حـاطترـا ـنالحييـة اـلدحلـية والحـذر المعرفي محمـد عـامـ 
(...29) 

ــيل     ــع الملـــــ ــرل االيات في وضـــــ وأما مولاف من التعرةب فتد رأك  كما رأك  يره  أن ف أســـــ
وـبالـتالي واـب عليـقا أ  نجعـلف نمـثاـنة الحـل األخير عـقدمـا تتعـذر عليـقا االـيات األخرك  وعـقد  
اللجوب  ليف واب مراعاي شـــــــــــرو  صـــــــــــارمة لتلقيف هي تلم التي وضـــــــــــعرا أحمد ميلو، في 

ــف.) ــة والوضــــــــــــــع  30معجمـ ــة اللغوةـ ــال التقميـ ــف في مجـ ــد مقـ ــل التعرةـــب شــــــــــــــر ا ح مـ (   وةظـ
احصــــيطحي...ومن المايد اعلف وســــيلة مولوتة حســــتعمال الملــــيلحات العلمية الوافدي وأح 

 (.31يجري ترسيمرا مع مرور الزمن.)

*ولرســـــــوإ الملـــــــيل  القتدي العربي عموما وســـــــط هذه الموال  و يرها هي القظر مليا في 
 التدري على استيعا، المطونات الا رةة لرا إلعياب التجربة  مطانات التواصل واحستمرارةة...

ــيد المشــــروع   ــحا، التي تت  عائتا نحو تجســ *وربما ن و  مري أخرك مضــــيرةن للتذكير ناألســ
ســـــيس الملـــــيل  العربي اللســـــاني الموحد  تلم األســـــحا، الجمســـــة التي أاملرا  العربي في تأ

 ملياى  لاا  كااتي:

ــانيين )والقتاد( العر،  وتواعرم مين ثتافات 1 ــادر الت وةن العلمي والمعرفي للسـ (اختطي ملـ
 فرنسية وانجليزةة وألمانية.

 (التااوت الق ظري والمقرجي مين المستوك العلمي للسانيين العر، .2

  التيور المستمر للححث اللساني العالمي وظرور المزةد من المااهيم وهو ما يعقي ضروري  (3
 توفير مليلحات لسانية عربية اديدي.
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ــد حاايات اليلب المتزايد   (4 واود تراث اصــــــــيطحي نحوي ولغوي عربي يقرل مقف  ما لســــــ
 وإما حلتحاس األمور على أصحامرا.

في وضــــــــــــع الملــــــــــــيل  العربي  -التي تتحول  لى نزعة ليرةة–ســــــــــــيادي القزعة الاردية   (5
 (32المتجلص وعدم احكتراث ولو كا  صائحا.)

ولد نضـي  أسـحانا أخرك مرمة ادا في نظرنا تلم التي عرض لرا الحاحث السـعودي علي من  
 مراهيم القملة في كتانف " شـطالية الملـيل  في الا ر العربي  احضـيرا، في القتل المعاصـر 

 للمارومات" أاملرا اختلارا:

ل نــأ  العربيــة تلا   *ف ر التروةــل عقــد ال ثيرةن من مقيلق التروةن من الــذات والــدهــا نــالتو 
أنااسـرا األخيري  قياسـا على الضـع  المسـتشـري في مقاحي الحياي المعاصـري نما فيرا مقاحي  

 الا ر والثتافة...

*تمجيـد ااخر والمحـالغـة في الثقـاب عليـف...نحيـث يقظرو   لى حجم الملــــــــــــــيلحـات الغربيـة  
لــيلحات الجديدي  لى اللــادري يوميا  نحســب مقظمة اليونســطو يلــل احســتعمال اليومي للم

ــقوةا..ولد رفعف الحع  عقدنا  لى الرلم    50 ملـــــــيلحا أي نحو عشـــــــرةن أل  ملـــــــيلحا ســـــ
 أل  مليلحا في السقة وهو رلم محالغ فيف...400

*المقحى الا ري للملــــــيل  والقزوع نحو الدخيل وتاضــــــيلف على األصــــــيل تحت عتدي ادعاب  
ة المعرفـية ـناللغـات وادعـاب المعرفـة ســــــــــــــعـة احططع عـقد الحع  مثط  وتحـت ادعـاب اإلحـاطـ 

ن صـــدارات القتد الغربي ومســـايري مقجرم الا ري  حتى صـــارت ثتافة نع  من مثتايقا وأشـــحاه 
 (.33المثتاين ثتافة في المليل  الاضااض التي يلحسونرا ألسقترم تااخرا وادعاب ح  ير..)

 على جمهور الدارسين:  و ليسياستدراك مهم عند يوسف 

دران المرم في نظرنا أورده و ليسـي في كتانف " شـطالية الملـيل " في سـياق حديثف  هذا احسـت 
ــية  ــيلحية معيقة هي لضـــ ــد نالق حت الرجائي مجموع  النحت الهجائيعن ظاهري ملـــ . وةتلـــ
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حروي معيقة لثدايات كلمات متتانعة  واختلـارا للعملية ن تب ال لمة نحتا من تلم الحروي  
 تلار لمجموعة كلمات هي:فري اخ   UNESCOومثال لذلم: 

ــة ــاإلـنجــلـيزةـــــ نـــــ ــة  ــافـــــ واـلـثتـــــ واـلعــلم  ــة  ـلـلـترـبيـــــ ــدي  اـلمــتحـــــ األمـم  ــة   ):ations Nnited Uمــقظـمـــــ
rganization)Oultural Ccientific and Sducational, E 

الــرمــز  ــل  مــثـــــ ــا  أنــواعــرـــــ و كــر  الــغــر،  ــد  عــقـــــ ــاهــري  الــظـــــ ــذه  هـــــ عــن  ــيســــــــــــــــي  و ــل ــدث  تــحـــــ
 كأ  تتول مثط  Abréviationاحختلاري:

( وهي التي أشرنا  ليرا sigle  وكذا الحروي المتيعة )Professeur  اختلارا لــــ proمثط:  
 في مثال اليونسطو...و يرها من األشطال في اإلنجليزةة والارنسية و يرها من اللغات...

حتى   ا اــاب في ختــام حــديثــف عقرــا )عن القحــت الرجــائي(  كر تاقيــده لمــا اعمــف امرور  
دارســين الذين يجزمو  ليعا ناألصــل األوروبي الححت لرذه المااهيم...وةضــي : والوالع أ   ال

ــرات  ــر، من المجتلـــــ في تراثقا العربي دحئل وافية على أ   اللغة العربية لد عرفت هذا الضـــــ
 القحتية مقذ لرو  خالية  ومقرا:

مثل:محمد من  مراهيم من ناصـــر (األمثلة التراثية الشـــريري التي تجتلـــر أســـماب أعطم طوةلة  1
 الشمري  يجتلر  لى 

ه(   360"مان "...وكشــــــاام اختلــــــار للاقو  التي مرع فيرا ال اتب محمود من الحســــــين )ت
 فال اي لل تانة والشين للشعر واألل  لإلنشاب والجيم للجدل والميم للمقيق..

 و الخ من  لى آخره...(أمثلة للرواي التدامى والقساإ في اختلاراترم مثل: ا.ه حنترى  2

*وإضـافة  لى هذه األمثلة علق تعليتا ارةئا نع  الشـيب  وإ  كا  اسـتدراكا مقف على فتراب 
ــور الترآنية  العربية الذين لم يطادوا يلحتو  ظاهري الحروي المتيعة التي تثتدئ مرا نع  الســ

عوملــت عقــد نع   كــالحتري مثط: "الم"  لم يلحتوهــا نــالقحــت وهي مقــف على حــد لولــف  ألنرــا  
الماســــــرةن كامن عحاس مثط معاملة القحت فالم في الحتري عقده تعقي: األل  هللا  والطم تعقي  

 (34اثرةل  والميم محمد.)
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ــياترا في التضـــية ونقظر دلة  *وحتى ح نظلم المجامع اللغوةة في هذه التضـــية فتد نورد توصـ
لجترا ألامة الملــيل   وهل  ما وضــعتف من شــرو  لوضــع الملــيل   ونقظر في كيفية معا

 التوصيات التي وضعترا لاملة للتيثيق أم ح؟

ح مد أ  نوضـــــ  أوح لثل القظر في توصـــــيات المجامع اللغوةة  أ  نثين أنقا أمام وضـــــعيتين  
اثقتين للملــيل  في عموم التضــية: الوضــعية األولى أ  ن و  أمام حالة الاراط الملــيلحي  

اللغة المقتول  ليرا  وأما الوضـــــــعية الثانية ن و  أما حالة التعدد وهقا يطو  الماروم حديثا في 
والتشـــتت الملـــيلحي وهقا يطو  الماروم لد ليع أشـــواطا في اللغة المقتول  ليرا تحت  ياب 

 العديد من التسميات.

في الحالة األولى واب لواضــــــع الملــــــيل  أ  يضــــــيلع نالمرمة عقد تأخر الجرات الموكلة 
شـــده في هذا تلم التوصـــيات التي وضـــعترا المجامع اللغوةة  كا  صـــال  نمرمة الوضـــع  ومر 

 ملعيد رئيس مجمع اللغة العربية نالجزائر لد لجلرا كااتي:

وضـــع المتامل نعد الراوع  لى المعاام التديمة والحديثة وإلى كتب التراث والمعاام األاقثية  -
 ومعاام المليلحات العلمية الحديثة العربية واألاقثية.

 ح يشتر  في وضع المليل  أ  يستوعب كل دلائق المعقى.-

 رف  الترادي في المليلحات العلمية.-

 تجقب احصيط  ملا  واحد لمدلوحت علمية مجتلاة.-

 التحرا من استعمال عدي مليلحات لمدلول واحد.-

 الترامة الدحلية المحاشري واستجدام المجاا.-

 المليل  العربي واألاقثي.مراعاي التقاسق مين  -

   ا تعذر  يجاد مليل  عربي يلجأ  لى التعرةب.-

 تحديد الدحلة العلمية للمليلحات المتتاربة وعدم تتييدها.-
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 العودي  لى التراث واستعمال ما وضع من مليلحات علمية مرجوري.-

 .ضروري واود مقاسحة أو مشامرة مين مدلول اللا  اللغوي ومدلولف احصيطحي-

 تتدم ال لمة الجاضعة لطشتتاق على التي يلعب احشتتاق مقرا.-

 تتديم ال لمة ال ثيري الدورا  على ال لمة القادري  وال لمة المقسجمة الحروي على المتقافري.-

 تاضيل ال لمات العربية الاليحة على ال لمات المعربة.-

 تجقب استجدام العامية خاصة المحلية أو اإللليمية.-

 تجاب  لى القحت عقد الضروري التلوك.احل-

 المرونة في اختيار المليل  العربي الحعيد عن  ثاري اللحس .-

 (35استعمال المليل  األاقثي لضرورات لاهري أو في المليل  القزر.)-

والحقيتة أ   هذه التوصــــــيات أراها ميثالا شــــــامط ولانونا لوضــــــع الملــــــيل   أدعو نطل أمانة 
شــــــــــــــره وتواةعـف على كـل المجـامع اللغوةـة  فقـدعو  لى التتيـد نـف على علميـة  لى ضــــــــــــــروري ن 

ــوري  ــدد  لى تاعيل دور المجامع اللغوةة نلــ ــع  كما ندعو في هذا اللــ ــتوك العربي الواســ المســ
ــقد  ــاركية تعاونية أكثر من كونرا انعزالية أو ليرةة  وهي في كثير من األحيا  تاتتد للســــــ تشــــــ

ة تعمل عليرا وتحتى في ال ثير من األحيا  توصــــــياترا  الحطومي  كما تاتتد لســــــياســــــة ممقرج 
 حثرا على ورق.

*ومن الجميل أيضـــا توصـــيات لف أخرك وهي  شـــارتف على احعتماد ال لي في اامعاتقا على 
الارنســية نترام مقرا وهي تترام من لغات أخرك وبجاصــة اإلنجليزةة  فلما ا ح نترام محاشــري  

 من األصل..

ــارتف للتوظي  األ ــرا الذاتية ونحن  * شــ ــل أوادتف لجواصــ عمى للمقاهص الغربية وهي في األصــ
ــار عن العربية واعلرا لغة الحياي  نتحمرا عقوي على العربية دو  ت يي ...ونادك مرفع الحلـــ

 اليومية ولغة الححث...
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 *دعوتف  لى نعث نشا  علمي اامعي عربي على مقوال الجامعات القاطتة ناأللمانية.

التي تضـعرا المؤسـسـات العربية والعمل على تقسـيترا لتوحيدها ووضـعرا  *امع الملـيلحات 
 في الثقون المليلحية العالمية...

لــــة والدورةات العربية التي  *وفي هذا اللــــدد واب اإلشــــادي مدور نع  المجطت المتجلــــ 
ــين   ــلـ ــداراترا لححوث عميتة ومن متجلـ ــاس ادا  و لم ن صـ ــأ  الحيوي والحسـ تتانع هذا الشـ

 ا  المليلحي  نجص نالذكر ح الحلرفي الميد

ــق    ــر مدمشــــــــ ــدرها المركز العربي للتعرةب والترامة والتألي  والقشــــــــ مجلة التعرةب التي يلــــــــ
المقضــــــــــــــوي تحـت لواب المقظمـة العربـية للتربـية والثـتاـفة والعلوم  وكـذا مجـلة اللغـة العربـية التي 

 تلدر عن المجلس األعلى للغة العربية نالجزائر  و يرها.

مجلة التعرةب الســـــــــالاة الذكر يتحدث رئيس تحرةرها عن األمن اللغوي ودوره في الحاا   فاي
على هوةة األمة في ســــــياق حديثف عن أهمية الملــــــيل ...وســــــعيا نحو تحتيق األمن اللغوي  
ــأنرــا تعزةز عمــل المجــامع اللغوةــة  يــذكر الحــاحــث نع  اإلارابات الحطوميــة )التي من شـــــــــــــ

م ولانو  الحاا  على 1952لانو  حماية العربية في ســــــورةا ســــــقة وتتوةترا ومســــــاندترا(مقرا  
ســــــــــــطمة العربية في العراق  ولانو  حماية العربية في األرد   ومشــــــــــــروع تيوةر العربية في 
اإلمـارات المتحـدي  ومشــــــــــــــروع القروض ـنالعربـية للتواـف نحو مجتمع المعرفـة اـلذي تتـدمـت ـنف  

م  ولانو  حماية العربية في لير   2008دمشق سقة سورةا  لى مؤتمر التمة العربي المقعتد م 
 ولانو  تعميم استعمال العربية في الجزائر...

كــــل اإلدرات الحطوميــــة والــــدوائر والواارات   تلــــم التوانين أ  يجعــــل  ومن الجميــــل في نع  
والمؤســـــســـــات تعتمد مراعية واحدي موحدي في ضـــــحط الملـــــيلحات العلمية والاقية وفيف مواد 

لب المجالاين ألحطامف كونف ملزما للجميع مادام صـــــــــادرا عن الدولة  ونجص  انضـــــــــحاطية تعا
 (36نالذكر هقا ما ورد في لانو  حماية العربية في العراق...)
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*ومن المطحظـات التي تجص تـلم التوانين أنرـا دائمـا نحـااـة  لى معـايـقة مـيدانـية في تيثيترـا  
 أخرك تدعمرا.. ومتانعة نحيث تحتاج  لى مرااعات وتحتاج  لى لوائ 

*كما تحتاج تلم التوانين  ضــــــــــــافة  لى من يرعاها وةتوحها  تحتاج  لى التانو  الردعي الذي  
 تتوك نف لضائيا وضحييا..

ــتعمال العربية في  *ومن الجميل عقد رئيس تحرةر مجلة التعرةب عقد  كره لتانو  تعميم اســـــــــ
اســتعمالف وعتب أ  األمور مااالت تترن   لى الجزائر أنف  كر المرســوم التشــرةعي الذي يجمد  

 يومقا هذا  وفعط مااالت تترن  ولم نعري في الجزائر تيثيتا لرذا التانو  نلوري فعلية..

 خاتمة

وفي الجتام واب التذكير في كل مري أ  لضـية الملـيل  لضـية اوهرةة في الدرس اللسـاني  
الجلــــــــــــوأ وعليقا العقاية مرا عقايتقا نأناســــــــــــقا  العربي نعامة وفي الدرس القتدي على واف  

وهوةتقا العربية أل  المليل  لضية هوةة نالدراة األولى  فمن استغقى نمقظومة مليلحية  
 متيقة في أوساطف الححثية فتد عزا هوةتف اللغوةة.

علي  أ  أ كر نالعمل ال ثير الذي لام نف الدكتور و ليســــــي في كتانف الجليل  في نظرنا  وهو  
تا،  شــــطالية الملــــيل  في الجيا، القتدي العربي الجديد  كتا، ادير نالجائزي التي نالرا ك

عن اـائزي الشــــــــــــــيخ اايـد لل تـا، من اإلمـارات العربيـة المتحـدي.وإ  كـا  همـف الححثي فيـف كـا  
ــرا الحع  كما رأك فيف نع    ــرا عقد نعضــ ــدها ورصــ ــقيارا ورصــ ــر ااراب وتلــ الجمع وحلــ

نال ثير مما ااب فيف من تلم احســـــتدراكات المقرجية والملـــــيلحية التي  القتاد  ح أنقي أشـــــيد
وردت فيف  والتي أرك أ  المداخلة لم تايرا حترا من لثلي على األلل وأرك ضــروري مدارســترا 

 مدارسة أخرك أل  فيرا على نالي استدراكاتف وآرائف القتدية.

ي يعرفرا الملـــــــــيل  القتدي ســـــــــماها *أهم ما دعا  ليف و ليســـــــــي التقثيف  لى عمق األامة الت 
 التلور المقرجي وفوضى القتد  فحدد لرا مقياسا لتاادك التلور والاوضى.
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*نو ه نالمتاييس التي وضــــعرا نع  الحاحثين كالقالوري مثط في تتحع ضــــحط الملــــيل  وفق 
 أسس علمية رصيقة..

ة واو، احترام *الحزم المقرجي في تتحع هجري الملــــــــــــــيل  والوعي نــف وبحقيتتــف  ومن ثمــ 
 مراحل وضعف مدلة.

*احنتلـــــــــار للملـــــــــيل  التراثي نال يفية التي تتي  لف التثول واحســـــــــتعمال والشـــــــــيوع...وفق  
ــال  ملعيــد والقــالوري و يرهم من القتــاد  ــدي وصـــــــــــــ التــأصــــــــــــــيــل الــذي اطمــأ  لــف هو والمســـــــــــــ

 والمتجللين...
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 هوامش الدراسة:

 .57  أ2009  1  في الجيا، القتدي العربي الجديد  مقشورات احختطي  الجزائر  ( يوس  و ليسي   شطالية المليل1

 .14  أ1990( حميد لحمداني  سحر الموضوع  مقشورات دراسات سال  المغر،  د.   2

 .57( يوس  و ليسي   شطالية المليل  في الجيا، القتدي العربي الجديد  أ3

ــيل  في الجيا، القتدي العربي الجديد  أ4 ــطالية الملـ ــي   شـ ــ  و ليسـ ــيل  القتدي 59-58( يوسـ   وةقظر: درةس القالوري  الملـ
 .542وأ21-19 أ1984  2في نتد الشعر  المقشأي العامة للقشر والتواةع واإلعط   طراملس  

  وإدرةس القالوري  الملــــــــيل  القتدي في نتد 59( يوســــــــ  و ليســــــــي   شــــــــطالية الملــــــــيل  في الجيا، القتدي العربي الجديد أ5
 .542الشعر أ

   1997  9 العدد5( يوســـ  و ليســـي  التا يطية في الجيا، القتدي العربي المعاصـــر  مجلة"لوافل"  القادي األدمي نالرةاض  الســـقة6
 .53أ

ي العربي الجديد  المركز الثتافي العربي   ( فاضــــــــل ثامر  اللغة الثانية  في  شــــــــطالية المقرص والقظرةة والملــــــــيل  في الجيا، القتد7
 .169  أ1994  1الدار الثيضاب  المغر،   

 .134  أ2003  1( عثد الغقي ناري   شطالية تأصيل الحداثة  الريئة الملرةة العامة لل تا،  ملر   8

 .47( يوس  و ليسي   شطالية المليل   أ9

 .48( يوس  و ليسي   شطالية المليل  أ10

ليثيا   -  وةقظر: عثد السـطم المسـدي  لاموس اللسـانيات  الدار العربية لل تا،  تونس48و ليسـي   شـطالية الملـيل  أ ( يوسـ 11
 .53  أ1984

 .44-43  أ1997 2000  1( توفيق الزةدي  في علوم القتد األدمي  لرطاج  تونس   12

 .204 أ2004 8-7ثتافات  الححرةن  العدد( عثد السطم المسدي  احلتحاس المعرفي وتثرئة المليل    مجلة 13

 .30  وعثد العزةز حمودي  المرايا المحدنة  عالم المعرفة  أ293( عثد الغقي ناري   شطالية تأصيل الحداثة  أ14

  الرـام   52 أ1998  4( عـثد هللا الغـذامي  الجييـئة والت اير من الثقوـةة  لى التشــــــــــــــرةحـية الريـئة الملــــــــــــــرـةة العـامـة لل ـتا،  15
 .78لمر 

 وةقظر أيضـــا: يوســـ  و ليســـي  التا يطية في  345( يوســـ  و ليســـي   شـــطالية الملـــيل  في الجيا، القتدي العربي الجديد أ16
 . 217 أ1980 أوت11  العدد15  وةقظر:سامي محمد مجلة األلطم العراقية السقة61الجيا، القتدي العربي المعاصر  أ

 .345جيا، القتدي العربي الجديد  أ( يوس  و ليسي   شطالية المليل  في ال17

 .60  أ2000  2( اان درةدا  ال تانة واحختطي  ترامة اراد كاظم وآخرو   دار توبتال للقشر  الدار الثيضاب  المغر،   18

 .339( يوس  و ليسي  شطالية المليل  أ19
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 .342( يوس  و ليسي  شطالية المليل   أ20

 .132 أ( يوس  و ليسي   شطالية المليل 21

   2016  ديســمثر 11( نور الدين درةم  الملــيل  القتدي لدك يوســ  و ليســي  لرابي في الوضــع واحســتعمال  مجلة متاليد  العدد22
 .71أ

 .210( يوس  و ليسي   شطالية المليل   أ23

 . 26  أ2013  1( خلياة الميساوي المليل  اللساني وتأسيس الماروم  مقشورات احختطي ومقشورات ضااي  24

 .1  العدد8( صال  ملعيد مشطل المليل  العلمي في الوضع أم احستعمال  مجلة اللسانيات  المجلد25

 .20 أ2003( عثد الملم مرتاض ال تانة من مولع العدم دار الغر، للقشر  وهرا   الجزائر  26

 .13( عثد الملم مرتاض  ال تانة من مولع العدم  أ27

اااةة  اضــــــــــيرا، الملــــــــــيل  القتدي مين التأصــــــــــيل والترامة  مجلة األكاديمية للدراســــــــــات احاتماعية  ( فداوي ســــــــــمية وفرلاني 28
 .96  أ2021 1  العدد13واإلنسانية  المجلد

 .86( يوس  و ليسي  شطالية المليل   أ29

 .11 أ1989 1العراق   ( أحمد ميلو،  معجم القتد العربي التديم  دار الشؤو  الثتافية العامة  وااري الثتافة  نغداد 30

 .90( يوس  و ليسي  شطالية المليل   أ31

نتط عن ملـياى  لاا   المعجم الموحد لملـيلحات اللسـانيات:أي   80( خلياة الميسـاوي الملـيل  اللسـاني وتأسـيس الماروم أ32
 مليلحات ألي لسانيات  اللسا  العربي.

( علي من  مراهيم القملة   شــــطالية الملــــيل  في الا ر العربي  احضــــيرا، في القتل المعاصــــر للمارومات ميســــا  للقشــــر والتواةع  33
 .41-38-37و34-33  أ2010  1واإلعطم  ميروت لثقا    

 .104-100( يوس  و ليسي  شطالية المليل   أ34

 .1  العدد8م احستعمال  مجلة اللسانيات  المجلد( صال  ملعيد  مشطل المليل  العلمي في الوضع أ35

 .18-17 أ2018  اوا 54  العدد28( محمود السيد  مجلة التعرةب  المركز العربي للتعرةب والترامة والتألي  والقشر  السقة36
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