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امللخظ باللؼت العسبُت:

حظعى َرٍ الىزقت البحثُت الى محاولت إبساش حهىد الدكخىز عبد السحمان الحاج
ضالح في إزطاء قىاعد مىهج خاص في مجال حعلُمُت اللؼت العسبُت مً خالل الخـسد
والخميز في جىعُف مططلحاث حعلُمُت خاضت مىخقاة مً الترار العسبي في مـاَُمها
وجىحهاتها .
الكلماث املـخاحُت:املططلح الخعلُمي _ضىاعت حعلُمُت اللؼت العسبُت _ املططلح
الخعلُمي بين الىغسٍت والخطبُق.
Abstract
This Study aims to highlight the efforts of Dr. Abdulrahman Al-Haj
Saleh to establish a special curriculum in the field of Arabic Language Didactics
through the unique and peculiar use of specific educational (didactic) terms
selected from the Arab heritage in their conceptions and orientations.
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جىػئت:
جىاحه اللغت اللشبُت في ؿل الىاكم الحظاسي والخلذم الخىىىلىجي العشَم
في اللالم الغشبي مشىالث كذة منها ؿهىس ما ٌعمى بفىض ى اإلاصؼلح  ،وهى
حلذد اإلاصؼلح للمفهىم الىاخذ الزي خلف الخباط في الخللي والفهم
والاظدُلاب ،لزا هادي الىثير مً الباخثين بظشوسة اللىدة الى الترار اللشبي
واكخماده بىُفُت مىخـمت ،كً ػشٍم اظدثماس مصؼلح كلمي أو لفف خظاسي
ًذٌ كلى ما ًلاسب اإلاعمى املحذر في صمىىا هزا .
ومً هؤالء الللماء والباخثين ألافزار الذهخىس"كبذ الشخمان الحاج
صالح " الزي صب حل جشهيزه واهخمامه كلى الترار اللغىي اللشبي وإكامت
مششوق الزخيرة اللشبُت الزي هجم كً وعي كمُم بمذي إظهامه في خل
إشيالُت اإلاصؼلح ،إر ظعى مىز أن أوش ئ "مشهض الذساظاث وألابدار مً أحل
جشكُت اللغت اللشبُت " وفشٍم البدث الزي ًيخمي إلُه اإلاشهض باللمل كلى جشكُت
اظخلماٌ اللغت اللشبُت وجؼىٍش جذسَعها باالكخماد كلى ملؼُاث اللعاهُاث
التربىٍت و الاظخلاهت بالخىىىلىحُا اللغىٍت لخؼىٍش البدث ولخدلُم هزه الغاًت
ًجب إكادة الىـش في مىهج البدث واإلاادة اللغىٍت وػشق الخذسَغ في هـش
ألاظخار كبذ الشخمان الحاج صالح .
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ومما الشً فُه أن مفاجُذ أي كلم مً الللىم مصؼلحاجه ،فهي الجامم
لحلابله الللمُت واإلالشفُت  ،فال ٌعخلُم أي مىهج إال إرا بني كلى مصؼلحاث
دكُلت ،وهزا ما ميز مىهج الذهخىس كبذ الشخمان الحاج صالح في مجاٌ حللُمُت
اللغت إر جفشد بمصؼلحاث خاصت مىخلاة مً الترار اللشبي في مفاهُمها ،هما
ًلش أن وطم اإلاصؼلح ال ًخدلم إال باشتران أهل الاخخصاص .
_ فماهي أهم اظهاماث الذهخىس كبذ الشخمان الحاج صالح في صىاكت حللُم
اللغت اللشبُت؟
_فُما جىمً خصىصُت اإلاصؼلح الخللُمي كىذ كبذ الشخمان الحاج صالح؟
_ماهي أهم اإلاصؼلحاث واإلافاهُم التي وؿفها ألاظخار في إكذاد أهجم البرامج والؼشق
لخللُم اللغت اللشبُت؟
 _0اطهاماث ألاطخاذ عبد السحمان الحاج ضالح في جطىٍس ضىاعت حعلُمُت اللؼت
العسبُت:
إن اظدثماس اإلاصؼلحاث وجىؿُفها في البدىر الللمُت مً أحل حللُم اللغت
اللشبُت وجؼىٍشها أمش طشوسي ومدخم كلى الباخثين  ،فالخدىم في اإلاصؼلحاث
ٌلني الخدىم في اللمل الللمي واإلانهجي ألن "خالت حللُم اللشبُت كىذها ًشحم في
أظاظه الى ظبب حىهشي ال جىفم مله ملالجت ألاظباب الفشكُت إال أهه غُاب
اإلاىهج الللمي".1
وإرا واهذ للذهخىس "كبذ الشخمان الحاج صالح" وكفت كُمت كلى
اإلاصؼلحاث اللشبُت ألاصُلت مً خالٌ الترار اللغىي فهى ًؤهذ أن اظدثماس
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هزه اإلاصؼلحاث في كصشها له مُذان واظم  ،إر ٌشير إلى رلً بلىله":وججشي
آلان في اإلاشهض الزي أحششف بدعُيره بدىر في اظخغالٌ مفهىم اإلاثاٌ  ،وهى
مفهىم كشبي أصُل ال وحىد له في اللعاهُاث الغشبُت  ،وما له كالكت به في وطم
ػشابم حللُمُت جيىن أهجم مما هى مىحىد آلان في حللُم اللىاكذ الىدىٍت
والصشفُت " ،2فهزا مفهىم واخذ مً بين اإلافاهُم اللذًذة التي اظدثمشها كبذ
الشخمان الحاج صالح في مجاٌ حللُم اللغت اللشبُت منها  :مفهىم الباب ،
ومفهىم ألاصل والفشق...وغيرها مً اإلاصؼلحاث ،إال أجها مصؼلحاث كشبُت
كذًمت غفل كً ملاهيها الذكُلت في غالب ألاخُان  ،وحلىد مضٍت إبشاص ملاهيها
الحلُلُت هما كصذها أصحابها مً الشكُل ألاوٌ ختى اللشن  04هـ الى ألاظخار
كبذ الشخمان الحاج صالح الزي ًلح كلى طشوسة ؤلاػالق كلى ما وصل إلُه كلم
اللعان الحذًث مً جؼىس في الذساظاث اللغىٍت وخاصت كلم اللغت الخللُمي "
الزي حهخم بالؼشابم والىظابل التي حعاكذ الؼالب و اإلاللم كلى حللم اللغت
وحللُمها " ،3فهزا الللم وهغيره مً الللىم ًدخاج الى مىـىمت مً اإلاصؼلحاث
حلين الباخث في هزا املجاٌ وججلي اإلافاهُم ظىاء واهذ كذًمت أو خذًثت ،
فاللعاهُاث الخؼبُلُت بفشكيها  :حللُمُت اللغاث وكلم اإلاصؼلح " جلذم ملشفت
كلمُت وجشبىٍت خصبت  ،فيلها كلىم جؼبُلُت ًمىً اظدثماسها في جشكُت اللغت
اللشبُت وجؼىٍش ػشابلها الخللُمُت  ،وحللها جىفخذ كلى آفاق ملشفُت حذًذة
جخجلى في مفاهُم ومصؼلحاث حذًذة جخللم بمماسظت البدث في اللغت اللشبُت
وآدابها وبمماسظت جذسَعها".4
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فالىاضح أن اللالكت بين كلم حللُم اللغاث أو ما ٌعمى بخللُمُت اللغاث
 ،وكلم اإلاصؼلح هي كالكت جيامل وجذاخل ،فىالهما في خلل واخذ وهى خلل
اللعاهُاث الخؼبُلُت الزي ما فتئ ٌعخدذر باإلاىاهج وٍلدم مخخلف الللىم في
دساظت اللغت وحللُمها  ،فاإلاصؼلح هى وظُلت ًخذم اللغت وٍىميها وٍمىدها
الاظخمشاسٍت  ،هما ًصبغها بصبغت اللاإلاُت التي جؼمذ لها حمُم لغاث اللالم .
إن جؼىٍش اللغت اللشبُت وجِعير حللُمها ألبىائها ولغير الىاػلين بها وان
مدؽ اهخمام ألاظخار  ،مً خالٌ آسابه خىٌ الىطم الشاهً لألظغ الللمُت
لخؼىٍش جذسَغ اللغت اللشبُت ولبىاء مىاهج اللغت اللشبُت في الخللُم كبل
الجامعي  ،فلذ وان لألظخار الحاج صالح معاهماث حادة في الىشف كً
مشىالث جذسَغ اللشبُت وحللمها في مخخلف مشاخل الخللُم مً الابخذاةي الى
الجامعي  ،ألن الىاكم الحلُلي الزي واهذ كلُه اللغت اللشبُت في كهذ الفصاخت
اللفىٍت ًخخلف اخخالفا هبيرا كما هى كلُه في صماهىا وفي هزا ًشي ألاظخار ( أهه
لً ًخم أي حغُير حزسي للىطم الشاهً ما لم ٌلالج هزا الىطم بالبدىر الللمُت
الذكُلت اإلاىخـمت والىظابل الخىىىلىحُت اللـُمت اإلافلىٌ ) 5فلذ بُيذ
البدىر اإلاُذاهُت التي كام بها فشق مً حمُم أهداء اللالم اللشبي ،وبلذ إخصاء
اجلمفشداث اإلاىحىدة في الىخب اإلاذسظُت وول ما ًلذم للشباب اللشبي مً مادة
لغىٍت وما ًخللمه مً خالٌ أخادًثه وهخاباجه،وبلذ جدلُل هزه الىخابج مً كبل
اللعاهُين في اإلاغشب اللشبي أؿهشوا مجمىكت مً اللُىب والىلابص والتي جمثلذ
فُماًلي:6
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أ_ مً حُث الكم:
_ غضاسة اإلاادة اللغىٍت فُما ال ًدخاج إلُه اإلاخللم بدُث ال ًمىً بداٌ مً
ألاخىاٌ أن ًأحي كلى حمُلها  ،ولزلً جصِبه ما وعمُه  ،ما وعمُه بالخخمت
اللغىٍت  ،واأللفاؾ اإلاترادفت الىثيرة وألالفاؾ الغشٍبت الللُمت أي التي كل
اظخلمالها ختى كىذ الىخاب.
_كذم اظخجابت هزه اإلاادة إلاا جخؼلبه الحُاة الُىمُت اإلالاصشة ،وأظماء الىثير
مً اإلاالبغ وألادواث واإلاشافم الحذًثت اللهذ إر ًؤهذ كبذ الشخمان الحاج
صالح أهه ال ًتهم اللغت في راتها بل هُفُت اظخلماٌ اإلاشبُين لها "فالىخب
اإلاذسظُت هي مً وطم هؤالء ،أما وىن اللغت اللشبُت ال ًىحذ فيها ما ًىفي
للخلبير كً اإلاعمُاث اإلابخزلت في البُىث و في الشىاسق واإلالامل  ،فهزا ساحم
لىعل أهلها وطلف اكخىاء منهم لظلفهم في أهفعهم ألن اللغت ظماق وكُاط
خالق ًتراا في هُفُت اظخلمالها طلف أصحابها ".7
ب_ مً حُث الكم والكُف :إن اليلماث التي ًداوٌ اإلاللم جللُنها جياد حشخمل
كلى حمُم ألابيُت التي حلشفها اللشبُت  ،وهزا ما ٌعبب جخمت أخشي في معخىي
البنى.8
وما ٌلمم أهثر خؼىسة الىطم هى "كذم مؼابلت املحخىي ؤلافشادي
اإلالذم للؼفل لحاحُاجه الحلُلُت " ،9إر ال ًجذ الؼفل ألفاؿا كشبُت ٌلبر بها
كً هزه اإلافاهُم الحظاسٍت فِشير الذهخىس كبذ الشخمان الحاج صالح الى أن
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"مؤلف الىخاب اإلاذسس ي الحهخم بخلً اإلافاهُم وكذ ًيىن العبب في رلً هى
كذم وحىد لفف مىاظب للمفهىم فُلىطها بألفاؾ جذٌ كلى مفاهُم أخشي
وهزا بعبب هثرة اإلاترادف وهثرة اإلاشترن"

10

فبلذ هزه البدىر اإلاُذاهُت جبين للباخثين وحىد خشى هابل ًخمثل في
هثرة اإلاترادفاث في الىخب اإلاذسظُت وكلى الفلش اإلاذكم الزي جخصف به مجاالث
اإلافاهُم اإلاللىت للؼفل ( خشى لفـي وخصابصه في اإلافاهُم )  ،وهزا ًىؼبم
أًظا كلى بلذان اإلاغشب اللشبي ألن اللمل وان مشترن.
ولشفم اللبغ كً ما جلذم بخصىص اإلاترادف واإلاشترن فئن الحاج صالح
ال ًىىش أهمُتها في لغت الخخاػب ولغت ألادب ولىً في خذود ال ججلل اللغت التي
وللمها هما أشاس لغت مصؼىلت ال كالكت لها بالحُاة الُىمُت التي ٌلِشها الؼفل
.
أما اإلاشيل ألاهم في حللُم اللشبُت والزي ٌشير إلُه ألاظخار باظخمشاس في
أبدازه وصاس حضءا مً هـشٍخه فهى وحىد معخىي واخذ مً الخلبير في حللُم
اللشبُت لجمُم الفئاث  ،ألن أظلىب الخلبير الزي ًخللمه الىاط في اإلاذاسط ال
ًخشج كما أػلم كلُه " الخلبير الترجُلي"أو أإلحاللي  ،وهى معخىي واخذ مً
معخىَي الخلبير اإلاىحىدًً في ول اللغاث ًلىٌ ( ...لجمُم اللغاث في الذهُا
معخىٍين كلى ألاكل في الخلبير  :اإلاأهىط واإلاىلبع ...فاملجخمم الزي جىثر فُه
ألامُت ًبخلذ فُه ألاداء الترجُلي كً ألاداء اللفىي والؼامت الىبري في رلً هى أن
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ًصير الخخفُف الخاص بالخخاػب لحىا في اكخلاد أهثر الىاط وهزا ًجب
جلىٍمه كىذ الخاصت واللامت و بالخصىص كىذ اإلاللمين) ،11إر ًىىشف
اإلاعخىي ؤلاحاللي في خالت اهلباض اإلاخيلم  ،وَعخلمل في مىاظباث ملُىت مثل:
الخؼب واملحاطشاث واملحافل وهى اإلاعخىي الزي ًفلذ فُه اإلاخيلم كفىٍخه في
الخلبير  ،واإلاعخىي ؤلاظترظالي وهزا ًيىن في خالت ألاوغ والاظترخاء فِعخلمل
الخلبير اللفىي في خاالث الخؼاب اللادي.

12

هاهًُ كً أن أخادًت الخلبير اإلاماسظت في حللُم اللشبُت بمذاسظىا هي في
خذ راتها واسزت كلى خذ حلبير كبذ الشخمان الحاج صالح  ،ألجها العبب في سوىن
الفصخى الى صاوٍت ألادب والىخابت مً حهت  ،ومً حهت زاهُت الابخلاد باللشبُت
كً اإلاُادًً الىابظت بالحُاة أال وهي الخخاػب الُىمي  ،مما أدي الى شُىق
اللامُت واللحً في الخؼاباث اللادًت بين كامت الىاط .
وبلذ جدذًذ اإلاشيل في حللُم اللغت اللشبُت ًلترح الذهخىس كبذ الشخمان
الحاج صالح مجمىكت مً اإلابادا وألاظغ التي ًشجىض كليها لصىاكت حللُم
اللغت .
 -3املباديء التي ًسجكص عليها عبد السحمان الحاج ضالح في ضىاعت حعلُم
اللؼت :13
أ -التركيزعلى املخعلم واحخُاحه وحال الخطاب:
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ظش الىجاح في حللُم اللغاث ًىدصش في الترهيز كلى اإلاخللم ال كلى اإلاادة
اللغىٍت كلى خذه وملضولت كىه أي كلى ملشفت اخخُاحاجه الحلُلُت وهي
جخخلف باخخالف العً واإلاعخىي اللللي وهزلً اإلاهىت واهىاق الاوشؼت اإلاىىػت
بالفشد في خُاجه وغير رلً  ،وال ًدصل هزا الا بالىـش في أخىاٌ الحذًث وهي
غير مخىاهُت اللذد ،ألن ألافلاٌ الىالمُت التي ًدذثها اإلاخيلم ال جدصل مىلضلت ،
بل جدذر في خاٌ خؼاب ملُىت وجىحه إلى خؼاب ملين ،فليل رلً جأزير كلى
مىكف اإلاخيلم وظلىهه الىالمي ،وكلى حللم اللغت  ...وبهزا جـهش أهمُت خاٌ
الخؼاب وكشابنها وأهمُت اللالكاث اإلاىحىدة بين اإلاخيلم واملخاػب والخؼاب.
ب -اكدظاب اللؼت َى اكدظاب مهازة معُىت :
للذ جىاوٌ كبذ الشخمان الحاج صالح معألت اهدعاب اللغت في مىاطم
مخلذدة في ظُاق خذًثه كً ألاصىاث اللغىٍت وكً وشأة الىالم واهدعاب
الذاللت وهُفُت همىها  ،وهزا ما جثيره ألاصىاث مً دالالث في ألارهان،إر ًشي
ألاظخار أن اهدعاب اإلاخللم للغت هى اهعابه إلالىت ملُىت  ،وهي مهاسة الخصشف
في البنى اللغىٍت بما ًلخظُه خاٌ الخؼاب ولِغ اهدعابا لللم الىدى أو كلم
البالغت فاإلالشوف كً حللُم اللغاث أهه اًصاٌ إلالؼُاث لغىٍت مادة وصىسة
واللمل كلى جشظُخها ...ومً زم خلم اللذسة كلى الخصشف فيها  ...فاللمل
الاهدعابي للغت ًياد ًيىن وله جمشظا وسٍاطت معخمشة  :ولما صادث وجىاصلذ
صاد الىمى اللغىي وكىٍذ اإلالىت.
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ج -غسوزة الخخطُط للمادة اللؼىٍت وحظلظلها املىطقي
ما مً ش يء ًذخله الخىـُم إال و البذ أن ًخظم لىىق مً الترجِب  ،وإن
وان كمال مخىاصال ووان بالخالي الضمان مً أبلاده فالبذ أن ًخظم للخخؼُؽ
والخذسج والاهخلاء...وٍيبغي أن جؤخز مً اإلاىطىكاث أو البنى الىدىٍت جلً التي
هثر مجُئها كلى ألعىت اللشب وجخصف الان اًظا في لغت الخدشٍش وغيرها بىثرة
الذوسان ورلً مثل ما فلل بمفشداث الشصُذ اللغىي  ،وٍترن ول ما لِغ مثاال
إحشابُا والخلذًالث والخللُلاث الهامشُت ً ...ىخفي في رلً بالش يء الللُل الزي
كذ ٌعاكذ في بلع الاخُان – خعب ما ًشجئُه اإلاللم – كلى جشظُخ اإلاثل
بشبؼها بغيرها مً البنى الىاضحت  ،وهزلً هى الامش باليعبت للخذسٍج وحعلعل
اللملُاث الخللُمُت ،فئن الخجشبت بُيذ أن الشار كً اللُاط إرا بذا به ووان
هثيرا كاق رلً اإلاخللم ،لزا فالخذسج ًلخض ي "اكخماد الترهُب الزي ًشاعي
العهىلت و الاهخلاٌ مً اللام الى الخاص وجىاجش اإلافشداث"

14

د -املشاؿهتٌ:لخبر الىالم اإلاىؼىق هى ألاصل واإلاىخىب فشق كلُه ،فئن اللغت ال
جىدصش فُما ًىخبه مً أدباء وغيرهم بل هي أًظا أصىاث جلفف و حعمم ،و أن
املخاػباث الُىمُت حشيل اللعؽ ألاوفش مً اظخلماٌ الىاط للغت  ،فهزا
الجاهب الخي مً اللغت وان كذ جىاظاه اإلاشبىن وصاسوا ال ًلخفخىن إلى الى
الىصىص ألادبُت الخاصت" ،15فاملحادزت الشفىٍت والخلبير الشفىي والىخابي ما
هي إال أدواث أظاظُت الهدعاب اإلالياث ،وٍللب اإلاللم دوسا مهما في جىـُم
خىاساث مفُذة والخذسج في جؼىٍش حلابير اإلاخللمين مً خالٌ جذسٍبهم كلى الخلبير
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والذفاق كً أفياس ملُىت وسفع أخشي ووصف أخذار وجفعير ؿىاهش وجىـُم
أفياس واللىاًت بيل ما مً شأهه أن ٌعاهم في إبشاص الىفاًاث في شيل مهاساث
كلمُت ًدزكها اإلاخللم" 16إر ٌععى الى جىؿُفها في صُاغخه الشفىٍت والىخابُت
صُاغت ظلُمت وبلفىٍت مؼللت  ،مما ًمىده اللذسة كلى اهدعاب مهاساث أخشي.
ٌ  -إلاوؼماض اللؼىي:
ًشي كبذ الشخمان الحاج صالح أن هزه اإلاهاسة ( اإلالىت اللغىٍت ) ال جىمى و
الجخؼىس إال في بِئتها الؼبُلُت وهي البِئت التي ال ٌعمم فيها صىث أو لغى إال
جلً التي ًشاد اهدعابها ...فمً أساد أن ًخللم لغت مً اللغاث فالبذ أن ٌلِشها هي
وخذها إلاذة ملُىت فال ٌعمم غيرها وال ًىؼم بغيرها و أن ًىغمغ في بدش
أصىاتها.

17

و -العىاًت بالىحى والبالػت معا:
مثلما ًميز الذاسظين بين الىدى وكلم الىدى  ،هىان جمُيز أًظا بين البالغت
وكلم البالغت ،فخفظُل أخذهما كً آلاخش فُه إجحاف في خم اللغت وحللُم
حللُمها  ،فاإلالصىد مً حللُم اللعان* للمخللم في هـش كبذ الشخمان الحاج
صالح هى إهعاب اإلاخللم اللذسة الللمُت ال الىـشٍت كلى اظخلماٌ اللعان
ولِغ أن هجلل مىه كاإلاا مخخصصا في كلىم اللعان هللمي الىدى والصشف
وكلم البالغت "
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وكلى هزا فالىدى ههُيل للغت – وهى بزلً صىستها وبيُتها -ش يء
والىـشٍت البيُىٍت لللشبُت التي هي كلم الىدى ش يء أخش وهزلً هى ألامش
باليعبت للبالغت  ،فهي جلابل الىدى في أجها هُفُت اظخلماٌ اإلاخيلم للغت والىدى
فُما هى مخير لخأدًت غشض ملين  ،فهي بهزا امخذاد للىدى  ...فالزي ًلصذه
اإلاشبي إهعاب اإلاخللم اللذسة كلى إحشاء اللىاكذ الىدىٍت والبالغُت في واكم
الخؼاب لِغ إال.
فالىدى والبالغت مخالصمان في كملُت الخؼاب الؼبُعي  ...فئرا اهخفُىا في
حللُم اللغت اللشبُت بجاهب العالمت اللغىٍت  ،أي ًجلل الؼالب كادسا كلى
جؼبُم اللىاكذ الىدىٍت وخذها دون مشاكاة ما حعخلضمه كملُت الخؼاب  ،أي
دون اللىاكذ البالغُت وان حللُمىا هزا هاكصا )...(...وججاهلىا بزلً أن اإلالىت
اللغىٍت بياملها وفي حملتها هي مهاسة الخصشف في بنى اللغت بما ًلخظُه خاٌ
الحذًث.

19

وعدشف مما جلذم أن كبذ الشخمان الحاج صالح خاوٌ حاهذا إكؼاء
البذًل ظىاء في مجاٌ البدث اللعاوي أو هلذه لىاكم الخللُم في الىػً اللشبي
كامت والجضابش خاصت  ،مً خالٌ غشط بزوس لغىٍت أصُلت في هفىط اإلاخللمين
والابخلاد كً البزوس اللغىٍت الهجُىت مً لغاث أخشي فهى ًذكى الى الخىلُب في
اإلاىسور اللغىي الضاخش باإلافشداث والخلابير التي جدلم وحىد اإلاصؼلحاث والتي
حلفُىا مً ألاخز كً آلاخش  ،هما هجذ له اظهاما هبيرا ومخميزا في خذمت اللغت
اللشبُت  ،وهزا مً خالٌ حهىده الشامُت الى جؼىٍش جذسَغ هزه اللغت اللىمُت ،
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وحللها اللغت اإلاعخلملت فلال في خُاجىا الُىمُت ،وكذ أزبذ في اللذًذ مً بدىزه
أن الاظخلماٌ الفللي للغت هى اإلاىؼلم ألاظاط ألي بدث لعاوي  ،ولبىاء اإلاىاهج
الخللُمُت لللغت اللشبُت.
 _9بين مططلح الىحى العلمي والخعلُمي عىد عبد السحمان الحاج ضالح:
اهخم الللماء بمىطىق جِعير الىدى وجبعُؼه للمخللمين اهخماما هبيرا
طىا منهم وخاصت الذاسظين الجذد الزًً هلذوا الترار أن بالىدى اللشبي كُىبا
وهلابص مً الظشوسي إصالخها والالخفاث أليها،إال أن دمحم صاسي ٌشير إلى أن
الىثير مً املحاوالث التي شاكذ واهدششث في الىػً اللشبي فشلذ الهؼالق
أصحابها في كشاءة الترار مً مىؼللاث ،جىم كً غُاب جصىس واضح للللم وما
جلخظُه الخؼبُلاث التربىٍت مً مبادا أظاظُت في صىاكت الخللُم  ،20وهزا
هدُجت الخلؽ بين ملخظُاث البدث اللغىي وملخظُاث الخذسَغ وهى ألاظاط
في مىطىق جِعُير الىدى  ،أي ًجب الخفشٍم بين الىدى الللمي والىدى الخللُمي
 ،وفي هزا الصذد ًلىٌ كبذ الشخمان الحاج صالح ً ":يبغي أن هميز بين هزا
الىدى الللمي الزي ًىثر فُه الخجشٍذ و الخدلُل  ،والىدى الخللُمي الزي ًشاد
مىه إال ؤلاظخلاهت به كلى جدصُل اإلالىت اللغىٍت  ،إال أن هزا الىدى هى هدُجت
كً اظدثماس ما خلله الىدى الللمي مً حهت  ،وكلم جذسَغ اللغاث مً حهت
أخشي".21
ًجذس باإلاهخمين بمعابل حللُم الىدى الزي ٌلذ فشكا مً فشوق اللغت
اللشبُت أن ًيىهىا كلى دساًت بما وصلذ إليها ألابدار في كلم جذسَغ اللغاث ،
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فىال الىىكين له خصابصه التي جميزه كً آلاخش  ،فالىدى الللمي هى "مجمىكت
اإلاثل واللىاكذ التي ًمىً أن جفشق بها وكليها حمُم ؤلامياهاث الخلبيرًت الخاصت
بالىطم اللشبي " ،22أما الىدى الخللُمي فهى "هُيل للغت  ،فهى بزلً صىستها
وبيُتها وكلم الىدى_ الىدى الللمي_ هى الىـشٍت البىىٍت لللشبُت".23
فلظُت جِعير الىدى ال حلنى أبذا إلغاء أحضاء مىه  ،أو حغُير مفاهُمه
وما ًيبغي الخىبُه إلُه أن الىدى "حهاص وامل وأن أي خزف كشىاةي ( غير
مذسوط) ألي باب مً أبىابه  ،أو حضء مً أحضابه ظُؤدي دون شً إلى إفعاده
 ،وأن أصمت الىدى التي حشيلذ في اإلاُذان التربىي الخللُمي ،في مىـىس الىـشٍت
الخلُلُت الحذًثت  ،ال جىمً في الىدى راجه مً خُث هى كلم  ،وإهما في ججاهل
اإلاىاهج اإلاذسظُت للؼشق الحذًثت في الاهخلاء والخخؼُؽ واللشض والترظُخ،
وإهماٌ الخمشط اللغىي ,,,وفىق رلً وله إجخار الىدى والصشف في صىسجيهما
الىـشٍت البدخت وظُلت مجشدة مً ول جىُُف الهدعاب اإلاخللمين اإلالىت
اللغىٍت ،24"...فالىدى بلىاكذه ومفاهُمه ول مخيامل ال ًجىص الحزف فُه الزي
كذ ًؤدي إلى جدشٍفه وٍىضح كبذ الشخمان الحاج صالح بأهثر دكت اإلاشيل
اإلاؼشوح في كظُت جِعير الىدى بشده كلى مً أسادوا جبعُؽ الىدى وإصالخه
واظدبذاٌ بلع ما حاء فُه بلىله"إر هُف ًبعؽ الىدى وهى اللاهىن الزي
بني كلُه اللعان وال شً أجهم أسادوا جبعُؽ الصىسة التي حلشض فيها اللىاكذ
كلى اإلاخللم  ،فللى هزا ًىدصش الخبعُؽ في هُفُت حللُم الىدى وال في الىدى
هفعه ألهه كلم مدع...إر ال ًميز هؤالء اإلاصلحىن بين ما هى كلم وٍيبغي أن
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ًيىن مللذا مجشدا كمُلا جلً هي ػبُلخه وبين ما هى جؼبُم له وٍيبغي أن
جيىن زمشاجه ظهلت اإلاىاٌ"،25هزا ما ًذكى بالظشوسة إلى إكادة الىـش في إكذاد
مىاهج الىدى وجذسَعه بمشاخل الخللُم ما كبل الجامعي والتي ًجب أن جخأظغ
كلى خلفُت ملشفُت وهفعُت ولعاهُت وجشبىٍت  ،وبخىؿُف الؼشابم الحذًثت في
الاهخلاء والخدلُم واللشض والترظُخ.
_:حسد بعؼ املططلحاث الخعلُمُت عىد عبد السحمان الحاج ضالح:
ًمثل اإلاصؼلح الخللُمي الىظُلت الىاحلت في مجاٌ الخللُم  ،فظبؼه
والعُؼشة كلى مفاهُمه هي الؼشٍلت الىاحلت لخدصُل اللغت اللشبُت وحعُير
اللملُت الخللُمُت و الخللمُت  ،لهزا خاولىا اللبع كلى مفاهُم بلع
اإلاصؼلحاث الخللُمُت كىذ كبذ الشخمان الحاج صالح مً خالٌ بدىزه في
مجاٌ إخصاء بلظها وجشجُبها في الجذوٌ الخالي الزي كعم إلى زالزت خاهاث
ظِخم مً خاللها ششح مصؼلحاث هزه الخاهاث الثالر( الىطم ،الاظخلماٌ،
الهذف الاصؼالحي) بذاًت ألجها جمثل مصؼلحاث أظاظُت ومهمت في اللملُت
الخللُمُت:
اإلاصؼلح
الىطم

الاطخعمال

الىطم
هى كباسة كً جخصُص
الش يء بالش يء  ،بدُث
إرا أػلم ألاوٌ فهم مىه
26
الثاوي

الاظخلماٌ
اللغت مجمىكت
ميسجمت مً
الذواٌ واإلاذلىالث
راث بيُت
كامت زم بنى حضبُت
27
جىذسج فيها

مخؼيراث العىاضساللؼىٍت

َى كُـُت إحساء
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الىغع
الاضطالحي
الىغع
البىىي
املثال
Le
schème
Générateu
r
ألاضل

الـسع

اللـغت
Lexie
املطـىؿت
Matrice

إلاوؼماض
اللؼىي
Bain
Linguistiq
ue

حعل اللؼت دلُال عً املعنى
29
قطد الخىاطؤ علُه بين قىم .
حعل الش يء على َُئت
مخطىضت طىاء كان دلُال
على ش يء آخس أو أم ال وٍسادؿه
30
البىاء والتركُب.
َى الحد الطىزي إلاحسائي الري
به جخحدد العملُاث املحدزت
للىحداث جيخج عىه ضىزة
جـسَعُت طسدًت عكظُت جىطلق
مً
31
أضل الى ماال نهاًت مً ؿسوع
العىطسالثابذ أو الىىاة
وهي ألاطاض
الري جيخج عىه الـسوع
ما ًيخج أو ًبنى على ألاضل مً
زاهىٍاث.
هي إلاطم املـسد وما بمنزلت
35
إلاطم املـسد .
ٌظميها الخلُل وأجباعه بالقُاض
37
أو و الحد أو الباب واملثال

مططلح وضـي مترحم
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الىاطقين لهرا الىغع
في واقع الخطاب
ولِع كل ما َى مىحىد
في
الىغع ًخسج إلى
28
الىحىد في الاطخعمال .

اللؼىٍت وَى خاص بالـسد
وأحىال الخبلُؽ

داللت العىاضساللؼىٍت

الخـسٍق بين العىاضساللؼىٍت في
طُاقاتها وبىائها املعجمي.
الخـسٍق بين العىاضساللؼىٍت
الدالت وػيرالدالت ومخخلف
اطخعماالتها

َى حصء مً الىغع
اللؼىي أي هغام مً ألادلت

َى بيُت أو ضُؼت جىدزج
32
ؿيها عدة وحداث.

مً خالله ٌظخطُع املخعلم أن
ٌظخيبط مً جلقاء هـظه
شكل املطـىؿت التي جىدزج ؿُه.

َى ما ًبنى علُه وال ًبنى َى
33
على ػيرٍ

مقُاض ألاضل والـسع ًبين بجالء
طبُعت العىاضسبعػها ببعؼ حتى ال ٌشعساملخعلم
بأًت ػسابت في إلاهخقال

َى ألاضل مع الصٍادة

34

هي شبكت مً املىاغع لها
حساكُت وشكلها مثل شكل
36
الصمسة في السٍاغُاث .
حدول ًخكىن مً كرا
ضـا
وكرا عمىدا وبهذ طخـسغ
حمُع التراكُب التي ًمكً
أن جطاغ عليها العىاضس
38
املدخلت على الجدول .
مً أزاد أن ًخعلم لؼت مً
اللؼاث ؿال بد أن ٌعِشها
ملدة
معُىت  ،وأن ًىؼمع في
بحسأضىاتها ملدة كاؿُت
39
لخغهسؿُه َرٍ امللكت
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مً عاَسة لؼىٍت الى عاَسة
أخسي .
إذا ما اكدظب املخعلم الخحكم في الخطسؾ ؿيها ًؤدي حخما الى
إحكام كبيرحدا في الخطسؾ في البنى اللؼىٍت.
ٌظخيبطىن العىاضسالتي
حظخيخج بالقُاض حظب
جسجِب العىاضسػيراملصٍد
 ،زم جليها جدزٍجُا املصٍد ؿيها مً
ألاضل الى الـسع.
أبقى املهازاث اللؼىٍت وأزسخها هي التي جكدظب في عسوؾ
طبُعُت وأحدار عادًت
ٌعِشها املخعلم
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الخعبير
إلاطترطالي

ًقخض ي مىاغع ألاوع
وإلاطترخاء

الخعبير
أإلحاللي

ًقخض ي حسمت املقام
وَظمى بمىغع الاهقباع

الاقخطاد
اللؼىي

مططلح وضـي جسكُبي
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مسحلت ًكدظب ؿيها
املخعلم جدزٍجُا امللكت
اللؼىٍت ألاطاطُت مع
ججىب كل
40
أهىاع الخعبيرالـني
مسحلت ًكدظب ؿيها املخعلم
املهازة على الخعبير البالغ
مع
41
ججاوش الظالمت اللؼىٍت
َى الاطخخـاؾ عىد
العسب القدامى ،وَى
عبازة عً
هصعت املخكلم الطبُعُت إلى
الخقلُل مً املجهىد
العػلي أًى الراكسي عىد
إحدازه لعبازاجه في حالت
وعدم
إلاطخئىاض
42
إلاهقباع

دزاطاث لظاهُت:

املسحلت ألاولى ًخعلم الخعبير
الظلُم العـىي

املسحلت الثاهُت ًيخقل الى
الخعبيرالبالغي

ًحاول املخكلم دائما ودون أن
ٌشعسإبالغ أكبركمُت ممكىت مً املعلىماث

الاهخقاء

...والاهخقاء :الاخخُاز

43

اخخُاز ألالـاظ
والطُؽ مع ما جدل
عليها مً معان في
الىغع
44
وفي الاطخعمال.

املخعلم ًحخاج إلى مجمىعت مً
ألالـاظ والتراكُب الىعُـُت
ٌظد بها حاحُاجه الخبلُؼُت بأكمل
وحه.

الخبلُؽ
الخعلُمي

بلؽ الش يء ًبلؽ ...
وضل واهخهي...وإلابالغ
45
وإلاًطال

كُـُت
اخخُاز
هاحعت لؼسع
املادة على املخعلم
وجقدًمها له في
46
أحظً ألاحىال

ًخطلب مً املعلم مهازة
كبيرة إلًطال العىاضس
اللؼىٍت بمدلىالتها الى ذًَ
املخعلم
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دزاطاث لظاهُت:

خاولىا جلذًم أهم اإلاصؼلحاث الخللُمُت التي اهخلُىاها مً صخم هبير مً
اإلاصؼلحاث كىذ كبذ الشخمان الحاج صالح والتي ًمىىىا جصيُفها كلى الشيل
الخالي:
 اإلاصؼلحاث الىدىٍت اللشبُت ألاصُلت:أكاد لها ألاظخار مفهىمها ألاوٌ هما
كصذه واطلىها زم خاوٌ جىؿُفها في مجاٌ حللُم اللغت اللشبُت بخخصُصها
بمفهىم اصؼالحي خعب كىاهين الاظخلماٌ مم مشاكاة اللىاهين التي ًخظم لها
الىطم واللُاط  ،هما اصؼلح ألاظخار اإلالابل ألاحىبي لبلع اإلاصؼلحاث مثل:
اإلاثاٌ ًلابله مصؼلح  Le scheme Générateurومصؼلح اللفـت ًلابله
مصؼلح  ، Lexieوهىان مصؼلحاث مىحىدة ومعخغلت في الذساظاث اللغىٍت
الغشبُت مثل مصؼلح "الاوغماط اللغىي"الزي ًلابله اإلاصؼلح ألاحىبي
 Le Bain Linguistiqueوهى مصؼلح را أهمُت هبري في اإلاشخلت ألاولى الهدعاب
اإلاهاسة اللغىٍت
 مصؼلحاث سٍاطُت معخغلت مً صمً الخلُل منها :مصؼلح اإلاصفىفت
ٌعميها الخلُل وأجباكه اللُاط والحذ أو الباب واإلاثاٌ  ،وهىان مصؼلح
"الاكخصاد اللغىي"ري ًخظمً الـىاهش الصىجُت مثل :ؤلابذاٌ  ،ؤلادغام ،
ؤلاكالٌ ،هما أن للغت معخىٍاث معخىي "الخلبير أالظترظالي" وٍلخض ي الخلبير
اللفىي ( اللغت اإلاىؼىكت) ومعخىي الخلبير أإلحاللي وٍلخض ي مىاطم الاهلباض
وهى اهدعاب اإلاهاسة كلى الخلبير البلُغ ( لغت الخدشٍش) فاللغت اإلاىؼىكت هي
ألاصل ولغت الخدشٍش هي الفشق.
املجلد 8العدد 0
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دزاطاث لظاهُت:

 مصؼلحاث اظخغلها ألاظخار همشاخل مً أحل إكذاد ػشٍلت حللُمُت
لخبلُغ الخؼاب التربىي مً اإلاللم إلى اإلاخللم  :ومً هزه اإلاصؼلحاث الاهخلاء
والخخؼُؽ فهي مصؼلحاث ملشوفت ولىً ألاظخار كبذ الشخمان الحاج صالح
أكؼى اإلالاًِغ التي ًيبني كليها هزا الاهخلاء والخخؼُؽ.
اظخؼاق الذهخىس كبذ الشخمان الحاج صالح بفظل خىىخه وحهىده
اإلاخىاصلت أن ًجمم بين مشحلُخين  ،الحظاسة اللشبُت اللذًمت والحظاسة
الغشبُت واإلاخلللت خاصت بالخجاسب اللعاهُت بصفت كامت والتربىٍت بصفت
خاصت في مُذان جذسَغ اللغت مما مىىه مً الهذي إلى وطم أظغ وملاًِغ
جىحه اللملُت الخللُمُت وجىصل إلى أفظل الىخابج لخدصُل ملىت اللعان.
في ألاخير وشير الى أن الذهخىس كبذ الشخمان الحاج صالح اظخؼاق بفظل
كمم جفىيره وخىىخه وجذكُله في الترار مً صُاغت مصؼلحاث حذًذة إلافاهُم
مىحىدة في اإلاىسور اللغىي اللشبي اللذًم إال أهه اظخصاغها وفم ما جخؼلبه
جىىىلىحُا الخللُم الحذًثت  ،فجل اإلاصؼلحاث التي ٌعخلملها ألاظخار الذهخىس
كبذ الشخمان الحاج صالح مً خالٌ الىـشٍت الخلُلُت هي مصؼلحاث كشبُت
فصُدت لفـا وملنى.
الهىامش:
 _1كبذه الشاحخي  ،كلم اللغت الخؼبُلي وحللُم اللشبُت  ،داس اإلالشفت الجاملُت  ،اظىىذسٍت
 ،مصش  ،1995ص.89
املجلد 8العدد 0
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 _2كبذ الشخمان الحاج صالح  ،بدىر ودساظاث في اللعاهُاث اللشبُت ج 02ميشىساث
املجمم الجضابشي للغت اللشبُت  ،مىفم لليشش غ.2007 ،01ص .44
 _3خلمي خلُل  ،دساظاث في اللعاهُاث الخؼبُلُت  ،داس اإلالشفت الجاملُت  ،ؤلاظىىذسٍت
،مصش  ،غ،2002ص.76
 _4بشير إبشٍش  ،كلم اإلاصؼلح ومماسظت البدث في اللغت وألادب  ،مجلت املخبر  ،أبدار في
اللغت وألادب الجضابشي  ،حاملت باجي مخخاس  ،كىابت الجضابش ،ص.17
_5كبذ الشخمان الحاج صالح،بدىر ودساظاث في اللعاهُاث اللشبُت ج _1اللغت اللشبُت
بين اإلاشافهت والخدشٍش _ ،ميشىساث املجمم الجضابشي  ،مىفم لليشش ،غ،1،2007ص.65
ً_6ىـش كبذ الشخمان الحاج صالح ،بدىر ودساظاث في اللعاهُاث اللشبُت مشحم ظابم
ص.160
 _7اإلاشحم هفعه ص .160
ً _8ىـش:كبذ الشخمان الحاج صالح ،بدىر ودساظاث في كلىم اللعان  ،ص.205
 _9اإلاشحم هفعه ص .205
 _10اإلاشحم هفعه ص.205
 _11كبذ الشخمان الحاج صالح ،إكادة ؤلاكخباس للغت اللشبُت في املجخمم اللشبي  ،مجلت
اللغت اللشبُت ،املجلغ ألاكلى للغت اللشبُت ألابُاس ،الجضابش ق،5غ.1،2009،267
ً_12ىـش :كبذ الشخمان الحاج صالح ،بدىر ودساظاث في اللعاهُاث اللشبُت ،ج ،1مشحم
ظابم ص.70
ً _13ىـش :كبذ الشخمان الحاج صالح ،دسوط في اللعاهُاث اللشبُت ج ،1ص.193_ 185
 _14مِشاٌ صهشٍا ،مباخث في الىـشٍت ألالعيُت وحللُم اللغت  ،اإلاؤظعت الجاملُت
للذساظاث واليشش والخىصَم ،بيروث،لبىان ،1985ص.17
ً _15ىـش :كبذ الشخمان الحاج صالح ،بدىر ودساظاث في اللعاهُاث اللشبُت ،ج ،1كلم
جذسَغ اللغاث والبدث الللمي في مىهجُت الخذسَغ اللغىي ص .193
 _16كلًُ واٌعه ،واكم جذسَغ الخلبير والخىاصل باإلاذسظت ؤلابخذابُت ( العىت الخامعت
أهمىرحا  ،مخبر اإلاماسظاث اللغىٍت في الجضابش حاملت مىلىد ملمشي جيزي وصو  ،ولُت آلاداب
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واللغاث ،اللذد الخاص بأكماٌ ملخلى اإلاماسظاث اللغىٍت "الخللُمُت والخللمُت"9_8_7
دٌعمبر  ،2010ميشىساث مخبر اإلاماسظاث اللغىٍت ،ص.650-649
 _17مشحم ظابم  ،كبذ الشخمان الحاج صالح ،ص .193
 _18كبذ الشخمان الحاج صالح ،بدىر ودساظاث في اللعاهُاث اللشبُت ج ،1مشحم ظابم،
ألاظغ الللمُت واللغىٍت لبىاء مىاهج اللغت اللشبُت،ص.182
ً _19ىـش :كبذ الشخمان الحاج صالح  ،اإلاشحم العابم ،ألا؟ظغ الللمُت واللغىٍت لبىاء
مىاهج اللغت اللشبُت ،ص .182
ً _20ىـش دمحم صاسي :جِعير الىدى في طىء كلم جذسَغ اللغاث  ،مجلت املجمم الجضابشي
للغت اللشبُت  ،الجضابش ،ق ، 2دٌعمبر ، 2005ص.190
_21كبذ الشخمان الحاج صالح  ،بدىر ودساظاث في اللعاهُاث اللشبُت ،اإلاشحم العابم
،ص.43
 _22اإلاشحم هفعه،ج ، 1ص.288
 _23اإلاشحم هفعه ص .182
 _24دمحم صاسي ،مشحم ظابم ص194
 _25كبذ الشخمان الحاج صالح ،مشحم ظابم ص.178
_26الخىاحي بً الخىاحي ،اإلاذاسط اللعاهُت في اللصش الحذًث ومىاهجها في البدث  ،ص89
_27كبذ الشخمان الحاج صالح ،بدىر ودساظاث في كلىم اللعان ،مصذس ظابم ص.195
_28اإلاشحم هفعه الصفدت هفعها.
_29اإلاشحم هفعه ص 198
_30اإلاشحم هفعه الصفدت هفعها.
_31كبذ الشخمان الحاج صالح  ،بدىر ودساظاث في اللعاهُاث اللشبُت ج 1ص.251
_32اإلاشحم هفعه ص.89
 _33كبذ الشخمان الحاج صالح ،بدىر ودساظاث في اللعاهُاث اللشبُت،ج ،2ص43
 _34اإلاشحم هفعه ص.83
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 _35كبذ الشخمان الحاج صالح  ،بدىر ودساظاث في اللعاهُاث اللشبُت،ج ، 1مشحم ظابم
ص219
 _36اإلاشحم هفعه ج، 2ص .56
_37كبذ الشخمان الحاج صالح ،بدىر ودساظاث في كلىم اللعان ،ص219
 _38اإلاشحم هفعه ص.219
 _39كبذ الشخمان الحاج صالح  ،بدىر ودساظاث في اللعاهُاث اللشبُت ج1932، . 1
 _40كبذ الشخمان الحاج صالح ،بدىر في كلىم اللعان  ،مشحم ظابم ص .225
 _41اإلاشحم هفعه ص.225
 _42كبذ الشخمان الحاج صالح  ،بدىر ودساظاث في اللعاهُاث اللشبُت ج ،1مشحم ظابم
ص.86
 _43ابً مىـىس ،لعان اللشب ،مادة (هلا) مج  ، 14داس صادس بيروث لبىان  ،غ،2004 ،4
ص.347
 _44كبذ الشخمان الحاج صالح ،بدىر ودساظاث في كلى اللعان ،ص.224
_45ابً مىـىس ،لعان اللشب ،مادة بلغ  ،مج  ،2مشحم ظابم ص.143
 _46كبذ الشخمان الحاج صالح ،بدىر ودساظاث في كلىم اللعان ،مشحم ظابم ص.224

املساحع:
_1بشير إبشٍش  ،كلم اإلاصؼلح ومماسظت البدث في اللغت وألادب  ،مجلت املخبر  ،أبدار في
اللغت وألادب الجضابشي  ،حاملت باجي مخخاس كىابت الجضابش .
 _2الخىاحي بً الخىاحي  ،اإلاذاسط اللعاهُت في اللصش الحذًث ومىاهجه في البدث ،داس الىعي ،
الجضابش .2008
_3خلمي خلُل  ،دساظاث في اللعاهُاث الخؼبُلُت ،داس اإلالشفت الجاملُت  ،ؤلاظىىذسٍت ،مصش،
غ.2،2005
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_4كبذ الشخمان الحاج صالح ،بدىر ودساظاث في اللعاهُاث اللشبُت ،ج ،1ج 2ميشىساث
املجمم الجضابشي للغت اللشبُت ،مىفم لليشش الجضابش ،غ.2007_1
 _5كبذ الشخمان الحاج صالح  ،بدىر ودساظاث في كلىم اللعان  ،مىفم لليشش ،الجضابش غ
.2005_1
_6كبذه الشاحخي  ،كلم اللغت الخؼبُلي وحللُم اللشبُت
 _7كبذ الشخمان الحاج صالح ،إكادة ؤلاكخباس للغت اللشبُت في املجخمم اللشبي ،مجلت اللغت
اللشبُت ،املجلغ ألاكلى للغت اللشبُت ،ألابُاس الجضابش ،غ.2009_1
 _8كبذه الشاحخي ،كلم اللغت الخؼبُلي وحللُم اللشبُت  ،داس اإلالشفُت الجاملُت ،ؤلاظىىذسٍت
،مصش .1995
 _9كلًُ واٌعه ،واكم جذسَغ الخلبير والخىاصل باإلاذسظت ؤلابخذابُت " العىت الخامعت
أهمىرحا" مخبراإلاماسظاث اللغىٍت في الجضابش  ،حاملت مىلىد ملمشي ،جيزي وصو  ،ولُت
آلاداب واللغاث ،الخللُمُت والخللم _9_8_7دٌعمبر . 2010
_10مِشاٌ صهشٍا ،مباخث في الىـشٍت ألالعيُت وحللُم اللغت  ،اإلاؤظعت الجاملُت
للذساظاث واليشش والخىصَم  ،لبيروث لبىان ،غ.1985_2
 _11دمحم صاسي،جِعير الىدى في طىء كلم جذسَغ اللغاث  ،مجلت مجمم اللغت اللشبُت
الجضابش ق ،2دٌعمبر.2005
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