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إذ صار یحیل على ثالثة مفاھیم مختلفة، " المشترك اللفظي"كثرة التداول وتعّدد الداللة، فأَْوَقَعاهُ في شرك ) التعریب(على لفظ اجتمع 
؛ حیث یختّص المفھوم األول بداللة تقنیة مرِجعھا فقھ [1])تعریب المجال(و) تعریب النص(و) تعریب اللفظ(حددھا شحادة الخوري بـ 

ب(اللغة الذي یعّرف  قال الجوھري في الصحاح. ما استعملتھ العرب من األلفاظ الموضوعة لمعان في غیر لغتھا "بأنھ ) المعرَّ
، أما المفھوم الثاني فیجعل من التعریب مرادفاً للترجمة، ویصبح تعریب [2]"تعریب االسم األجنبي أن تتفوه بھ العرب على منھاجھا

غة العربیة أداة تعبیریة في حقل معرفي نصٍّ ما یعني نقلھ إلى العربیة، بینما یختّص المفھوم الثالث بداللة ثقافیة عامة تقضي بجعل الل
وال یھمنا من التعریب في ھذا المقام ..). تعریب التعلیم العالي في دولة ما، تعریب اإلدارة الجزائریة مثال (ما أو فضاء تواصلي معین 

عجمیة "فیكون الناتج كلمة [3]"ةصبغ الكلمة بصبغة عربیة عند نقلھا بلفظھا األجنبي إلى اللغة العربی" إال مفھومھ األول الدال على 
.على حد تعبیر الجوالیقي[4]"باعتبار األصل، عربیة باعتبار الحال

؛ حیث تتبادل )emprunt"(االقتراض"ویندرج ھذا المفھوم ضمن ظاھرة لغویة عالمیة ال تكاد تسلَُم منھا لغة من اللغات، تسمى 
اؤه بغیر أصوات اللغات األخذ والعطاء، ویستعیر بعضھا من بعض كلمات جاھزة تؤدي مفھوماً معّیناً في لغاتـھا األصلیة یصعب أد

تلك الكلمات، وإذا حاولت لغة ما أن تنقل ذلك المفھوم الوافد بمعجمھا المحلي، ربما أضاعت جانباً معتبرا من المعنى، فكان لزاما 
علیھا أن تحافظ على المعنى باقتراض الحروف األجنبیة المعّبرة عن ذلك المفھوم، مع شيء من التحویر الصوتي الذي تقتضیھ اللغة 

.منقول إلیھاال

كل ) الدخیل(؛ إْذ عّدوا في باب )المعّرب والدخیل(لقد انشغل فقھاء العربیة القدامى بـھذه الظاھرة، وأفاضوا في بحثھا تحت عنوان 
ب(بینما خصصوا .. كلمة أجنبیة دخلت العربیة ولم تندمج في بنیتھا، بل ظلت محافظة على خصائصھا الصوتیة والصرفیة لكل ) المعرَّ

استعملھ العرب من األلفاظ التي أصلھا غیر عربي، ولكنھم كتبوھا بحروفھم، ووزنوھا بأوزانـھم، وعاملوھا معاملَة الكلمة ما"
.[5]" العربیة

ألمم األخرى كثیراً من األلفاظ العلمیة والحضاریة وأْقرضْتھا أضعاف ذلك عدداً، إْذ أحصى الدكتور وقد اقترضت العربیة من لغات ا
تبلغ قرابة ثالثة آالف لفظة فارسیة، ومئة ونّیف من الحبشیة، والرومیة، " محمد التونجي ما في العربیة من ألفاظ معّربة فأْلفاھا تكاد 

.[6]" ستكثر ھذا العدد أمام آالف األلفاظ العربیة التي َغَزت ھذه اللغات وغیرھاوال ن. والعبریة، والھندیة، واآلرامیة

، بفعل االستعمال والمثاقفة والحاجة إلى أما الیوم فقد تضاعف حجم التبادل اللغوي بین الشعوب، وازدادت الحاجة إلى االقتراض
".الَعْولَمة"مظھرا من مظاھر ثقافة ) االقتراض(التكامل الحضاري وكثافة التواصل اإلعالمي، وكل ما من شأنھ أن یجعل من 

ربیة خفیفة إلى العربیة، وكتابتھ بحروف عربیة، وربما إضفاء لمسات ع) دخیل(من جھة أخرى، یمكننا القول إّن مجرد دخول لفظ 
باً (، یجعلھ )كتعریفھ باأللف والالم مثال(علیھ  تعریباً نسبیا، ویجعلنا نؤمن إلى حّد بعید بما یذھب إلیھ البعض بشأن انتفاء الدخیل ) ُمعرَّ

ب في االستعمال العربي المعاصر الذي غالبا ما یكتفي بالتعری) الدخیل(البحت، وربما كان ذلك سبباً من أسباب تراجع مصطلح 
، أما [7]"استعارة ألفاظ من لغة أخرى عندما تدعو الحاجة إلى ذلك"بمعنى ) االستعارة اللغویة(واالقتراض، وقد یستعمل بعضھم 

إن اآللیة التي نقصدھا : "أیضا ) النقل(فیستعمل ) لتعریب تارة والدخیل اللفظي تارة أخرىوزیادة على استعمالھ ل(الدكتور المسدي 
، وھو اصطالٌح مشِكٌل [8]).."التعریب(ھي آلیة النقل في معنى األخذ المباشر للفظ الوارد وھو ما یطلق علیھ في سجل علومنا اللغویة 

! .بمفھوم مغایر ھو أدنى إلى المجاز منھ إلى التعریب [9])النقل(في نظرنا؛ ألنھ سبق للمسدي أن استعمل 

تمادى في الحدیث عن مفھوم التعریب بین القدامى والمحدثین، والنزاع الحاد بین أنصار التعریب ومعارضیھ، ومناھج علماء اللغة لن ن
من أھم الوسائل التي نلجأ إلیھا لتكثیر "ولكننا نكتفي بالقول إن التعریب *في التعریب، ألنـھا مسائل سبقنا إلیھا باحثون أشبعوھا درسا 

.[11]"إغناء اللغة من خارجھا"، وإنھ ُیسھم ـ إلى حد بعید ـ في [10]" اللغة وتطویعھا للمصطلحات العلمیة الجدیدة

ة بمقدار ما فیھا من األجنبي ال خوف على العربیة من األجنبي الدخیل، بل إن اللغة تكون حی"وإذا كان الدكتور مبارك ربیع یرى أن 
یؤدي إلى توسیع شبكة مفردات اللغة وإلى تنمیة مواد "، ألن ذلك ـ في نظر ریمون طحان ـ [12]" والدخیل، وبقدرما تستطیع تمثلھ

، فإن ھناك طائفة أخرى قد دعت ـ من باب الحرص على نقاء اللغة وصفائھا وسالمتھا من العجمة والرطانة ـ [13]"مفھومیةحقولھا ال
لضرورة القصوى، ومن ھؤالء كثیر من أھل المجامع اللغویة، وعلى رأسھم إلى تجنب التعریب قدر المستطاع، إال في حاالت ا

ب وال یرفضھ كّل الرفض، إال أنھ دعا صراحة إلى عدم  األخذ بالتعریب إال " الدكتور أحمد مطلوب، رغم إقراره بأنھ ال ینكر المعرَّ
فاعلیة اللغة العربیة، ولم ینزع العرب إلى التعریب عند الضرورة القصوى، ألن فتح الباب أمامھ یعني إشاعة الدخیل والقضاء على 

:، وفي حاالت اللجوء االضطراري، یشترط أحمد مطلوب مراعاة [14]" إال مكرھین

.االقتصاد في التعریب. 1"

ب على وزن عربي من األوزان القیاسیة أو السماعیةأن ی. 2 .كون المعرَّ

ب الذوق العربي وجرس اللفظ العربي. 3 .أن ُیالئم جْرُس المعرَّ

.[15]" أن ال یكون نافراً عما تألفھ اللغة العربیة. 4

تشي ـ في أقصى غایاتـھا ـ باالنتساب الشكلي إلى الثقافة ) موضة لغویة(قد تحول لدى كثیر من الكتاب إلى ) التعریب ( ال ننكر أن 
، ومع ذلك !األجنبیة، وتحتِّم علیھم توشیة كتاباتـھم العربیة بما استطاعوا من ألفاظ دخیلة ال تقتضیھا دواع معرفیة في أغلب األحوال 



العوربةوھاجساالقتراضحقالمعاصرةالنقدیةالمصطلحاتتعریب«، وغلیسيیوسف »

ا ال بدَّ منھ في مجال التنمیة اللغویة والوضع االصطالحي؛ إذ ھو أسھل الوسائل وأسرعھا إیتاًء لألُُكل ) التعریب(یظل  في نظرنا ـ شّرً
بل ویتعّذر نقل المعرفة من لغة إلى أخرى .المعرفي، إّنھ الوسیلة الفریدة حین تعّز الوسائل وتضیق السُّ

، أمكننا القول إن االشتقاق والمجاز یمثالن )سلم التجرید االصطالحي([16]ه الوسائل بما أسمیناه ـ في مقام آخرـوإذانحن قابلنا بعض ھذ
األكثر تواتراً مع المصطلحات العلمیة والفنیة "عریب مرحلَة التقبل والتجریب؛ ألن مكافئاً لمرحلة التجرید واالستقرار، بینما یمثل الت

ب ـفي شتى الحقول المعرفیة أن یمّثل الدخیل ـ مرحلًة أولى من مراحل التعامل بین المفھوم الطارئ والقاموس ُعّرب قالبھ أم لم ُیعرَّ
.[17]" القائم

وسیلة موقوتة الستقبال المصطلحات العلمیة الوافدة من الخارج، لكن من الخطأ أن یجري ـ مع ) التعریب(من المفید إذن أن نجعل من 
وھكذا یبدو أن التعریب شر ال بد منھ، . المراد احتضانھ مقابال أبدیا للمفھوم المعرفي" الوسیلة الموقوتة"مرور الزمن ـ ترسیم ھذه 

ُ◌ اللغوي الذي نلجأ إلیھ كآخر دواء حین یتأزم الداء ، وأنھ أوال وأخیرا من مظاھر العولمة الثقافیة في مجال التبادل اللغوي !وأنھ الكيَّ
.والمعرفي

؛ ذلك أن المیل إلیھ وتفضیلھ على سائر اآللیات [18]" التعریب باب ینبغي أن ندخلھ حذرین، وإال صادفنا ما ال لزوم لھ"إن 
على جھل ألسرار اللغة والتطور اللغوي أو على (...) ، وأحیانا أخرى )ھو أسھل الطرقإْذ (نوٍع من الكسل "االصطالحیة دلیل على 

.[19]" تقلید أعمى للنظریات اللغویة الغربیة التي تجاوزھا الزمان

رج في استعمال الكلمات الدخیلة أو المستعربة حین اللزوم، والسّیما حین تتعذر تأدیة المعنى المراد، أو حین تكون ال ح"على أنھ 
الكلمة العربیة المقترحة أشّد عجمة من الكلمة الدخیلة، أو یكون اللفظ مما اشتھر وشاع استعمالھ، أو یكون قد اكتسب صفة العالمیة 

"عالم أو جلّھابدخولھ كما ھو في كل لغات ال
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، وحدة نغمیة )178قاموس اللسانیات، ص : المسدي(، منغم )267ص . 1987للنشر ـ تونس، المؤسسة الوطنیة للكتاب ـ الجزائر، 
، معجم 145: ، المعجم الموحد290ص 1995ار الفكر اللبناني، بیروت، ، د1مبارك مبارك، معجم المصطلحات األلسنیة، ط(

) .94: مصطلحات علم اللغة الحدیث

[31]-Dictionnaire de Linguistique, p. 372

معجم : التھامي الھاشمي(، صوتة )32، ص 01، ج 01عبد الرحمان الحاج صالح،مجلة اللسانیات، م (حروف المباني - [32]
محمد حلمي .. (، فونیم)07، ص 1998، فبرایر 311كویتیة، عدد مجلة البیان ال: یوسف حامد جابر(، صویت )02/239الدالئلیة، 

، المؤسسة الجامعیة 2، ط )علم اللغة الحدیث(میشال زكریا، األلسنیة (، فونام )128معجم المصطلحات الصوتیة، ص : ھلیل
لمؤسسة الجامعیة شریم، دلیل الدراسات األسلوبیة، ا. م.جوزیف(صوت لغوي .. ، فونیم)291ص . 1985للدراسات، بیروت، 
، صوتم )11محمد محمود غالي، أئمة النحاة، دار الشروق، القاھرة، ص (، الصوتیة )159ص . 1984للدراسات، بیروت، 
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، وحدة )165محمد عناني، المصطلحات األدبیة الحدیثة، ص (، الوحدات الصوتیة الدنیا )195المسدي، قاموس اللسانیات، ص (
المعجم الموحد، (فونیم .. حرف صوتي .. ، وحدة صوتیة )220معجم المصطلحات األلسنیة، ص مبارك مبارك، (حرف .. صوتیة

) .159معجم اللسانیة، ص : بسام بركة(وحدة صوتیة صغرى .. مستصوت .. الفظ .. ، فونیم )106ص 

[33]-Dictionnaire de Linguistique, p. 80.

التھامي الھاشمي، معجم الدالئلیة، (، ُسنما )283المسدي، قاموس اللسانیات، ص (، سونم )24المعجم الموحد، ص (سینم - 3][4
، مبارك 34بسام بركة، معجم اللسانیة، ص (، وحدة فارغة )!93، ص 21التھامي الھاشمي، اللسان العربي، ع (فُرغة ) 01/159

) .44معجم المصطلحات األلسنیة، ص : مبارك

بسام بركة، (مشترك داللي .. ، مكّون داللي)109المعجم الموحد، ص (، مشترك داللي )194المسدي، قاموس، ص (َمضَمن -[35]
) .228مبارك مبارك، معجم، ص + 161معجم، ص 

[36]-Dictionnaire de la Linguistique, p. 273.

محمد حلمي ھلیل، معجم (، وحدة عروضیة )115المعجم الموحد، ص (، وحدة نبریة )191المسدي، قاموس، ص (إنغامة - [37]
) .169بسام بركة، معجم، ص (سمة فومقطعیة ..، فونیم َفومقطعي)129المصطلحات الصوتیة، ص 

[38]-Dictionnaire de Linguistique, p. 482.

) .179المسدي، قاموس، ص (، وقیعة )991معجم، ص : بركة(، قالب )143المعجم الموحد، ص (تاكمیم -[39]

، دالة نحویة )224المسدي، قاموس، ص (، قْولب )71بركة، معجم، ص (، قالب نحوي )99معجم، ص : مبارك(قالب-[40]
) .46وحد، ص المعجم الم(

[41]-Dictionnaire de Linguistique, p. 483.

، مْلمح )144المعجم الموحد، ص (، وحدة تركیبیة )199بركة، معجم، ص + 286مبارك مبارك، معجم، ص (سمة نحویة -[42]
) .179المسدي، قاموس، ص (، مْصناف )93معجم مصطلحات علم اللغة الحدیث، ص (نظمي 

[43]-Dictionnaire de Linguistique, p. 236.

[44]-Dictionnaire de la Linguistique, p. 155.

، 21التھامي الھاشمي، اللسان العربي، عدد (، ُنطقة )219المسدي، قاموس، ص (، َمْعلم )57المعجم الموحد، ص (كلوسیم -[45]
) .93ص 

[46]-Dictionnaire de Linguistique, p. 220.

) .185مبارك مبارك، معجم، ص (، أحادي الخبر )203س، ص المسدي، قامو(وحید اللفظ -[47]

[48]-Dictionnaire Raisonné De La-Greimas (Algirdas Julien), Courtès (Joseph): Sémiotique
Théorie Du Langage, Hachette Livre, Paris, 1993 ,p 276-277.

[49]-Debove (Josette): Lexique Sémiotique, PUF, Paris, 1979, p. 113.-Rey

سعید علوش، معجم المصطلحات األدبیة المعاصرة، منشورات المكتبة (، الفیم )195المسدي، قاموس، ص (صویتم -[50]
التھامي الھاشمي، معجم الدالئلیة ج (بارة ، عُ )158بركة، معجم، ص (، سمة صوتیة )153ص . 1984الجامعیة، الدار البیضاء، 

) .95ص: 21التھامي الھاشمي، اللسان العربي، عدد (، جْرسة )02/239

[51]-.Dictionnaire de la Linguistique, p. 294

[52]-Dictionnaire de Linguistique, p. 433.

[53] -Sémiotique , p. 332.
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الدار /المركز الثقافي العربي، بیروت، 3طمفتاح، تحلیل الخطاب الشعري،(، المقّوم )155علوش، معجم، ص (السیم - [54]
عبد الكریم حسن، الموضوعیة البنیویة، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، (sémes، نوّیات المعنى )20ص . 1992البیضاء، 

، محمد الناصر العجیمي، في الخطاب السردي ـ نظریة غریماس، الدار 185المسدي، قاموس، ص (، مْعنم )35ص . 1983
، وحدة داللیة )95عناني، المصطلحات األدبیة ـ معجم، ص (لفظ .. عالمة .. ، دال)87ص . 1993لیبیا، / یة للكتاب، تونسالعرب

المعجم (معنى مفرد .. ، وحدة معنویة)185بركة، معجم، ص (أصغر وحدة معنویة .. ، سیم)260مبارك مبارك، معجم، ص (
جوزیف شریم، دلیل، ص (، سیمة )82معجم مصطلحات علم اللغة الحدیث، ص (ة الداللیعضو الوحدة..، السیم)129الموحد، ص 

مجدي وھبة، كامل المھندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة (، وحدة لغویة )02/245: التھامي، معجم الدالئلیة(، ِسمة )161
جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، الدار سمیر المزروقي،(، نواة داللیة )468ص . 1984، مكتبة لبنان، بیروت، 2واألدب، ط

) .235ص . ت .التونسیة للنشر، تونس، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د

[55]-p. 294.Dictionnaire de la Linguistique,

[56]-Nouveau Dictionnaire Encyclopédique, p.534.

[57]-Sémiotique, p. 334.

[58]-Dictionnaire de Linguistique, p. 90.

[59]-Ibid., p. 433.

. 1985ق عربیة، بغداد، جابر عصفور، عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو، دار آفا: ادیث كروزویل، تر(المْعنم - [60]
الوحدة الداللیة + ، الوحدة الداللیة األساسیة )02/245التھامي، معجم، ج (، َوْسم )184المسدي، قاموس، ص (، مْفَھم )287ص 

الوحدة + ، السیمیم )129المعجم الموحد، ص (معنى مركب + ، وحدة داللیة )95عناني، المصطلحات ـ معجم، ص (الصغرى 
، مبارك، معجم، ص 185بركة، معجم، ص (وحدة مجردة للداللة + ، مدلول )82م مصطلحات علم اللغة الحدیث، ص معج(الداللیة 

261. (

[61]-Ducrot (Oswald), Schaeffer (Jean-Marie) Et Autres: Nouveau Dictionnaire
Encyclopédique Des Sciences Du Langage, Seuil, 1972 Et 1995., p. 432.

[62]-Dictionnaire de la Linguistique , p. 293.

63][-Sémiotique ,p. 325.

، َمدَلل )245التھامي، معجم، ص (ُداللة ، )258مبارك، معجم، ص (، وحدة داللیة )128المعجم الموحد، ص (دال الماھیة -[64]
مانتیم )185المسدي، قاموس، ص ( وحدة الداللة + ، داللة لفظیة )82معجم مصطلحات علم اللغة الحدیث، ص (وحدة الداللة + ، السِّ

) .128المعجم الموحد، ص (دال الماھیة + 

[65]Dictionnaire de Linguistique, p. 239, Sémiotique… p. 168.-

، )94بركة، معجم، ص (، أصغر وحدة صرفیة )01/170التھامي، معجم، ج (و ، ُنحْ )218المسدي، قاموس، ص (َمْنَحم -[66]
) .59المعجم الموحد، ص (، وحدة نحویة )123مبارك، معجم، ص (قالب + أصغر وحدة صرفیة 

[67]-Sémiotique, p.234.

[68]-Nouveau Dictionnaire Encyclopédique, p. 434.

[69]-Dictionnaire de linguistique, p. 322.

معجم مصطلحات علم (، مونیم )902میشال زكریا، األلسنیة، ص (، مونام )158جوزیف شریم، دلیل، ص (كلمة + مونیم -[70]
: المسدي(، لَْفَظم )02/234التھامي، معجم، ج (، ُكلمة )88المعجم الموحد، ص (مونیم + ، عنصر دال )55اللغة الحدیث، ص 

بركة، معجم، ص (وحدة لغویة صغرى + مستفرد + ، مونیم )184مبارك، معجم، ص (، وحدة لغویة صغرى )203قاموس، ص 
133. (

[71]-p. 221.Dictionnaire de la Linguistique,

[72]-Dictionnaire de Linguistique, p. 324.



العوربةوھاجساالقتراضحقالمعاصرةالنقدیةالمصطلحاتتعریب«، وغلیسيیوسف »

محمد حلمي ھلیل، معجم، ص (، المورفیم )55علم اللغة الحدیث، ص معجم مصطلحات(الوحدة الصرفیة + المورفیم -[73]
علي (، المورفیمة )134بركة، معجم، ص (وحدة بنیویة صغرى + ، مورفیم )290میشال زكریا، األلسنیة، ص (مورفام ،)125

یوسف حامد (، وحدة النحو )04ص . 1991، مطابع جامعة الملك سعود، الریاض، 2القاسمي، علم اللغة وصناعة المعاجم، ط
محمود السعران، أورده (، عوامل صیغة )12: محمود غالي، أئمة النحاةمحمد(، الصرفیة )10، ص 0311جابر، مجلة البیان، ع 

المسدي، قاموس، (، صیغم )165عناني، المصطلحات األدبیة، ص (، الوحدات الصرفیة الدنیا )249الحمزاوي، المصطلحات، ص 
المنصف ( ز صرفي ، ممی)186مبارك، معجم، ص (، وحدة صرفیة مجردة )89المعجم الموحد، ص (، وحدة صرفیة )203ص 

أحمد سلیمان (، دوال النسبة )314ص . 1982عاشور، التركیب اللغوي عند ابن المقفع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، حروف )93، ص 21التھامي، اللسان العربي، ع (، ھیئي )02/234: التھامي، معجم(، ُصرفة )22یاقوت، ظاھرة اإلعراب، ص 

عزت محمد جاد، ، نظریة المصطلح النقدي، الھیئة (، مْعنم )57، ص 02، ج 01ن الحاج صالح، اللسانیات، م عبد الرحما(المعاني 
) .479ص . 2002المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 

[74]-Sémiotique…p. 37.

[75]-Dictionnaire de Linguistique, p. 90.

[76]-Sémiotique , P.37.

ف ، َمْصن)39ص ، 1987أنور المرتجي، سیمیائیة النص األدبي، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، (وحدة معجمیة سیاقیة -[77]
) .49ص : مبارك، معجم(، مجموعة الوحدات الداللیة )01/159التھامي، معجم، ج (، َقسیم )236المسدي، قاموس، ص (

[78]-Dictionnaire de Linguistique, p. 285.

[79]-Ibid., p. 285.

المعجم (، مفردة متمكنة )165مبارك، معجم، ص (، مفردة مجردة )50ات علم اللغة الحدیث، ص معجم مصطلح(المفردة -[80]
، وحدة معجمیة )207المسدي، قاموس، ص (، َمأْصل )123معجم، ص : بركة(وحدة جذریة + ، مفردة مجردة )79الموحد، ص 

) .76العجیمي، في الخطاب السردي، ص (، لْفظم )02/231التھامي، معجم، ج (، معجماني )157جوزیف شریم، دلیل، ص (

[81]-Dictionnaire de la Linguistique, p. 203.

بسام بركة، ترجمة األسلوبیة، ص (، مفردة )167مبارك، معجم، ص (لفظة + ، كلمة )207المسدي، قاموس، ص (كلمة -[82]
).124بركة، معجم، ص + 79المعجم الموحد، ص + 152م، ص علوش، معج+ 02/231: التھامي، معجم(، لفظة )191

.02/154السیوطي، المزھر، ج -[83]

، 133، عدد 27ھجرة المصطلح السیمیائي من غریماس إلى رشید بن مالك، الحیاة الثقافیة، تونس، س : راجع دراستنا -[84]
.419إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ، ص : وكذلك أطروحتنا . 25، ص 2002مارس 

.144، 137، 131، 115، 92، 89، 83، 36، 14بشیر قمري، مجازات، ص -[85]

.68، ص 2000، ماي 36، ج 09، جدة، المجلد )عالمات(إبراھیم السید، ما بعد الحداثة ـ نظرة في تاریخ المفھوم، مجلة -[86]

تقدم اللسانیات في األقطار العربیة، : وانظر كذلك دراستھ المنشورة في الكتاب المشترك. 406ات واللغة العربیة، ص اللسانی-[87]
.36ص . 1991، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، )1987أبریل : وقائع ندوة الرباط(وثیقة أصدرتھا منظمة الیونسكو 

، 1986، 30، العدد 10جمیل المالئكة، الصعوبات المفتعلة على درب التعریب، مجلة مجمع اللغة العربیة األردني، السنة -[88]
.36ص 

.118معجم ودراسة في العربیة المعاصرة، ص -[89]

، بنیة 26، ص 1983عات الجامعیة، الجزائر النص األدبي من أین وإلى أین، دیوان المطبو(عبد الملك مرتاض : من ھؤالء-[90]
، وجابر )25، أ ـ ي، ص 245، ص1986الخطاب الشعري، دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمنیة، دار الحداثة، بیروت، 

، )102، ص 1992بالغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكویت، (، وصالح فضل )266عصر البنیویة، ص (عصفور 
) .131نظریة المصطلح النقدي، ص (، وعزت محمد جاد )10لمصطلحات األدبیة ـ معجم، ص ا(ومحمد عناني 
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سعید علوش، (، الكود )105المصطلح، ص عبد الكریم حي، سمیرة بن عمو، ترجمة(الراموز : من ھذه الترجمات األخرى-[91]
محمد بنیس، ظاھرة الشعر المعاصر في (، القانون )236المسدي، قاموس اللسانیات، ص (، النمط )110معجم المصطلحات، ص 

نن )51، مبارك مبارك، معجم، ص 517، ص 1979، دار العودة، بیروت، 1المغرب، ط  جوزیف شریم، دلیل الدراسات، (، السَّ
، نظام )11معجم مصطلحات علم اللغة الحدیث، ص (، النظام الرمزي )282میشال زكریا، األلسنیة، ص (، تنظیم رموز )153ص 

: ؛ حیث استعمل)code(، أما بسام بركة فقد استكثر من المترادفات أمام الـ )26المعجم الموحد، ص (مواضعة أو وضع + رمزي 
بطریقة خاصة تقترب من ) chiffre(، بینما عّرب مصطلح )38اللسانیة، ص معجم (رموز االتصال + اصطالح + نظام + رمز 

) .36معجم اللسانیة، ص " (َشْیَفرة"النطق اإلنجلیزي كثیرا 

جلد كتب فیھ علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ، أو جعفر الصادق، األحداث "أن الجفر ) 147: رجف(جاء في المعجم الوسیط -* *
" .الشفرة: والجفر. علم ُیبحث فیھ عن الحروف من حیث داللتھا على أحداث العالم: وعلم الجفر. قبل وقوعھا

.433عبد اللطیف أحمد الشویرف، تصحیحات لغویة، ص -[92]

.169، ص 1985الثاني ـ حزیران ، كانون29، ع 09، عمان ، س )مجمع اللغة العربیة األردني(مجلة -[93]

[94]-Dictionnaire Etymologique, p. 107 (chiffre)


