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 بعض ما يميز العربية

 ومصطلحهفي صالحها للعلم  

 د. جميل المالئكة                                                
يمكنننل ال ننن ف  نننغة انننب المننننة الص وانننة تنننل اللهننننئ   الميننن ا  تنننن ي صم نننن تنننل  

أصمح المنن  لمصمم  المهطمحن  الصمماة.  هذه دراسة ت نرنة تلته ة بيل الص واة 
 كمي ية تتنن ف  صض هذه اللهنئ . اإلن
 الشنننفي انننب أة أصننننلة الص وانننة تنننل د اانننب ة ن نننن انلانننة الط  انننة لالسنننتصمنف  

ر  ذي الصممنننب   منننح تهنننطمح . انلمننننة الص وانننة أصنننيمة تنننل  يننن  أةي أصننن ل ن ت ننن
 نبتننك ةم ننن اننب أري ال  ينن ة الص واننة  وصننض تل ت نننا  لننم تكننل  ماطننن  تننل لنننن   

الحنف اب  صض المنن  األ ر وب. اكننة للنف تمنن جصنل ل نن ألق ام تلتمفة ةمن هب 
ق ااد ثنبتة ت  يبن  اب نطق أص ا     ا ن  ةتن ة ألفنظ نا ادا ش الي تص  اة لصندد 

اك تن ننن فألأنن  ا ةمننن اننب  ننذأ ا  وأسننما  هننءال ا  للننفا هننذاتحنند د جنندا   تننل ألفنننت   ه
  ف ا   أمننننافك الي ننننن ا أتنئننننة؛ أ  أمننننافك الي ننننن فألأنننن   ةمننننن اننننب  النننن  ملا وهللا

  نننذاك تن نننن فألأننن  ا ةمنننن انننب أ لانننف.  لنننندرة هنننذه ال ننن الي يمكنننل  ف  نننن تنننل د ة 
 صص وة تذة .

أتنن اإلنكمي يننة المصنصنن ة امننل المصنن    أن ننن تننل أصنن ف تتصننددة.  يءةنند  صننض  
المتلههنننيل انننب ا ننن  المننننة التننننريلب  أة تنننن ي ننن ز تنننل نهننن  المننننة اإلنكمي ينننة 

سننكندننةاةا  النهنن  ام نن  تننل إ   انكمي يننةج تنناننةا  أ   الحديثننة هنن  تننل أصنن ف
 . 1فأص ف ر تننساةا أ  ا نساة  التيناة

 ةننل هننذا تمننن جصننل نط  ننن  ق اانند ةتنبت ننن ت  شننة  مينن   نمننصة أل  ن ننننم 
 ثنبك.
 الن ا تثال  ينطق  غشكنف تتصددة ال ت مص ن قنادة. اإة ل  صن    Sا ذا الح    

 baseفشننم، ا  Sunانب تثنل  السنيلفسن ل ؛  صنن    yeasف ردة ا   roseانب تثنل 
 insuranceفا نننم  ا           Comprehensionانننب تثنننل  ال نننيلفقناننندة ؛  صننن   

 tissueفمننن، ا    Pressureفتننغتيل   قنند يسننتصمم ن  تنن تيل لمهنن   نفسنن  ةمننن اننب 
                                                           

 Potter, Simeon – Our Language, P.36, Penguin Books, London,   1953. ان   تثال : 1
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 Collisionفانننن   ا  Pleasureاألا مننننب اننننب تثننننل  ژ فنسنننناو ؛  لنننن  أي ننننن  صنننن  
فج يننن ة  isleفج يننن ة ا      Islandةمنننن انننب  بنننال صننن   ينننغتب  تننن   فاصنننطدم  ؛
 صني ة .

ت تمصة اب آ   الكممن ا ال ت ب، نط  ن قنادة. انلكممة  h-g-u-O الح    
tough  فصننمد  تنطنننق بنن  ةcuff ؛  الكممننةbough  فمهنننل  بنن  ةnow ؛  الكممنننة
though  فتح أةي  ب  ةlow ؛  الكممةthrough    ْنَت    ب  .blueة فته

ةتنبت مننننن  حسنننن  ا ننننتال    نننن   ةممتننننيل  تلتمنننن   نطننننق ةثينننن ا  تننننن يت ننننن    
فلينننننل ا            nightفيسننننن و ؛ أ  انننننب  stealفاننننن الل ا    steelتصننهمننننننا ةمنننننن انننننب 

  Knight  فانرس ؛ أ  ابbare    فأج د  اbear . فدزي 

مصنن ا ةمنن    حسن  ا نتال  ال نط  مننةتن ة ةممتيل  يلتمن       أ  تت ن     
 objectفشننب  ا الننذ  تكنن ة نب تنن  امنن  ت طصنن  األ فا  الفصننل   objectانب االسننم 

في ننن أ  بننن  ة  readفيصتننن ي  ا النننذ  نب تننن  امننن  ت طصننن  الثنننننب؛  ةمنننن انننب الفصنننل 
needا    ا  تنمننناread  فقننن أ  بننن  ةred ؛  االسنننميلrow  فصننن ي  بننن  ةLow      ا
  row نن ا   بنن  ة  minuteا  الهننفة visitفدقا ننة  بنن  ة  minute؛  االسننم nowفاأ

 .diluteب  ة 

 أتثنف هذه األتثمة ا  مي ههنا ةثي ا جدا . اةي اب غاننز ال  ااند الثنبتنة لكنل للنف  
تننن يننءد  النن  الكثينن  تننل البمبمننة  الهننص ون ا لمننن يسننتم ت  تننل  جنن ز الحفنن  اننب 

 الذاك ة لط ائق نطق األلفنت أ  ه نئ ن.

ة الص وانننة أي نننن  تمنننن  فننن  ألفنظ نننن  تصنبي هنننن تنننل الت ننن ي   ةنننننك أصننننلة المنننن 
 الطمنن،  ال نناننا  نح هننن   صنن ا ن تننل التذبننذز   التنيينن  امنن  تنن  النن تل. ةننل 
للننف تننح اسننتم ار نمننن  ألفنظ ننن  تهننطمحنت ن  ااتننئ ننن  نلمفنننلام  المصننننب الصمماننة 

  الح نرية.
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اننب شننص  اتنن س ال ننا،  هننن نحننل نسننتمح النن  ا واننة تننن قبننل  مسننة ا نن  ق نننن   
 لمميالد   ه  ي  ف: 545فالمت ا  

  2فهبح  تن اإلصبن  تنف  غتثل  ن مباأال أي ن الميل الط يل أال  

 لمميالد   ه  ي  ف: 604 إل  النن نة الذباننب فالمت ا  سنة 

  3فال  المني  تثبيك ن  ة   نرأ  أق ف  الن م قد تنلك أ ا  ه

تننل لنننة هننذا الصهنن ا اننب ألفنظنن   تصنننبي ه  سالسننت    ةغننننن نسننمح ةالتننن  رقا ننن  
  نح ه  ص ا .

  اند ن  ف ال  آة الك يم ةننك المنة الص واة اب قمة الن و:

اقَ أ  أنسمأ َروأيَف الَّذ  َ َمق َ َمق اإلنَسنَة تأل َاَمق  اقَ أ  -" سم هللا ال  مل ال  ام
 . 4فمََّم اإلَنسنَة َتن َلم َيصَممَ َروَُّف اأَلكَ مه الذَّ  َامََّم  أنلَ َممأ اَ 

تكننل اننب األ تنننة السننحا ة سنن ن ل  ننن  تتنننن ز اننب   انننة  أتننن اإلنكمي يننة امننم
  يننن ا  تنن  ةننننك النمبننة اننب ام نن  إل ننداهن  ننالف ال نن ة الثنلنن  األا ننداهن امنن  
 1400 سنن  فالمتنن ا  سنننة ش. مينن  أننن   تنن  اننب اهنن  ال نننا   ا نن  المننيالد

ةا لنم يسنمم شنص ه  ةتن نتن  تنل ر نننن  بنالت ام تمنف الم  نة الننل لمميالد  الذ   ن ف
.  يصتبنن  الملتهنن ة اهنن  بنند  المنننة اإلنكمي يننة  5ف لكنننن  تننل الم  ننن  األ نن ن 

 ا أ  تنذ  مسة ق  ة ا ،. 6فالميالدية 1500الحديثة اب سنة 

                                                           

 م.1930ا المطبصة ال  منناةا ال نه ةا97دي ان ا بتح يق  سل السند وبا ص  –. ات ؤ ال ا، 2
 م.1929ا تطبصة الهبن ا بي    50ص دي ان ا بتح يق ابدال  مل سالما  -. النن نة الذباننب3
 .5-1ا . س رة الصمق 4
5  .Potter ا فتهدر سنبق اPP.17-18 
 ,New  York ,900.ed,, vol.III P. th14Encyclopedia Britannica (Micropedia) ,1974.  ان  : 6
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 اننب  ننيل ةننننك الص واننة قنند بمنننك ن نن  ن تنننذ أكثنن  تننل  مسننة ا نن  ق نننن ا   
 ي بانن ا لم تكل اإلنكمي ية ال ديمة ت ب  اإلنكمي ية الحديثة تل ق ي  أ    تل كمن ت

:   صيد. ا د ةت  أ د المءر يل هذا الن ي
“Thy ilcan geare gesette Alfred cyning Lundenburg” :ةنة الم ه د ب ذه العبنرة  

“In the same year Alfred the king occupied London.” 

نفس ن ا تلي الممنف ألف يند لنندة".  لمنن ةننة الممنف الف يند قند تن اب  أ  "اب السنة
ما انل نننه  أة الننن ي ةتنن   صنند  انتنن ا أ  تنننذ أقننل تننل أ نند ا نن  ق نننن  899سنننة 

 ام  أية  نف.  اب ن ي آ  :
“Awritan wile in gif hwa thas boc awritan wile, gerihte he hie be thaere bysene” 

لا أراد أ د استنسنخ هذا الكتنز اماهحح نسنلت  تنل النسنلة  الم ه د   : " ا
  .7"فاألصماة
 اب الح ا ةا  ت  أسم ز ت ةين  ال ممنة ةننة يلتمن  امنن هن  امان  امة.    

اكننة المسنند  المسنند الانن  يتبنندالة الم اقنح انب ال ممننة بند ة منن ،ا ةنغة تسننتصمل 
   النننحديثةلمنننن ي نبننل انب المننة  "”If to you it likeبتمف المنة ال ديمنننة صنانة ت نب  

“if you  like "  أ  صنانة ت نبcold weather likes us not”"  لمنن ي نبنل انب المننة
 .  8ف “ do not like cold weatherWe”الحديثة  
    يلتمنننن  اننننب نط نننن ألفنننننظ م  تنننن  تنننننذ نحنننن  سننننتة قنننن  ة ةنننننة الكثينننن  تننننل   

ا             Mone . اكننن ا تنثال  يسنتصمم ة ألفننت  ةتنبت  امن اما  الحنف اب ال قنك الحنمن
   hous  lyf   لمنننننننننن ي نبنننننننننل انننننننننب ال قنننننننننك الحنمنننننننننMoon                             فقمننننننننن  ا
  house فدار اLife  9فف انة .  

                                                           

 P.880  vol.6 .Macropedia .  المهدر السنبق 7
 . P.22فتهدر  سنبق   Potter. ان  :  8
9 .Macropedia   فتهدر سنبقVol.6 P.881 . 
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انننند قأنننندم المنننننة الص واننننة تننننل األسننننبنز الم مننننة اننننب ث ائ ننننن  صننننال يت ن لمصمننننم  ُه   أ
ذ اه ر ا ي ة اب ال ندما  تن  ان نن بمننك ن ن  ن  تهطمح . ا د ن غ  الص واة تن

تنننذ تننن ي ينند امنن   مسننة ا نن  ق نننن . اكنننة تننل  باصننة للننف أة يننءد  النن  أة تهننبح 
أكثنن  تصننننبا  أ انن  تبننننبا  أمنن ر ألفنظننن   تصنننبي ا تننل ةثينن  تننل المنننن  التننب هننب 

ة. ا دا   أقه  ام ا  تن نا اب  نف تص ي هذه  تمف ل      ا اتل تت ننب أ دث 
 تل المص    أة المص من  الص واة الكبي ة تنل فأتثننف لسننة الصن ز  البنل تن ن ر ا 

ننما امنن  ةبنن     ت نننا تف تنننا الصنن  س  لم وينند ا  فتحننا، المحننا،  لمبسنن ننب ال ت ي
جماننح األلفنننت  المصننننب   المهننطمحن  المثبتيننة اننب تتنن ة الكتنن   ال سنننئل  الم نننال  

 .اب الم م ان   األم اي الملتمفة

 قننند ننننتو انننل قننندم الص وانننة أي نننن  مننهنننن انننب المت ادانننن  تنننل األلفننننت.  تنننح أة  
ننند تنننل األسننننلي  البالغانننة انننب المننننة  اسنننتصمنف المت ادانننن  لت ةيننند المصنننن   إظ ننننره يهصَّ
د  األدباةا اإن  يحسل ت ن  استصمنل ن لمصن    صين  اب المنة الصمماة لمن قد يسنبب  تصندي

مة  صص ون  لمدارس  البن ن ا  لمننق نت  بال ا د تل بم المهطمحن  لممصن  الصممبي 
 تبدأ ت  يد المهطمحن .

مينن  أة لممت اداننن  الكثينن ة اننب المنننة الص واننة انئنندة  ا امننة اننب جنننن  آ نن  تننل   
امل المهطمحن . ا ب تفيد اب ا تانر المهطمحن  لا  الدالال  لصمماة المت نرونة 

طنمالمصن . تثنف للف أة  ألفنت  مَنم    الكأمنما االسَّ ةم ن تت ادان  لن ينة  تصننهنن  الهيأ
اد نننننداد انننننم ال ننننننر رةالسنننننديأ نننننطنم تهنننننطمحن  لمداللنننننة امننننن  فسأ  ). ميننننن  أن نننننم اتلنننننذ ا السيأ

Stopper داد َام الحي اة     الكأمنم ا َمنم ليدفي ام  فmuzzleلمصن  فسأ نا  الهيأ داد سأ
 .Valveام األنب ز 

اسنتصمل  اإلانالةمي  أة   َنَ  ه.ا  ألاا اللب ا االة  أاملَ  تثل للف أن  ي نف   
تهنننطمحن  لمداللنننة امننن  اانننالم النننننس ب سننننئل اإلانننالم الملتمفنننة انننل أشنننان  تلتمفنننةا 

ا  اإللاانننة advertisementكسنننمصة أ   دتنننة تص  منننة أ  تطم ونننةا أ  نحننن  للنننف  
مصننننن  ا  الن نننن  لbroadcastingلمداللننننة امنننن  فالبنننن ي الالسننننمكبي لمبنننن اتو الملتمفننننة  

 فاصدار الكت   المطب ان   ت  يص ن باص ن .
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 اننننننب تص مننننننن  المصننننننننب الص واننننننة تننننننل أتثنننننننف فاأللفنننننننت الكتنباننننننة  لم منننننندانبا              
 فالمله   البل سيدها   فتتليَّ  األلفننت  ل داتنة بنل  جصفن ا  مي هننا قندر هنئنل 

تفيندة جندا  انب  منح تنل المت ادانن  التنب نمنك  تكننث   تنح قندم المننة الص وانةا  هنب 
المهطمحن  المت نروة المصن  ام  م ار تن ت ي باننن .  ثمنة قندر آ ن  ةبين  تنل هنذه 

 ة  تصنن   المت ادان  تمن لم تست  ب  هذه المص من .  الحنجة تدا  الن   منح تص نم 
   Roget's           المص ننم تص مننن  المصننننب الحديثننة تننل أتثنننف أة ي نننهب هننذاا ونبي   ندي  تنل هنذا ال بيننل ي نمي تنن أ ردتن  تمنف المص مننن   لنم تن رده.  و نذا يمكننل 

Thesaurus .نح ه  

 تل أثنر قدم المنة الص واة الم مة تميي هن  إتكنة تغني  الهفن   النص   اي نن.   
 يتيم أكث  للف  إمناة ال ن  اب آ   الكممة.  هذه المي ة تمنن ي ننا  قنبمانة الص وانة 

ا birdة  الح ننننرية.  تنننل أتثمنننة للنننف أة لفننن  فالطننننئ   ل منننح المهنننطمحن  الصمماننن
ا يءننن  لاهننبح فالن ياصننة  diverا   فالننن ياص  airplaneيءنَّنن  لاهننبح فالطنننئ ة  

Submarine  ؛   فالم مننننن نTotal  ا يءنننننن  لاكننننن ة فالم م انننننةgroup ؛  ةممنننننة
 ؛  ةممنننننننننة فال نبنننننننننل universityا تءنث نننننننننن فال نتصنننننننننة  mosqueفال ننننننننننتح 

forthcoming  ا تءنث ننننننن فال نبمننننننةmidwife ا  ةممننننننة فال نانننننندsitting ا  تءنث ننننننن
.  تثننل هننذا ةثينن  جنندا  اننب  المنننة الص واننةا ألة تغنينن  الهننفن  تطينن د ruleفال نانندة  

اي ن.  ه  تل دالئل مننهن اب ال نبماة ل مح المهطمحن .  تمنن يميي هنن انل المننن  
ي ننن هننذه اللنصننةا انلهننفن  اي ننن  هننانة األ ر واننةا  تن ننن اإلنكمي يننة التننب ال ن نند ا

  ا دة لممذة   المءن .

 ي اد اتكنننة ا تننل  هنننئ  الص واننة التننب تمي هننن اننل المنننن  األ ر واننة أي ننن ا  
التهنننني  ل مانننح  اسنننمنئ ن.  يص ننند النحننننة  الهننن اي ة انننب ةتنننب م ةمنننن هننن  تصننن   ا 

ُأ  نئننندة التهنننني  أنننن  تنننل األسنننمن  ت منننن ةنننننك أ  ان نننن.  ا اهننن ال  ةنتمنننة لتهنننني  أ ي 
يلتهنن  ةممتننيل  كممننة  ا نندة. افننب  ننيل ي نننف اننب تهننني  ةممتننب فبيننك    فشنن  ة  

نَ ي ة ا ي نننف انب اإلنكمي ينة   small house   littleتنثال انب الص واننة فبهيينك    فشه

tree  نن  ةممنة أ  تدا  ال   رة الن  اسنتصمنف ةممنة  ا ندة تنل جنذر آ ن ا ال ال تههَّ
house   أtreeي اف ة اب  صض األ انة الال  ة  .  قدLet-   أette-  ال  ادد

 Pipetteفن امنة ا  انب  Starlet  فكهَتييأن   bookletتحد د تل الكممن ا ةمن اب  
  لكلي هذا مي  تطَّ أد.   يبا ة .ف bricketteفأهنيبيبة    
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  صانتن اسم المكننة  اسنم ال تننة انب الص وانة أي نن  تمنن يلتهن  ةممتنيل  كممنة  
 ا ننندة. ةا ننننف تنننثال  انننب  تننننة االلت نننن ا  تكننننن  فالممتَ ننن  ا  تكننننة المصننن  فالَممَصننن  ا 
 تكنة السبن ة فالَمْسنَبح ا أتنن انب اإلنكمي ينة انإلا أهريند صنانمة أسنمن   تننة أ  تكننة 

نننَ  ا أ   playفالت ننن  ا أ   meetتنننل ألفننننت  فَسنننَبح  اتهسنننتصمل انننب الننلننن   Swimفَلصأ
       swimming poolا play land؛ meeting placeا metting timeكممتنننة ةا نننف 
 أ  نح  للف.

 تمننن يميينن  الص واننة أي ننن  ث  ت ننن الص امننة تننل األلفنننت ال ديمننة الم  نن رة.  هننب 
 تبث ثة انب المص منن   ةتن  التن اث  د ا ينل ال نص  ال نديما  هنذه األلفننت الم  ن رة

ة لا  انئنننننندة ةبينننننن ة اننننننب  مننننننح ال تكننننننند تسننننننتصمل  امة  مصنني ننننننن األصننننننما التننننننب
المهنننطمحن . أتنننن انننب اإلنكمي ينننةا  هنننب لننننة  ديثنننة نسنننبان  ةمنننن تننن ي باننننن ا انننإن م 

 ي ط  ة ال  الص دة ال  المنتيل الالتيناة  الي ننناة ال ديمة ل ذا الن ي.

 تننل اللهنننئ  الم مننة لمنننة الص واننة ة ن نننا اشننت نقاة  إلهنننقاةاا اننب  ننيل   
ة  سننن ه  هكننننذا تهَ لَّننند األلفننننت اننننب هننننتيل المنتنننيل. انلص واننننة أة اإلنكمي ينننة الهننننقا

       فَنَفننننق  فنَفَ ننننة  الهنننننقاة ةمننننن اننننب فانكسنننن   تننننل َةَسنننن ا   ف ف نننننة  تننننل َ َفننننَقا  
ننَد  تننل   فأقنننما  اسننت نم  تننل قنننم.  هننب اشننت نقاة اننب تثننل فداَاننَح  تننل َدَاننحا  فَجمَّ

ن ا  تكسني   تنل ةسن ا َجَمد.  هب اشت نقاة  إلهنقاة تصنن  ةمنن انب ف انكسننرا  تكسي
 .َتَمَف   فتمنلفا  تمماف ا  استمال  تل 

أتنن اإلنكمي ينة ا نب الهننقاة ا ن،ا تنل  ين  أةي جمانح ألفنظ نن تتنغل  تنل      
جذر ثنبك قد تهْمَهق    سن  ة أ  ال  ة أ  أكث ا لت ليد ألفنظ ن  تف دات ن. انل نذر 

tend  غ تنن   ا يهنن تثال ا  تصنننه فيمينل الن intend    في يند اattend    فيح نن
  pretend    فيدَّاب اtender  فَاْ ي اattendance .ف   ر ا  هكذا 

اة ةن ة الص وانة اشنت نقاة  إلهننقاة هن  تنل آثننر قأندت ن.  قند ننتو انل للنف اة    
  ننن  اي ننن   ننح تاننن   تننل األ  اة االشننت نقاة  اإللهنننقاةا  لمكثينن  تن ننن تصنننة  تصيَّنننة

 تذة رة اب ةت  اله   تمن يمكل ال انس اما . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 248 

اتكننننن   لت لينند األلفنننت لمتصبينن  اننل المصننننب ال دينندة  أ انن  ةننل للننف تمننن جصم ننن 
  صانمة المهطمحن  الصمماة  الح نرية.

 يهصدي التند يلا النذ  لنم ين طنح تننذ الصهن  اإلسنالتب  تن  اهن نن هنذاا تنل     
سن اهن تنل المننن  األ روانةا ألنن   فن  المننة الص وانة بيل أهم تن تمتن   ن  الص وانة انل 

  نننا  امي ننن  امنن  ق اانندهن تننل الت نن ي   ال نناننا انلكتن ننةا ةمننن يءةنند ا ديننننند د  
س س ر  امح امم المنة الحدي  اب انلم الن زا ةمن هنب التنب تصطنب المننة منمننة 

ل تننننننل  اننننننب تكتبننننننن  الصنننننننلم الينننننن م   ننننننصة تالينننننني 10ف نصنننننة لمحفنننننننت امنننننن  نفسنننننن ن
اب تلتم  الصم م  المصننر .  الص واة الملط  ن   ال سنئل  الم نال  المكت وة  نلمنة

تنننل يننننفض انننن  ال بننننر  يك ننن  انننل تكن نننن   ة الكثيننن  تن نننن تنننن اف انننب انت ننننر همننن
  نلدراسة  التح يق.

 قد اممك الح ةة الصمماة الننشطةا التب بدأ   استم   انب هنذه النبالد  تننذ     
ح المنننيالد ا امننن  الت ننندم المسنننتم  لمصمننن م  المصننننر   منننن ن متننن  الننن  المننننة ال ننن ة التنسننن

لك ةاننن   أمنننناك الاننن .  ةننننة  الص وانننة تنننل امننن م الي نننننة  ال نننندا  ن دتننن      يتننن   اننندي
الكثي  تل للف اب  تل ةننك ةا  أ رون تعاش انب ظممنة داجانة تنل التلمن   ال  نل. 

لمنننة الص واننة    أنمنهننن  أمننهننن  رانندهن اكنننة هننذا الن نننم الصممننب الحثينن  تمننن  ينن ر ا
 نلمف دا   المدل ال   المصننب الصمماة ال ديندة  نسنتم ارا ل صم نن تمنشنب ر   الصهن  
امنن  تنن ي النن تلا  تنن   نتننك الم منن ان   المنن ادي الصمماننة التننب نمننك اننب هننذه الننبالد 

الص وانة ل ين ة تيَدرَّس اب أ رونن  تن  تطننلح ال ن ة السنن ح ا ن .  هكنذا  نن  انب المننة 
تنن  صنال  ن لمصمنم  التصمنام انب  كبي ة تل المهطمحن  الصمماة التب هنب تنل أهنمي ت  يأ

 هذا الصه .
 
 
 

                                                           

ا  هب تحنم ا  ت جم ن ال  Saussure,Ferdinand de- cours de Linguistique  10ف
ا دار آانو ا واةا  نداد 163الص واة د. ي ئيل ي س  ا ي   صن اة فامم المنة الصنم ا ص 

1983. 
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 أ ي ا ا اة أ  لنة تك ة هب األ ن ان لمعبننرة الصممانة ةممنن ةنننك أمنن  انب     
تف دات ننن  أكثنن  قنبماننة ال تانننر المهننطمحن  أ  صننانمت ن  ت لينندهن لمتصبينن    اننل 

نلام الصمماة ال ديدة.  ال ين  ال البنف أة الص وانة هنب انن اة انتمنئننن ال ن تبي المف
  االات ا  بت اث هذه األتة.

 نحل الي م اب اه  تت دم ةا  الصم م  المصنر   س اة هنئمنة.  هنذا يتطمن    
بنننذف أقهننن  ال  ننن د انننب  منننح المهنننطمحن  الص وانننة لممانننن  بنننل األلننن     تنننل 

 ت ددة  المتننتاة  نستم ار.المفنلام الصمماة الم
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