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 المقدمة:

والمستجدات الحضارية والعلمية واللغوية،  القارئأصبح المعجم يشكل أداة تواصلية هامة بين 

دور  ما فرض أهمية مميزة في والسيما في هذا العصر المتسارع الخطا في تطوره وتعقده وتشابكه.

ووظيفته؛ فأصبح المعجم يمثل الهوية اللغوية والثقافية والحضارية لألمة، كما يمثل التخصصي  المعجم

لتسجيل الموروث العلمي والفكري في ضرورة وصار المعجم التخصصي . وأرشيفهاخزانة اللغة 

، والسيما في هذا العصر الذي غدا يتميز بالتفجر العلمي، واالنفتاح ةُمْختَلَفالمجاالت التخصصية ال

 المي. الع

لغة، وهو ِعْلم الالتخصصي في مجال اللسانيات أو  هذا المعجمم انطالقاً من هذه األهمية نقد  

 كردي(.  -عربي -)إنكليزيثالثي اللغة  معجم

ع مدارسه، وتسارع وتشعب فروعه وأقسامه، وتنوّ  ،حاتهُمْصطَلَ بثراء  تميّز مجال اللسانيات

الفلسفية واالجتماعية والنفسية  الُعلُوم ُمْختَلَفمنعكساً ل اللسانياتت دَّ نموه، باإلضافة إلى ذلك عُ 

 اتية وغيرها. َمْعلُومواألنثروبولوجية وال

من وضع مقابالت عربية وكردية أمام هذا الرفد الكبير لهذا المجال الغني  لذا كان ال بدَّ 

 حات في مجال اللسانياتْصطَلَ مُ حاته ومفاهيمه ونظرياته. في مسعى للمساهمة في توحيد الُمْصطَلَ ب

)الصوتية والصرفية والنحوية المستويات اللغوية ُمْختَلَفومن  (،التطبيقيو النظري) بقسميّها

)المنطقية والمقارنة والتاريخية والوصفية والبنيوية سها ومناهجهااروعلى اختالف مد والداللية(،

 ُعلماءعن أبرز لمحة تقديم باإلضافة إلى (. والتوزيعية والوظيفية والتوليدية والبراغماتية وغيرها

حات ُمْصطَلَ هذا المعجم عرض فيحات اللسانيات التطبيقية ُمْصطَلَ ما يتعلق بفي في العالم. أما اللسانيات

اللسانيات االجتماعية واللسانيات النفسية، واللسانيات وفي  ،تعليم اللغات عدة مجاالت من ذلك في في

اتية، وغيرها...  ليكون مرجعاً لغوياً ومعجمياً يساعد َمْعلُومالحاسوب واإلحصاء وال فيالرياضياتية 

في متابعة ما يكتب باللغة اإلنكليزية في مجال اللسانيات، ولتيسير عمل المترجمين   والمهتمَّ  المختصّ 

 فين.والمؤلّ 

ة حات اللسانية المعتمدة، سواء ُمْصطَلَ حات، تتعلق بعدم توحيد الُمْصطَلَ مشكلة واجهت نقل ال ثَمَّ

 .أكان ذلك في اللغة العربية أم في اللغة الكردية

 ُمْختَلَفمن  اتاللسانيمجال  عدة في معجمات فقد صدرت المعجمات العربية، فيما يخص  

فهناك معجمات صدرت من مؤسسات وهيئات كـ "معجم اللسانيات" الذي صدر من المنظمة ، الجهات

 معجمات، وهناك معجمات صدرت من مؤلفين أفراد، من ذلك الالُعلُوملثقافة والعربية للتربية وا

كل من محمد علي الخولي، وبسام بركة، وعبد القادر الفهري، وغيرهم من التي وضعها  اللسانية

على الرغم من هذه الجهود المبذولة  حات اللسانية،ُمْصطَلَ ال عرب ممن ساهموا في تعريب  مؤلفين
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حات حديثة تتعلق بالنظريات ُمْصطَلَ تفتقر إلى  ، أنهاهذه المعجمات ما يؤخذ على إال أن القيمة

كانت عبارة عن مسارد  اتية وغيرها، كما أن معظم هذه المعجماتَمْعلُومالتوليدية واللسانيات ال

المدرجة حات ُمْصطَلَ تفتقر إلى الشرح الوافي لل، حات اللسانية ثنائية اللغة أو متعددة اللغاتُمْصطَلَ لل

 معظم هذه المعجمات العربية اكتفت بوضع المقابالت العربية بدون شرح.ففي المعجم، 

، في اللسانياتص متخص  أي معجم إلى اآلن صدر يلم ف بمعجمات اللغة الكرديةأما فيما يتعلق 

والمتشع ب ما صعَّب من وضع هذا المعجم، والسيما مشكالت إيجاد مقابل كردي أمام هذه الكّم الكبير 

حات اللسانية التي وضعت مقابالت لها باللغة ُمْصطَلَ حات اللسانية، فعلى الرغم من قلّة الُمْصطَلَ من ال

الكردية، فأن هذه القلّة تعاني من مشكلة تنّوع مقابالتها الكردية)فيما بين اللهجتين الرئيسيتين 

وأحياناً قد تتنوع المقابالت الكردية في اللهجة  ح اإلنكليزي نفسه،ُمْصطَلَ الكرمانجية والسورانية( أمام ال

 نفسها.

وضع بعض المقابالت السورانية إلى جانب المقابل الكرمانجي، في أمام هذه المشكلة آثرنا  

 في جنوب كردستان،كورد التي بذلها اللغويون الحية ُمْصطَلَ مسعى لتقدير الجهود المعجمية وال

ميّزنا  حات عديدة مشتركة بين اللهجتين.ُمْصطَلَ  ثَمَّةولمساهماتهم في تطوير اللغة الكردية، علماً أن 

ح ُمْصطَلَ عند وضعها مقابل ال المقابالت السورانية عن الكورمانجية من خالل كتابتها بالخط المائل

 . اإلنكليزي

ال يسهم في توحيد قد لهجاتها  ْختَلَفمُ ال  بّد من اإلشارة إلى أن وضع المقابالت الكردية من 

 اللغة الكردية، إال أنه يظهر الجانب الثري للغة الكردية التي تعكس مدى غنى اللغة الكردية وحيويتها. 

طريقة الترجمة عند وضع المقابالت الكردية والعربية، تغليب هذا المعجم  منهجاعتمدنا في 

هذه أحياناً  كنا نتجنّب إال أننا، المستخدم لدى بعض اللغويين الشائع كنا نعتمد المقابل وأحياناً الحرفية، 

ح ُمْصطَلَ في نقل ال كنا نعتمدي هذه الحالة فالمعنى المقصود، فوالطريقة في حال كان المقابل ال يتناسب 

رجع إلى ي فيما إذا كان ،أصل الوضع خالل تتبع بالرجوع إلى معانيها بحسب اللغة المصدر أو من

المقابل  قلّما كنا نلجأ إلى وضعة أو غيرها. ُمْختَلَفإغريقية أو التينية أو لغات أوروبية  أصول

ح في حال كان النقل الحرفي غير مفهوم أو يفتقد إلى ُمْصطَلَ على المعنى العام لل اعتماداً حي ُمْصطَلَ ال

 قة في المعنى.الد  

مترادفات صرفية وداللية تعاني منها لغات عديدة، أي وجود زوائد  ثَمَّةالبدَّ من التذكير هنا أن 

صرفية عّدة تدل على المعنى نفسه، كذلك الحال في وجود مدلوالت عديدة للداللة على المعنى نفسه، 

مرّد هذه الظاهرة يرجع إلى تعّدد المصادر التي تقتبس منها اللغات، من ذلك اللغة اإلنكليزية التي 

من اللغات اإلغريقية والالتينية والفرنسية القديمة، أّما تعّدد المقابالت الصرفية  اقترضت كثيراً 

والداللية في اللغة الكردية فمرّده تعّدد اللهجات الكردية، باإلضافة إلى تعّدد المصادر التي وضعت 
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عدم وجود حات واختالف مناهجهم، ولُمْصطَلَ حات بحسب تنّوع المؤلفين الواضعين لتلك الُمْصطَلَ ال

 أكاديمية لغوية توّحد وتنّسق هذه المترادفات. 

لواحق عّدة تدّل على  ثَمَّةحاول هذا المعجم أن يعتمد التنسيق في بعض تصريفاته، من ذلك أن 

، أمام هذه الحالة آثرنا وضع  ics , -logy - حات اإلنكليزية، من مثل : ُمْصطَلَ معنى العلم في ال

. zanî وضعنا المقابل الكردي   logy، وأمام الالحقة  ics - مقابل   nasî المقابل الصرفي الكردي 

وضعنا   graphic حات المنتهية بالالحقةُمْصطَلَ وأمام الالحقة الدالّة على التطبيقية أو الرسم والسيما ال

 . sazî له المقابل الكردي

المقابالت المعتمدة في السورانية كذلك، التعّدد الداللي للمقابالت الكردية، فآثرنا وضع عن ا أمّ 

يمكن  َحيثُ إلظهار مدى غنى اللغة الكردية، في محاولة لتنظيم كثرة هذه المقابالت الكردية مستقبالً، ب

تناظر مقابالت أجنبية معينة، من  َحيثُ بتصنيف تلك المترادفات العديدة بحسب وظائفها، أو شكلها، أو 

 وغير ذلك من خصائص. و داللياً، الناحية اللغوية، أي صرفياً أ

أّما عن مشكلة المقابالت التي تلتبس أو تتداخل ببعضها، في هذه الحال كنا نخّصص كلَّ 

ح في اللغة الكردية، آثرنا في هذا ُمْصطَلَ تعني اللهجة وتعني ال  zarav مرادف لمقابل ما، من ذلك أن

، تجنباً للداللة على اللهجةdevok و  zereve ح، ُمْصطَلَ للداللة على ال bêje المعجم تخصيص

للداللة على عّدة معان، ألن اللغة الكردية تتميّز  ةلظاهرة المشترك اللفظي، بأن تشترك كلمة واحد

لهجاتها، فليس بالضرورة أن نهمل كّل تلك الثروة اللفظية، ونستعين  ُمْختَلَفبغناها وتنوعها في 

 ة.ُمْختَلَفحات ُمْصطَلَ بمفردات محدودة للداللة على 

حات. وانتهجت منهجاً ُمْصطَلَ حاولُت في هذا المعجم أن أضع المقابالت الكردية أمام معظم ال

معيناً في وضع المقابالت الكردية، فعلى الرغم من أن المعجم كان يضع أحياناً أكثر من مقابل كردي 

كان أحد المقابالت ليس كردياً، ح واحد، بغرض بيان غنى اللغة الكردية، ولكن في حال ُمْصطَلَ أمام 

: ففي (analysisهنا كنا نفّضل وضع المقابل الكردي وإبعاد المقابل األجنبي. من مثل: التحليل)

 نارّجح، هنا  şîkirî ))هو في الباشور  كان مقابله، بينما (analîze)وضع المقابل تمَّ الكرمانجية 

شيوع استخدام المفردات اإلنكليزية في الكرمانجية بعكس يالحظ المقابل الكردي على المقابل األجنبي. 

الكرمانجية ، يالحظ أن ( theoryحات، من أمثلة ذلك: )ُمْصطَلَ السورانية التي سعت إلى تكريد معظم ال

( ، استعملت application(، ومثلها )dîmane) استخدمت (، بينما السورانيةteoryاستعملت )

وضعنا المقابل (، فpraktîkالكرمانجية استخدمت المفردة اإلنكليزية)( بينما sepandin)السورانية 

ليس هدفنا تشتيت  فهي مستعملة عند بعض الفئات. (pêkanîn) وكذلك(، perwerdîالكرمانجي )

في سياقات أخرى فآثرنا  ها كانت متداولةمفردات كرمانجية ولكن استخدام الكردية وتفريقها بل هي

 ّسرة. المفردات، وفق آلية اشتقاقية مي حات، سعياً لتكريد معظمْصطَلَ مُ أمام هذه الاعتمادها 
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 rêbazصنا ، فقد خصّ   method , rule , grammarحات: ُمْصطَلَ كذلك األمر أمام 

، rule أمام  rêza( أو (rêsa، وضع   grammarأمام  rêziman، و  وضعنا  methodلمقابلتها بـ 

التي تختلف عن  rêsaألنها أكثر تناسقاً مع مرادفاتها، على خالف  rêzaفقد اخترنا المقابل الكرمانجي 

 بقية نظرائها.

 ثَمَّةحات بين اللغات، فُمْصطَلَ قواعد تراعى عند نقل ال ثَمَّةال بّد من اإلشارة إلى أن 

، حات أجنبية تستوجب االلتزام بها وفق لغتها األصلية، وال يُستحب ترجمتها إلى لغات أخرىُمْصطَلَ 

 :ISOمن ذلك أسماء األعالم، وأسماء المقاييس، واألسماء الناتجة من االختزاالت مثل)

(International Standardization Organization :حات الفيزيائية والكيمائية، ُمْصطَلَ وبعض ال

 لها مقابالتحات التي يجب أن يلتزم بتسمياتها األجنبية وال يحبذ وضع ُمْصطَلَ وغيرها من مثل هذه ال

 .ة ُمْختَلَفاللغات الوفق 

معظمها إلى أصول  جع، التي يرحات اللسانيةُمْصطَلَ البعض آثرنا تأصيل من جهة أخرى، 

المعجمات  في من خالل تتبع أصولها، وذلك من لغات التينية أو فرنسية قديمة وغيرهاإغريقية أو 

حات في تلك اللغات، من أجل وضع مقابل كردي يناسب تلك ُمْصطَلَ اللغوية، بهدف معرفة معاني هذه ال

المعاني، في مسعى لضبط منهجنا في وضع المقابالت الكردية التي انتهجناها في هذا المعجم، باعتماد 

ة قدر المستطاع وجعلها منظمّ  ضبط منهجنا،من أجل عند وضع المقابالت الكردية، طريقة الترجمة 

د( والصرفية)بإيجمن الناحيتين:  الناحية اد زوائد صرفية معينة أمام مقابالتها اإلنكليزية بشكل مطرَّ

عن الطرق االرتجالية واالعتباطية التي كان  في محاولة لالبتعاد الداللية)باعتماد طريقة الترجمة(،

 حات األجنبية.ُمْصطَلَ وضع المقابالت الكردية أمام ال عندينتهجها بعض اللغويين والمعجميين 

نوعية ب بما يتعلقأن يسدَّ بعض الثغرات و جهود السابقين، متابعة إلى هذا المعجميسعى 

أقسامها  ُمْختَلَفحات اللسانية بُمْصطَلَ توحيد الل، سعياً في المساهمة في شرحهاوحات ُمْصطَلَ ال

حات، على ُمْصطَلَ الجهود أن تنسَّق وتنَظَّم من أجل السير باتجاه توحيد الهذه  وفروعها. والبدَّ لكل  

 صعيد اللغتين. 

يمكن عّد هذا المعجم المتواضع أول معجم متخص ص في مجال اللسانيات في اللغة الكردية. 

ح إنكليزي في مجال اللسانيات بفروعها ُمْصطَلَ  (4222) ما يزيد عنعدد مواد هذا المعجم بلغ 

اللغوية العامة ، وهي مرفقة بشروح مختزلة. استفاد هذا المعجم من بعض المعجمات الغربية ةُمْختَلَفال

 حات اللسانيات، من أبرزها:ُمْصطَلَ المتخصصة في منها و

-A Dictionary of Linguistics and Phonetics , David Crystal , 6th 

Edition.(2008) 

-Routledge Dictionary of Language and Linguistics , Hadumod Bussmann 

translated and edited by Gregory Trauth and Kerstin Kazzazi , 2006 
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ولكن في شرح في ترتيب المواد والشرح، والسيما فقد استفدت من منهج هذين المعجمين 

ح نفسه قد ُمْصطَلَ الكما أن  ،موادهابعض نظراً لعدم وضوح شرح المواد كنا نجري تعديالت عليها 

، من ذلك تعريف الفونيم والفونيتيك ةُمْختَلَفال تعريفه تبعاً للمدارس والمناهج اللسانية ويختلف مفهومه 

من المنهج الوصفي  ختلف تبعاً الختالف المناهج ،حات التي تُمْصطَلَ من مثل هذه الوالمورفيم وغيرها 

يغلب على شروح مواد اللسانيات  قدظ أنه من جهة أخرى يالحوالبنيوي والوظيفي والتوزيعي، وهكذا. 

ر بدقة عن تعريف عموماً الغموض أو التداخل في مفاهيمها، وافتقارها ألمثلة لغوية محلية واضحة تعب  

، عندما يستلزم ذلكبأمثلة تطبيقية عربية وكردية  فحاولت وضع شروح مبسَّطة، وموّضحة المفهوم،

ما وضعته من أبحاث ومؤلفات عّدة في مجالي اللسانيات ة، بما في ذلك ُمْختَلَفاعتماداً على مراجع 

 .النظرية والتطبيقية

المستقبل أن نتمكن من نأمل في ، حاتُمْصطَلَ في شرح ال في هذا المعجم اعتمدنا اللغة العربية

 باللغة الكردية. مشروحاً هذا المعجم  إعداد

ولبنة سابقة، ال العربية ألعمالل، بل يمكن عّده متابعة واستكماالً في هذا المعجم عي الكمالال ندّ 

مجاراة مسعى لفي في وضع المعجمات الكردية التخصصية عموماً، وفي مجال اللسانيات خصوصاً، 

بذل حاولت فالعمل المعجمي يحتاج إلى فريق من اللغويين والمتخصصين، . العلم ومواكبة تطوراته

به  تم اللغوي الذي يتسم بالتشّعب والتفّرع الكبيرين، بحسب ما سمحأقصى جهد في هذا المعج

، وفي هذا االستثنائي . نظراً لقلة المتبحرين باللغة بالكردية من حولي في هذا الظرفاإلمكانات

، ونظراً التوقيت الذي يمكن وصفه أنه مازال في مرحلة تأسيس لغة كردية علمية متخصصة

العميق للبرفسور رفيق  نام شكرقد  نإال أن  اوفي هذا المجال ال يسعن. الهاة بأعمالنشغاالت هذه القلّ 

بحسب ما وذلك  ، رغم انشغاالته العديدة،الكرديةلم يكن يتوانى عن خدمة العلم ولغته  سليمان، الذي

 .لمراجعة المعجم ه وقته وجهدهيسمح بكان 

مجاالتها المتعددة  ُمْختَلَفحات اللسانية في ُمْصطَلَ حاولنا في هذا المعجم رصد أبرز ال

َل هذا المعجم ، بما تسمح به إمكاتنا وطاقاتنا. بأييسر طرق وشرحها والمتداخلة، بةوالمتشعّ  نأمل أن يشك 

وأن يسهم في مواكبة   ، وسّجالً لمخزون لغاتنا وطاقاتها.المكتبات العربية والكردية إلىإضافة مفيدة 

أحد وفي هذا المجال نتذكر قول  .حات اللسانيّة المعاصرةُمْصطَلَ لاللغتين الكردية والعربية ل
 ف معجمًا فحسبه أن ينجَو من اللوم(.إلى المديح، أما من يصن   كتاباً ف من يؤل   ) يتوق كل  المعجميين
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A 

 

abbreviation   : kurtkirin . اِْختِصار 

ة َمْجموعتَْشكيل الَكلِمة، تُكتَُب الحروف األولى أو الَمقاِطع من  َعمليَّة)من الالتينيَّة معناها قصيرة(. 

َكلِمات. يُْمِكن تَْصنيف ااِلْختِصارات كما يلي: )أ( تلك التي يتم نُْطقها كأحرف فرديَّة، على َسبيِل الِمثاِل 

ة َمقاِطع، على َسبيِل الِمثاِل، حلف َمْجموعب( تلك التي تظهر ك(. )(USAالواليَّات الُمتَِّحدة األمريكيَّة 

من خالل األحرف  ةَجديدَكلِمة  إنشاء" = ُمنَظَّمة حلف شمال األطلسي(. )ج( NA-TOالناتو )"

 Random Access): ( RAM، على َسبيِل الِمثاِل، ذاكرة الوصول العشوائي )األولى للعبارة

Memory.) 

ablative: kişandin (bigirin) .   ّالَجر   

بَمْعنى اندفع(. حالَة مورفولوجيَّة في بَْعض اللُغات )مثل الالتينيَّة والهنغاريَّة(،  ablatus)من الالتينيَّة  

الذهاب سيراً على (pedibusīre) ة من الَعالقَات الظَْرفيَّة، مثل الطَريقة الالتينية ُمْختَلَفإلى أَْنواع  تُشيرُ 

 األقدام.

ablative absolute: kişana mutleq .   َطلقّر المُ الج  

إلى الشكل الذي  يُشيرُ ح ُمْصطَلَ في اللغات التي تعب ُر عن العالقات النحوية عن طريق االنعكاسات، 

ة َمْجموع، يُستخدم عادة في التعبير عن (َضميربواسطة عبارة اسمية )غالباً اسم واحد أو  مكن التقاطهيُ 

الحال في اللغة  ي"، كما هالمعاني المنطقية أو اآللية. ليس لدى اللغة اإلنجليزية "حالة الجرّ من 

( للتعبير عن هذه with, from, byالالتينية ، لكنها تستخدم وسائل أخرى )حروف الجر مثل: 

 "."فعلها بيديه he did it with his hands  :المفاهيم، مثل

ablaut: guherdeng(veguhertina deng )  . )األَْبالوت )تناوب َحَركي  

ياقات ُمَعيّنةالتََّغي ر الداخِ  فيتغيّر من صائِت إلى صائت آخر في جذر الَكلِمة، مع  ،لي للصوائت في س 

تعليلها ة بحسب طبيعة كّل لغة، وأحياناً قد يصعب ُمْختَلَفألسباب  يحدث ذلكنَْحِويّة، الَوظيفة تغيّر ال

 لعدم اطرادها ووضوحها.

كة اً أيضهذه الظاهرة عرف تُ  ج الحروف الُمتََحر   ~ sing: )اإلنكليزية اللَُغة. من أمثلة األبالوت في بتََدر 

sang ~ sung, write ~ wrote ~ written, etc.) 

قَواِعد اإلعالل  مثل هذه الظاهرة في القدماء إلى أشار اللَغِويّون العربُ أما في اللغة العربية فقد 

)ِمْوعاد وِمْوزان وِمْوقات وموالد(. نظراً لثقل اِْجتِماع حركتين من خالل قلب الواو ياًء، نحو: 

 تَأثيرُمتَناقِضتين)الكسرة والضمة( على اللِسان، األولى بمقدمه والثانيَّة بمؤخرته، فاِْستِبََدلت الواو تحت 

ر )ميعاد وميزان وميالد وصيام(. ومثلها: موقن، موسر، األصل فيهما ُمْيقن الكسرة إلى الياء لتصي

 وُمْيسر ألنهما من أيقن وأْيسر.

abrupt: nîşkeve  . ُمفاِجئ  

ْصوات، كُجْزء من ِعباَرة ِعْلم األَ ح أحياناً في نَظريَّة الَخصائِص الُمِميزة في ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ 

وتّي إلى َصوت يَ  يُشيرُ "اإلفراج المفاجئ":  اِْحتِكاك. َعْكس ذلك هو أو  صدر فجأة، بدون اِْضِطراب صَّ

 تأخر اإلفراج .
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absolute: mitleq = bêkêmasîn . reha . الُمْطلَق  

نة وَّ ، لإلشارة إلى الُجْملَة الُمكَ في اللِسانيَّات اً ف النَْحِوّي التَقليدي، وأحيانفي الوص يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 المعزولة بَشكل غير طَبيعي عن بقيَّة الُجْملَة. 

absolute antonymy : berevajiya/dijwatiya mitleq . الُمتضادات الُمْطلَقَة 

 واحدة من نقطة الوسط على ِمْقياس األضداد. جيد ُمقابِل سيء. مسافة   كلمتان تقعان على

absolute vs relative verbs: 
    lêkerên mitleq û yên nisbî(=têkildar( .    نسبيَّةال فعالاألُمقابِل  ةَ ُمْطلَقال األفعالُ 

 ( أو بدون ُمكم الت )ُمْطلَقَة( .ةإلى خاّصيَّة األفعال التي تْستَْخدم إما مع )الن ْسبِيَّ  يُشيرُ هذا التَْمييز 

absorption: kêmkirin .  َّخفيضالت  

خلط ِسْلِسلَة من فيها ة، يتم يّ اِْمتِصاص خاّصة في بَْعض اللُغات النَْغم َعمليَّة ثَمَّةْصوات، ِعْلم األَ في 

إِْتباع نَْغمة )عاليَّة إلى ُمْنَخفِضة( متبوعة بنبرة  النَْغمات عند نفس الُمْستوى. على َسبيِل الِمثاِل، قد يتم  

، أخفضنبرة واحدة ُمْنَخفِضة ثم  ُمْنَخفِض؛ -ُمْنَخفِض -ُمْنَخفِضة، مما ينتج عنه تََسْلُسل ُمحتمل ُمرتفع 

 مما يؤدي إلى تََسْلُسل عال  ُمْنَخفِض.

abstract: rûten (veqetî). xewî .  ُد )تَجريدي(م جرَّ  

لتحليل عناصر ْصوات ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى الفصل(.  abstractus)من الالتينيَّة 

د يختلف عن نطقه في محيطها، من ذلك: نطق فونيم )ن( المجرَّ بصورتها المستقلة والمنعزلة عن 

 سياق الكلمات من مثل: )ينبح(، والتي تختلف عن نطقه في كلمة) نجح(.

abstract noun: navê razber. nawe rût . د)الْسم االِ  معنوي( الُمَجرَّ  

والمشاعر)الحب أو (، نشاطُمَحّددة من األَْسماء تدل  على الَمفاهيم )النَّْفسيَّة(، والَخصائِص )ال فِئة

أو  الجمادات الماديةوالَعالقَات )الزواج(، وما إلى ذلك، وليس على األشخاص أو األشياء أو الكره(، 

 .ذلك ما شابه

accent: devok . dengedûbare . لَهجة ، نَْبر 

األَثَر السمعي التراكمي لتلك الميزات في النُْطق، ( 2اً( . )سويبَمْعنى الغناء  accentus)من الالتينيَّة 

ح ُمْصطَلَ د َمكان الَشْخص من الناحيَّة اإلقليميَّة أو ااِلْجتِماعيَّة. تؤكد أدبيَّات اللِسانيَّات أن الوالتي تحد  

إلى القَواِعد والُمْفَردات أيضاً. إن  تُشيرُ ي تيختلف عن اللهجة، ال، وبالتالي فهو قطإلى النُْطق ف يُشيرُ 

. يُْمِكن أن لَْكنَةال ِدراسةالطُُرق التي تختلف فيها اللهجات عن بَْعضها البَْعض تدعى أحياناً ب ِدراسة

البلد، وكذلك ترتبط اللكنات اإلقليميَّة بأي لَُغة، بما في ذلك الُمْجتََمعات الريفيَّة والحضريَّة داِخل 

األوستراليَّة(. هناك واألمريكيَّة : )على َسبيِل الِمثالِ  نفسها ث اللَُغةات القوميَّة التي تتحدّ َمْجموعال

د عالمة للطبقة. يشد   لَْكنَةغالباً ما تكون الولَّهَجات اِْجتِماعيَّة تتعلق بالخلفيَّة الثقافِية والتَْعليميَّة للُمتََحد ث. 

إلى أصل  يُشيرُ لَُغة على أنه يجب أن يكون لدى كل َشْخص لَهجة، على الرغم من أنه قد ال ِعْلم ال

 إقليمي. 

يبرز في أثناء دفق الَكالم . ل نأو صوت معيّ  ُمَعيّن َكلِمة ُمَعيّنة أو َمْقطَع أو التركيز على ضغط( ال0)

وت ف لَْكنَةى المن الناحيَّة الفنيَّة، ال تتجلّ  لطول والُمدَّة وااِلْرتِفاع في ا اً حسب، بل أيضفي جهارة الصَّ
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ُل ُجْزءاً من  يُسمَّىواالنخفاض...  الن ظام الكلي للَّهَجات في اللَُغة أحياناً بالن ظام التراكمي، وهو يشك 

 ْصوات.ِعْلم األَ  ِدراسة

نُْطق ذاك الحرف. ح كيفيَّة يتوضلبوضع عالمة فوق الحرف،  لَْكنَةالخط، تَُمثَُل ال ِدراسة( في 3)

 اللكناُت نَْوٌع من أَْنواع التَْشكيل.ف. êو  eو  éن اللكنات الفرنسيَّة، على َسبيِل الِمثاِل، التَْمييز بين تتضمَّ 

acceptability: pejirandinî . َمقبوليَّة 

( إلطالقها على مقبوليَّة التَْعبيرات في اللُغات الطَبيعيَّة التي تَعْكس 2691تشومسكي ) هح وضعُمْصطَلَ 

ق باألداء بينما النَْحِويّة النَْحِويّة. مسألة القبول تتعلّ الناحيّة وِجهَة نظر المشارك في التواصل، وليس في 

التَْعبير يعتبر مقبوالً  نسبي، بَمْعنى أنح ُمْصطَلَ القبول هو  هي مسألة الكفاءة )الكفاءة ُمقابِل األداء(.

ياق. هناك معايير اً َوفق ؛ )ب( بِناء الُجْملَة مخالف للقواعد النحويةعدم القبول: )أ(  تَْحديدة لُمْختَلَفللس 

رة الُمغلَّ  فة أو ذاتيَّة التَّضمين؛ )ج( التناقض الدَّاللّي؛ )د( الُمَعقَّدة الذي ينطوي على اإلنشاءات الُمتكر 

صلته بالحالَة؛ )هـ( تَْعبير ال يُْمِكن تَْفسيره بَسبب عدم وجود َمْرِجع أو  َحيثُ الكذب في التَْعبير من 

ار بشأن قد يكون اتخاذ قر َعمليَّةفي الممارسة الَمْعِرفة متباينة للعالم؛ )و( عدم التوافق األُْسلوبي. 

بالصعوبات، بَسبب ااِلْختاِلفات في الخلفيَّات اإلقليميَّة وااِلْجتِماعيَّة والعمر  اً قبوليَّة الَكالم مليئم

ه غير مقبول في في لَهجة واحدة، ولكنّ  اً ى ذلك. وقد يكون الَكالم طَبيعيواألفضليَّات الَشْخصيَّة وما إل

 لَُغة أخرى .

ة" وبَْعضها اآلخر "خاطئة". َصحيحبَْعض أَْشكال اللَُغة " بأنَّ  على االعتقادِ  من الناسِ  كثيرٌ  يعتمدُ 

قبولة، هذه الِعباَرات مّ  كلَّ  . بالن ْسبِة إلى اللَغِوّي، فإنَّ قييمات المعياريَّةتَّ تلك ال كثيرون ال يقَْبلَون مثلَ  ثَمَّة

 تَْحديدالِكتابَة. تتمثُّل المَشكلة التَْحليليَّة في  قسماً من الُمْجتََمع يَْستَْخدمها باِْستِْمرار في الَكالم أو طالما أنَّ 

 أَْقسام الُمْجتََمع التي تْستَْخدم أي َكلِمات في أي مناسبات.

ياق ما اللهجة، قد يكون الَكالم مقبوالً  داِخل ياق آخر. ابتكر  ،في س  ِعْلم ولكنه غير مقبول في س 

ثين ال لَُغة ِعدَّة أساليب للتَْحقيق في َمقبوليَّة البياناِت اللَغِويَّة. عادة ما تأخذ َشكل تجارب يطلب من الُمتََحد 

على تلك الميزات اللَغِويَّة التي يكون هناك شكٌّ  تَْحتَويات من األلفاظ التي َمْجموعاألصليين فيها تقييم 

أم  ُمتََكل مما إذا كان الخطأً من جانب ال تَْحديدة المترجم اللَغِوّي في حولها )اِْختبارات القبول(. تتمثُّل مهمّ 

أنه ِميزة عاديَّة لن ظام الَكالم، و ما إذا كانت هذه الِميزة غير َشْخصيَّة، أو ِميزة لبَْعض الفِئات 

نطوي على العديد من الُمخبرين وأَْنماط الُجْملَة؛ ولذلك هذه التَْحقيقات تَ  ااِلْجتِماعيَّة. وما إلى ذلك. مثلَ 

القبول بين  الفرقُ  يعد  فهي تستغرق وقتاً طويالً، وال يُنَفَّذ في كثير من األحيان. في النَظريَّة اللَغِويَّة، 

ة، طبقًا لقَواِعد اللَُغة، ة من الناحيَّة النَْحِويّ َصحيحقد تكون الُجْملَة ، فاً مهمّ  اً والنَْحِوّي للُجْملَة أمر الداللي

 من مثل جملة: أكَل الحجُر الصخَر. من الناحيَّة الدَّالليَّة .  ةولكن غير مقبول

acceptable : pejirandî . bawerbar . َمقبول 

تحدثين األصليين ليكون ممكنًا بلغتهم. الكالم المقبول هو ة من قبل المُ اللغويَّ  مدى الحكم على البياناتِ 

كثيرون ال يقبلون مثل تلك الجمل التي ينتقدها هناك . اً استخدامه مقبواًل أو عادي الذي يعتبرُ  الشخصُ 

المنهج اإللزامي المعياري لقواعد اللغة . بالنسبة إلى اللغوي ، جميع هذه األقوال َمقبولة ، طالما أن 

 قسماً من المجتمع يستخدمها باستمرار في الكالم أو الكتابة. 

access : navketin . ب  تسر 

لَُغة النَّْفسي لإلشارة إلى مدى قدرة الُمتََحد ث على ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ نَّْفس، ِعْلم الح ُمْشتَق من ُمْصطَلَ 

 استرداد َوْحَدة لَغِويّة من الذاكرة.
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accessibility hierarchy : gihiştina dûvhev . الوصول الُمتَسلِسل     

م في لإلشارة إلى ِسْلِسلَة َخطيَّة ُمفترضة من التبعيَّات بين الكيانات ااِلْسميَّة، التي تتحكَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

للقَواِعد النَْحِويّة  أكثر كيان في الِسْلِسلَة بحريَّة تطابق القَواِعد النَْحِويّة. في التََسْلُسل الهرمي، يخضع كلّ 

رة على َمجاالت نَْحِويّة عديدة)على َسبيِل الِمثاِل، تكوين الُجَمل من الَعناِصر إلى اليمين. طبقت الفك

 .ِدراسةالن ْسبِيَّة، واِْستِخدام االنعكاسات، والقياس الكمّي(، ولكن التَْطبيق الكامل لهذا الَمْبدأ ال يزال قيَد ال

accidence : kêşan .  َصريفت  

التَْركيب  إلى جانب التَْقسيمات الرئيسيَّة، هو أحدُ  التصريفَ  أنَّ يعترف ُمْعظَم القَواِعد النَْحِويّة التَقليديَّة  

إلى ااِلْختاِلفات في بنية الَكلِمات التي تعب ُر عن المعاني النَْحِويّة، مثل الحالَة والعدد  يُشيرُ فهو اللَغِوّي. 

 والِجْنس.

accommodation : bicihkirin . التَكي ف 

 الُمماثَلة الجزئيَّة لألَْصوات.  (2

في اللسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة تهََدف إلى شرح َسبب حرص الناس على تَْعديل أُْسلوبهم في  ظريَّة( ن0

اَدة يالقبول ااِلْجتِماعي، أو لزِ التحد ث )التكيّف( ليصبحوا أقرب إلى قدوتهم الُمرتقبة. بغرض الفوز ب

 ل.لكفاءة التواصليَّة للتفاعُ ا

accomplishment : berhem. destkeftin . bicihhatî إِْنجاز .  

وضعها الفيلسوف األمريكي زينو فيندلر  .خصوصياتها َحيثُ في تَْصنيف الُمسميَّات من  ُمْستَْخدمةٌ  فِئة

ها تصل لكنَّ ، التي تَمتد  في الوقت الُمَحّدد َعمليَّةنَْوعاً من األْحَداث ال ْنجاز(. تمث ُل قيم اإلِ 2602-0224)

 .إلى نقطة تتويج البِناء

accusativity : berkarî "breserî" .( النَّْصب حالَةُ  )الَمْفعوليَّة  

ر عن الَعالقَات النَْحِويّة عن عب  في اللُغات التي تُ ب(. )من الالتينيَّة عن اإلغريقيَّة بَمْعنى حالَة أم ُمَسب   

ح إلى الَشكل الذي يتم التقاطه بواسطة ِعباَرة اِْسميَّة )غالباً اِْسم ُمْصطَلَ هذا ال يُشيرُ طَريق االنعكاسات، 

ُل اللَغِويّون اِْستِخدام  فعل.ال( عندما يكون َموضوع َضميرأو  ح ُمحايد، مثل "حالَة ُمْصطَلَ يفض 

يُْمِكن تَْمييز الَموضوعات واألشياء  َحيثُ َموضوعيَّة"، لتجن ب دَّالالت القَواِعد النَْحِويّة التَقليديَّة. ال

دة.  باِْستِخدام الحاالت المورفولوجيَّة أو الُمَجرَّ

accusativization: berkar  "breser". )الَمْفعوليَّة)النَّصب 

 ( عندما يكون موضوعَ َضميرح إلى الشكل الذي اتخذته عبارة اسمية )غالباً اسم أو ُمْصطَلَ هذا ال يُشيرُ 

 .القدماء العرب كما وصفهأو من وقع عليه الفعل ، الفعلِ 

achievement : suxre(serkeftin) . destket   ُ( .إِْنجاز) لؤهَّ م  

بعض خصوصياتها، وضعها الفيلسوف األمريكي زينو  َحيثُ ُمْستَْخدمة في تَْصنيف الُمسميَّات من  فِئة

 ور.على الفَ  التي تحدثُ  َعمليَّةنَْوعاً من األْحَداث ال ْنجازاإلِ  (. تمث ُل قيمُ 0224-2602فيندلر )

acoustic image : wêneyeka sehkirine (wêneyê dengê)  ُورةٌ َسْمعيَّةص .  

ن من َصوت وَمْفهوم يرتبط به. حافز نفسي لعالمة لَغِويّة تتكوّ في اإلطار اللَغِوّي لدسوسير، ِعباَرة عن 

وتيَّة مع َمْفهوم المورفيم.Noreenفي اإلطار اللَغِوّي لـ   شبه ظاهرة أناماتوبيا،تُ  ، تتطابق الصورة الصَّ

 الضفدع. قيق، نَ أوراق الشجر ، حفيفاألفعى ، فحيحالماء ، خريرمثلمن  أي محاكاة أصوات الطبيعة،

acoustic phonetics: dengnasîyê sehkirin الَسْمعّي .  ْصواتِعْلم األَ    

التَْركيب الطَبيعي لألَْصوات، فهو  ِدراسةهذا الفَْرع  . َوظيفةُ النطق والسمعيمثّل المرحلة الوسطى بين 

وتيَّة الُمْنتَِشرة في ال في  هَواءبوصفها ناتجة عن َذْبَذبات ذرات ال هَواءيحل ل الَذْبَذبات والَموجات الصَّ
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الطَبيعيَّة  الُعلُومبقَوانين  الِجهاز النُْطقي الُمصاحبة لحركات أَْعضاء هذا الِجهاز. يستعين هذا الفَْرعُ 

وتيَّة التي يُْنطَق بها ال الَخصائِصَ  والفيزياء، ويَْدُرسُ   ِدراسة. من خالل ُمتََكل مالفيزيائيَّة للَموجات الصَّ

وتيَّة، من  وت ودرجته، وترشيح األَْصوات  ِدراسةاالتساع والعلو، و َحيثُ الَذْبَذبات الصَّ ترّدد الصَّ

وأذن  ُمتََكل مالطَبيعيَّة. فَوظيفةُ هذا العلم محصوٌر بين فم ال الُعلُوموغيرها من الَموضوعات الُمتعلقة ب

 ع.السامِ 

acoustic screen (gobo): deng dabre. nawbrey dengîne .dengbirr. تعازل الصو  

acoustical isolation  : dorgirtiya dengan . dengbirrîn . عزل صوتي   

acoustician:  andziyare deng.  ُوتهندس الصَّ م    

acoustics : dengîne nasî .  َّواتصْ ِعْلم األات. وتيّ الص   

acronym : razber . akronîm  ْمُز ااِلْختِصاري)أوائلية نْحتيَّة( .الرَّ   

اختصار اسمين أو عّدة أسماء في كلمةة،  ،ْسم(يعني االِ  onyma +بَمْعنى طرف  - acro)من اليونانيَّة  

 هذه الطريقةةَ  حت، وقد استخدم العربُ عند العرب بالنَّ  يُسمَّى. هذا ما مثل: البرمائي)من البريّة+ المائية(

أي  (اإلسةالم، مةن مثةل: )بسةملة( أي بسةم ح الةرحمن الةرحيم. )حمدلةه للغة كثيراً فةي صةدرِ  االختزاليةَ 

 .... أي ال إله إاّل ح (هلَّل)الحمد ح. 

acrophone (also phonetic acronym) . dengên razber . akrofon . أوائليةٌ َصوتيَّة 

بةةأن يؤخةةذ مةةثالً الحةةروف ِسْلِسةةلَة مةةن األحةةرف.  كونهةةانُْطقهةةا كَكلِمةةات بَةةَدالً مةةن  التةةي يةةتم   اِلْختِصةةاراتُ ا

خترعةات والشةركات واألحةزاب فةي أسةماء المُ  شةاع هةذا االسةتعمالُ فة في العبارة. ؤلَّ األولى للكلمات المُ 

يصةرفونها والنظريات والشهادات العلمية، وغيرها. وقد أنزلت هذه الرموز منزلة الكلمات وأخذ النةاس 

( الةذي هةو اختصةار Aidsح) إيةدز ُمْصةطَلَ وينسبون إليها ويشتقون منها أفعاالً وصةفات. مةن ذلةك مةثالً 

كتسةبة. وكةذلك ناعةة المُ ( أعةراض نقةص المَ Acquired Immune Deficiency Syndromeمن)  

 United International Children's Emergency( اختصةةار مةةن )UNICEF)يونيسةةف 

Fundيورو ُمْصطَلَ (. و( حEuro ُالعملة األوروبية الم ) ٌشتركة، هو اختصار ( منEuropean .) 

فهةو  يذكر هنا أن هذه الطريقة قد ُعرفت عنةد العةرب منةذ العصةر اإلسةالمي، كمةا فةي )صةلعم(

. غير أنها شاعت بعةد شةيوع دراسةات دوسوسةير مةن خةالل نظرياتةه اختصار لـ )صلى ح عليه وسلم(

هةةد األدنةةى أو قةةانون التيسةةير والتسةةهيل، فأصةةبحت هةةذه الوسةةيلة مصةةدراً إلغنةةاء األدوات فةةي قةةانون الج

 حية عند العديد من الباحثين المعاصرين. ُمْصطَلَ ال

active language : zimanê çalak (karîger . bzoz). )لَُغةٌ نَِشطة)فّعالة 

 ،رةالتي تتناقض مع اللُغات األساسيَّة واللُغات المؤث  لَعالقَة الَعالئقيَّة تشّكل وفق االتي ت اتنَْوع من اللُغَ 

 ما إذا كان الفِْعل يُظهر حالَة أو حدث. فيعلى االعتبارات الدَّالليَّة، أو  اً اعتماد

active voice: dengê çalakî .  َمْعلُومبني للالمَ    الَصوت النَِّشط . 
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وت النشط عن العامل باعتباره َموضوعاٌ يعب    ليس عليه، ألنه اً ُمَميّز غيرَ  للُجْملَة ويُعتبر الشَّكلُ ر الصَّ

  .بناءه أبسطيكون واألفعال،  يَظهر مع كلّ بل ، قيود أيّ 

actor–action–goal : kara- kar- armanc .   فدَ هَ  -عمل –فاِعل  

قرأ التََسْلُسل األُنموَذجي للوظائف في الُجْملَة، مثال ) النَْحِوّي، لتوصيفِ  ْستَْخدم في التَْحليلِ تُ  ِعباَرةٌ 

ى هذا النهج يؤخذ عل الهََدف. ولكنهو العمل، والكتاب هو هو الفاِعل، وقرأ  (، الطالبُ الكتابَ  الطالبُ 

 .تقلَسبيِل الِمثاِل، في الحجر انال تتطابق دائماً مع الحقائق النَْحِويّة، على  "حات مثل "الفاِعلُمْصطَلَ أن 

actor-action-model: kara- kar- nimûne.  أُنموَذج  عملال -الفاِعل 

للُجْملَة  بلومفيلد في الُجْملَة لإلشارة إلى النَْوع األساسي األكثر ُشيوعاً  ح في تَْحليلِ ُمْصطَلَ ا الهذ يُْستَْخدمُ 

ن الذي الكاملة الَمْوجودة في ُمْعظَم اللُغات الهنديَّة األوروبيَّة التي يتكوَّ   يُشيرُ ن َشكلها األدنى من الُمَكو 

ن الذي نائبإلى مؤدي الفِْعل )الفاِعل، ال يكتب ، ْجراء الذي قام به الفاِعل: لؤيإلى اإلِ  يُشيرُ ( والُمَكو 

 رسالة )عمل(.

actualization : bicihanîn . gerrkirin . تَْحقيق . تَْفعيل 

وت التي وضعها ْصوات هي األَْصوات الحاّدة ِعْلم األَ في  جاكبسون وهالي .من  كلٌّ   إحدى ميزات الصَّ

وتيَّة في أعلى التردّ  ز الطاقةُ ركّ تت  .)س،ث، ص(دات. من أمثلتها حروف العلة األماميَّة، واألَْسنانيَّةالصَّ

acute accent: devoka tûj . ةحادّ  ةلَهج   

[. في e] و [é]التَْمييز بين  الفرنسيَّة، يتم  . في غير عاديَّة ة. لَهجبَمْعنى حاد( acer)التينيَّة من 

 لَْكنَةْستَْخدم البرة الحاّدة لاِلْحتِكاك بضغط الَمْقطَع. وفي بَْعض النُصوص الروسيَّة تُ اإلسبانيَّة، تُْستَْخدم النَ 

َسبيِل نَْغمات، على شارة إلى حادة لإل ةغط اللَْفظي. كما تْستَْخدم لَهجعالمات على الضَّ  الحاّدة لوضعِ 

 ظام الِكتابَة الالتينيَّة.ة في نِ ة ونبرة متصاِعدرواتيَّ طويلة صعوداً في الصربيَّة الك ةالِمثاِل، لَهج

على  ( التي تدلّ pirيمكن تشبيه ذلك في اللغة الكردية من خالل ظاهرة المشترك اللفظي)

على كثير، ومن دون  ( ليدلَّ pكثير، وجسر، فيمكن التمييز بين المعنيين من خالل الضغط على صوت)

 على جسر. ضغطها يدل  

address : navnîşan .  العنوان   

 ِدراسةل واسعاً لَُغة ااِلْجتِماعي َمجاالً ِعْلم ال . خّصصّي ُمباِشرلَغوِ  تَفاُعلطَريقة اإلحالَة لَشْخص في 

ة، من َعالقَات ُمْختَلَفااِلْجتِماعيَّة اللمشاركين في المواقِف ة لُمْختَلَفلْنواع ابحسب األَ ن اوينَماِذج العن

مثالً   .V وأَْشكال T نَماِذج vous )أنتم(،)أنت( :tuرسميَّة أو حميميَّة أو عدائيَّة... مثل اِْستِخدام أَْشكال 

تُستخدم صيغة المفرد)أنت( في العالقات غير الرسمية، أما صيغة الجمع )أنتم( فتُستخَدم في العالقات 

 الرسميَّة.

addressee : diyar . (bihîzer). berdeng . ُمَخاطَبال  

لبراغماتيَّة. إذ لَُغة ااِلْجتِماعي وفي اِعْلم اللَُغة الَوظيفي، وِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ح لَغِوّي، ُمْصطَلَ  ،سل إليهرَ مُ 

 .به يتأَثَر و الِخطاب اللَغِويّ ر في المرسل يؤث   أنَّ 

adequacy : têrbûn  َة.كفاي  

 هناك نَْوعان جاح في ِكتابَة القَواِعد النَْحِويّة.ت النَّ ايستومُ  في النَظريَّة اللَغِويَّة لتقييم يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ق تعلَّ تَ التي داِخليَّة الكفاية التوافق مع البيانات المطلوبة، والخاِرجيَّة التي تخّص مدى الكفاية ال، للكفاية

 ة .ُمْختَلَفبَخصائِص اللَُغة، باإلضافة إلى البساطة واألناقة وغيرها من ُمَميّزات، من وجهات نظر 

adessive : nêzîk(kevîye) ُمحاذ .  
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ر عن حالَة مورفولوجيَّة في بَْعض اللُغات )مثل الفنلنديَّة( التي تعب   (. to beبَمْعنى  adesse)التينيَّة  

 موقع الجسم. 

adjacency pair : cotekhevî .  ٌُمجاور َزْوج   

انتماء  يعني وهو، Schegloffو  Sacksاقتبس من قِبَل  .بَمْعنى مجاورة ( adiacens)التينيَّة  

، أزواج الجوارظاهرة قد يحدث بين المرسل والمرسل إليه، فنَْوعين من أَْنواع الَكالم إلى نَْوع ُمْزَدِوج، 

 إجابة. مقابل  –أو س ؤال  ،التحيَّة ُمقابِل ردّ  –تحيَّة العلى َسبيِل الِمثاِل، إلقاء 

adjacent : berde(kelek) .  ِر)ُمتاَخم(ُمجاو  

جاورة بَْعض يحصل عند مُ  تَأثير ثَمَّةاألَْصوات، وفي القَواِعد، رة في جاوِ إلى الَعناِصر المُ  يُشيرُ 

وت  ياق َكلِمة، بَشكل  ر نُْطق بَْعض األَْصوات في سِ غيّ ألَْصوات لبَْعضها، فقد يتا يختلف عن نُْطق الصَّ

دة أو الُمْنَعِزلة. كذلك األمر عند مجاورة َعناِصر لَغِويّة لبَْعضها من َعناِصر نَْحِويّة أو  ،في حالته الُمَجرَّ

ْرفيَّة.  مثل جاءت في كلمات تختلف عن نطقها إذابطريقة  بشكلها المجرد تنطقفهي  )ب( مثلمن  صَّ

دبدع( ف) فظ لَ  من بقرُ يَ  بشكل  ة هموسَ مَ  قٌ نطَ دع( فتُ تَ بْ تنطق مجهورة، بينما في كلمة)اِ  في وضعها المجرَّ

(p.) 

adjectival adverb: hevalnav rengpêşî   . awelnaw awelfrman  َصفّي .وَ  رفٌ ظ  

فَة الظَْرفيَّة الُمْستَْخدمة )على َسبيِل الِمثاِل الطالب يقرأ بسرعة ُمقابِل القارئ السريع(.   تَْحتَويالص 

 ة أكثربسرع الطالبُ  فات )على َسبيِل الِمثاِل، يكتبُ على أَْشكال نسبيَّة وفائقة مثل الص   رفيةفة الظَّ الص  

 .(من الكل  

adjective : rengpêş . awelnaw .فَة  ص 

ْحِوّي للَكلِمات، ْصنيف النَّ في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى إضافة( .  epítheton)التينيَّة عن اإلغريقيَّة  

الفَْرعي  ْصنيفَ أن التَّ  يُشار إلىاألَْسماء.  ماتِ سِ د ئيسيَّة من الَعناِصر التي تحد  ة الرَّ َمْجموعإلى ال يُشيرُ 

 . جّداً  للصفات ُمَعقَّدٌ 

adjective phrase: hevalnavê komepeyv(lêkel)  ٌصفي .وَ  ُمَركَّب  

األسود)أي النفظ(، الذهُب  ، من مثل: الذهبُ تركيبية وصفية ن عبارةالتي تتضمَّ ْحِويّة النَّ  فِئةال

 يض)أي القُطن(.األبْ 

adjunct : alîgire . ve girêdayî ye(pêvek yan alîkar) .  ُدق  أو ُمساعِ لحَ م  

في النَظريَّة النَْحِويّة لإلشارة إلى الُعْنُصر  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ . بَمْعنى إضافة( adiungere)التينيَّة  

يَّة هَْيَكلويَّة العلى الهُ  رَ ق أو الُمساِعد بدون أن يؤث  لحَ يُْمِكن إزالة المُ ِوي أو ااِلْختياري في البِناء. الثَّان

 (، ولكن ليس )أكلَ تفاحةً  الطفلُ  باألمس(. بََدالً من )أكلَ  تفاحةً  الطفلُ  الِمثاِل)أكلَ بنى. على َسبيِل للمَ 

 دد. فات والعَ ن والص  هَ المِ  :مثلمن ق، حِ الة كمُ ُمْختَلَف َعناِصرٌ  تَُصنَّفُ (، وما إلى ذلك . أمسَ  الطفلُ 

adjunction: alîgire(pêveke) . (إلحاق)ُمساِعد    

نات، بعد إزالتها من موقِ  يتم   ابتدائيَّةٌ  تَْركيبيَّةٌ  َعمليَّةفي القَواِعد التَْحويليَّة،  عها من خاللها تكوين الُمَكو 

طح بواسطة السَّ  هَْيَكلبُمَخطَّط الَشَجرة ل رتبطُ يَ  طح؛بنية السَّ  من ُمْختَلَف الَعميقة، في َمْوِضع   في البنيةِ 

 (.Chomsky adjunctionفَْرع إضافي. )ينظر في: 

adstratum: pelên di navhev de . ة داخلُمت اتٌ طَبَقَ    

 ل، تتالقى فيه لغتان أو تختلطان مع بَْعضهما.من التداخُ  بَمْعنى طبقة( . نَْوعٌ  stratum ) التينيَّة 

 من مثل:تجاورتين لبَْعضهما خالل فَْتَرة َزَمنيَّة. ل بين لغتين مُ تَبادَ المُ  تَأثيرإلى ال االرتجاعُ  يُشيرُ 

 الفلمنكيَّة والفرنسيَّة في بلجيكا.ين ااِلت صال ب
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advancement : pêşveçûn (pêşkewtin) .   مالتَّقد  

 العمليَّات.  من تغيير َعالقَةِ  فِئةفي القَواِعد العالئقيَّة ل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

adverb : rengpêş(awelnaw) . ظَْرف 

إلى  تُشيرُ  ْصنيف النَْحِوّي لَكلِماتفي التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ . بَمْعنى يرتبط بالفِْعل( ad-verbum)التينيَّة 

أو  طَريقة عمل الفِْعل تَْحديدرة تكر  ُمْعظَم وظائفها المُ  لُ ة من الَعناِصر التي يَشك  ستَجانِ ة غير مُ َمْجموع

 . .../ عندما يرن الجرس اً جد اً قريب. على َسبيِل الِمثاِل: متى تذهب؟ اآلن / خالل أسبوع / زمنها

adverbial: rengpêş  î (awelnawî) .    الظَْرفي 

أَْجزاء الَكالم( أن من ة )ُمْختَلَفْمِكن للفِئات النَْحِويّة ال. يُ الليَّةدَ ولِعدَّة وظائف نَْحِويّة  جماعيٌ  حٌ ُمْصطَلَ 

ظَْرف ُمَعيّن )هنا، فيما بعد(، ِعباَرات و)اليوم، هناك(،  زمان أو مكان بمثابة ظَْرف: ظَْرف تكونَ 

 اِْسميَّة )ذات صباح( ...

adversative : dijberî   ِتدراكي .سْ ا  

حفيزي التَّ  ض. يُْمِكن التَْعبير عن الَمْعنىتعارِ مُ  عن ظَْرف   رُ يعب   أو بِناءٌ  في قَواِعد اللَُغة والدَّالالت، َشكلٌ 

ْبط من ذلك،في ِعدَّة طُُرق نَْحِويّة )كـ "موانع"(،  ومع (، ظَْرف )، بل)لكن بأداة عطف   من خالل الرَّ

 بغض النَّظَر عن(. ذلك، من ناحيَّة أخرى(، أو حرف الجر )على الرغم من، باِْستِثناء،

advertising language: zimanê reklamê . اإلعالن  ل َغةُ   

تهالك. سْ و في االِ والحياة،  الناس في السياسة واألعمال على سلوكِ  تَأثيرإلى ال للَُغة يهََدفُ  قنعٌ مُ  اِْستِخدامٌ 

ْوزيع اللَُغة بين تعمل كوسيلة لت، مثالً. ةَجديدتَْشكيل َكلِمات  من خاللاالبتكار،  تعتمدُ اإلعالن  لَُغةَ إنَّ 

يّة التقنيَّةاللَُغة من ة )ُمْختَلَفات لَغِويّة َمْجموع  القَواِعدَ  زُ يعز   ،(عاّمة وأ تصبح لَُغة قياسيَّة، أو التَّخصّصً

قنعة المُ  افي أهدافه امدى فعاليته أما عن(. toposااِلْجتِماعيَّة القائمة والقوالب النََمطيَّة ااِلْجتِماعيَّة )

 نَّْفس(.ِعْلم الْجتِماع وِعْلم االِ سيميائيَّة )مثل اإلعالن المرئي وِعْلم الالتَْحقيق في  هو َموضوعُ ف

aerometry : pîvana bayê / aerometry  ِوت.الصَّ  هَواء قياسُ م   

وتيَّات، يعني قياس تَ   م واألَْنف.الَكالم، من الفَ  أثناءِ في  هَواءق الدفُ في الصَّ

affect : bandore .أَثر 

 ختلفُ مثل: أهالً وسهالً( يَ فُجْملَة واحدة ) أَْنواع الَمْعنى. دَّاللة لتَْصنيفِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ياق أوالنَْغمة الموسيقيَّة أورةؤث  معناها باِْختاِلف الَعناِصر المُ  الَعالقَات العاطفيَّة، ، بحسب الَمْوقِف أو الس 

 .، وغيرهامهك  رحيب، وقد تكون للسخريَّة والتَ فقد تكون هذه الِعباَرة للتَ 

affected : bi bandorbar  ُر .تأَثَّ م  

 َحيثُ من  ،اللَغِويّين كُجْزء من القَواِعد النَْحِويّة أو التَْحليل الدَّاللّي لُجْملَة يَْستَْخدمه بَْعضُ  حٌ ُمْصطَلَ 

ك( ال يَسبَّ  يُشيرُ كة. شارِ الحاالت أو األدوار المُ  ك أو غير ُمتََحر  الذي ث دَ به الحَ عادة إلى كيان )ُمتََحر 

 ط بَشكل ُمباِشر بطَريقة أخرى.تور  يرمز إليه الفِْعل، لكنه مُ 

affected object: babeteke bandorbar .  ٌرُمتأَثَّ  َموضوع  

 َعمليَّةُمْستَقِل عن الفِْعل أو ال َمْوجود بَشكل   إلى كيان   تُشيرُ الَعالقَة الدَّالليَّة )الَعالقَة الَموضوعيَّة( التي 

، في ُمقابِل (الرسالةَ  مةُ عل  المُ  حُ صح  تُ )رة به، على َسبيِل الِمثاِل، تأَثَّ ها مُ التي يرمز إليها الفِْعل، ولكنَّ 

 .(الطفلَ  ت السيارةُ دهسَ )ر، على َسبيِل الِمثاِل، تضر  الكائن المُ 

affiliation: têkildarî (girêdayî- pabendî) .  ِماءتِ نْ ا  

 ُمْشتََركة أو لَُغة تَْصنيفيَّة. عن لَُغة   فُ رِ بين اللُغات التي تنحْ  الَعالقَةُ 

affirmative : têkez(erênî). danpêdanan. berast leqeledan . )تأكيد)إثبات 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
18 
 

الُجْملَة أو الفِْعل ليس له َعالقَة بالنفي، أي إنه  صف النَْحِوّي لإلشارة إلى نَْوعِ ُمْستَْخدم في الوَ  حٌ ُمْصطَلَ 

 للتأكيد.  تَْعبيرٌ 

affix : pêvgirêdan . pêviyek . qertaf .  )الِصقة )زائِدة  

وابِق التي ْرفيَّة تُضاف إلى الَجذر، وهي ثالثةُ أَْنواع: السَّ وائِد صَ ق(. زَ فَ رْ مُ  بَمْعنى afficere)التينيَّة  

 داِخل الَجذر. زاد فيوالَحواشي التي تُ ة الَجذر، تُضاف إلى بِدايَة الَجذر، واللواِحق التي تُضاف إلى نِهايَ 

affixation: pêvgirêdan . إْلصاق    

 .َصرفيَّة ديُع الَجذع عن طَريِق إضافة زوائِ تَْشكيل الَكلِمة يتم  فيها تَْوس َعمليَّة

affixing languages: zimanên pêvgirêdanî(qertafî) . اللُغاُت اإلْلصاقيَّة 

ْرفيَّة، من السَّ  اللُغاُت التي تعتمدُ اللُغاُت اإللصاقيَّة، هي   لواِحق. وابِق والَّ في تنميتها على إضافة زوائِد صَّ

affixal morphology: peywendîdare peyvzanî . ْرفي ل الصَّ  التََّشك 

 واشي.لواِحق والحَ وابِق والَّ ْرفيَّة إلى الَجذِر، من السَّ إضافة الزوائِد الصَ 

affricative: xêşokînî . اِْحتِكاكي 

في تَْصنيف األَْصوات الساِكنة على أساس  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  بَمْعنى فرك أو َحّك( . affricare)التينيَّة  

وتيَّة، من ااِلْحتِكاك أو َعدمه، مثل الفرق بين  َعمليَّةُق بطَريقة النُْطق بها، يتعلَّ  إغالق القناة الصَّ

 .[b[ و ]p] ، و [z[ و ]s[، و ]d[ و ]tاألَْصوات الَمْجهورة والَمْهموسة، ]

affricate: xêşokîn . اِْحتِكاك 

يحدث هذا بتقريب  ث صوتاً َمسموعاً.ق مما يُحدِ عبر َممر َضيّ  هَواءكالمي ينتج بدفع ال صوتٌ 

حتكاكي اِمت االِ بينهما. على سبيل المثال، الصَّ  هَواءمن بعضهما ودفع ال طقمواضع النُ  َموضعين من

 بينهما. هَواءفة السفلية ودفع الك العلوي من الش  ينتج بتقريب أسنان الفَ   /ف) /السني-)الشفهي

 sibilant نجليزيةباإل) هسيسية أو (احتكاكيات َصفيريَّة حتكاكية إلىتات االِ امِ تُقسُم الصَّ 

فيريَّات عن غ .واحتكاكيات جانبية فيريةواحتكاكيات غير صَ  فيريَّات في شكل تختلف الصَّ ير الصَّ

فيريَّات يكون الَمقطع العرضي للسان في غير الصَّ  َحيثُ الَمقطع العرضي للسان في أثناء إنتاجها، 

فيريات يكون المقطُع العرضي  هَواءُمستوياً وتكون القناةُ التي يمر  عبرها تياُر ال عريضة، أما في الصَّ

ضيقة وتقود إلى حواف األسنان. )من أمثلة  هَواءعبرها تيار ال للسان ُمقعَّراً وتكون القناةُ التي يمر  

فيها  هَواءُز بمرور ال. أما الجانبيَّات فتتميَّ )ف/f/ فيريات ومن أمثلة غير الصَّ  ((،س: /s/ الصفيريات

ن على أو أحد جانبي اللسا ،على جانبي اللسان بدالً من المرور على محوره، ويتم  هذا بإلصاق جانبي

  . ش// جهوروالمَ  هموساالحتكاكي الجانبي اللثوي المَ  :األصواتهذه أشهر .األضراس في أثناء النُطق

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%8A_%D9%85%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%8A_%D9%85%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%8A_%D9%85%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
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affrication: xêşokirin اِْحتِكاك .    

وتّي تغيير  فيه يتم   ،طباقأي اإل ، pوق ف ااِلْستِْنشاق، على َسبيِل الِمثاِل ]التَّعقيد من نِقاط تَ  من خاللصَّ

t ،k .] 

African languages: zimanên Efrîkî . يَّةفريقاللُغاُت اإل  

للتَْقسيم الَمقبول بَشكل عام لـ  اً ات  رئيسيَّة  وفقَمْجموعى أربع يَّة إلفريقالقارِة اإليُْمِكن تَْقسيم لُغاُت 

Afro-Asiatic  وNiger- Kordofanian  وNilo-Saharan  وKhoisan . 

Afrikaans: Afrîkansî . أفريكانيَّة 

السابع عشر واُْستَْخدمت كلَُغة  اشتقت من اللهجات الهولنديَّة في القرن ، ياإفريقلَُغة البويرز في جنوب 

 (2609عامترقيته إلى لَُغة رسميَّة ) . األفريكانيَّة هي الكريول الوحيد الذي تمَّ 2781َمْكتوبة منذ عام 

 ناميبيا( .وفي فريقيا ب أجنوإلى جانب اإلنجليزيَّة، في جمهوريّة 

Afro-Asiatic: Afro- Asyayê . أسيويَّة -أفرو  

يا وجنوب غرب آسيا والتي يُْمِكن تَْجميعها في خمس أو ربما إفريقحدَُّث بها في شمال فَْرٌع لَغِوّي يت

 ُمْعظَمُ  ست عائالت لَغِويّة )مصريَّة، بربريَّة، كوشيَّة، ساميَّة، تشاديَّة، وربما موتيَّة(. تَاِريخياً، ركَّزَ 

في القرن التاسع عشر أدرك  ساميَّة.الة على إعادة إعمار َمْجموعاألبحاث التي أجريت على هذه ال

نسبة إلى حاميَّة" )ال"بـ هذه اللُغات  تُسمَّىانت وكالساميَّة. يا كانت ُمْرتَبِطة بإفريقأن لُغاِت شمال  ُعلماءال

ح الحاميَّة ُمْصطَلَ  اُستخِدمنوح( وكانت تتناقض مع الساميَّة. في وقت الحق النبي ابن  حام اسم

"Hamitic يا، والتي كانت تعد  إفريق" لجميع اللُغات التي تتخل لها َمقاِطع ذكوريَّة وأنثويَّة في شمال

 . اً ثقافيَّ  ماً لُغات أكثر تقد  

agent: nûner . sedemer . karîger . )العاِمل)الُمسب ب 

. اإلرادي أو الُمَسب ب لعمل  ما الدَّور الدَّاللّي )َعالقَة مواضيعيَّة( للبادئ  بَمْعنى أنجز (. agree)التينيَّة 

 الروسيَّةوفي الالتينيَّة كما هي مائلة)اإلعراب(. الحالَة الفي الُجَمل الَمبنيِة للَمْجهول، يُعب ُر عنها ب

 .اتّعظ من المعلَّم، بِعباَرة الجر: العربية)مثل: ُكتَِب الدرُس(و

agentive: nûnerî . nwênerî . kartêkerî . karîgerî .    نائبي)عاملي(

األُنموَذجيَّة في د َوظيفتَه أو البِناء الذي يُحد   في الَوصف النَْحِوّي لإلشارة إلى الَشكلِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 (.حفي"ُكتِبَت المقالة "من قبل الصَّ قُِرأَ "الكتاُب" ، الُجْملَة. 

agglutinating language: zimanê heval hev(pêvgirêdan) . pêwelkan . لَُغةٌ إلصاقيَّة 
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( اعتماداً 2739فترضه فون همبولت )انَْوٌع من التَّْصنيف .  بَمْعنى ألصق( agglutinare)التينيَّة :  

، من اتفي تَْشكيل الَكلِمركيب أو التَ راّص نحو التَ  ولوجيَّة للُغات التي تُظهر ميالً على التَْركيبة المورف

 التركيَّة واليابانيَّة والفنلنديَّة. على النقيض من اللَُغة التَْحليليَّة . اللُغاتُ  اأمثلته

agglutination: pêvgirêdan . pêwelkan لصيق . تَ    

خالل إلصاق زوائد ، من مورفولوجيَّة لتَْشكيِل الَكلِمةِ  َعمليَّةبَمْعنى ألصق(.  agglutinare)التينيَّة : 

 أخرى، من مثل اللغة التركيَّة. صرفية أو كلمات أو مقاطع بكلمات  

agglutinative: pêvgirêdanî . pêwelkan .  صاقإلْ     

إلى عائلة  لَغِويّة  تعتمُد خصوصيتها في التنميَّة  تُشيرُ في الِدراساِت اللَغِويَِّة الُمقاَرنِة  اللُغاُت اإللصاقيَّة

 اللَغِويَّة على َمْبدأ إلصاق المورفيمات والَكلِمات ببَْعضها، كما في اللُغات اليابانيَّة والتركيَّة.

agnosia: nezanî (nizanî )  َهل .ج  

ئي أو إلى الَعجِز الُجز يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ هو نَّْفس الَعَصبي، ِعْلم الفي  بَمْعنى جهل(. "agnōsía")التينيَّة  

، للتعّرِف على األشياِء أو األشخاِص على الرغم من عدم وجود أي اً ُمكتسب مأ اً الكاِمل، سواء أكان َخلقيَّ 

(، ولكن ال يُْمِكن صرير البابالضوضاء )مثل  يُسَمعُ خسارة حسيَّة في الُعْضو المعني. وبالتالي، قد 

وت أو الضوضاء؛ أو قد ال يتم   تَْحديدأو ال يُْمِكن  ،ي(َمْصَدرها )اإلدراك السمع تَْحديد اِت جاه الصَّ

وتيَّات )الضعف الُجزئي في التَّمايز، أو الَعوائِق  وتّي بين الصَّ التعّرف على الَحّد األدنى من التبايِن الصَّ

وتيَّة( وت ا ،الصَّ للَغِوّي. وبالمثل، قد ال يتم  التعّرف على األجساِم في أو ال يُْمِكن تَْمييز تتابِعات الصَّ

 لمسي على الرغم من الرؤيَِّة العاديَّة أو اإلحساِس باللمس.ري والَّ الُعمق البَصَ 

agrammatism : ne xwendê. الُحْبسةُ النَْحِويّة 

ُز على ِعْلم األفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (. ميبَمْعنى األُ  agrámmatosإغريقيَّة ( ْمراِض اللَغِويَّة، يرك 

. برز هذا السليمة الة، من خالل البنى النَْحِويّةفقدان القُدرة على إنتاج الَكالم، وفقدان الَكلِمات الدَّ  ِدراسة

 لَُغة النَّْفسي .ِعْلم اللَُغة الَعَصبي وِعْلم الالَمجال في 

agraphia: ne nivîsîn .ُر الِكتابَة  تَعذ 

 فقدان القِدرة على الِكتابَة. إلى  يُشيرُ لَُغة الَعَصبي، ِعْلم ال( . في بَمْعنى كتب gráphein)إغريقيَّة  

agreement: lihevhatin . guncandin  . )اِْتفِاق)ُمطابَقَة  

دد أو الِجْنس العَ  َحيثُ ااِلْتفِاق أو الُمطابَقَة بينها، من في إلى الَعالقَة بين الَعناِصر،  يُشيرُ ٌح نَْحِوّي ُمْصطَلَ 

نه، ل مِ دل والُمبدِ وابع) بين البَ ربية ظاهرة التَ من ذلك في اللغة العَ  أو الحركة، أو التَعريف والتَْنكير.
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مثل: جاء  دد واإلعراب.الُمطابقة بينها في الجنس والعَ  ستلزمُ واطف، والتأكيد والمؤكَّد(التي تَ وبين العَ 

 الطالبتين المهذبتيَن ، مررُت بالرجال الشجعان......جّدان ، رأيُت طالبان مُ 

airstream mechanism: mekanîzmaya herroka hewayê  . آليَّةُ آيرستريم  

وتيَّات للدَّاللة على  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ آليَّةُ تيّار هوائي،   هَواءق الق بتدفُ فيزيولوجيَّة، تتعلَّ  َعمليَّةفي الصَّ

وتيَّة وغيرها إلنتاِج الَكالم. وتيَّة، باِْستِخدام األوتار الصَّ  في الداِخل والخاِرج، عبر القناة الصَّ

Akkadian : Akkadî . أكاديَّة     

لَُغةُ األمبراطوريَّات اآلشوريَّة والبابليَّة. بعد كانت قَْبَل الميالد(،  3022من اللُغاِت الساميَِّة القديمِة جداً )

 الذي الثاني قَْبَل الميالد اْنقسمت األكاديَّة إلى لَّهَجتين )آشوريَّة، بابليَّة(، ُكتِبَت بالَخط  الِمسماريالقرن 

 استعارته من السومريَّة.

aktionsart: Aktionsart . أكتيونسارت 

لسالفيين( للدَّاللةِ األلمان وا والسيماٌح ألماني يعني "طَريقة العمل"؛ اْستخَدمه بَْعُض اللَغِويّين )ُمْصطَلَ 

" Aktionsart" حُ ُمْصطَلَ إذا كان فيما على ُمْعَجم التَْمييِز الدَّاللّي في الَمْعنى اللَْفظي. يختلُف ااِلْستِخداُم 

لة في َمْعنى الفِْعل مالفروق الدَّالليَّة الُمْعَجميَّة، أ يغطي جميعَ  و تلك التي أنشأتها  ،تلك المتأص 

 مورفولوجيا ُمْشتَقة .

Albanian:  Albanî,  األلبانيَّة 

ث بها كذلك فَْرٌع من اللُغاِت الهنديَِّة األوروبيَّة يتألُف من لَُغة  واحدة ، هي اللَُغةُ الرسميَّة أللبانيا، يتحدَّ 

ن رئيسيتان: غيج، في الشمال، في أَْجزاء من يوغوسالفيا السابِقة واليونان وإيطاليا. هناك لَّهَجتا

من لُغاِت البلقان األخرى، ُمْعظَمها  من الالتينيَّة، وُمقترضة ُمْعَجميَّة  مفرداتفي الجنوب. فيها  وتوسك

 السالفيَّة، وكذلك التركيَّة. أوُل وثائقها الَمْكتوبة تعود إلى القرن الخامس عشر.ومن اليونانيَّة، 

alexia:  astengiya gotinê.  َالمَضعُف الك  

ُمكتسب في  إلى َضعف   يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ لَُغة الَعَصبي، ِعْلم البَمْعنى الَكالم بَكلِمة(. في  léxis)إغريقيَّة  

  .غم من الرؤيَّة السليمة. غالباً ما يرتبط بفقداِن القِدرة على الَكالم، على الرَ قِراءةالقدرة على ال

algonquian: algonquian . ألغنقوين 

ن لَُغة تَّْقريباً، تقع في األَْجزاء الوسطى والشرقيَّة من يعشرن تتضمَّ عائلةٌ لَغِويّةٌ في أمريكا الشماليَّة. 

 القارة؛ أكبر لُغاتها كري.
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algorithm: algorism  َوارزميَّة .خ  

م اآللي، والَحوَسبة، واإِلحْ ِعْلم التَْطبيٌق في اللَغِويَّات التَّْطبيقيَّة، وفي  صاء، وغيرها. اُْستَْخِدم التفكيُر تَحك 

وتيَّاِت والُمْشتَقاتِ  الخوارزمي في اللِسانيَّاِت التَْطبيقيَّة في بيانات  تَْحليليَّة  لقَواِعِد اللَُغة، وفي الصَّ

ْرفيَّة.  الصَّ

alienability: neguhartinbarî .   َْرف(غيُر قابل  للت غيير)َممنَْوع من الصَّ  

في التَْحليِل النَْحِوّي لإلشارة إلى نَْوع  من مظاِهر أو َعالقَات نَْحِويّة ثابِتة ال  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ أي ثابِت، 

منوع من الصرف في اللغة العربية، إن جموع التكسير التي على من أمثلة المَ  تتأَثَّر بأي عاِمل نَْحِوّي.

فتحة نيابة عن الكسرة. نحو: سافرُت وزن )مفاعلي أو مفاعيل( واألسماء األعجمية وغيرها تجّر بال

 إلى دمشَق ، ومررت بمساجَد جميلة.....

alienable vs inalienable possession : xwedanîtîya (semyanîtîya) veguhêzbar  

û nevegruhêzbar .  ٌلة للتَْحويلقابِ ممتلكات غير  حويل مقابللة للتَ قابِ  ُمْمتَلِكات  

الفَْرعيَّةُ الدَّالليَّةُ التي تعب ُر عن الحيازة، لإلشارة إلى ُعْنُصر  فِئةال بَمْعنى انتماء (. alienus)التينيَّة  

  اً.وريأو ضر اً أو دائم اً ؤقتم فيما إذا كانإذا كان باإلَمكان إزالته أو نقله، أو فيما 

alignment: alîgiran . bi rêbaz(mildarî) . ُمحاذاة 

نات مع حافّة أخرى، مثل حَ  َحيثُ المورفولوجيا، بمن خالل ِسلسلتين في  افة تتزامُن حافةُ أحِد الُمَكو 

 منى من َمْقطَع لَْفظي.هجة ُمَعيّنة مع الحافّة اليُ منى لَلَ سار، أو تتطابَُق الحافّة اليُ مين مع حافّة اليَ اليَ 

all-quantifier : hemu- çendere .  َُمَحّدد الكميَّة -ميعج  

 .ةعالميّ ال ايير الكميّةِمعلُمراِدف ل

allative : veguhêztin . تَنق ل 

على َسبيِل الِمثاِل ، جيَّة للموقِع في بَْعِض اللُغاتالحالَةُ المورفولو ك(.بَمْعنى تحرَّ  allatus)التينيَّة  

ُك باِت جاه موقِع  ما. جسم ظاهرةالفنلنديَّة التي تعب ُر عن   يتحرَّ

allegation: îdîaye . إْدعاء 

، لكن Aيتبع  Sمنيَّة، يعّرف على الشكل التالي: من الَعالقَاِت الضُ  نَْوٌع خاصٌّ  (. allegare)التينيَّة  

وكيد، الذي ينقلب معناه . وعلى هذا المنوال، يَكمُن َمْفهوُم االدعاء بين َمْفهوم التَ A، وال من  Sليس من 
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تَْطبيقات للَعالقَات من  ثَمَّةعن طَريق النَّفي، وَمْفهوم ااِلْفتِراض الُمسبَق الذي يظل  ثابِتاً في ظل  النَّفي. 

 صيَّة.هذا النَْوع في اللَغِويَّات النَّ 

allegory: tawanbar (sîmbol) . َرْمز 

 المعنى خلفَ  مرئية، يكمن ورةٌ صُ  أو صةٌ قِ  هو الرمزُ . "( ذلك بخالف ثالتحد  " إغريقية تعني)كلمة 

غراض أخالقية)من تجسيد قد يأتي أل .عقيدالتَّ  من تفاوتةمُ  وبدرجات تعد دة،عان  مُ مَ  طحيالسَّ  أو رفيالحَ 

اِْستِعاَرة ُموسَّعة  قاصد. يعد  الرمزخرية أو اإلفادة وغيرها من مَ الرزائل( أو لغرض الس   الفضائل أو

دة من خالل صورة الَشْخص القائم بالوكالة  تَْمثيلَعبر ِخطاب أو َمْقطَع كاِمل، أو  َمفاهيم ُمَجرَّ

 بشرياً  شكالً  دةالمجرَّ  الصفات إعطاء يتم   التخصيص،  هي للرموز الرئيسية فالتقنية "التَّْجسيد".

ة التماثيل في الحال هي كما )التجسيد(  . دالةالعَ  أو ةلحريَّ لدالّة على اا العامَّ

 أمراً  الرمز تبنتها أساطير كثيرة. وُعّد استخدام قديمة ةسرديَّ  كاستراتيجية الرمزِ  أصولَ  إن

 ،َجديدال العهدين القديم و في عليه الضوء تسليط فتمَّ  الرئيسية، األديان لجميع قدسةالمُ  الكتب في أساسياً 

في األدب الحديث كوسيلة إلخفاء معان دينية أو سياسية وغيرها  ستخدمَ الكريم. كما اُ  القرآن وكذلك في

 من أغراض.

alliteration: veguhertin . الِجناُس االْستهاللي 

َمقاِطع لالتِْكراُر ل من أشكال هو شكلٌ  (.رفالحَ  نفسِ  على واللعب كرارالتِ  تعني،  litteraالتينيَّة كلمة )

وتيَّة، مثل: ل الصوائِت إلى صواِمت.جميُع  الصَّ  باسم أيضاً  يُعرف الصوائت ُمتَجانِسة قَْبَل أن تتََّحو 

 أو للكلمات األولية الساكنة الحروف عادة - األصوات نفس بتكرار ،"األولية القافية" أو" الرأس قافية"

 المجاورة. الكلمات من تسلسل أي في - )الُمْجهَدة(ةضغوطالمَ  المقاطع

allo-: allo-  . ُعْضو الَوْحَدة اللَغِويَّة 

ةُ الَعناِصر المورفولوجيَّة التي تميّز تنويعات بَمْعنى "آخر"(. تسمي állos)سابِقة من اإلغريقيَّة  

وتيَّ allophone ،allomorph الوحدات اللَغِويَّة )مثل  ات (. تباين للوحدات اللَغِويَّة األساسيَّة مثل الصَّ

 ف.صْ ات الوَ مستويوالمورفيمات على جميع 

alloflex: alloflex . ألوفكس 

 تَْحقيٌق َملموس من انعكاِس إشارة مورفيم نَْحِوّي.

allograph: alograf   . ألوغراف 

 ُعْضو الَوْحَدة الِكتابِيَّة للحرف. بَمْعنى  اكتب(. gráphein)إغريقيَّة  

allomorph:  alomorf . ألومورف 
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إلى وتيَّة ِعدَّة، وذلك بالنَّظَر بَمْعنى َشكل(. بَْعُض المورفيمات لها صيغ صَ  morpheغريقيَّة اإل)من  

ياق هنا الا ياق الذي تقع فيه، والَمقصود بالس  وتّي الذي ينتج عن اِت صال المورفيم  تَأثيرلس  والتأَثَّر الصَّ

ألومورف " أي التَّنَْوع  allomorphsة النُْطق اِْسم " ُمْختَلَفبَكلِمة من الَكلِمات، ويُطلق على الصيِغ ال

وتّي للَوْحَدة المو وتّي للَوْحَدة المورفيميَّة. من أمثلِة التَّنَّوع الصَّ  ثَمَّة، رفيميَّة في اللَُغة العربيَّةالصَّ

بالطاء، كما في ُسبقت طاء في النُْطق إذا  الذي يقلب ُمتََكل متاء ال هوالعربيَّة، اللغة ألومورف في 

 ( التي تنُْطق )أحطّ(، و)ربطَت( التي تنُْطق )ربَطّ(، و)قبطَت( التي تنُْطق )قَبَطّ(.)أحطتَ 

allophone : alofon  َلوفون .أ  

ف بَمْعنى َصوت آخر(.  allo+phone)من اإلغريقيَّة   الفونيم عند الوصفيين بأنه أْصَغر َوْحَدة يُعرَّ

"،  phoneَصوتيَّة على ُمْستوى التَْشكيل أو التنظيم األدائي . وقد تقوم هذه الَوْحَدة على َصوت واحد " 

"، ومعناه allophone" اً ليها أيضْعضاء، التي يطلق عة من األَْصوات أو األَ َمْجموعوقد يدخل تحتها 

وت اآلخر إلى جانب غيره داِخل الفونيم. َصوت آخر إشارة إلى وجو  د هذا الصَّ

 بجديَّةَ األ ْستَْعمل هذه الِكتابَةُ هناك الِكتابَة األلوفونيَّة التي تبين الَخصائِص الدقيقة لأللوفونات، وتَ 

وتيَّةَ  على بَْعض س ماته الثَّانِويَّة مثل :  في هذه الِكتابَة يظهر األلوفون وعليه عالمات تدل  الدوليَّة،  الصَّ

الهمس والجهر والتغوير واإلطباق والتطويل والتأنيف وااِلْنِحباس والتَّْدوير والترقيق والتفخيم 

 واإلظهار واإلخفاء واإلقالب وغيرها، فهي تسِجُل ظواِهر النُْطق كلها.

allonym: kodnav . اِْسٌم ُمْستعار  

ب من العقوباِت القانونيَّة.لمُ اِْسٌم ُمستعار يفترضه ا  ؤل ُف في كتاباته األدبيَّة، للتهر 

alloseme: alloseme . ُعْضو الَوْحَدة الدَّالليَّة 

. Nida نيدا حاتُمْصطَلَ في  sememeبَمْعنى إشارة(. ُعْنُصٌر من َمْعنى  sema )من اإلغريقيَّة 

ياق الدَّاللّي هو العاِمل الُمهم في   الَمْعنى. تَْحديدالس 

allotagm: alotagm . ُعْضو الَوْحَدة النَْحِويّة  

 (. أْصَغُر َوْحَدة لَغِويّة تحمُل َمْعنى نَْحِوّي.بَمْعنى تنسيق أو تَْرتيب آخر tágma)من اإلغريقيَّة  

allotax: allotax . تَنسيق 

ٌح شاِمٌل ألْصَغر أَْشكاِل الَوْحداِت اللَغِويَِّة من نَْوع ُمْصطَلَ  بَمْعنى تنظيم(. taxis)من اإلغريقيَّة  

taxeme  أوallophone.ال تحمُل أي َمْعنى ، 

alloton: alloton . ُعْضو الَوْحَدة النََّغِميَّة 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
25 
 

alpha privativum: alfa taybetmendiyê . ألفا ُمِميزة 

 إلبطال التَْعبير الذي يَسبقه. يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (. بَمْعنى النفي والحرمان privativus) التينيَّة  

alphabet: alfabe . األبجديَّة 

هي ِسْلِسلَةٌ من األَْصوات األوليَّة الُمْستَْخدمة في  نسبة إلى أول حرفين من األبجديَّة(. alpha)إغريقيَّة  

فتَْحليل  .ُمنفَِصلة وليس إلى َمقاِطع أو صورُل األَْصواُت إلى حروف  ما يميّز األبجديَّةُ أنّها تحل  أي لَُغة. 

األَْصوات إلى حروف  ُمنفَِصلة  ِعوضاً عن َكلِمات  كاملة  أو َمقاِطع كاملة، هو الُعْنُصر الُمَميّز 

يختلُف عدُد حروف األبجديَّة بحسِب كل  لَُغة. مثالً األبجديَّة اإلنكليزيَّة واأللمانيَّة تتألف من   .لألبجديَّة

 ( حرفاً.07اللَُغة العربيَّة من )وفي (حرفاً، 09)

alphabetic writing system: pergala nivîskî ya alfabetî .  ِظاُم الِكتابَِة األبجديَّةن  

وتيَِّة والفنيَّة، أي ن ظاٌم تُمثَُّل فيه اإلشاراُت الرسوميَّة أَْصواتاً نِ  ظاُم الِكتابَِة على أساِس المعايير الصَّ

وتّي" من أنظمة الِكتابَة التي تُْستَْخدم: الأو َمقاِطع َصوتيَّة. تميُّز أنظمةُ الِكتابَِة األبجديَِّة بفرديَّة  َمْبدأ "الصَّ

الظواهر اللَغِويَّة أو غير اللَغِويَّة )التَّْصويريَّة(، )ب( الَمفاهيم  تَْمثيل)أ( إشارات تشبه الصور ل

 ( أو)د( الَمقاِطع. logograph) -الصوريَّة أو َكلِمات  -يَّة )اإليدوغراف(، )ج( الَوْحدات المورفولوج

alpha notation: teşeya alfa . تدوين ألفا 

على ر. تََّغيّ القاِعدة من خالل تقديم مُ لَُغة التَّْوليدي، يجعل من الُممِكن تبَسيط بيان ِعْلم التدويٌن نسبي في 

ْصوات التَّْوليدي، يُستخَدم في الحاالت التي يُْمِكن التنبؤ الُمتَباَدل بين ِعْلم األَ في َسبيِل الِمثاِل، 

 ات  من الِميزات، وتجن ب ااِلْضِطرار إلى تقديِم بيانات  ُمنفَِصلة لظروِف حدوث كلٍّ منهما.َمْجموع

Altaic: Altaik . التاي 

 ثَمَّةعائالت التركيَّة والمنغوليَّة والتونغوسيَّة. ة اللَغِويَّة في وسط آسيا وشمالها، ُمقسَّمة إلى الَمْجموعال

ة، باإلضافة إلى َعالقَتها الُمحتملة مع َمْجموعنقاش حول إدراج اللَُغة الكوريَّة واليابانيَّة إلى هذه ال

 أليوت. -ات اللُغات األوراليَّة واإلسكيموَمْجموع

alternation: guhertine(berdîl) . gorrankarî. sûranewe. )البَديل )التَّناوب 

 في راتال البَديلة، أو الُمتََّغيّ في اللَغِويَّات لإلشارة إلى الَعالقَة الَمْوجودة بين األَْشك يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

( كما في t) تاءً التي تنطق ( edالالحقة )ر المورفونيمي في اإلنكليزيَّة، َوْحَدة لَغِويّة. ِمثال عن التغيي

(likedتنُْطق ) (laiktوإذا كان ،)ةَمْجهور ت ( ًنُْطقت داالd( كما هي )loved( تنُْطق )lovd.) 
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وتيَّة )ب( إذا وليها صر لَْفظ الَوحْ في اللَُغة العربيَّة، يتََّغيّ  ومثل ذلك اِمت نطعي مثل )ت( َدة الصَّ

وتيَّة )س( تتََّحوّ ْحَدة ( كقولك : ابتاع وأبدع، وكذلك الوَ pأو )د(، فتصير أقرب إلى الَمْهموس ) ل الصَّ

وتيَّة من  الت بما يكتنف الَوْحَدة الصَّ إلى)ص( إذا جاءت قَْبَل )ط( كما في "تَبََسط". وتناط هذه التََّحو 

 قرائَن لَْفظيَّة.

alternative set: şûndor danîn . cêgr ةٌ بَديلة . َمْجموع  

alveolar: zimanê lêvkirinê û cejna devê. )اللَّثويّ   )ِسْنخّي  

ح في تَْصنيِف َمخاِرج نُْطق األَْصوات ُمْصطَلَ اللِسان وَسقف الفم.  بَمْعنى وعاء(. alveolus) إغريقيَّة  

 الساِكنة، من خالل تالُصق شفرة اللِسان بَسقف الفَم، مثل أَْصوات: ]ر[، ]د[، ]ل[، ]ن[، ]ض[.

alveoli: alveoli (الاللثويَّة. )ِسْنخيَّة  

هو  ذاالل الَحنَكيَّة. هليا، وقَْبَل التِ لفي لألَْسنان العُ انب الخَ العثور عليها خلف الجَ  يتم  الفراغات التي 

 /.  s/ و /  t/ و /  lنخيَّة، مثل / فيه إنتاج األَْصوات السَّ  الَمكان الذي يتم  

amalgamation: tevlihevkirin . têkelbûn . َدْمج 

خطوة  َعمليَّة(، هي 2693في نَظريَّة كاتز وفودور الدَّاللّي ) عن العربيَّة (. málagma) إغريقيَّة  

بخطوة باِْستِخدام قَواِعد اإلسقاط التي تجمع بين َمْعنى الَعناِصر الفرديَّة للوصول إلى َمْعنى الُجْملَة. 

نات في البنية االدَّ  َعمليَّةتَعتمد   لَعميقة.مج على الَعالقَات النَْحِويّة للُمَكو 

ambiguity: nediyarî . temawî . çndwatayî. çndmanayî . ُملتَبِس 

إلى َكلِمة أو ُجْملَة تعب ُر عن أكثر من َمْعنى واحد )غامض(، أي أن الُجْملَة تحتمُل أكثر  يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ 

 من تَْفسير.

ambisyllabic: dukîte . ثنائي الَمْقطَع 

ف هذا الفونيم في ن  )راء( باللَُغة العربيَّة. صُ  ُجْزء يَْحُدث على ُحدود َمْقطَعين. على َسبيِل الِمثالِ   

 ر.كرَّ أنه مُ بالتراث العربي 

ambilingualism: duzimanî نائي اللَُغة . ثُ   

 بسهولة أو اِنسيابيةلَُغة ااِلْجتِماعي لتعل م لُغتين، والقدرة على التَّحد ث بلغتين ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ُمتَساويَّة. 

amelioration: başkirin/pêşebirin (çêtirkirin)  َر( .اِْرتِقاء)ت   طَو 
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في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة لتَْصنيِف أَْنواع من التََّغي رات الدَّالليَّة، يدل  على اِْرتِقاء الَمْعنى،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 بَعْكس التدهور الدَّاللّي أو اِْنِحطاط الَمْعنى.

American structuralism: avahiyê Amrîkayî . البِْنيَِويَّةُ األميركيَّة 

ليونارد و  Sapir ((1884-1939ة)اللَغِويَّات األمريكيَّة(، أبرز روادها إدوارد سابير البِْنيَِويَّةُ األمريكيَّ 

التَاِريخي الذي ركَّز  لغةِعْلم ال. ظهرت بِغرض تَهميش , L.Bloomfield) (1887-1949)بلومفيلد  

وت لُغات األمريكيين األصليين، برزت أبحاث ُمتََعد دة ريقة، بَسبب مَ اللُغات التَاِريخيَّة والعَ  ِدراسةعلى 

صات في  فَهيَّة والميدانيَّة.ِعْلم الالت خص   لَُغة واألنثروبولوجيا، اهتمت بالِدراسات الوصفيَّة والشَّ

الَعناِصر  ديدتَحْ ال يرتبط إال ب َحيثُ تتميز البِْنيَِويَّة األمريكيَّة بالتجريبيَّة واإِلْجراءات االستَّْقرائيَّة، 

اقتصرت على جمع المعطيَّات اللَغِويَّة وتَْصنيفها، الوصف النَْحِوّي، فمن خالل َغِويَّة الَشكليَّة وتَْرتيبها الل

ْرفيَّة والتَْركيبيَّة مستويَاتال ُمْختَلَففي  وتيَّة والصَّ  ، وأهملت الَمْعنى. الصَّ

الظواِهر  ِدراسةالبِْنيَِويَّة على  من خالل تَركيزالحظ ااِلْزِدواجيَّة في منهج البِْنيَِويَّة تَْطبيقياً تُ 

ً ف اعتمادها على نظريَّات نفسيَّة واِْجتِماعيَّة، عندما كان الشَّكليَّة للَُغة، من أَْصوات وتراكيب، أما نظريّا

ا إلى إلغاء على البيئة والُمحيط الخاِرجي، ما أّدى به تزكّ رلى النَظريَِّة السلوكيَّة التي اعتمدت ع

 (Bloomfieldian)ينظر إلى  اإلنسان في َمنهجها.

Amerindian: Amerindî . الهنوُد الُحمر 

(، تضُم جميُع األُسر اللَغِويَّة لألمريكتين باِْستِثناء 2678ةٌ لَغِويّةٌ ُمفتَرضة من قِبَل جرينبيرج )َمْجموع

، أثارت الهنود األمريكيينلغات ة شاملة من َمْجموعلديني. كانت فرضيَّة -أليوت و نا-لُغات اإلسكيمو

 عند اقتراحها ألول مرة.جدالً كبيراً 

Amharic: Amharîkî . األْمهريَّة 

الهتمام من الناحيَّة النَْحِويّة ااألمهريَّة  ثيراللَُغة الرسميَّة إلثيوبيا. تُ وتعد  أكبر لَُغة ساميَّة في إثيوبيا، 

)فاعل مفعول إلى تَْرتيب الَكلِمات(  VSO )فعل فاعل مفعولترتيب من تَاِريخعبر ال تهابَسبب تغيير بني

ة، كل  َمْقطَعي فريد )ثالثة وثالثون عالمة مُ نِظاٌم ولها . SOV) فعل على سبع  تَْحتَويواحدة منها  رقمَّ

كة(.من عالمات   حروف ُمتََحر 

 amnesia: bîrgînî "hişçûnî"(hişberî) . "hişwendatî" .  ُقداُن الَذاِكرةف  

اِكرة. في إلى فقداِن الذ يُشيرُ ح ُمْصطَلَ نَّْفس الَعَصبي، ِعْلم ال)أصلها من اإلغريقيَّة(. في الِطب النَّْفسي و 

 لَكلِمات.فيما يخّص اح إلى فقداِن الذاِكرة ُمْصطَلَ لهذا ا يُشيرُ ، قد لَُغة الَعَصبيّ ِعْلم ال

amplitude: amûrbûnê/ mirêbayî . الس عة 
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وت، وُمْستَْخدَ  ِدراسةٌح ُمْشتَق من ُمْصطَلَ  وتيَّات، فيزياء الصَّ إلى مدى حركة جسيم  يُشيرُ م في الصَّ

وت وكثافته.كلّ ف، هَواءال  ما ازداد الترّدد والُمدَّة زادت جهارةُ الصَّ

anacoluthon: nakokî . الُمتعاِرض 

تغييٌر ُمفاِجئ في بِناِء ُجْملَة ُمَخطَّط له في األصِل إلى بِناء  بَديل  .  (anakoloũthon) من اإلغريقيَّة  

الذاتي في  َصحيحلتل َخطَّط له. يُْمِكن عّده نَتيجةً الُجْملَة بَسبب الَكالم غير المُ غير ُمتناِسق في أثناء إنتاج 

 ين.ُمْختَلَفأثناء الَكالم أو هو مزيٌج من  البِناءين ال

anagram: anagram . )إعادةُ تَْرتيب األْحُرف  )قَْلُب الحروف  

ة َكلِمات، أو ُجْملَة( يتم  فيه َمْجموعتَْعبيٌر ذو َمْعنى )َكلِمة،  (.anagrammatízein)من اإلغريقيَّة 

 لط، أو إعادة تَْرتيِب الحروف. تقديم وتأخير، وخَ 

analysis theory : dîmaneya şîkar (analîtîkî/vekolînî) . النَظريَّةُ التَّْحليليَّة  

الَمْعنى. يبدأ القيام  ِدراسةلنَظريَّة الحقول الدَّالليَّة؛ وضعها المحدثون ليُْمِكُن َعد  النَظريَّة التَْحليليَّة امتداداً 

الحقول الدَّالليَّة، وَحشد الَكلِمات داِخل كّل َحقل، فلكي يتبين َمْعنى  تَْحديدبهذا التَْحليل بعد أن ينتهي من 

المح التي تجمع َكلِمات الَحقل كّل َكلِمة، وَعالقَة كّل منها باألخرى، يقوم الباحُث باستخالص أهم  الم

ز بين أفراده من ناحيَّة أخرى. تقوم فكرة الَعناِصر التكوينيَّة على تَْحليِل الُمْحتَوى من ناحيَّة، وتميّ 

الدَّاللّي للَكلِمة إلى عدد من الَعناِصر أو المالِمح التَْمييزيَّة، التي ال تتجمع في َكلِمة أخرى سوى الَكلِمة 

 إال كان اللَْفظان مترادفين.الَمشروحة، و 

 Jerry"، و "جيري فودور Jerrald Katzعمد بَْعض اللِسانيين، ومنهم "جيرالد كاتز 

Fodor( ناتها الجزئيَّة، أو 2693" في عام ( إلى نََمط  من التَّْحليل هََدفه إرجاع األلفاظ إلى ُمَكو 

أساس تشذير كل َمْعنى من معاني الَكلِمات إلى  َعناِصرها الدَّالليَّة الصغرى، تقوم هذه النَظريَّة على

ِسْلِسلَة من الَعناِصر األوليَّة ُمَرتَبة بطَريقة تسمح لها بأن تتقدم من العام إلى الخاّص، وكل َمْعنى للَكلِمة 

 ط من "الُمَحّدد النَْحِوّي" إلى "الُمَحّدد الدَّاللّي" إلى "الُمَميّز". ع الخَ د عن طَريق تتبُ حدَّ يُ 

تَْحليل  -2 ات متََدُرجة على النحو التالي:معاني الَكلِمات مستوي ِدراسةي أخذ ااِلت جاه التَْحليلي في

ناتها أو ْفظي إلى ُمَكوّ تَْحليُل َكلِمات الُمْشتََرك اللَ  -0الليّاً وبيان الَعالقَات بين معانيها. َكلِمات كّل َحقل د

دة.  زة. مثالً: تحلّل مادة )محاميَّة( ى الواحد إلى َعناِصره التكوينيَّة الُمِميَّ تَْحليل الَمْعن -3معانيها الُمتََعد 

)أنثى(، و يتحدد الُمَميّز بــ  -إلى تعيين الُمَحّدد النَْحِوّي بأنه: "اِْسم"، والتعيين الدَّاللّي بـــ )إنسان( 

 [.  في القانون ]تحمل شهادة جامعيَّة

analytic language: zimanê analîtîkî(şîkar) . لَُغةٌ تَْحليليَّة 
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فة أو الُمْعَربة التي اللُغات التَْحليليَّة أو المُ  عن طَريق َعناِصر  ُر عن المعاني النَْحِويّة فيهاعب  تُ تََّصر 

تتميز بوجود أََدوات ربط بين َعناِصر التَْركيب اللَغِوّي ة)مورفيمات( تُضاف إلى الَجذر، لَغِويّ 

تميل إلى التَْمييز بين األفعال واألَْسماء، وما إلى ذلك عن طَريق  اتٌ لُغَ فهي )كالالتينيَّة والعربيَّة(. 

ناِصر المورفولوجيَّة من العَ ة بََدالً حات ُمْعَجميَّة عامّ ُمْصطَلَ التَْركيب اللَغِوّي والتَْرتيب اللَغِوّي واِْستِخدام 

من البادئات والالحقات؛  قَليلتَْركيبيَّة(. في اللَُغة التَْحليليَّة، تحصل الَكلِمات على عدد  التحليليَّة الَعْكس )

 ، وال األَْسماء الُمتَعل قة بالعدد أو الِجْنس. األفعال، أو الَشْخصبعض أنواع عادة ال تُوَضع عالمةٌ على 

analogists vs anomalists: pîvanî û ne pîvanî . ذاالقياسي ُمقابِل الش  

ْتباع "القياسيين" وخصومهم من أنصار "العرف أن األول الميالدي دار نقاش بين في القر

ة التي ُمْختَلَفالتي تأَثَّرت بااِلْستِثناءات ال األخيرةَ  " هذه النزعةَ pergame" َمْدَرَسةُ  وااِلْستِْعمال". تمثلُ 

د في جميع أَْجزاء اللَُغة، فأّكدت أن اللَُغة ال تخضع لقَواِعد ثابِتة حقيقيَّة، وال يسودها سوى شاهَ تُ 

ةااِلْستِْعمال. وفي رأي القياسيين  د، وقد ردَّ عليهم أولئك  ثَمَّ توافق بين عالمة الجمع مثالً وفكرة التََعد 

إّن َكلِمة الجمع على الُمْفَرد، وفقالوا قد تدل  َغة من شذوذ، د في اللُ شاهَ دخلون في حسابهم ما يُ الذين يُ 

التَْقسيم النَْحِوّي إلى ُمذكَّر وُمؤنَّث وُمحايد، ال يطابق التَْقسيُم على أساس الِجْنِس في الواقِع الطَبيعي، 

 واِْستِْنتجوا من ذلك أنه ليس هناك تطابق الِزم بين اللَُغة والواقِع.

analogue communication: peywendîya analojî . ااِلت صاُل التَّناظري 

 الت الحاسبة التناظريَّة )والتي( على أُنموَذج لآل2698وآخرون. ) Watzlawickٌح صاغه ُمْصطَلَ 

غير  على النقيِض من اآلالِت الحاسبِة الَرقميَّة، تعمُل بكميَّات  فِْعليَّة( للتواصلِ  ،قَواِعد الشَّريحةهي ك

به  بين هذا الجسد والَمْرِجع. بلَُغِة الَجسد ولَُغِة اإلشارة ويَستنُد إلى َعالقَِة تشا اً مُل أساساللَْفظي الذي يع

ا ُمَحّددة الالتها ُمَعقَّدة، لكنهالَعالقَات اإلنسانيَّة. د تَْمثيلااِلت صال التَّماثُلي في الَمقاِم األوِل ل يُْستَْخدمُ 

ماثُلي ال يمتلك أي ما تكون غاِمضة )مثل الضحك والبكاء(. وبما أن ااِلت صال التَ  اً بحسِب الحالَة، غالب

َعناِصر مورفولوجيَّة لوضِع عالمات  على الَعالقَات النَْحِويّة )النفي، والترابط(، ولعدِم وجوِد تمايز 

ُل إْشكاليَّ   ة.َزَمني، فإن قابليتها للتَْرَجَمة إلى ااِلت صاالت الرقميَّة تَُشك 

analogy: wekhevî. analojî التشابهُ الُجزئي)الُمماثَلة( .    

التنظيم التي  َعمليَّةفي اللَغِويَّاِت التَاِريخيَِّة والُمقاَرنة، في اِْكتِساِب اللَُغة، مشيراً إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 تؤث ر في األَْشكاِل ااِلْستِث نائيَِّة في قَواِعد اللَُغة. 

analysable: şîkirî . analîz  تَْحليل   

الت، إذا كانت الِسْلِسلَة تتوافُق مع يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   في القَواِعد النَْحِويّة لإلشارة إلى ِسْلِسلَة  من التََّحو 

 ي للقاِعدة التَْحويليَّة، يقال : "قابلة للتَْحليل"، وبالتالي فأن القاِعدةَ قابلةٌ للتَْطبيق. هَْيَكلالَوصف ال
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analysis-by-synthesis : şîkirdenewe bi hevgirêkî. تَْحليٌل عن طَريق التَّوليف    

ر  تستجيُب للِخطابِ  التي باللَُغةن مع آليَّة داِخليَّة خاّصة الُمْستَِمعيإلى الَكالَم الذي يعزو نَظريَّةٌ تصو 

وتيَّة، ثم محاولة تَْجميع نُسخة ُمتماثِلة من الَمْدَخالت. تَْحديدالوارد عن طَريِق   بَْعِض اإلشاراِت الصَّ

 فَّذ تَْحليل الَمْدَخالت. د نَ وليَف قَ التَ  عدّ عندها يُ تحقَّق ذلك، عندما يَ 

analytic:  şîkirînî . التَْحليليَّة 

ْرفيَّة. في تَْصنيفِ  لَغِويّةٌ  أُْسَرةٌ  ُز على َخصائِص الَكلِمة من الناحيَّة الصَّ  اللِسانيَّات الُمقاَرنة، تُرك 

 )للتفصيل ينظر في " اللغة التحليلية" في األسفل(.

analytic language: zimanê şîkirî . اللَُغةُ التَْحليليَّة 

تين َمْجموعقّسم فيه اللُغات إلى ، (1818)شليغل Schlegel افترضه  اللغوي من التَّْصنيف نَْوعٌ 

رئيستين: لُغاٌت إعرابيَّة يتََّغي ر فيها َشكُل )جذر( الَكلِماِت فيها بحسِب َعالقَاتها النَْحِويّة بغيرها من 

لُغاٌت ةُ األخرى هي لُغاٌت غير إعرابيَّة، وهي َمْجموعوروبيَّة. والأ -مات، منها جّل اللُغاِت الهندوالَكلِ 

عبّر عن الَعالقَات التَْركيبيَّة والدَّالليَّة بين الَكلِمات بواسطة الحروف واألََدوات )أي أُحاِديّة الَمْقطَع. يُ 

أدرج شليغل اللغتين العربيَّة قد و ،إضافات خاِرجة عن الجذر(، من ذلك: اللُغات الصينيَّة والماليزيَّة

 .والعبريَّة ضمن اللُغات غير اإلعرابيَّة

analytic vs synthetic sentence:  

hevokê şîkirînê beramberî hevokê hevgirêkî التَْركيبيَّة . الُجملة الُجْملَةُ التَْحليليَّة ُمقابِل    

الُجَمل التَْحليليَّة هي التي تعتمُد على بنائها النَّْحِوّي، وعلى َمْعنى َعناِصرها اللَغِويَّة. تستند إلى الَعالقَات 

(. بعكس الُجَمل hyponymy)أي الترادف( والتَّضمين الدَّاللّي )أي الليَّة مثل التشابه الدَّالليّ الدَّ 

قة بَعالقَاِت الحقائق التي ال تعتمُد على بنيتها التَْركيبيَّة أو الدَّالليَّة التَْركيبيَّة التي تعني الِعباَرات الُمتعل  

 ، وبالتالي يُْمِكن فحصها تجريبياً. أخرى فحسب، بل على عوامَل وخبرات  لَغِويّة

anaphora: veguhestina balkêşî . اإلحالَة 

( في الَعالقَة إلى ُعْنُصر لَغِوّي آخر )سابِقاً  يُشيرُ الذي )إغريقيَّة بَمْعنى َمْرِجع(. الُعْنُصر اللَغِوّي  

ح ُمْصطَلَ سابِقه. يُْمِكن العثور على الحق ق من َمْرِجع  إال بتَْفسير الجوهريَّة، أي ال يُْمِكن التَّ 

"anaphora َناس التَقليدي َمْعنى ح الجِ ُمْصطَلَ لفي. يأخذ ُن كلٌّ من الَمْرِجع األمامي والخَ تضمَّ " الذي ي

 لة فحسب )مثل: ضربوا أَْنفسهم / بَْعضهم البَْعض(. تَبادَ الضمائر االنعكاسيَّة والمُ  إلى يُشيرُ ، أكثر تَْقييداً 

anaphoric island: girava balkêşî .  َزيرةُ اإلحالَةج  
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الجزيرةُ الَمجازيَّة إلى تَْعبير  عالئقي )مثل اليتيم( الذي يحتوي على بنية دَّالليَّة ُضمنيَّة، ولكن  تُشيرُ 

غير ُمعب رة بَشكل  علني )"طفل بدون أبوين"( ال يُْمِكن اإلشارة إليها عن طَريق َعناِصر َمجازيَّة. على 

ه ليسا متوفيان، لكنَّ  "وائل"لكن والدّي كثيراً،  والديه ديفتق يتيم، "وائل" أنَّ  َسبيِل الِمثاِل، يُْمِكن القولُ 

 وين.بدون أبَ  فل  إلى طِ  تُشيرُ  "اليتيم"َكلِمة  على الرغم من أنَّ يفتقدهما، 

anaptyxis  : zedekirina dengdar    الّصائِت . ياَدةُ زِ 

ك بين حرفين ساِكنين، )إغريقيَّة بَمْعنى "فتح"(. تغييٌر في بِنية الَمْقطَع عن طَريق إدخال حرف   ُمتََحر 

 لتسهيِل النُْطق.

anarthria: astengiya bilêvkirinê .  ُر النُْطق تَعذ    

ْصوات السَّريريَّة، ِعْلم األَ عصاب، وِعْلم األفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى النفي(.  arthroũn)إغريقيَّة  

 درة على أداء أي نَْوع  من التَْعبير الشَّفَوي. القِ وعلم أمراض النُْطق واللَُغة، للدَّاللة على عدم 

anastrophe: hilkişîn  ُوالتأخير . التقديم  

ل أو نقل(. َشكٌل من أَْشكال الَكالم ينحرُف عن تَْرتيِب الَكلِمات العاديَّة، عن )إغريقيَّة بَمْعنى تَ   َحو 

فَة بعد ااِلْسم .  طَريق وضع الص 

Anatolian: Anatolî . أناضول 

 شهرة حتى اآلن. هذه اللغات الهيتيَّة أكثرعّد تُ ركيا، الهنديَّة األوروبيَّة في تُ اللغات فَْرٌع ُمْنقَِرض من 

anchor: lenger ز( . كَ رتَ رساة)مُ مُ      

 ح إلى َوْحَدة تعتمد عليها َوْحَدة أخرى.ُمْصطَلَ هذا ال يُشيرُ ْصوات غير الَخطيَّة، ِعْلم األَ في 

Andean:  andeyan . أنديز 

ة اللَغِويَّة َمْجموع( ُجْزءاٌ من ال2692في أمريكا الجنوبيَّة، اعتبرها جرينبيرج ) زعومةٌ مَ  ويَّةٌ لُغ عائلةٌ 

 لألنديز االستوائيَّة، أهم فروعها لُغات الكيتشوا في بيرو وبوليفيا.

animal communication: pêwendîya ajalî . ُل الَحيوانيواصُ التَّ   

صات ْجراء تَْحقيقاتها إال من خالل جُ نُظُم ااِلت صاالت النَْوعيَّة الُمَحّددة التي ال يُْمِكن إِ  ِد التَّخص  ْهد  ُمتََعد 

األحياء، واللَغِويّين، وغيرهم.  ُعلماءاألنثروبولوجيا، و ُعلماءالنَّْفس )في السلوكيَّة(، و ُعلماءمن قِبَل 

ُل الفروق والتَ  لفرضيَّاِت والنَّظَريَّات اأساس لحيوانيَّة واإلنسانيَّة بين أنظمة ااِلت صاالِت اهات شابُ تَشك 

رها طَ حول أصل اللَُغة البشريَّة وتالتي تدور   أَْشكال ااِلت صال في المملكة الحيوانيَّة.  فيو 
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animate vs inanimate: jîndar/zindî hember nejîndar/nezîndî .  َمادُمقابِل جَ  يٌّ ح  

يَّة" )البشر والحيوانات( واألشياء "غير الفِئاُت الفَْرعيَّة ااِلْسميَّة إلى التَْمييز بين المخلوقات "الحَ  تُشيرُ 

ة في العديد من اللُغات، في اللَُغة اإلنجليزيَّة يفيد في . هذا التَْمييُز ُمهٌم للغايَ )األشياء المادية(ة"يَّ الحَ 

ة/الن ْسبِيَّة، وفي اللُغات السالفيَّة في االنعطاف، وبلُغات البانتو في تَْرتيِب اِْستِخدام الضمائر ااِلْستِْفهاميَّ 

وفي العديِد من اللُغاِت في تَْقسيِم االنشقاِق في اِْختيار البِناء  ،ااِلْسم( فِئةة )ُمْختَلَفاألَْسماء في الطبقات ال

 النَْحِوّي.

animate: jîyandar . الَحّي 

إلى  تُشيرُ  فَْرعيَّة   فِئةالنَْحِوّي للَكلِمات )والسيما األَْسماء( لإلشارة إلى  ْصنيفِ في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 تَْمييز الصفات على أسس   تم  يَّة. يَ األشخاص والحيوانات، على َعْكس الكيانات والَمفاهيم غير الحَ 

ك، عَ  الليَّة، على َسبيِل الِمثاِل: كبيرُ دَ   . جاِمدتيق، السن، ُمتََحر 

anomalists : nexweşxwarî .   شذيذ)الّشذوذيةَّ(التَ  أصحابُ 

 .الُمتبعة في قَواِعد اللَُغةواالستثناءات الُمخالفة القائلون بالشذوِذ 

answer: bersiv . إجابة 

ؤال.  ةنَْوُع ااِلْستِجابة المطلوبة للس  ( إنها الساعة الرابعة -تَْمييز بين لَُغة ُمْستَقِلة )ما هو الوقت؟  ثَمَّ

مل لة بَشكل نَْحِوّي(. البدَّ من عَ كتمَ ة في بِناء الُجَمل )أو غير المُ دعتمَ ة، واألجناس المُ دواألجوبة الُمعتمَ 

 قَليلالَمطلوبة بالضبط، بدوِن التَّ ات َمْعلُومعطي التَْمييز إضافي بين اإلجابات الُمناسبة لَغِويّاً، والتي تُ 

 .)من إجابات ُمبالغ فيها(هاضخيمأو تَ ة(، )بإجابات غير كافيَ  منها

antecedent: pêşîn )سابِقة)الُمْحال َعليه .  

لَوْحَدة لَغِويّة تُستمد منها َوْحَدة أخرى في الُجْملَة، عادة ما  يُْستَْخدمُ ٌح مأخوٌذ من القَواِعد التَقليديَّة، ُمْصطَلَ 

 تكون َوْحَدة الحقة. 

anterior:  pêşî . أمامي 

وِت التي أنشأها  ْصوات، ِعْلم األَ زة في ، في نظريتهما الُمِميَّ Halleو  Chomskyإحدى ميزات الصَّ

فَهيَّة واألَْسنانيَّة، ل مع اِْختاِلفات َمخاِرج النُْطق . يتم  التعامُ  األَْصوات األماميَّة هي الحروف الساِكنة الشَّ

 يشار إليها بـ ]+ األمامي[.

anterior vs non-anterior : pêşî hember ne pêşî . أمامي ُمقابِل غير أمامي 
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وتيَّات الَمفَصليِعْلم الُمِميّزة ) معارضةٌ َصوتيَّةٌ ث نائيَّةٌ في تَْحليِل معالم   ْصوات(. تُصنع ِعْلم األَ ، صَّ

األَْصواُت ذات الِميزة ]+ األماميَّة[ من خالل انقباض  في ُمقدمة الفم )أمام الَحنَك(، في حين أن 

 [ وغيرها. ç ،k] , [p ،tعارضة ]صف هذا التَْمييز مُ [ ُمقَيَّدة بخلف الَحنَك. يَ األماميَّة األَْصوات ]−

anthropological linguistics: 

            zimannasiya mirovzanî(bemrovzanînî) .   اللِسانيَّاُت األنثروبولوجيَّة

ا باألَْنماط الثقافِية ات اللَغِويَّة، واِْستِْعماالتها في َعالقَتهالتَّنَْوع يَْدُرسُ  من اللِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة، فَْرعٌ 

ه إلى رد أو أن تنسبَ ويَّة الفَ تكشف عن هُ  كيف يُْمِكن للظواهر اللَغِويَّة أنْ  عتقدات اإلنسان، يَْدُرسُ ومُ 

 يَْدُرسُ ُعْضويَّة دائرة اِْجتِماعيَّة، أو جماعة دينيَّة أو َوظيفيَّة أو قرابة ُمَعيّنة، كما تكشف عن ثقافته. ف

رقي واللَغِويَّات لَُغة العِ ِعْلم الُح مع ُمْصطَلَ لُل هذا اتداخَ عتقدات الثقافِية للبشر، يَ دور اللَُغة في األَْنماط والمُ 

صات الُمترابِ ة، يَعْكس االهتمامات الُمتداخااِلْجتِماعيَّ  ِعْلم تشارك األنثروبولوجيا مع فطة، لة للتَّخص 

 ْجتِماع. ِعْلم االِ عراق واأل

عنى لَُغة السالالت( الذي يُ  لَُغة العرقي أو علمِعْلم ال) Ethnoliguisticsاللِسانيَّاُت اإلثنولوجيَّة  

حات ُمْصطَلَ شريَّة وأَْنماط سلوكها. هذه الالالت البَ اللَُغة في َعالقَتها بالبحوث الخاّصة بأَْنماط الس   ِدراسةب

 مل فيها.والهََدف وطبيعة العَ  واضيع الدرسِ مَ  َحيثُ ثيقة من رابة وَ لة وقَ كلّها ذات صِ 

اللَغِويَّة يُْمك ن الباِحث من اكتشاف َخصائِص الحياة الثقافِية  ِدراسةالَمْدَخَل األنثرلوجي لل إنَّ 

 للشعوب الحاليَّة والبائدة على حد سواء، قصد الوصول إلى المالمح البشريَّة الُمْشتََركة، وهذا سيسهمُ 

ً وثقافيَّ  مخاطر كبيرة تنأى  ْصنيف مناً على ما في هذا التَّ في تَْصنيف األعراق البشريَّة تَْصنيفاً لَغِويّا

 نشودة.لميَّة والَموضوعيَّة المَ اللَغِوّي عن العِ  بالدرسِ 

حتفظ رات التي يَ صوّ إلى التَّ  تُشيرُ ي تيَّة "ايديولوجيَّة اللَُغة" الوقد انبثق من األنثروبولوجيا اللَغوِ 

 ين.ُمتََكل ملل رات هي إسقاطٌ هذه التصوَّ  عن اللَُغة، وبيان كيف أنَّ  بها الناسُ 

anthroponymy: navên mirovan ة . شريَّ البَ  األسماءُ   

طوير، عنيَّة بالتَّ مَ اِْسميَّة،  ِدراسة( . ónyma+ اِْسم ánthrōposشري فة من كلمتين: بَ ؤلَّ )إغريقيَّة مُ  

 ْخصيَّة.ْوزيع األَْسماء الشَّ واألصل، وتَ 

anthropophonics: dengnasiya mirov . شريَّة ْصوات البَ األَ  ِعْلمُ   

(، 2606-2741ي )كورتين Jean Baudoin de Courtenayح اقترحه اللَغِوّي البولندي ُمْصطَلَ 

وتّي البَ القدرات المَ  ِدراسةيُعنى ب وتّي في الِجهاز الصَّ  الَمجالُ هذا  نُ تضمَّ شري. يَ اديَّة لإلنتاج الصَّ

وتيَّة وأجهزة الفيزيائيَّة للمَ  الُمقاَرنةَ  ما إذا كانت في تَْحديدالتَْعبير الفرديَّة في عرقيَّات البشر، لسالك الصَّ

 مر.ااِلْختاِلفات تشريحيَّة )على َسبيِل الِمثاِل حجم اللِسان(، أو نوعيَّة بحسب الجنس،  أو العُ 
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antipassive voice: dengê dijber  َّوُت الُمضاُد .الص  

 عل  الزم .ي إلى فِ تعد  الفِْعل المُ ل حو  َصوت  في اللُغات اإلكلينيكيَّة، يُ  ثَمَّة

anticipation: payinkirin(pêşdîn) . تَوق ع 

 اللِسان، َوْحَدة لَغِويّة تؤث ر على اللَُغة. النَّْفس لإلشارة إلى نَْوع من زلةِ  ُعلماءح يَْستَْخدمه بَْعُض ُمْصطَلَ 

anticipatory: payinî ْجعي )ا ْستباقي( .الالرَّ  

وتيَّات، يتَ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وت بَسبب َغيّ صَّ وت التالي، تَأثيرر الصَّ ة جعيَّ ماثلة الرَّ المُ مثل:  الصَّ

هذا  يتناقضُ  .بالطاء طبق صاداً في )بسط( لتأثرهطق السين غير المُ باشرة الكلية: مثال: نُ غير المُ 

 . السابق، أي بالصوت التالي وليس ح مع التَّقَُدميَّةُمْصطَلَ ال

antiformant:  dijî  şêwe كل. د الشَّ ضِ      

وتيَّات للترد   حٌ ُمْصطَلَ  وتيَّة بَسبب َخصائِص الَرنين. د في نِطاق  في الصَّ  ُمَعيّن، يمتص  الطاقةَ الصَّ

antimentalism: dijîberê mêjî(antimentalîzmê) . قلضد العَ   

ِعْلم إلى فصل اللِسانيَّات عن  في السلوكيَّة، تستندُ  L.Bloomfield بلومفيلد االستهتاري لنهج تَْحديدال

ل الُمتَزاِمن نحو الطُُرق الدقيقة للعلوم الطَبيعيَّة. ال من أَْشكال  َشكل   بأي   االعترافُ هو نَّْفس، والتََّحو 

ّد طحيَّة )التجريبيَّة(، والحَ لحوظة، أي الظواهر السَ االستبطان، واالحتجاز الَحصري للبيانات اللَغِويَّة المَ 

 تشومسكي أما نهجلتَْحليِل التَّْصنيفي. لسيَّات َشكلة الَمْعنى في آليَّات التَّحفيز، يُعترف بها كأسامن مُ 

N.Chomsky  ُديث )الَعْقلِيّة(.لَُغة الحَ ِعْلم الضاً في عارِ الَعْقلِّي فيتبنى اِت جاهاً م 

antipassive : dijî+nejîr(dijber) (dije nezindî )الَمْجهول . ُمضادُ    

ة عن ُمْختَلَفالمة اإلضافيَّة للقيود األصليَّة والالحالَة غير األساسيَّة للُمضاد من خالل العَ  تتضحُ 

 الُمْنَخفِض. صّ ااِلْستِخدام، وبتِْكرار النَّ 

antithesis: dijîberî(beramberî) . ( قيضنَ الالُُمقابَلة )  

مع األفكار  يتناقضُ  حٌ ُمْصطَلَ "(. oppositio" و "contrapositioباِْسم " اً يض)إغريقيَّة. يُعرف أ 

 ُمقنِعاً في السياسة واإلعالن. اً د  ِخطابعَ عطي للفقراء. يُ سرق من األغنياء ويُ الطَبيعيَّة، من مثل: يَ 

antonomasia: guhertina navder  . الِكنايَة  
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، الُمعاد صياغته )ااِلْسم الشائِع( مثل: سبحانه َصحيح( . اِْستِْبدال ااِلْسم ال antonomázein ) إغريقيَّة 

ستعار اِلْسم ُمَسّمى، على َسبيِل الِمثاِل: وتعالى )= ح(، المدينة األبديَّة )= روما(. وهناك ااِلْسم المُ 

 باريس الغرب )= سان فرانسيسكو(. 

antonymy:  dijwatî . hevdijên . nakokî .  ََّضادالت  

المعاني الُمتَناقِضة  ِدراسةإلى  يُشيرُ دَّاللة ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ) إغريقيَّة بَمْعنى ضد ااِلْسم(.  

، مثل: ف بها في تَْحليِل الَمْعنى، إلى جانب الُمراِدفاتة من الَعالقَات الدَّالليَّة الُمعترَ َمْجموعوالُمتضادة. 

 . صير...ويل والقَ الطَّ األبيض واألسود، 

aorist: nebelî . الماضي الُمْبهَم 

الفِْعل  إلى َشكلِ  صف النَْحِوّي لبَْعض اللُغات، لإلشارةِ في الوَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (. aóristos)إغريقيَّة  

ُمَعيّن، أو الُمدَّة، أو  إِْنجازالُمتميّز أو جانب من الوظائف، والسيما في التَْعبير عن عدم وجود أي 

 التِْكرار. 

A-over-A:   A – ser- A .   على أ  -أ  

الت  حٌ ُمْصطَلَ  قدَّمه نعوم تشومسكي في الستينيَّات، لتوصيِف شرط َمفروض  على تشغيل بَْعض التََّحو 

الت التي اقترحها  القيدُ  هطابق في الِعباَرة. إنّ ق بالتَ النَْحِويّة، يتعلّ  العالمي على اِْستِخدام التََّحو 

N.Chomsky  فِئةإلى عقدة من ال يُشيرُ في أُنموَذج الجوانب. إذا كان التَْحويل "A" و ،"A يسيطر "

. يُطبَّق هذا القيُد قطسيطرة فيعمل التَْحويل على العقدة المُ  "، فيُْمِكن أنْ A" فِئةعلى عقدة من نفس ال

جة في الِعباَرة ااِلْسميَّة: على َسبيِل الِمثاِل: في الِعباَرة الت التي تَحْذف ِعباَرات اِْسميَّة ُمدمَ على التََّحو  

ل  فيه الُمدمج ال يستطيع NPة(، فإن ااِلْسميَّة )الصبي الذي يسير إلى المحطَّ  الصبي الخضوع للتََّحو 

 وحده ويخرج من الِعباَرة ااِلْسميَّة. 

aperture : vekirî . اِْنفتاح 

نطوي ْصوات غير الَخطيَّة للتعاُمل مع التناقضات التي تَ ِعْلم األَ ة من ُمْختَلَف في نَماِذجَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

[. Aعلى أَْنفتاح التَّْعبير. على َسبيِل الِمثاِل، الفُْتَحة هي خاّصيَّة )ُجسيم( تمثل األَْنفتاح، ويرمز لها بـ ]

[ aات من ُجسيمات الفُْتَحة: على َسبيِل الِمثاِل، ]َمْجموعز ااِلْختاِلفات في اِْرتِفاع الصائِت. تتميّ تُمث ُل 

 . [e]ض، مثل نقَبِ [ صائت مكسور ومُ iصائِت علوّي َمْفتوح، بينما ]

apex:  serînî . (lotik/berzî) . )ة ْرَوة)قِمَّ  ذ 

وتيَّات لنقطِة نِهايَة اللِسان )ال يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ )التينيَّة بَمْعنى نقطة(.   معروفة أيضاً باِْسم في الصَّ

 [، أو بَْعض األَْصوات األَْسنانيَّة.rتُْستَْخدم في التَْعبيِر عن بَْعِض أَْصواِت الَكالم، مثل ]افَّة(، الحَ 
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aphaeresis: similmilî/ aphaeresis  َّائِت البَْدئي .إسقاطُ الص  

وت ِعْلم األَ في  اً قِه اللَُغِة الُمقاَرن، وأحيانفي ف يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ْصوات الحديثة، لإلشارة إلى َحْذف الصَّ

 األول من َكلِمة.

aphasia: ne axaftinê(zimantewtewî) . )ُحْبسة كالميّةَّ  )َضعُف القِدرة على الَكالم 

إلى عدد  من اِْضِطرابات اللَُغة الُمكتسبة بَسبب  يُشيرُ ح ُمْصطَلَ عصاب، هو ِعْلم األ)إغريقيَّة(. في  

ورم، أو حادث، وما إلى ذلك(. في هذه أو اآلفات الد ماغيَّة )الناجمة عن مشاِكل األوعيَّة الدمويَّة، 

تداِخل مع تفاوتة. الُحْبسة غالباً ما تَ هم وفي اإلنتاج الشَّفَوّي والِكتابِّي بدرجات مُ الفَ  ؤث ُر فيالحالَة، قد يُ 

ةااِلْضِطرابات الَمْفَصليَّة مثل النَبرة اللَْفظيَّة.  أسباب أخرى لفقدان القدرة على الَكالم مثل َضعف  ثَمَّ

 سي )على َسبيِل الِمثاِل مشاِكل السَّمع(، والَخرف، أو الَمشاِكل النَّْفسيَّة والعاطفيَّة. اللَُغة بَسبب الَعجز الحِ 

aphemia: ne axaftin/ lalbûn .  ِماتص  

، لإلشارة إلى فقدان P.Brocaح عفا عليه الَزَمن، اْستَْخدمه ُمْصطَلَ ( . aphanai)َكلِمة أصلها إغريقيَّة  

 القدرة على الَكالم.

aphesis: berdanî . إطالق 

 .)إغريقيَّة( . فقدان حرف صائت، أو ساِكن، أو َمْقطَع  

aphonia : dengwinde . وت  فقداُن الصَّ

وت )وهو أقسى ُمْصطَلَ ال يُشيرُ (. في علِم أْمراِض النُْطق واللَُغة، phone)إغريقيَّة   ُح إلى َضعف الصَّ

دمة( أو أسباب  نفسيَّة.  َدَرَجة من َخلل النُْطق( ألسباب ُعْضويَّة )مثل العدوى أو الصَّ

apical: serekî .    ، قِميّ َذرويّ 

ة أو طَرف من اللِسان كمِ وجوُد   [ هي أَْصواٌت قِميَّة.t ،d ،nْفَصل  رئيسي. في اللَُغة اإلنجليزيَّة، ]قِمَّ

apico-alveolar: sereke- zimanê cejna devê . ِسْنخيَّة) اللِسان وسقف الَحنَك( -قِمَّة  

 [.t ،dَصوٌت َمسموٌع يَُصنَُّف َوفقاً لَمْفهومه األساسي )قِمَّة = طرف اللِسان(. من أمثلته ]

apico-dental: sereke- derankî أَْسنانيَّة . -قِمَّة  

ْفصلي )األَْسنان ة = طرف اللِسان(، وَمكانه المِ َصوُت الَكالِم الُمَصنَّف َوفقاً لَمْفهومه األساسي )قِمَّ 

 العلويَّة(. 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
37 
 

apico-labial: sereke-levkî ة  فَويَّة .  -قِمَّ شَّ  

ْفَصلي )الشَّفتين(. مثل مَّة = طرف اللِسان( وَمكانه المِ لَمْفهومه األساسي )قِ  الَكالم الُمَصنَّف وفقاً  َصوتُ 

 هذه األَْصوات موجودة في بَْعِض اللُغاِت القُوقازيَّة، على َسبيِل الِمثاِل. في أبخاز.

apocope:  jêbirin  . )تَّْرخيم )َجْزم  

ْصوات الحديث، لإلشارة إلى َحْذف ِعْلم األَ لُمقاَرن، وفي في فقِه اللَُغِة ا يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ )إغريقيَّة(.  

 . aphaeresisالُعْنُصر األخير من الَكلِمة؛ غالباً ما يَتناقُض مع 

apokoinu: hevparî . ُمشاَركة 

الُجْملَة ن يكون إما في ُجَملتان ُعْنُصراً ُمْشتََركاً بأ فيه تتشارك نَْحِويٌّ  بِناءٌ (. apó koinoũ)إغريقيَّة  

 ة أو على الُحدود بين الُجَملتين. الثاني

aposiopesis: bêdenî . )ْمت)قَْطُع الَكالم   الصَّ

 ، أو اإلنذار، أو القَلق. ُجْملَة، للتَْعبيِر عن التأَّدب)إغريقيَّة(. التَّوق ف في َوَسط ال 

apostrophe: tîpveqetok .(  ّفاِصلة ُعليا )اِْقتِباس أُحاِدي  

ه إلى جُ )إغريقيَّة(. االبتعاُد عن الجمهور والتَّ    مهور  ثان.وج 

appellative function of language: peywerê navdêrana ziman. َوظيفةُ تسميَِّة اللَُغة 

 الُعْضوي لَُغةالالمة اللَغِويَّة في أُنموَذج تمث ُل َوظيفةُ نُْطق اللَُغة إحدى الوظائف الفَْرعيَّة الثالثة للعَ 

K.Bühler . ُالمة اللَغِويَّة. إلى الَعالقَة بين اإلشارة اللَغِويَّة و "الُمتلقي" الذي يتأَثَّر سلوكه بالعَ  يُشير 

application: pêkanîn . sepandin . perwerdayî . التَّْطبيق 

النَظريَّة وتَْطبيقها في الواقِع الحقيقي  الُعلُوم، إَمكانيَّة استثمار الُعلُومٌح يُقصُد به في عموم ُمْصطَلَ 

 مَشكالت الواقِع، وتقديم الحلول لُمعالَجتها.  ِدراسةالمادي، من خالل 

لإلشارة إلى َعالقَاِت التَّشابه في مجال تعليم اللغات ين اللَغِوي جال اللَُغة فيَْستَْخدمه بَْعضُ أما في مَ 

ْرفيَّة والنَْحِويّة والدَّالليَّة  ستوياتمُ ال ُمْختَلَفوااِلْختاِلف بين اللُغات، من  وتيَّة والصَّ اللَغِويَّة، الصَّ

 واألُْسلوبيَّة وااِلْجتِماعيَّة وغيرها.

applicational generative model:  

   nimûna hilberîna sepandin(perwerdayî) .  ْموَذُج التَّْوليِد التَّْطبيقيّ أُن   
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تأَثَّر بالَمْنِطق الرياضي لـ  الذي ،Saumjanتم تطوير األُنموَذج النَْحِوّي بواسطة اللَغِوّي الروسي 

K.Ajdukiewicz  وH.B . ُمع بين وحدات لَغِويّة في وحدات  ح "التَّْطبيقيَّة" إلى الجَ ُمْصطَلَ  يُشير

، تبدأ Saumjan ' من النَظريَّة النَْحِويّةgenerativeة، والتي هي أساس هََدف التَّْوليديَّة 'َجديدلَغِويّة  

ق بين مُ  وهو مثالي كمثال شبه ، ْستوى النََمط الجيني التَْجريديهذه النظرية بأُنموَذج ذو مستويين ويُفر 

التَْركيبات مث ُل تَْحقيَق طَبيعي( لجميِع اللُغاِت الطَبيعيَّة، وُمْستوى النََمط الظاِهري، الذي يُ المثالي للن ظام )

يستند أُنموَذج التَّْوليديَّة التَْطبيقيَّة على ى الجيني في اللُغات الفرديَّة. الَمْنِطقيَّة الُمطبَّقة على الُمْستو

 رياضيَّات ُمَعقَّدة جداً والَمْنِطق .

applicational grammar: rêzimana pêkanînî(perwerdayî) القَواِعُد التَّْطبيقيَّة .   

القَواِعُد التَّْطبيقيَّة، اِْسم يُطلَق على نَْوع  من القَواِعِد الفئويَّة، اقترحه اللَغِوّي الروسي سيباستيان 

 (.2629كونستانتينوفيتش يومجان )مواليد 

applied linguistics: zimannasiyê pêkanîn(sepandin)  . اللِسانيَّاُت التَّْطبيقيَّة  

له َمكانة علميَّة وأكاديميَّة كبيرة، وهو ، انيَّة وااِلْجتِماعيَّة الحديثةاإلنس الُعلُومْطبيقي من لَُغة التَّ ِعْلم اليعد  

ِعْلم ْجتِماع، وِعْلم االِ نَّْفس، وِعْلم اللَُغة، وعلوم التربيَّة، وِعْلم الأبرزها  الُعلُومعلم يتقاطع مع عدد من 

حلول لها، الواقِعيَّة وِدراستها وإيجاد  والقضايا اللَغِويَّة الحيَّاتيَّةَشكالِت ُف إلى تشخيِص المُ نسان. يهَدُ اإل

وذلك من خالل تبني النَّظَريَّات اللَغِويَّة والنَّْفسيَّة وااِلْجتِماعيَّة وتَْطبيقها، أو من خالل تطوير نظريَّاته 

 .الخاّصة

مشاكل  ِدراسةالمناهج واألساليب والنتائج ل َحيثُ على تَْطبيِق النَّظَريَّات اللَغِويَّة من كذلك يركُز 

ة، من مثل: تَْعليم اللُغات الذي يعّد من أبرز أَْقسامها، ُمْختَلَفُن أَْقساماً تتضمَّ  الَمجاالت. ُمْختَلَفاللَُغة في 

تِماعيَّة، إلى جانب اللِسانيَّات الحاسوبيَّة، وأمراض الَكالم، واللِسانيَّات النَّْفسيَّة، واللِسانيَّات ااِلجْ 

 حات(، والتَْرَجَمة....ُمْصطَلَ حيَّة)وضع الُمْصطَلَ وصناعة الُمْعَجمات، وال

apposition: şûndor/berdîl البََدليَّة .  

نة في نفس ْلِسلَة  من الَوْحدات الُمَكوّ حتفظ به في بَْعِض النَماِذج النَْحِويّة لَوصِف سِ ًح تَقليدي اُ ُمْصطَلَ 

ةُمْستوى القَواِعد النَْحِويّة، التي لها هويَّة أو تشابه في الَمْرِجعيَّة. مثل : الشاعر نزار،  ويَّة َمْرِجعيّة هُ  ثَمَّ

ه في َمْوِضع أو في إنّ  عنه وَوظيفة نَْحِويّة له )فال فرق بين قولنا: جاء الشاعر، أو جاء نزار(. لذلك يقال

ضمن ظواهر  من خالل عالقة البدل والمبدل منهفي اللغة العربيَّة  ذلك يُمث ل تَبعيَّة.َعالقَة  تراتبيَّة أو 

 .وابِعالتَّ 

approximant: nêzîk(heman). meznde .  ِئ(ُمقاَرب )ُمكاف  
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الَكالم على أساس طَريقة التَْعبير، فعند إصدار بَْعض  في تَْصنيِف أَْصواتِ  يُْستَْخدمُ ٌح َصوتّي ُمْصطَلَ 

وتيَّة األخرى. في بَْعض رافِق باللِسان أو الشَّ المُ  هَواءاألَْصوات قد يتأَثَُر تياُر ال فتين أو األَْعضاء الصَّ

وتّي لبَْعِض الصوائِت(. )كافِ [ يُْمِكن اعتباره ُمقاَرباً )أي المُ hالتَْحليالت] /، فعلى  iب من /قرَّ ( مُ yئ الصَّ

ب عبر جَ ه يَ ، إال أنَّ هَواءق تدفَق الالرغم من أن اللِساَن يَغلِ   وانب اللِسان. تسرَّ

apraxia: ne çalakîtîyê . الالأداتيَّة 

ر بَضعِف القدرِة على ظاهُ إلى التَّ  يُشيرُ ْفس الَعَصبي( نَّ ِعْلم الفسي )ٌح َعَصبي نَ ُمْصطَلَ )َكلِمة إغريقيَّة(.  

 عنيَّة. حريك  أَْجزاء الجسم المَ غم من سالمة القدرة على تَ ركات الَمطلوبة عمداً، على الرَّ نفيِذ الحَ تَ 

apriori : zimanên çeksazî  ُااِلْصِطناعيَّة . اللُغات  

 اللُغاُت غير المبنية على لُغات  طَبيعيَّة.

aptronym: navnîşî . اِْسٌم على ُمَسّمى 

س ...(طَبيعة الَشْخص أو مِ اِْسم ُمْشتَق من   هنته، مثل ألقاب ) ذكي، ُمدر 

Arabic: Erebî  َربيَّة .الع  

رق يا، وفي شبه الجزيرة العربيَّة، وفي الشَ إفريقث بها في شمال تحدَّ أكبر اللُغات الساميَّة، يَ  ربيَّة،العَ 

 ظام )فعل فاِعل َمْفعولالَكلِمات فيها نِ تَْرتيب يتبع األوسط؛ وهي لَُغة القرآن الكريم، وعبادة اإلسالم. 

 .SVOل أحياناً ْستَْعمَ (؛ وفي بَْعض اللهجات يُ VSO: به

Aramaic: Aramiyê . اآلراميَّة 

ة في جميع أنحاء الشرق ةٌ من اللهجاِت الساميَّة َمشهود لها منذ القرن العاشر قَْبَل الميالد، ُمْنتَِشرَمْجموع

م. كانت اآلراميَّة ُمْستَْخدمة في اإلمبراطوريَّات اآلشوريَّة،  922ق.م. إلى  322ْقريباً منذ األدنى تَ 

ث بها في عصرنا الحالي في جيوب صغيرة في سوريا وتركيا والبابليَّة، والفارسيَّة، ومازال يتحدّ 

 والعراق.

arbitrariness: kêfî(arbitrarbûn)  .   ِعتباطي ا  

تَناقِضة مع َخصائِص النُظم السيميائيَّة األخرى( أي أن الَعالقَة بين خاّصيَّةٌ لتَْعريف لَُغة بشريَّة )مُ 

وت والَمْعنى تَعُسفيَّة  أو اعتباطيَّة، َوفق   الكالسيكيَّة.  مدارسالأحد اتجاهات الصَّ

arbitrary reference : çavkaniyê kêfî .  ٌْعتباطياِ  َمْرِجع  
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ه ال بَمْعنى أنّ تحّكُم فيه )حتوي الَمْصَدر على َموضوع  فارغ  ال يَ في القَواِعد النَْحِويّة، يَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

َشْخص". الَمْرِجع في مثل هذه الحالَة هو  ه "أليّ أخرى في الُجْملَة(، ولكن يُفسَّر على أنّ إلى ُجَمل  يُشيرُ 

 تَعسفي. 

arboreal: dara (torê têkiliyên) . َشَجري 

 الَشَجرة، للتَْعبيِر عن َشبَكة عالئقيَّة. هَْيَكلفي اللِسانيَّاِت التَّْوليديَّة لَوصِف  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

arc: taqa(tew) . قَْوس 

ُل البنيةُ بعيَّة بين الَوْحَدة النَْحِويّة والكيانات التي تُ اِت جاه َعالقَة التَّ  تَْمثيلفي القَواِعِد العالئقيَِّة ل يُْستَْخدمُ  َشك 

بَكة العالئقيَّة" بواسطة أسهم مُ العالئقيَّة لتلك الَوْحَدة. "األقواس" تُ  بعيَّة هي الَعالقَات نحنيَّة؛ والتَ مثُّل "الشَّ

 التي تظهر كَشَجرة تبعيَّة. 

archaism: kevn . derxistin. (çûlî) متروك(َمْهجور( .  

الكلمات لْم تعْد تُْستَْخدم. توجد  ل(. َكلِمة أو ِعباَرة قديمةهمَ بَمْعنى طراز قديم ومُ  archaĩos)إغريقيَّة  

 ينيَّة. اِريخيَّة، وتَرجمات الُكتب الد  ات التَ تيقة والروايَ صادر األدبيَّة العَ في المَ  هجورةهملة أو المَ المُ 

archilexeme: peyva sereke   ُة .الرئيسيَّ  الكلمة  

" archi+lexis)"من وضع  حٌ ُمْصطَلَ : ُمْفَردة+ رئيسيَّة(  إغريقيَّةB.Pottier ، ُإلى َكلِمة يُْمِكن   يُشير

معانيها ُمطابَقَة لَمْعنى جميع أنَّ ق بالَمْعنى الجماعي في الَحقل الُمْعَجمى. أي معانيها بما يتعلّ  تَْحديد

 َعناِصر َحقله الدَّاللّي. 

archiphoneme: dengê sereke  ٌعة .جامِ  َصوتيَّة  

archi+phoneme) ة كاملة من َمْجموعْستَْخدم في َمْدَرَسة براغ لاُ  حٌ ُمْصطَلَ  . ): َصوت+رئيس

نائيَّة. مثل َمْجهور التي تشترك في َعالقَة معارضة ثمن األَْصوات  َزْوج   كل   فيالس مات الُمِميزة 

قَّق، صَ و م وُمرَّ  اِمت، غليظ ورقيق.ت وصَ ائِ َمْهموس، ُمفَخ 

area : warên . dewer(dever) . şerge. َمْنِطقة 

لى أساس َخصائِصها لهجات ألي َمْنِطقة ُجْغرافيّة عِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ "الَمْنِطقة اللَغِويَّة"، 

ْرفيَّة الْحلَّ المناطق، وتُ  للَغِويَّة بحسبِ الَخصائِص ا فتُدَرساللَغِويَّة.   ة.ُمْختَلَفل أَْشكالها الصَّ

Argon : zimanekê nebînî(veşartî) . )لَُغةٌ سريَّة)لَْهجة فِئوية 
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لَهجةٌ خاّصة، كان يَْستَْخدمها الُمتسّولون واللصوص في فرنسا في العصور الوسطى، على نِطاق 

ة من التَْعبيرات الخاّصة َمْجموعصة أو إلى أي ُمْفَردات ُمتخصّ  يُشيرُ ون غواسع، ثمَّ أصبح األر

ُمَعيّنة، وليس َمْفهوماً على نِطاق واسع من قِبَل الُمْجتََمع  فِئةة ُمَعيّنة أو َمْجموعالُمْستَْخدمة من قِبَل 

 (cantالرئيسي . )ينظر : 

argument: bersivkê . belge  . ِجدال . ِحّجة  

الدَّالليَّة، لإلشارة  اتالنَظريَّ  اتناقشغالباً ما يوجد في مُ ٌح ُمْستَْخَدم في حساِب التفاُضل والتكاُمل، ُمْصطَلَ 

 ة". جّ هو "حِ  ، الطالبُ نشيطٌ  إلى َعالقَة ااِلْسم أو الحّجة . على َسبيِل الِمثاِل، الطالبُ 

argument linking: girêdana bersivkê(belge giftugo) . ربطُ الِجدال 

يُْفتََرُض فيها َعالقَة  َعمليَّة، في تَْشكيِل َكلِمة  من خالِل Lieber  (1983)ليبير ح استخَدمهُمْصطَلَ 

 َموضوعيَّة بفعل أو حرف جر داِخل بنية الَكلِمة إلى حجة َكلِمة، داِخليَّة أو خاِرجيَّة .

argument position: helweste bersivkê . belge giftugo . َمْوقُِف الِجدال  

ياني للَشَجرِة التي في نَظريَّة َرْبط المواقِع في الَرسم البَ  N.Chomsky تشومسكي وضعه حٌ ُمْصطَلَ 

عن أي ُعْنُصر ُمْعَجمي ُمَعيّن. لذلك، قد تكون مواِضُع  ُمْستَقِلٍّ  يُْمِكن تعيين دور ثيتا )ِمْعيار ثيتا( بَشكل  

 .  COMPالَموضوع والكائن مواِضَع َوسيطة، وليس مثل َمْوِضع 

argumentation: gotûbêjê . belge hênanewe .  ِتدالل سْ اِْحتِجاج أو ا  

الَة، أو لتبريِر الفِْعل. أساس الَجدليَّة هو القياُس الَمْنِطقي عمٌل لَغِويٌّ ُمنَظٌَّم بَشكل  ُمَعقَّد لشرِح الحَ 

ة جّ "الحِ  يُسمَّىما  جج )الفرضيَّة(. إنَّ ألرسطو، نشأ فيه حقيقة ااِلْستِْنتاج من الَشكل اللَغِوّي واِْختيار الحِ 

ُل  اً (، يُعد  أكثر تعقيدentymonالبالغيَّة" للَُغة اليوميَّة ) من "ااِلْستِْنتاجات التَْحليليَّة"، التي تَشك 

ين بقدر ما " على البِناء اللَغِوّي للَغِويوة الُمْقنِعة "للِحجج البالغيَّةالقُ  عتمدُ َموضوعات الَمْنِطق الرسمي. تَ 

حوارات، ويُْمِكن أن تكون ُجْزءاً من  َشكلَ  ججُ الحِ  إثبات َموثوق لمطالبهم. يُْمِكن أن تتخذَ عتمد على تَ 

من  جة، التي وضعها كلٌّ حِ اإلعالنات التجاريَّة. نَظريَّة اللغة أَْنواع  في جميعِ  كثرتَ الِخطاب العلمي، 

S.A.Toulmin ،C.Perelman ٌّي الَحديث ولَغِويَّات ديث اللَغوِ في الحَ  ، وغيرهما، هي محوريَّة

صات . هي َمجالٌ  .النَّصّ  د التَّخص   ِدراسي ُمتََعد 

Armenian: Ermenî . األرمنيَّة  

بها في  ثُ تحدّ ن من لَُغة واحدة فقط مع العديد من اللهجات، يَ الهنديَّة األوروبيَّة تتكوّ  من اللُغاتِ  فَْرعٌ 

 هاوثائقتَاِريخ ِكتابَة  األخرى. يعودُ  ديد من البلدانوفي العَ  ولبنان، أرمينيا، وتركيا، وإيران، وسوريا،

خاّصة والتي ال تزال تْستَْخدم حتى اليوم، َوفقاً ال تهاالميالدي. األرمنيَّة لها أبجديمنذ القرن الخامس 
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رها األسقف ماصروب   تَْحتَويعلى أساس اآلراميَّة واليونانيَّة.  (429في عام )للتقاليد التي طوَّ

 يّةعارة، والسيما من الفارسيَّة. تتميُّز بفقدان الن ظام الِجْنسي للهندديد من الَكلِمات الُمستَ ألرمنيَّة على العَ ا

 .S V O) )التالي كلشَ ال فيها وفقَ  الَكلِمات تَْرتيبُ تبُع وتوروبيَّة؛ األ

arrangement: rêzik . rêxistin . rêkupêk kirin. تَْرتيب 

َمْوِضعها الن ْسبِي أو  َحيثُ  تََسْلُسل  للَعناِصر اللَغِويَّة من في اللِسانيَّاِت لإلشارة إلى أيَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وتيَّات والَمقاِطع والَكلِمات والُجَمل .ت  ْوزيعها، من  خالل تَْرتيب الصَّ

arrow: tîr .  َهمس  

اِريخيَّة. تُقَرأ "يصبح" مليَّات التَّنمويَّة التَ لإلشارة إلى العَ  "<" السهم يُْستَْخدمُ ت الُمقاَرنة، في اللِسانيَّا ) 2

 َغي ر إلى".تَ أو "يَ 

 مليَّات ااِلْستِْبدال )كما يرمز إلى التََّوس ع(:عَ إلى م هْ السَّ  رمزالتَّْوليديَّة، يفي القَواِعد التَْحويليَّة (  0

 S → NP + VP  تعني "اِْستِْبدال الرمزS  بالرموزNP  وVP ". 

article:  amraz  . أداة  

 فِئةفي التَّْصنيف النَّْحِوّي للَكلِمات، لإلشارة إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ . (بَمْعنى وصل articulus)التينيَّة  

 أساسيّاً في تَْمييز اِْستِخداماِت األَْسماء . اً من الُمَحّددات التي تعِرض دور فَْرعيَّة  

articulation: bilêvkirin . النُْطق 

وتيَّات يُطلَق على الحَ عَ  حٌ ُمْصطَلَ  إلصدار  هَواءركات الفسيولوجيَّة، تُسهم في تَْعديِل تَدفُق الام في الصَّ

وتيَّة فوق الَحْنَجرة. ُمْختَلَف أَْنواع   األَْصوات تُصنَّف ة من أَْصوات الَكالم، وذلك باِْستِخدام القناة الصَّ

وتيّ طَريقة صفاتها ووبحسب َمخاِرجها،  ، هَواءإلى آليَّة طَبيعة تيار ال يُشيرُ ، والتَْعبير في الِجهاز الصَّ

 من َحنَكيَّة، شَّفَويَّة، أَْسنانيَّة، أَْنفيَّة...

articulation base: bingeha bilêvkirinê . ْفَصليَّة(مِ قاِعدةُ اللَّْفظ)القاِعدة ال  

ثين في ُمْجتََمع الَكالم.ةٌ من الَخصائِص المِ َمْجموع  ْفَصليَّة الشائِعة بين جميع الُمتََحد 

articulation disorder: bêsaziya (dlerawkiya) bilêvkirinê . النُْطق  اِْضِطرابُ    

ا ااِلْضِطراب من خالل ُمَشكلة عف في إصدار أَْصوات الَكالم. قد يَْحُدث مثل هذإلى ضِ  يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ 

القدرة على (، أو عدم dysglossiaَغي ر في األَْعضاء الطَّرفيَّة للَكالم )الَحنَك الَمشقوق( أو تَ  )مثللقيَّة خَ 

تَلعثُم(. وقد ال(، أو َضعف في اآلليَّات الَعَصبيَّة للتكل م )apraxiaَصليَّة طواعيَّة )فْ تنفيِذ الَحركات المِ 
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 اً أيضح ُمْصطَلَ ال يُشيرُ ولحركاِت أَْعضاء الَكالم.  يب  على تنسيق َزَمني و / أو َمكاني ُمعاً نطوي أيضيَ 

 أتأة .بالطالقة، مثل التَ  قُ إلى اِْضِطرابات الَكالم التي تتعلَ 

articulator: movik . َمفاِصل 

وتيَّة، مثل  كة لألجهزِة الصَّ هناك نَْوعان من الَمفاِصل: الَمفاِصل "النَِشطة" التي هي األَْجزاُء الُمتََحر 

وتيَّة، مثل َسطح الفَم واألَْسنان العلويَّة. كة من القناة الصَّ  الشفاه واللِسان والفك. و األَْجزاء غير الُمتََحر 

articulator-based feature theory: 

    dîmaneya taybetmenda bingehîn- movik   نَظريَّةُ الِميزة القائمة على الَمفاِصل 

ة ياَغة الَكالم على َشكِل ِسْلِسلَة ُمْستَقِلّ ْصوات، يتُم فيها صِعْلم األَ في على الَمفاِصل  نَظريَّةُ الِميزِة القائمةِ 

رة(، من المفاِصل العاِملة )من الشفتين، جبهة اللِسان، جسم اللِسان، جذر اللِسان، لينِة الَحنَك، الَحْنجَ 

ماِت "الَمكان"، نظراً ألنها ُمجّمعة بسِ  تُسمَّىْفَصليَّة مِ  ميزاتٌ ها إنَ ات ُمنفَِصلة. ستويُممثَلة بالُعقد على مُ 

وقِع الَمكاني في ِميزة التََسْلُسل الهَرمي. الَعقد الشفريَّة، اإلكليليَّة والظَّهريَّة تمث ُل ميزات ذات ضمن المَ 

اميَّة زات األمْفَصليَّة على ِميزة ُمَحّددة لتنفيذها، من مثل الميالمِ عتمُد ميزاُت َربط دة. تَ قيمة واح

 ة وُمْنَخفِضة وغيرها.والخلفيَّة، وميزات عالي

َدَرَجة  بحسبُمَحّددة  اتْفَصليَّ مِ  فيل أو "ميزات التَّْضييق" الخاليَة من الَمفاصِ  الميزاتُ  تبرز

وت الُمْستَقِل، على َسبيِل الِمثاِل  ]+ أَْصوات متواِصلة[ تُمثّل  تَدف ق ال من خالل َمْرَكز  هَواءتَْضييق الصَّ

 ق كبير. ييبغِض النَّظَِر عن موقِع تَضسالِك الفَمويَّة، المَ 

articulator model: nimûna movikî .  ِيلْفصَ األُْنموَذُج الم  

وتيَّات  في أُنموَذج  واحد، وتوفير  phonology ْصواتِعْلم األَ وphonetic نَظريَّةٌ تهََدُف إلى َدْمج الصَّ

َر هذا النهُج طَوَّ ْفَصليَّة. تَ ركاُت األَْعضاِء المِ تقوم عليه حَ تَْحليل الِميزِة الُمتعل قة بالنشاِط الَعضلي الذي 

 ندسِة الِميزة.ْصوات، وال سيما في هَ ِعْلم األَ صّورات لديد من التَّ العَ  في، ثم أَثَّر 2672في عام 

articulatory dynamics: dînamîkên movikîn .  ِْفَصليَّةديناميَّات م  

ْفَصليَّة، مثل دور الفَك، ُمساهمة لَْفظي يَْدُرس قوى الحركاِت المِ ْصواِت الِعْلم األَ هناك فَْرٌع من 

لة، واالِ  قوى كميَّة الَعالقَات بين ال تَْحديدإلى ُف . يهَدُ هَواءْختاِلفات في ضغط الالَعضالت ذات الص 

لِدة من العَ   جةركات الناتِ ها، والحَ ل ةصور الذاتي، والَخصائِص الُمقاومْفَصليَّة، والقُ ضالت المِ الُمتوَّ

 .عنها

articulatory kinematics: kinematîkên movikîn  ْفَصليَّة .َحركيَِّة المِ ال ُمَعدَّل  
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شاِركة ركات المُ الَخصائُِص التي يُْمِكن ُمالَحظتها بسهولة للحَ  ْصوات اللَْفظي، يَْدُرسُ ِعْلم األَ فَْرٌع من 

ركة سافة والُمدَّة والتسارع وسيولة الحَ ُن المَ تضمَّ وى األساسيَّة. تَ في التَْعبير، بدون النَّظَر إلى القُ 

ديد النزوح، وَموقِع نقطة النِهايَة الخاّصة به، وقوة ااِلت صال به. هناك العَ  ْفَصليّ َصليَّة، أو اِت جاه مِ فْ المِ 

وتيَّة. من األََدوات الُمتاحة لَرسم مثل هذه الَحركات، مثل ِمْقياس المَ  ى تتجلّ فاِصل، والَموجات فوق الصَّ

 .هاوضوحالَكالِم و ُمَعدَّلها لِدراساتِ من خالل أهميَّة هذا الَمجال 

articulatory phonetics: fonetîkên movikîn .  ِوتيَّاُت الم ْفَصليَّةالصَّ  

ْفَصليَّة" من اءات إصدار أَْصوات الَكالم "المِ فيها إِْجر الطَريقةَ التي يتم   ْصوات يَْدُرسُ ِعْلم األَ فَْرٌع من 

وتيَّة. تَ  شريح وعلم وظائف تَ ِعْلم الحاتها الَوصفيَّة من َمجاالِت ُمْصطَلَ ستمد  خالل األَْعضاء الصَّ

 . ْصوات الفسيولوجيّ ِعْلم األَ اِْسم شار إليه أحياناً باألَْعضاء، يُ 

ٌم كبيٌر في دَث تَ حَ  ُمراقبة بَْعِض العواِمل وقياسها، من مثل اللِسان والشَّفَة تطويِر تقنيَّاِت قدَّ

وتّي؛ تش عِرض اِت صال ، الذي يpalatograph َحنَكيالِمْخطاطٌ ال أمثلة ملُ والَحنَك وحركة الغطاء الصَّ

باإلضافة من الفم  واألَْنف.  هَواءبِي لليقيُس التَّدفُق الن سْ والِمْقياس الكهربائي، من خالل اللِسان بالَحنَك 

 هذه التقنيَّات . وغيرها منِمْقياس الَمفاِصل، وحركة الَعضالت في أثناء التحد ث. إلى 

articulatory phonology: dengzaniyê movikîn/bingehîn .  ُْفَصليْصواِت المِ األَ  ِعْلم  

وتيَّات ف إلى َدمج نَظريَّةٌ تهَدُ  ، باِْستِخدام في علم واحد phonology ْصواتِعْلم األَ وphonetic الصَّ

وتيَّة ِة إيماءات. الهَ َمْجموعُمنَظَّمة من  باين. ُصِمَمت على هيئِة أَْنماط  وحدات  أساسيَّة من الت ياكل الصَّ

الناتِجة توف ُر تََسْلُسل هَرمي من الطبقات الطَبيعيَّة القائِمة على الَمفاِصل، والتي تُْستَْخدم لَوصف البِنية 

وتّي. وتيَّة للُغات  ُمَحّددة  ولحساِب ااِلْختاِلِف الصَّ  الصَّ

articulatory setting : mîhengê mivokîn .  ِلْفصَ إعداُد الم  

ساباٌت لبَْعِض ااِلْختاِلفات النَْوعيَّة الواسعة هي حِ وقة ببَْعض. تكويٌن عالمي لجميِع الَمفاِصل الُمتعل  

فاه. أحياناً يَ  وتّي النِطاق بين اللُغات واللهجات، على َسبيِل الِمثاِل، َدَرَجةُ تَّْقريِب الش  تم  تَْمييز اإلعداد الصَّ

بوضع الَحْنَجرة مما يؤّدي إلى صفات  َصوتيَّة مثل الهَْمس والَجْهر، وغيرها من اآلثار غير الُمقَيَّدة  

وت.  الُمتعل قة بجودِة الصَّ

articulometer: pîvane movikîn  ِل .ْفصَ ِمْقياُس الم  

ِة َمفاِعْلم األَ أداةٌ في   الِجهازُ يَْستَْخدم ِصل في أثناِء الَكالم. ْصواِت النُِطقي، تَرسم الحركةَ الُمتَزاِمنة لِعدَّ

 قة بالَمفاِصل.حركاِت الكريَّات الصغيرة الُمرفالَمجاالت المغناطيسيَّة في القياس، لتتبعِ تَ 

artificial intelligence:  jîrbûna çêkirî . hzrmend . bîrmend . الذكاُء ااِلْصِطناعي 
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 ُمحاكاةَ الَذكاء البَشري وفَهم قدراته الَمعرفيَّة، باِْستِخداَم اآلالت )أيفَْرٌع من علوم الكمبيوتر، يحاوُل 

ة في الَذكاء ااِلْصِطناعي: )أ( التوّجه نحو أجهزة الكمبيوتر(. يُْمِكن رؤي ة اثنين من التياراِت الُمهمَّ

ه صِف العمليَّات الَمعرفيَّة وشرحها. و )ب( التَ ْهُدُف إلى وَ اإلدراك الذي يَ  نحو النَظريَّة التَْطبيقيَّة وج 

شر واآلالت على ل بين البَ من التفاعُ  عتمُد كل  نَْوع  لة. يَ التي رّكزت على بِناء أنظمة الكمبيوتر العامِ 

ة دلي، والتَْرَجَمة بُمساعِعْلم اآلَمفاهيم الذكاء ااِلْصِطناعي. من أبرز َمجاالت التَْطبيق فيه: برامج الت

 َمْنطُوقة، وغيرها. ْوليد لَُغةاآللة، وتَ 

artificial language: zimaneke çêkirî  . اللَُغةُ ااِلْصِطناعيَّة  

بتكارها لتسهيِل ااِلت صاالت شمُل اللُغاِت ااِلْصِطناعيَّة التي تمَّ اِ رض  ُمَعيّن. تَ خدمِة غَ لَُغةٌ اُخترعت لِ 

مثل: لُغات البَرمجة )األساسيَّة( واللُغات التي و، االسبرانتويَّة، مثل ة اللَغوِ دكنَْوع  من الُمساع، وليَّةالدَّ 

طة التي يَْستَْخدمها تتواصل مع أجهزة الكمبيوتر أو الروبوتات في الذكاء ااِلْصِطناعي، واللُغات الُمبسَّ 

 األشخاُص الذين يعانون من ُصعوبات في التعل م.

ascension: derketin(asîman) (pêdeçûn) .   عودالص  

القَة لِعباَرة ااِلْسم التي هي ُجْزء من يَّات العَ َعملَ فِئة من تغيير في القَواِعد العالئقيَّة ل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

  .اِْسم أكبر

Asiatic languages:  zimanên Asyayî  .لُغاٌت أسيويَّة 

التبتيَّة، درافيديَّة، والتايالنديَّة النمساويَّة، -الصينيَّةاُت اللَغِويَّةُ اآلسيويَّةُ األصيلةُ هي التاتيَّة، َمْجموعال

سيبيريا، بوروشاشكي، وكيت. من غير الُمؤكَّد ما إذا -مثل باليو من ،بما بَْعض اللُغات الُمْنَعِزلةور

ات  وعَمْجمة أم ال. ينتمي عديٌد من هذه اللُغات إلى َمْجموعكانت اليابانيَّة أو الكوريَّة تنتمي إلى هذه ال

من القارات )اللُغات الهنديَّة األوروبيَّة، القوقازيَّة، األوراليَّة، األفرو آسيويَّة،  اً ددلَغِويّة  تُغطي عَ 

 البولينيزيَّة(.-األسترونيزيَّة الماليزيَّة

aspect: alî(kêlek) (buwar) . انب أو ِجهةجَ   

اللة على الطَريقة النَْحِويّة (، للدَّ َزمن)جنباً إلى جنب مع الألفعال تُْستَْخدُم في الَوصف النَْحِوّي ل فِئة ثَمَّة

إلى  يُشيرُ إلشارة إلى الُمدَّة أو نَْوع النَشاط الَزَمني للفعل. على النَقيِض من ذلك، غالباً ما من أجل ا

 االتمام )كتب، كان يكتب، ِكتابَة(.  تَْحديدمل، وهذا األخير للتَْعبيِر عن الُمدَّة بدون االْنتِهاء من عَ 

aspects model/theory: dîmaneya nimûna kêlekiyê . نَظريَّةُ أُنموَذج جوانب 

عام )شاع اِْستِْعمالها لُمقاَربة شرح قَواِعد التَّْوليد في كتاب نعوم تشومسكي  ،ْختِصاراالِ نَظريَّةٌ في 

 ياسيَّة. عروفة أيضاً باِْسم النَّظريَِّة القِ الُجْملَة، المَ جوانب من نَظريَّة بِناء في ، (2691
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aspectualizer: kêlekanî(buwarî) . جانبيَّة 

 في القَواِعِد النَْحِويِّة التكوينيَّة التي تُمثُّل َعالقَةً جانبيَّة. يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

aspiration: bîhnkirinê(hilimkêşî) . التّنفُس 

وتيَّات للنَفَِس السَّمعي الذي قد يصاحب َصوت المَ ِعْلم الفي  حٌ ُمْصطَلَ (. aspirare)التينيَّة   فاِصل صَّ

 س السَّمعي والشَّهيق للَصوِت الواحد بحسب كل  لَُغة .ختلُف النَّفَ التَّلَف ظ. يَ  َعمليَّةالنُْطقيَّة أو 

assertion: tekez  . )توكيد)إقرار  

 ؤكَّدة.ة ومُ َصحيحات على أنّها َمْعلُومدَّاللة، يعني عرض الِعْلم الفي البراجماتيَّة و يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

assign: cîrêdan . )تعيين )إسناد 

لَُغة التَّْوليدي، لإلشارِة إلى عمِل القَواِعد؛ قَواِعد الس مة، أو "التَّعيين" . من ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ُمْرتَبِطة  حدثَمراحل، كل  ُمهّمة تَ على بتقديم ِسْلِسلَة من الَعناِصر  قَواِعد إعادة الِكتابَة،خالل اِْستِخدام 

 بَزْوج  من األقواس، على َسبيِل الِمثاِل :

S → NP + VP [NP + VP] S 

VP → V + NP [NP + [V + NP] VP] S 

NP → D + N [[D + N] NP + [V + [D + N] NP] VP] S 

 الطَريقة، يُْمِكن تعيين بنية ِعباَرة ااِلْسم، ِعباَرة الفِْعل، وما إلى ذلك.بهذه 

assignment function: peywerê tayînkirin . )َوظيفةُ اإلسناد)اإلحالَة 

َغي رات لقيمها ُمت تَْحديدإلى َوظيفة تقوُم ب يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ َوظيفةُ التَّعيين في الدَّالالِت الَرسميَّة، هو 

 الدَّالليَّة.

assimilation: wekhevkirin . ُمُماثَلة 

وتيَّات بَ ُمْصطَلَ (. assimilare)التينيَّة    تَأثيرإلى ال يُشيرُ رز في اللِسانيَّاِت التَاِريخيَّة. ح عام في الصَّ

صبح األَْصوات أكثر تَشابُهاً أو تَطابقاً. الذي يمارسه َمْقطَع َصوتّي واحد عند النُْطق بآخر، حتى تُ 

ه صار جانباً ُمهمالً من تَْحليِل اللَغِويَّة التَاِريخيَّة، لكنَّ  ِدراسةاالستيعاب كان ُجْزءاً هاّماً من ال ِدراسة

 للَكلِمات.  الطَّريقة التَّقليديَّة لعرِض الَكالم كتََسْلُسل  ُمنفَِصل   الَكالم الُمتَزاِمن، بَسببِ 
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. فيما يتعلَّق بواحد أو أكثر من َخصائِص التَّْعبيرتَْعديٌل نُطقي لَصوت واحد إلى َصوت ُمجاور 

نطوي على أَْصوات ُمتجاورة، فهي حالَةٌ ُمماثَلة في تَ  َعمليَّةاالستيعاب له جوانب عديدة. إذا كانت ال

 عيد. ستيعاب البَ ااِلت صال. وإال يطلق عليه االِ 

هو  قالب واإلخفاء. َعْكس الُمماثَلةة في اللَُغة العربيَّة ظواهر اإلدغام واإلمن أمثلة الُمماثَل

 (.dissimilation الُمخالفة. )ينظر في :

وتيّن غير الُمتماثلين ُمتماثلين. والُمماثَلة تحُدث الُمماثلة  بين األَْصوات الُمتجاورة، جعل الصَّ

سير الُمماثَلة في تَ ُمجاور. الَصوت الكتسب بَْعض َخصائِص تَ النُْطقيَّة، أو  افقد َخصائِصهت َحيثُ ب

وت السابِق في الالحق، فتدعى الُمماثَلة  ، progressiveماميَّةاألتَّقَُدميَّة أو الاِت جاهين، فإما أن يؤث ر الصَّ

وتيّن، فالُمماثَلة وإذا حدث تأَثَّر ُكلي تام بين . regressiveْجعية َعْكس فتوصف الُمماثَلة بأنها رأو ال الصَّ

وت فالُمماثَلة جزئيَّة على  تَأثيروإذا كان ازدوج ال ،وقتئذ كليَّة، وإذا كان في بَْعض َخصائِص الصَّ

وت من َمْخَرجه إلى َمْخَرج آخر  وت الواقِع بين َصوتيّن فهو الُمماثَلة الُمْزَدِوجة، وإذا انتقل الصَّ الصَّ

 لة َمْخَرجيَّة.َصوت ُمجاور فالُمماثَ  تَأثيرتحت 

association: komel   . girêdan . اِْرتِباط 

ح ُمْصطَلَ اِْرتِباطيَّة. يَْستَْخدم بَْعُض اللَغِويّين  ألُنموَذجيَّة على أنها َعالقَاتٌ يُشاُر إلى َمْفهوم الَعالقَات ا

الُمْعَجميَّة التي تعِرض ة  من الُمْفَردات َمْجموعة ااِلْرتِباط( لإلشارة إلى َمْجموعالَمجال التنظيمي )أو 

 في الَشكل أو الَمْعنى. ُمَحّدداً  هاً تشابُ 

association line: xeza komelkirinê (xêza girêdanê)  . َخط  ااِلْرتِباط  

ة. ُمْختَلَفستويات َمرسوم بين الوحدات على مُ  ْصوات غير الَخطي لَخط  ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ْصوات الَمْكتوبة ذاتيَّاً.ِعْلم األَ رت هذه الفكرة بَشكل  خاصٍّ كوسيلة  لربِط الطَّبقات في تَّطَوّ 

asterisk: stêrk . النَّجَمة 

لَُغة، تُوَضُع عالمةٌ على بِناء لَغِوّي غير ِعْلم الفي  غيرة(.صَ جمة بَمْعنى نَ  asterískokos)التينيَّة  

 واقِعي باِْستِخدام َعالمة النَّجمة األوليَّة .َمقبول أو غير 

لإلشارِة إلى  يُْستَْخدمُ في القَواِعد النَْحِويّة )الُمْشتَقة من الرياضيَّات(، تعد  العالمةُ النجميَّة َمشغالً 

 فر( .)بما في ذلك الصِ  فِئةدد  من حاالت أي عَ 

جميَّةُ لإلشارِة إلى الشَّكل الذي أعيد بناؤه، وليس النَ  في اللَغِويَّاِت التَاِريخيَّة، تُْستَْخدم العالماتُ 

 .ضةاألَْصوات والَكلِمات الُمفترَ هناك أي دليل َمْكتوب لوجوده، كما في 
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زت عالمةُ النَّجمة شريحة ذات اِْرتِباط يّ بك رة، مُ ْصوات الَمْكتوبة األوتوماتيكيَّة المُ ِعْلم األَ في 

 ولويَّة، ومقاومة للتَْعديل بواسطة قَواِعد الحقة. األ

asyndeton: ne girêdayî . غيُر ُمْرتَبِط 

 )إغريقيَّة(. إغفال ااِلْرتِباط بين الَكلِمات أو الِعباَرات أو الُجَمل. 

atomic phonology: dengzaniyê atomîk   َْصواِت الذَّرّي .ِعْلم األ   

وتِعْلم الأُنموَذٌج في  وتيَّة. ثم تُؤَخذ هذه القيود ، صَّ د الشروطَ األكثر تَْقييداً على تَْطبيِق القَواِعد الصَّ يحد 

وتيَّة، ويَ   تم  التنبؤ بالتََّغي راِت من خالِل اِْستِخدام الَمباِدئ العالميَّة. لتَْشكيِل القَواِعِد الذَّريَّة للعمليَّاِت الصَّ

atomic sentence: hevoka atomîk . ُجْملَةٌ ذَّريَّة      

على أي ُجْملَة في  تَْحتَويالُجْملَة االبتدائيَّة للَُغة التي ال هي في الَمْنِطِق ااِلْفتِراضي )الَمْنِطق الرسمي(، 

 ِعباَرةٌ  يه (القامة طويلُ  ُعَمرملة )جُ هذه اللَُغة )وبالتالي ليس لها أي اِت صال َمْنِطقي(. وهكذا، فإن 

ن من ُجَملتين ُمتَِّصلتين هذا التَْعبير يتكوّ  القامة وُمْمتَلِئ(، ألنَّ  ليس طويلَ  ُعَمرُجملة)كذلك حال ذريَّة، 

ْبط الَمْنِطقي و:   ُمْمتَلِئ. ُعَمرطويل و  ُعَمربالرَّ

attenuative: kêmkirin . تَْخفيف  

 إلى انخفاِض جودة النشاِط أو َكميَّته . يُشيرُ أحياناً في قَواِعِد اللَُغة والدَّالالت،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

attested. belgekirin ُمَوثَّق .    

في اللَغِويَّات لإلشارة إلى َشكل  لَغِوّي يوجد فيه دليٌل على اِْستِخداِم الزمن الحاِضر أو  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

في نُصوص َمْكتوبة، في ُمقابِل  هاشواهدالماضي. في اللِسانيَّات التَاِريخيَّة، على َسبيِل الِمثاِل، تظهر 

ل إليها من خالل  في ِدراسات الَكالم الُمعاِصر، َخصم.  َعمليَّة"األَْشكال الُمعاد بناؤها" التي تمَّ التََّوص 

ل، ُمقاَرنةً بالتنبؤات ااِلْفتِراضيَّة للقَواِعدتوثيق ال يُشيرُ  أو  إلى شيء  َمْوجود في ااِلْستِخداِم الفِْعلي الُمَسجَّ

 الُمالَحظات البديهيَّة، ولكنها غير َمدعومة للَغِوّي.

attitudinal: helwestandin . dageran . الَمْوقِفيَّة 

اطفي في إلى الُعْنُصر العَ  يُشيرُ دَّاللة كُجْزء  من تَْصنيف أَْنواع الَمْعنى: ِعْلم الفي اً أحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

غمة، أو نويع النَ التَْعبير عنها من خالل تغيير تَ  ة التي يتم  ُمْختَلَفواقِف الالمَ ال في الَمْعنى، كما هي الحَ 

( تختلف أهالً وسهالً مثل: )ُجْملَة  ، على َسبيِل الِمثاِل.بحسب الَموقف لَة نفسهااِْرتِفاع الصوت للُجمْ 

 . داللتها بحسب نغمة إلقاء الجملة، من ترحيب، أو سخرية أو غضب وغيرها
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attract: kişandin . rakêşan . bereuxohînan . ذب أو السَّحب  الجَّ

د القوة الدافعة وراء التَّ يُ ُح الذي ُمْصطَلَ األدنى، هو ال الحد   بَرناَمجفي   ك. حر  حد 

attribute: taybetmendî  . bgorî çonî ِميزة .     

وتيَّات لإلشارة إلى خاّصيَّة عَ  يُْستَْخدمُ من اإلدراك السَّمعي،  ُمْشتَقٌ  حٌ ُمْصطَلَ  زل اإلحساس في الصَّ

 س.مْ والهَ  رهبر والجَ مات النَ وتّي، على َسبيِل الِمثاِل، سِ الصَّ 

attributive: taybetmendî . َمْنسوب  

ت ُمَعدَّالك حدثُ لإلشارة إلى دور الصفات واألَْسماء عندما تَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ في الوصف النَْحِوّي، هو 

لرأِس الِعباَرة ااِلْسميَّة. على َسبيِل الِمثاِل، اللون األحمر َوظيفته في )الكرسي األحمر( يختلف عن 

 )قبعة ليلى الحمراء(.

attributive vs referential reading: xwendina taybetmendiyê ber xwendina 

nûçikandin(lêvegerî) الَمْرِجعية . قِراءةالَمْنسوبةُ ُمقابِل ال قِراءةال  

ُمَحّددة.  اسميَّةة من ِعباَرات ُمْختَلَفءات ال، للتَْمييز بين القِراDonnella  ((1966ح الذي قدَّمهُمْصطَلَ ال

ر عن ة، بغض النَّظَ َصحيحالِعباَرة ااِلْسميَّة  فيها يُْمِكن أن تكونسرحية ة مَ الَمْرِجعية( يعني أي قِراءةال)

وبة، يكون َشكل الَمْنس قِراءةرة أو غير َمْرِجعية. في حالَة العابِ فيها  قِراءةالالمسرحيَّة التي قد تكون 

َشكل ممكن طالما  أيّ  الَمْرِجعية، أي أنَّ  قِراءةكذلك في الاألمر الَمْعنى. و ليس  تَْحديدل اً التَْعبير ضروري

 هويَّة الَمْرِجع واضحة. أنَّ 

audio lingual: gûhdarîya ziman  اللَغِوّي .السَّماع   

 بالَدَرَجة األولى على السَّماع في تَْعليم اللُغات، لكن هذه الطَريقةَ  طَريقةٌ في تَْعليم اللُغات، تعتمدُ 

الطالب الذين يَْدُرسون باِْستِخدام  أنَّ لرأيهم ، النقّاد من بعضِ  شديد   ضت في الستينيَّات لهجوم  تعرَّ 

فَويَّة يبدون أكثر قدرة على إعادة إنتاج الحوارات واألَْنماط التي تعلموها بكلّ  سهولة، لكنهم  الطُُرق الشَّ

رة،  قدراتهم اإلجماليَّة في  وعلى الرغم من أنّ يعانون َضعفاً في الحديث عن َموضوعات غير ُمتكر 

الط الب الذين درسوا باِْستِخدام الطُُرق التَقليديَّة كانوا أفضل في جانب  النُْطق والحديث جيدة، غير أنَّ 

 .قِراءةال

audio-lingual method: rêbazek gûhdarî - zimanî . هٌج َسْمعي لَغِوّي نْ مَ   

لتدريِس اللَُغِة األجنبيَّة على أساِس َمباِدئ البِْنيَِويَّة، وعلى أُْسلوٌب .  (lingua+  سمع audire)التينيَّة:  

ات الُمتَِّحدة َغِويَّة هي السائدةُ في الوالينَظريَّة ااِلْستِجابة للتَّحفيز)أو الدافع(. أصبحت اللَُغةُ السَّمعيَّة الل

ياَدة عَ  في أواخر الخمسينيَّات وطوال الستينيَّات، إذ وسَّعت الحكومة األمريكيَّة دد األشخاص جهودها لز 
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سونهاتعلمون اللُغات األجنبيَّة والذين يَ  سألة األول مَ  لَُغة في المقامِ ِعْلم الت . يعتقد مؤيدو هذا المنهج أنَّ يُدر 

ديم نَماِذج يجب تق وأنه ة؛َصحيحعزيِز اإليجابي لأللفاظ الناسبة، من خالل التَّ ادات ميكانيكيَّة مُ تطوير عَ 

ِعْلم أُْسلوٌب أكثر فاِعليَّة لتر هو تابي؛ هذا التناظُ كِ ها التَْمثيلفي صيغة َمْنطُوقة قَْبَل تقديم  ستهََدفةالمُ  اللَُغة

اللَُغةَ  الَمْنطُوق ال الَكالم الَمْكتوب. وأنَّ  هي الَكالمُ  لَُغة من الطَّريقة التَّْحليليَّة. أبرز فرضيَّاتها: اللَُغةُ ال

ات  عن اللَُغة)بتعويد الُمتعل م على َمْعلُوملَُغة ذاتها، ال أن يعل م ِعْلم الوعلى الُمعل م أن يعادات.  ةُ َمْجموع

م  ة، ال أنْ ُمْختَلَفاِْستِخدام أَْنماط  لَغِويّة  هي  بني للَمْجهول...(. واللَُغةُ ات  عن المبتدأ والخبر والمَ َمْعلُوميقد 

الدارجة( ال األَْنماط اللَغِويَّة الِمْعياريَّة التي يفرضها عليهم للغة في اها )تلك التي يَْستَْخدمها أصحابُ 

 آخرون.

audio-visual integration: tevlêkirina gûhdarî- dîtin. اإِلْدماج السَّْمعي البََصري  

وتيَّات، في إشارة  إلى الطَريقِة التي يُْمِكن أن ينتَج بها اإلدراك من مزيج  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  في الصَّ

 الَمْدَخالت السَّمعيَّة والبَصريَّة.

auditory phonetics: dengnasiya tuwanayî (gûhdarîyê) . وتيَّات السَّْمعيَّة  الصَّ

وتيَّات، يَ ِعْلم الفَْرٌع من  وتيَّة التي تستقَْبلَها األذن، وميكانيكيَّة الِجهاز السَّمعي حِث هتم  ببَ صَّ الَذْبَذبات الصَّ

 . يَْدُرسُ ةوظائف األَْعضاء السَّمعيّ  في نطاق يبحثُ  وهو مجالٌ  .ووظائفه، عند اِْستِْقبال هذه الَذْبَذبات

المجاالت أقّل  وهو مناإلدراكيَّة ألَْصوات الَكالم، بوساطة األُذن والَعَصب السَّمعي والد ماغ.  ااِلْستِجابةَ 

عوبات التي واجهتها ِعْلم الفي  ِدراسة وتيَّات، يرجع ذلك إلى الص  محاولة قياِس ااِلْستِجابات  فيصَّ

، وكذلك والفيزيولوجيَّة لألذن ُمتقد مةيحيَّة الِدراسات التشر النَّْفسيَّة والَعَصبيَّة ألَْصوات الَكالم. إنَّ 

سَّمع وقياس ِعْلم التحت عناوين  ِدراسةتمَّ اعتماد ااِلْستِخدام السَّريري لهذه الوتقنيَّات قياس السَّمع، 

 لَُغة النَّْفسي. ِعْلم البِدراساِت اإلدراك السَّمعي داِخل  اً وثيق السَّمع. يرتبط هذا الَموضوُع اِْرتِباطاً 

augment: zêdekirin . زيَاَدة 

ياَدة هي  .ُعْنُصٌر لَُغِوّي لتَْشكيِل الَكلِمات  زيادةُ  الز 

augmentative : xurtkirinî(mezinkirinî)  َ( .يضخيم)تَ يكبيرت  

كبير تأي نَْوع من تَكثيف الَمْعنى األساسي للَكلِمة عن طَريق إضافة البادئات أو اللواحق، الدَّالة على ال

 :، مثلالة على التَّكبيرسَّوابق دَ  ثَمَّةما شابه ذلك. وفي اإلنكليزيَّة والفائِق والتَّضخيم والُمبالَُغة و

macro-, mega-super, ا في اللغتين العربية والُكردية، ففيهما زوائد صرفية دالَّة على التَْصغير ، أمَّ

 ولكن ال توجد زوائد صرفية دالَّة على التَكبير.

augmented transition network(grammar): 
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       torê veguhêstina xurtkirina  (rêziman) . )ز)قَواِعد  َشبَكةُ ااِلْنتِقاِل الُمعزَّ

، كأُنموَذج  2682تطويرها في عام  ، تمَّ وتوليدها اِْستِخداُم الشَّكليَّة في اللَغِويَّات الحاسوبيَّة لتَْحليِل الُجَمل

 بَديل للقَواِعِد التَْحويليَّة التي يُْمِكن تنفيذها بسهولة على أجهزة الكمبيوتر. 

Australian languages:  Zimanên Awistralayê . اللُغاُت األوستراليَّة 

 العديدُ انقرض لَُغة،  282 اً ليا، والتي يبلغ عددها تَْقريبستراوةُ اللُغات التي تشمُل جميع لُغات أَمْجموع

 ْقريباً.ت منها

autolexical syntax: ristezanî bi ferhenga xweserî  . تَركيٌب ُمْعَجميٌّ ذاتّي 

طَريقةٌ لقَواِعِد النحو، تم تطويرها في أوائل التسعينيَّات، تقترُح أنظمةَ قَواِعد ُمْستَقِل ة يتم  تنسيقها عبر 

حد  من الليَّة والمورفولوجيَّة بِسْلِسلَة  من َمباِدئ الواِجهَة التي تَ النَّْحِويّة والدَ بط الَوْحدات الُمْعَجم. ترت

 ت.تَْمثيالي بين الهَْيَكلَدَرَجة التباين ال

autism: xweser . xudtewerî . derûn tewerî . دتَّ ال َوح   

 زُ النَّْفسي لألطفال والُمراهقين لُمتالزمة تتمي  ٌح في الط ِب ُمْصطَلَ اتيَّة(. بَمْعنى ذَ  autós)إغريقيَّة  

فعل   ي للقدراِت التَّواصليَّة. وردودااِلْجتِماعي، وتطوير  غير طَبيع بااِلْضِطراباِت الشَّديدة في السلوكِ 

د في مرحلِة الطفُمْختَلَفؤث رات الِحسيَّة. يُعتَقَد أّن له أسباب غير طَبيعيَّة للمُ  ولة الُمبك رة قَْبَل ة، يبدأ التَّْوح 

د إظهار األعراض هارات اللَغِويَّة، يُْمِكن لألشخاص الُمصابين بالالشهر الثاُلثين. في ما يتعلق بالمَ  تََّوح 

عوبات الالتاليَ  )مثل  َعمليَّةة: الَعَرض غير الطَبيعي، والفَهم الَحرفي للَكلِمات أو الِعباَرات، والص 

ة َمْجموعانتهاكات الَموضوع، وانخفاض ااِلْستِجابة، والِسجل غير الُمالَءَم، وااِلْرتِباك الِخداعي، و

 َمْحدودة من الوظائف(. 

automatic : xokar . otomatîkî  . )اآللّي )الذاتّي  

في اللَغِويَّات لإلشارة إلى ااِلْختاِلف المورفولوجي الذي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (.  autómatos)إغريقيَّة  

وتيَّة للَُغة. على َسبيِل الِمثاِل،  في اللغة  / في صيغ الجمع s / ،zبين تناوب ثَمَّةتحركه القَواِعُد الصَّ

 . رسيطِ صاداً إذا تالها حرف )ط( في مثل: مُ تُنطق )س(  أنَّ اإلنكليزية. ومثل ذلك في اللغة العربية، 

automaton: bixwe . serbexo . اتيَّة  الذَّ

، يَّةسابة  من القَواِعد الحِ َمْجموعإلى إضفاِء الطابِع الَرسمي على  يُشيرُ ٌح مأخوذ من الرياضيَّات، ُمْصطَلَ 

وتيَّات والحاسوبيَّة السَّمعيَّة كُجْزء  من اإلطار الَمْرِجعي لتَْصنيفِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ و اللُغاِت التي  صَّ

دة ُمْصطَلَ أجهزة الكمبيوتر( ب كما في) automatonيُْمِكن أن تنشأ رسمياً. يُْمِكن تصميم  حات ُمَجرَّ

 شغيل. االت وقَواِعد التَّ كِسْلِسلَة من الَمْدَخالت والَمْخَرجات والحَ 
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autonomous : xweser . serbest . )الذاتيَّة)الُمْستَقِلّة  

مني هو أنَّ َموضوَع اللَُغة قد ُدِرَست الض   اهَمْعنلَُغة كعلم، ِعْلم الالَة في مناقشِة حَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

صات األخرى، مثل  بشروطه الخاّصة، ولْم يعْد يعتمد على االهتمام الَعرضي للباحثين من التَّخص 

 الَمْنِطق، والنقد األدبي، أو التَاِريخ. 

وت عندما ال يتم اإلشارة إلى ُمْصطَلَ هذا ال تَْخدمُ يُسْ ْصوات، ِعْلم األَ في  ح لتوصيف َمْفهوِم الصَّ

 َعالقَاته مع البنية النَْحِويّة )والسيما الَكلِمة(. 

رتكُز عليها النَظريَّةُ القياسيَّةُ للقَواِعِد النَّواتيَّة في ، هو النَّظَرةُ التي تَ ةفي بِناء الُجْملَة الُمْستَقِلّ 

ن النَْحِوّي للقَواِعد يكون ُمْستَقاِلً عن  ُد النَْحِويّة للُجْملَة تعملُ  دَّاللة، أي أنَّ ِعْلم الالُمَكو   العوامَل التي تحد 

ُد َمْعنى الُجْملَة بدون اإلشارة إلى تلك التي ة. فتحد  ةً قَواِعدياً لكنها عديمةُ الَمْعنى، َصحيحتكون ُجَمل  ثَمَّ

 غضب.اللون تَ  عديمةُ ال ضراءُ الخَ  مثل: األفكارُ 

autonomy: serxwebûnî(xweserî) . xoberêweberî . الُحْكُم الذاتي 

ّمهما ويكون َمظهرهما العام ُمْستَقاِلً عن بَْعضهما،  الَعالقَةُ األُنموَذجيَّة بين ُعْنُصرين حّرين يُْمِكن ضَّ

 .ترابطهمابََدالً من 

autosegmental phonology: dengzanîya xwebirr . ِصواتةٌ ذاتيّةٌ التَّْقطيع 

وتيَّةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  مع نظريَّات قطعيَّة صاِرمة في  هِج الذي يتناقضُ لإلشارة إلى النَّ  في النَظريَِّة الصَّ

ن من ف من ِعدَّة طبقات، كل  طبقة  تتكوَّ ْصوات يتألَّ ِعْلم األَ  ْصوات. المنهجيَّةَ الذاتيَّةَ ترى أنَّ ِعْلم األَ 

 إلى الكيفيَّة التي يتم  بها.  تُشيرُ َخطي للَعناِصر. تَرتبط ببَْعضها بخطوط ااِلْرتِباط التي  تَْرتيب  

autosemantic word: peyva xweser naverok . َكلِمةٌ ذاتيَّةُ الدَّاللة 

" إشارة( . في التَْمييز بين الَكلِمات الُمتَزاِمنة، يكون للَكلِمات ذات autos "+ "sema)إغريقيَّة: ذاتي " 

ياق. إنها أساسُ الطابع ااِلْسمى َمْعنى ذاتيَّاً ُمْستَقاِلً عن  فات. ال يُْمِكن التَْمييز األَْسماء واألفعال والص   الس 

 رفي.بين الَكلِمات ذات الطابع األوتوماتيكي والَكلِمات الُمتَزاِمنة بالَمْعنى الحَ 

auxiliary: alîkarî . ُمساِعد 

ا عن األفعال الرئيسيَّة بالمعايير فَْرعيَّةٌ من األفعال التي يُْمِكن تَْمييزه فِئةٌ (. auxiliaris)إغريقيَّة  

وت والعَ  َزَمنالفِئاُت المورفولوجيَّة مثل ال الدَّالليَّة والنَْحِويّة. تساعد دد والَشْخص. مثالً في اللَُغة والصَّ

 .  have, will, be األفعال الُمساِعدَّة الرئيسيَّة : هناكاإلنجليزيَّة، 

auxiliary language: zimanê alîkarî ة .دَ لَُغةٌ ُمساع  
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ة ُمْختَلَفُمْجتََمعات الَكالم ال في تَبنيّه ي تمَّ ذال اللغويح ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ لَُغة ااِلْجتِماعي ِعْلم الفي 

عد  اللغتان منها. تُ  ل، والت جارة، والتَّْعليم، وما إلى ذلك، كونها اللَُغة األم أليٍّ ألغراض التَّواصُ 

  .يا إفريقة للعديد من الُمْجتََمعات في والفرنسيَّة لُغات  ُمساِعدة اإلنجليزيَّ 

avoidance languages in linguistics : 

      zimanên jiseravêtinî di zimannasî de . لُغاُت التَّجن ب في اللِسانيَّات 

 األشخاصصال بين لتوصيِف اللُغاِت التي تسمُح بااِلت   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ لُغاُت اإلبطال في اللَغِويَّات، 

 فضفاض اللُغات األم.  بَشكل   تُسمَّىاِْجتِماعياً؛ أحياناً  اً كحرِ كون مُ ي َحيثُ 

axiom : diyar . aşkera . )بَديهيَّة)ُمَسلَّمة 

األوليَّة )أو البديهيَّات( التي ة  من ااِلْفتِراضات َمْجموعإلى  يُشيرُ بَمْعنى قيمة(.  axíoma)إغريقيَّة  

زيد من الُمقترحات )أو "النَّظَريَّات"( عن طَريِق قَواِعد المَ  يُستنتَجة. ثم َصحيح أن تكونَ  تفترضُ 

  لُ الكامِ  ح "القاِعدة التَْحويليَّة"(. يشُمل البيانُ ُمْصطَلَ  اً )التي يُطلَق عليها أحيان االستدَّالل الُمَحدَّدة

ُد مدى صِ "بِناء الُجْملَة"، الذي يُ  فيللن ظام البديهي  الُمساِعدُ  حة ُمقترحاته، و "الُمْفَردات"، التي حد 

 قُ لغة تأَثَراً بأفكار تشومسكي، فيما يتعلّ ِعْلم الحات الن ظام. وقد جاء تَْطبيق هذه األفكار في ُمْصطَلَ تََدُرج 

لَُغة الرياضي. النَّهج غير التَّْوليدي هو ِعْلم الاسي في سمي على اللَُغة، وهو أمٌر أسابع الرَّ بإضفاء الطَّ 

 :تطويره في ستينيَّات القرن العشرين بواسطة للتَْحقيق تمَّ  ديهيَّة، وهو أُنموَذجٌ بَ  َعمليَّة

 J (ohannes) W (ilhelmus) F (ranciscus) Mulder (2626 ُم لَُغة كن ظام ِعْلم ال(، إذ يُقد 

رضيَّات، من الفَ  يُطبَّق هذا النهُج َشبَكةً  ،طاقَمْرِجعي واسع النِ  ضمن إطار   ،َرسمياستدَّاللّي بَديهي 

 وتَْعريفات الدَّعم، وما يرتبط بها.

axiomatics of linguistics:  zimannasîya diyar . )اللِسانيَّاُت البديهيَّة)الُمَسلََّمة 

 َحيثُ باإلشارة إلى الرياضيَّات والَمْنِطق، ب K.Bühlerالَمْبدأُ األساسي للتواِصل اللَغِوّي، الذي افترضه 

ف يُْمِكن من خالله اِْستِْنباط كل  العوامِل اللَغِويَّة الَمزعومة بَشكل  اِْستِْنباطي وتَْوضيحها: )أ( الوظائِ 

ظاٌم من ( اللَُغة هي نِ وي للَُغة (؛ )بْعبيُر والتَّْسِميَّة )األُنموَذج الُعضْ والتَّ  تَْمثيلُ األساسيَّة للَُغة هي ال

اللَُغة تحت ظواهر الَموضوع  ِدراسةَوفقاً لَمْبدأ الُمالَءَمة التَْجريديَّة؛ )ج(  اإلشاراِت التي تُْستَْخدمُ 

" )ُمَخطَّط من أربعة Sprachgebilde" واألُنموَذج اللَغِوّي "Sprachwerk"العمل اللَغِوّي لـ 

ن اللَُغةُ من   الَمستويين الُمترابطين من الدَّالالت والبِناء.َمجاالت(؛ )د( تتكوَّ

axis: tewer . buar . melbend . الِمْحَور 
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أحياناً في اللَغِويَّات لإلشارة إلى أبعاد  ُمتقاطعة للتَْحليِل اللَغِوّي، والسيما تلك التي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

حور "مِ  بأنَّ  diachronicو التعاقُبي  synchronic. يميُّز بين التَّزاُمني فرديناند دي سوسيرقدَّمها 

 ب". عاقُ حور التَّ ن" ضد "مِ زامُ التَّ 
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(B) 

 

Bach–Peters sentence: hevoka Bax-Peters  باخ بيترز . ُجملة  

ن من ِعباَرتين اِْسميتين، كل واح وهو ، َضميرعلى  تَْحتَويدة منهما ُجْملَةٌ في النَظريَِّة النَْحِويِّة تتكوَّ

 جازي للِعباَرة ااِلْسميَّة األخرى .مَ 

back. (sounds) : paş. )dengan) . )َخْلفي.) أَْصوات 

ْفَصليَّة م؛ و )ب( المِ ْزِء الَخلفي من الفَ َصليَّة في الجُ فْ الخلفيَّة إلى نَْوعين: )أ( المِ تَُصن ف أَْصواُت الَكالم 

وائِت تناقض الصَّ تَ  ران.تطابُق هذان الِمْعيااالت، يَ مع الُجْزء الخلفي من اللِسان. في العديد من الحَ 

وتيَّة التَقليديَّة، مع الصَّ في التَّ  لفيَّةالخَ   نيفات التَّقليديَّةاميَّة والَمْرَكزيَّة. في التَّصْ وائِت األمَ ْصنيفات الصَّ

ةاألمام.  من تي تصدرم عن تلك اللفي من الفَ ُز األَْصوات في الُجْزء الخَ تتميّ   تلك التي أدلىلعارض تَ  ثَمَّ

. في تَْحليل وشفرته اللِسانقدَّمت إلى األمام، من طرف تلك التي تَ عن لفي من اللِسان بها الُجْزء الخَ 

" هو األمامي، frontما يعادل " الَخصائِص الُمِميّزة لألَْصوات التي اقترحها تشومسكي وهالي، فإنَّ 

 " هو إكليلي. tip / blade"و

back channel : paşkanal   القَناةُ الَخْلفيَّة . 

التَْعبير عنها عادة في  تمَّ ئاتها غير اللَْفظيَّة، مثل اإليماء، يَ اللَْفظيَّة، مثل أه، نعم، ومكافِ  ْعبيراتالتَّ  إنَّ 

التِ  ه، وتُْستَْخدم من قِبَل الُمْستَِمع إلثبات أنَّ ُمتََكل مأثناء دور ال  ُمهتٌم بالُمتََحد ث. ال يُنظر إلى التََّحو 

ُح ألول مرة ُمْصطَلَ الهذا لفيَّة. اُْستَْخدم ناة الخَ حدث في القَ هذه اإلشارات تَ  يقال إنَّ ليَّة في حد  ذاتها، التَّفاعُ 

 .  Yngve (1970) من قِبَل

backchannelling: paşde . عودةُ القَناة 

ل، سلوِك الُمْستَِمع في التفاعُ  ِدراسةلَُغة ااِلْجتِماعي، كُجْزء  من ِعْلم الفي البراغماتيَّة و يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ستجابات شمُل االِ غذيَّة الُمرتدَّة. تَ في إشارة  إلى ردوِد الفِْعل التي أُعطيت للُمتََحد ث عن طَريِق التَّ 

وتِْكرار النُْطق وإكمال الُجَمل، باإلضافة إلى اإلشارات صيرة، (، والِعباَرات القَ mhmاألُحاِديّة القُطب )

 َغي رات النَّظَرات(.لى َسبيِل الِمثاِل، اإليماء، تغير اللَْفظيَّة )ع

back-formation:   paş- avakirin . paş- pêkhênanî .  ٌَخْلفي تَشكيل  

ن تَشك ل في الِدراسات التَاِريخيَّة للتَْشكيل، من أجل اإلشارة إلى نَْوع غير طَبيعي مِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

َغة. مثال: لة من صيغة أطول َمْوجودة في اللُ الَكلِمة، إذ يتم  اِْشتِقاُق َكلِمة  أقصر بتَْعديِل عالمة ُمتخيّ 

ثين األصليين  ألنَّ  ثَ دَ قاق قد حَ هذا ااِلْشتِ  ر(، وليس الَعْكس. ويفترض أنَّ حرَّ )تحرير( أتى من ) الُمتََحد 
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ر والَكلِمات األخرى التي حَ رأوا تَ  عاديَّة، على َسبيِل الِمثاِل. الْشتِقاق االِ  َعمليَّةت فيها ثَ دَ شابهاً بين الُمحر 

الُمْشتَق  النََمطَ  يَعْكسُ حرير التَّ  تَشكَّل من األفعال. وبالتالي، فإن اِْشتِقاقَ تَ األَْسماء ف، (شفتّ  فعله)فتيش التَّ 

 لفي".ح "التَْشكيل الخَ ُمْصطَلَ تي أع، ومن هنا يتَوقَّ المُ 

backlooping : paştvekişîn(paşkişandin) . اِْسترجاع 

أقّل ُمْستوى، كما هي الحال في شاءات  أعلى ُمْستوى ضمن بِناء ٌح في القَواِعد اللَغِويَّة إلدراِج إنُمْصطَلَ 

 (.ثتحدَّ ود الن ْسبِيَّة داِخل الِعباَرة ااِلْسميَّة )على َسبيِل الِمثاِل، السيدة التي كانت تَ اِْستِخدام البنُ 

bahuvrihi : bahuvrihi . باهوفريه 

صُف نَْوَع الُمَركَّب الذي يتم  فيه تَْمييز كيان بدون أي في اللَُغة السنسكريتيَّة يَ  حٌ ُمْصطَلَ في القَواِعد، هو 

نات التي تمَّت تسميتها ُمباِشرة. من األمثلة على ذلك: الذَ من   طن(.القُ هنا ُب األبيض)الَمقصود هَ الُمَكو 

Baltic: Baltîk  . البَْلطيق 

ة َمْجموعهناك  لطيق اِْرتِباطاً وثيقًا بالسالفيَّة، ويُعتقَد أنَّ البَ  رتبطُ وروبيَّة. يَ يّة األفَْرٌع من اللُغاِت الهند

ُمْنقَِرضة(  أصبحت لُغةً ديمة )لطيق بروسيا القَ شمل لُغاُت البَ صر ما قَْبَل التَاِريخ. تَ شائِعة في عَ لَغِويّة 

 والليتوانيَّة والالتفيَّة.

bandwidth : çarçove رُض النِطاِق التَّرد دي . عَ   

وتيَّات، يُقَصُد منه الفاِصل الَزَمني، وتيَّات، لَمْفهوم من الصَّ (، والذي Hzيقاس بالِهْرتز ) تَْطبيٌق في الصَّ

وتيَّة للُمَكوَّ صف الطَّ فيه نِ  يَْحُدثُ  ن: على َسبيِل الِمثاِل، يكون هناك ِجهاز ثابِت َمْوجود عند اقة الصَّ

 2112إلى  2412ِهْرتز يمتلُك ُمْعظَم طاقته ضمن نِطاق  222ِهْرتز مع عرض نِطاق قدره  2122

 ِهْرتز.

bar: bar  . َشرط  

اً أيض تُسمَّىئات الصفريَّة، التي . أكثرها ُشيوعاً الفِ X-barيف  لفِئات  نَْحِويّة في بِناء  ُجْملَة ضُع تَْصنوَ 

ُمْزَدِوج، والتَّوق عات فِْقرة واحدة، وفِئات َشريط  هناكعلى ُمْستوى الَكلِمات.  بالرؤوس، هي فِئاتٌ 

 فِئات َشريط واحد هي تَوق عات َوسيطة. . إنَّ القصوى

Barbarism: Barbarîzmê . البَربَريَّة  

ليم تِخدام غير السَّ طابة الكالسيكيَّة لاِلسْ ٌح في الخُمْصطَلَ نى األجانب(. بَمعْ  barbarous)إغريقيَّة  

اً ستخِدَمت الحقي في الَكلِمات األجنبيَّة، ثم اُ ريَّة في األصل اِلْستِخدامها غير العادربَ ت البَ ستعملللَكلِمة. اُ 

 في أخطاء  التَّْهِجئَة والنُْطق . 
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bare plural: pirrjimar . )د  صيغةُ الَجْمع)الَجْمُع المجرَّ

 أيّ  .د في بَْعض الُمقاَربات النَْحِويّة لإلشارة إلى ِعباَرة اِْسم الجمع مع عدم وجود ُمَحد   مٌ ٌح ُمْستَْخدَ ُمْصطَلَ 

، هاباتحَ  عدادتِ  كر، بعكس بعض المواد التي يسهلُ ليب، والسُ اء، والحَ تعداده، مثل المَ  تَْحديدصعب ه يَ أنَّ 

 طاطا....يض، البَ مثل: البَ 

barrier: asteng . rêgr . gosp . bergîr . berbend.  َاِجزح  

عوم تشومسكي همَّة بَشكل  ُمتزايد في النَظريَِّة النَْحِويّة بعد نشر َحواِجز نَ مُ  أصبحت هذه الفكرةُ 

َوْحَدة )مثال: رمز حّد، َمْقطَع( داِخل  إلى أيّ  تُشيرُ ْصوات، التي ِعْلم األَ وجد َحواِجز في (. كما تُ 2679)

 ِسْلِسلَة  تمنُع تَْطبيق قاِعدة َصوتيَّة على تلك الِسْلِسلَة.

Bartholomae’s Law: qanûna Barsolome . قانون بارثولوم 

ن من تَ  ات  َمْجموعتغييٌر َسليم في الهنديَّة اإليرانيَّة في  فات  َصوتيَّة  َمكشوفة  وَمحطات  وقُمتناِسقة تتكوَّ

 ذور .بدون َصوت غير قابلة لاِلْستِْنشاق. تمَّ إيقاُف تَشغيل َوْحَدِة ااِلْستِْنشاق الُمرتَجعة على الجُ 

base: bingeh . bneret . )قاِعدة )أساس 

َوْحَدة  إلى أيّ  ح األساسي لإلشارةِ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ذع: للَجذر أو الجِ  في التَشكيل كبَديل   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ها نظر إليها على أنَّ يَ  أنَ  يّ رابُط، أة  من األَْشكال بالتَّ َمْجموعماح لإعدادها من أجل السَّ  مَّ تَْجريديَّة تَ 

الشَّكل األساسي للمورفيم كأحِد  تَْحديدورفولوجي، على َسبيِل الِمثاِل، يُْمِكن رات. في الشَّكل المُ َغيّ ُمتَ 

جل المورفيم هو الرَّ  man"الرجل "لـ البَديل األساسي الِمثاِل، الشَّكل األساسي أو  بدائله )على َسبيلِ 

َوْحَدة في كليهما )على َسبيِل الِمثاِل، َوْحَدة ال نُ م، أو قد تك men رتكز، مع اِْشتِقاق الرجال منهالمُ 

[mVn ،] ُالصائِتاِْستِْبدال  َعمليَّةيتم  ااِلْشتِقاق من خالل  َحيث (V .)) 

base component: beşa bingehîn  . ُن األساسي الُمَكوَّ  

ن ن، الُمَكوَّ ئيسيَ ن الرَّ التَْقسيميَ  حدِ ارة إلى أَ في األُنموَذِج القياسي للقَواِعد التَّْوليديَّة لإلش يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 Noam Chomsky عندُن التَّْحويلي )الفَْرعي(. في البنية النَْحِويّة، واآلخر هو الُمَكوَّ النَْحِوّي للقَواِعد 

دَّد قَواِعد الِعباَرة للنحو. في ن بنية الِعباَرة"، الذي حَ ُح البَديل ِعباَرة عن "ُمَكوَّ ُمْصطَلَ ، كان ال(1957)

نين األساسي والتَْحويلي، لكن التَّْمييز بين الُمَكوَّ  فسنَ  تم  إجراء(، يَ 2691ب نَظريَّة التَْركيب )وانجَ 

. في الجختلُف عن النسخِة السابِقة، فيما يَ أدوار االثنين تَ  القاِعدة على  تَْحتَويوانب، تعلق بالنَظريَّة ككل 

ن من إدخاالت ُمْعَجميَّة " ين "ُمْعَجمخ( وُمَكوَّ ، إلS ،NP ،VP"تَْصنيفي" )يحدد الفِئات،  ن  ُمَكوَّ  )يتكوَّ

ك"، "إنساني"، إلخ.(. ُمْجتََمعة، تُ  ن من ميزات مثل "ُمتََحر  د تتكوَّ نات  عناُت َمْعلُومحد   فيهذه الُمَكو 

ن األساسي إلى ع دور الُمَكوَّ ضَ خَ البنية الَعميقة للُجَمل. في اإلصدارات الالحقة من القَواِعد النَْحِويّة، 

 الالت الدَّاللة.قَة بين البنية اللَغِويَّة ودَ تمَّ التَّحق ق من الَعال َحيثُ ْعديالت، زيد من التَّ مَ 
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base (morpheme): bingehîna peyvzane . قاِعدةُ المورفيم 

ى ّرة، عل، فالقَواِعد األساسيَّة ِعباَرة عن َمقاِطع حُ اللغة ورفيماتمُ رد جزئيَّة من جَ  ة  َمْجموعتَْشكيُل أكبر 

"قاِعدة" لإلشارة إلى التَّْركيبات  حُ ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ الُمقيَّدة. وقد  أو الَصرفيَّات المورفيماتالَعْكس من 

دة األساليب.  الُمْعَجميَّة الُمتََعد 

يتم  تغييُر جرد القَواِعد من خالل ااِلْقتِراض الُمباِشر من اللُغات األجنبيَّة)من مثل : ميكانيك(، أو 

بيَّة )ذهبوز(، وكذلك من خالل نَ مع َعناِصر أجْ  ع  صطنَ مُ  ة تمَّ إنشاؤها بَشكل  َجديدحات ُمْصطَلَ ل من خال

 غيير اللَُغة .ات تَ تَأثير

BASIC English: bingehîna Îngilîzî . قاِعدةٌ إنكليزيَّة 

عد  تُ اإلنجليزيَّة  اإلنجليزيَّة )من البريطانيَّة واألمريكيَّة والعلميَّة والدوليَّة والتجاريَّة( باعتبار أنَّ  اللَُغةُ 

ن من ُمْفَردات أساسيَّة من  طاً من أَْشكالِ بسَّ َشكالً مُ  نيَّة َكلِمة )مع ثما 712اللَُغة اإلنجليزيَّة التي تتكوَّ

خالل ستين  BASIC Englishيتعلَّم  حدٍّ كبير. من الُمفتَرض أنْ  طة إلىعشر فعالً( وقَواِعد ُمبسَّ 

صة. إنَّ ب قَ تطلَّ ه يَ ، على الرغم من أنَّ اً ساعة تَّْقريب دة  وائم إضافيَّة للُمْفَردات الُمتخص  قيمتَه كوسيلة ُمتََعد 

 زاع.حل  نِ وليَّة مَ ااِلْستِخدامات لاِلت صاالت الدَّ 

basic expression: îfadeya bingehîn . تَْعبيٌر أساسي 

 كوينه بَشكل  تم  تَ ادة الُمْعَجميَّة، أي التَْعبير الذي ال يَ سميَّة للمَ في الدَّالالت الرَ  اً أحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 تَْركيبي من تَْعبيرات أخرى.

basic level: asta bingehîn . ُمْستوى أساسي 

أكثر ُمْستوى  تَْحديدلي، لمن نَظريَّة األُنموَذج األو ْفسي، كُجْزء  لَُغة النَ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ 

ة ورَ ظهر صُ كرة. على َسبيِل الِمثاِل، تَ اِت التي يُْمِكن من خاللها تَْصنيف الفِ َمْعلُومنيَّة بالطَبيعيَّة، والغَ 

 ح .ُمْصطَلَ ه "كلب" بََدالً من اِْستِخدام إنَّ  لب، سيقول األشخاصُ للكَ 

basilect: zarava yê bingehîn . أساٌس لَْهجي 

إلى  تطويِر لُغات الكريول، لإلشارةِ  ِدراسةاللَغِويَّات ااِلْجتِماعيَّة، في  ُعلماءٌح يَْستَْخدمه بَْعُض ُمْصطَلَ 

ع  لَغِوّي أبعد ما يكون عن اللَُغة الَمهيبة.  تَنو 

basic vocabulary: peyva sereke  َاسيَّة .ُمْفَردةٌ أس   

تربويَّة )على َسبيِل الِمثاِل،  ألغراض   اِْختيارها عادةً  تم  دد الَعناِصر الُمْعَجميَّة في لَُغة، يَ د  األدنى لعَ الحَ 

د  األدنى من ُمْفَرداِت ُمتعلمي اللَُغة الثانيَّة أو الُمْفَردات اإلمالئيَّة للتالميِذ الناطقين باللَُغة المحليَّةِ الحَ 
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الُمْفَردات األساسيَّة هو  تَْحديدالِمْعيار األهم ل نفعة، فإنَّ ُمْستوى تَْعليمي ُمَعيّن(. بجانب ِمْعيار المَ على 

 . رّددهاوكثرة تَ  تِْكراُر ااِلْستِخدام

Basque: Baskî . باسكي 

تَرتبط لَُغةُ الباسك سبانيا وجنوب غرب فرنسا، ُمقسَّمة إلى عدد  من اللهجات القَويَّة. ربما إلَُغةُ في شمال 

عوُد إلى القرِن السادِس عشر. من أبرز َخصائِصها تَ  لهذه اللغة باللَُغة االيبيريَّة. أقدُم الوثائق الَمْكتوبة

وتيَّة  ً يتم  تَْرتيب الَكلِمات تشبه الباسكيَّة  أنّ من الناحيَّة الصَّ على َشكل: فيها اللَُغةَ اإلسبانيَّة. ونَْحِويّا

SOVةليّاً َدال. و  من الالتينيَّة.ضة قترَ مُ ُمْفَردات ُمْعَجميَّة عديدة  ثَمَّ

beat : lêdan . َضَرب 

وت على  ُعلماءدمه بَْعُض ٌح يَْستَخْ ُمْصطَلَ  اني أو األعلى َمْقطَعين لعالماِت الشَّبَكة في الُمْستوى الثالصَّ

 . Demibeatsها سة؛ يُشار إلى عالمات  الُمْستوى السفلي بأنَّ في َشبَكة  متَجانِ 

Behaghel’s laws: qanûnên Behaghel .   قَوانيُن بَهاغيل

(. )أ( يحافظ قانون بَهاغل 2639-2714األساسيَّةُ لتَْرتيِب الَكلِمات التي صاغها أوتو بهاغل ) الَمباِدئُ 

من بَْعضها. )ب(  تكوُن قريبةأن  اً بط ببَْعضها اِْرتِباطاً وثيقرتَ الَعناِصر التي تَ  تكونَ  األول على أنْ 

ُن األقصر يَ شَ  وضع بعد أيّ ما هو أكثر أهميَّة يُ  كلَّ  القانون الثاني هو أنَّ  سبُق يء أقّل أهميَّة. )ج( الُمَكو 

 األطول )َمْبدأ الوزن(. وغيرها.

behaviourism: reftarî . tevgerî . لُوكيَّة  الس 

 لت في كتابِ مثّ ألسنيَّة تقوم على ُمقاَربة سلوكيَّة، تَ أسساً " Bloomfield"بلومفيلد  وضعفي اللَغِويَّات، 

. عّرف "بلومفيلد" 2618شهور "سكنر" عام "السلوك اللَغِوّي" الذي أصدره عالم النَّْفس السلوكي المَ 

. لجأ السلوكيون في stimulusملي ثير  عَ لمُ  responseشري، وِعباَرة عن اِْستِجابة بَ  ها سلوكٌ اللَُغة بأنَّ 

 اِرجيَّة الُمؤث رة وإلى البيئة.وامل الخَ هم لتَْفسير السلوك اللَغِوّي إلى العَ محاولت

رد  التي تَ والذهنيَّة السابِقة التي كانت ترى في اللَُغة نِتاجاً للفكر،  بلومفيلد الفرضيَّات رفضَ 

ور، واألفكار، والص  رات، صوَّ وح، والتَّ ، والر  َضميراللَُغة إلى عامل غير فيزيائي، كاإلرادة، وال

لوكيَّة بفعل حضتها الس  ندتها ودَ رضيَّات فَ هذه الفَ هنيَّة إليها. فَ لجأ الذ  والمشاعر، والنزعة الذاتيَّة تلك التي تَ 

انب الذي انب اللَغِوّي، ذلك الجَ كونها آليَّات غير فيزيائيَّة. فدعا اللَغِويّون السلوكيون إلى االهتمام بالجَ 

واعل تؤث ُر في وعّدوا اإِلْجراءات الَكالميَّة، فَ  لَكالِم الَمْنطُوق بالفِْعل في الَمْوقِف الُمَعيّن.يَتمثَُّل في ا

 حيط، وتتأَثَر به.المُ 
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اهتمت الَمْدَرَسة البِْنيَِويَّة بظاِهر األشياء التي يُْمِكن قياسها وإِْجراء التجارب عليها، وبهذا رّدوا 

للعقل فيها. لذلك عندما طَبََّق أصحاُب هذه الَمْدَرَسة  آليَّة ال دخلَ  َعمليَّةالَكالم واِْكتِساب اللَُغة إلى  َعمليَّة

هذه النَّظَرة على اللَُغة، استبعدوا الَمْعنى وحصروها في األَْصوات  -أمثال بلومفيليد –اللَُغة  ُعلماءمن 

ْرفيَّة والنَْحِويّة فقط.  والتراكيب الصَّ

Belorussian: Belorûsî . البيالروسيَّة 

السالفيَّة الشرقيَّة، في الجمهوريَّات السوفيتيَّة وفي بولندا. أوُل اِْستِخدامات البيالروسيَّة كلَُغة أدبيَّة  اللَُغةُ 

 حريرديمة مع التَّ السالفيَّة القَ  يرجع تَاِريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر، كانت تَْستَْخدمها الكنيسةُ 

البيالروسيَّة  . تُْستَْخدمُ 2627رت اللَُغة البيالروسيَّة كلَُغة  أدبيَّة  حديثة  منذ عام طَوّ تَ  مَّ ثُ البيالروسي. 

 وسيَّة. قيض من األوكرانيَّة والر  األبجديَّة السيريليَّة بحرف إضافي على النَ 

benefactive : sûd . qazanc .    الُمْستَفيد  

ه تُ الحالَة أو البِناء الذي تكون َوظيفُ  في بَْعض األوصاف النَْحِويّة لإلشارة إلى أُنموَذجِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 "الهََدف" . بـ"الُمستفيد"  ُمتلقير عن األُنموَذج العب  ". ويُ فيدمُ لاعن فكرة " في الُجْملَة التَْعبيرَ 

Benveniste . Emile: إميل بنفيست 

أستاذاً لهذا العلم. شارك  وروبية، فكانَ يّة األالهند غاتِ الل   عن بدراساتهِ ُعِرف ( 2689 -2620)

تأثراً في ذلك بمدرسة براغ شأنه شأن مارتينيه. كان شغوفاً بالعالقة بين في االتجاه الوظيفي لأللسنية مُ 

شكالت األخرى مُ اً من جهوده األلسنية، باإلضافة إلى جملة من الاللغة والفكر، التي استقطبت حيّزاً هامّ 

 ة.نيَّ المة األلسُ قة بطبيعة العَ تعلِ والمُ 

Berber:  Berber . البَربَريَّة 

ديد من اللُغات واللهجات على العَ  تَْحتَوييا إفريقة األفرو آسيويَّة في شمال َمْجموعالمن ة ويَّ عائلةُ لُغَ 

احية تميُّز من النَ بيَّة. تَ جداً باللَُغة العر تأَثَّرٌ مُ اشيك )الطوارق(، شليه، زيناغا(. )على َسبيِل الِمثاِل تام

 . VSOُمْعظَم اللُغات الساميَّة، فعل فاِعل َمْفعول  رتيبَ تَ  يتبعُ  في جملهاتَْرتيب الَكلِمات  ة أنَّ حويَّ نَّ ال

Berlitz method: rêbazê Berlitz . طَريقةُ برلتز 

د بيرلتز دّ جاريَّة. شَ في مدارس اللُغات الت   M. Berlitzفي الطَريقة الُمباِشرة الُمْستَْخدمة من قِبَل  باينُ التَ 

ن موار أيضاً الحِ  وباعتمادرئيَّة. واسع للمظاِهر المَ  اِْستِخدام  بالُمْفَردات والُجَمل اليوميَّة، و على اِْكتِسابِ 

 س. در  لمبين الطالب وا وبةِ جواأل سئلةِاأل لخالل تباد

bidialectalism: du devok .   ثُنائيَّةُ اللهجة
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أم اِْجتِماعيَّة.  إقليميَّةً  إلى إتقان َشْخص في اِْستِخدام لَّهَجتين من لَُغة، سواء أكانت اللهجةُ  يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ 

ة إلى صالحيَّة ُمْختَلَفتُعزى لَّهَجات  َحيثُ  ،التَْعليميَّةلَُغة ااِلْجتِماعي واللَغِويَّات ِعْلم الُمطبَّق في  هو َمْبدأٌ 

هذا الَمْبدأ أهميَّة خاّصة  كتسبُ باِْستِخدامها في بيئاتها ااِلْجتِماعيَّة المناسبة. يَ  حُ ويُنصَ  ،لَغِويّة ُمتَساويَّة

الفات بين األَْشكال غير القياسيَّة ي ااِلْختِ يُْمِكن أن تؤدّ  َحيثُ بالسياسة التَْعليميَّة في المدارس،  قُ فيما يتعلّ 

 كبير.  واألَْشكال القياسيَّة للَُغة إلى نزاع  

bilabial: levê .   فاهيشِ   

فلى( ولَمكانه المِ خرجه النُطقي، ولمَ  َوفقاً  َصوتيٌّ  ْصنيفٌ تَ  فَة الس  ْفَصله األساسي )الشَّفَة مِ ْفَصلي )الشَّ

 [. p[ و ]m][ و bالعلويَّة(، على َسبيِل الِمثاِل.  ]

bilateral: dualî . dulayene . durehendî  . الث نائيَّة  

دة األطراف. مثل الز عن تميّ ْصوات لَمْدَرَسة براغ، تَ ِعْلم األَ ف بها في نَْوٌع من الُمعارضة ُمعترَ  ُمتََعد 

فَة أحدهما َمْجهور ان في ُمْختَلَفهما /، فكالهما من َمْخَرج واحد، لكنَّ  d/ و /  tعارضة بين / المُ  الص 

وت ؤس  واآلخر َمْهموس. هناك ثنائيَّات أخرى، وضعها تروبتزكوي مُ  س َمْدَرَسة براغ، مثل ث نائيَّة الصَّ

وت الرَّ   خو... ديد والرَّ رتفع والُمْنَخفِض، الشَّ قيق، المُ الغليظ والصَّ

bilingual(bilingualism): dûzimanî . ثُنائي  اللَُغة 

يتكلَّم لغتين. وفي  أنْ  الذي يستطيعُ  لَُغة ااِلْجتِماعي هو الَشْخصُ ِعْلم ال)التينيَّة بَمْعنى لغتان(. في  

هتم  ِدراسات ث نائيَّة اللَُغة بتَْحليل ة. تَ م اللُغات األجنبيَّة أو الثانياللِسانيَّات التَْطبيقيَّة هم المشاركون في تَْعلي

 ْفسيَّة والَوطَنيَّة .ة والنَ الهتمامات ااِلْجتِماعيَّ ا

binary: duwane . )الث نائيَّة )الَمْثنويَّة 

عدم "أو  "وجود "تين، على َسبيِل الِمثاِل، صفيَّة التي تَستنُد إلى ُمعارضة وحدَ حات الوَ ُمْصطَلَ لل خاّصيَّةٌ 

 في األسفل. (binary featureميزات ُمَعيّنة. )ينظر في: ل "وجود

binary feature: taybetiya duwanê . ِميزةُ الث نائيَّة 

حدات اللَغِويَّة من خالل اثنين من ااِلْحتِماالت التَباُدليَّة. الس مات الوِ  ْصنيفِ ّصيَّة يُْمِكن اِْستِخدامها لتَ خا

عالمة على ع ْصوات، إذ تُوضَ ِعْلم األَ زة في لنظريَّات الس مة الُمِميَّ  رئيسيٌ  تنظيميٌ  الث نائيَّة هي َمْبدأٌ 

 -[ أو ]ُمفََخم]+  وتية مثالً سمة صَ ز بتميّ بين قوسين ُمربعين. مثالً َصوت يَ ± عارضة باِْستِخدام المُ 

م ضمن  يزات الث نائيَّة في التَْحليالت النَْحِويّة والدَّالليَّة لألصناف الُمْعَجميَّة،إنشاء المِ  اً تم  أيض[. يَ مفخَّ

ُمْشتََرك، +األَْسماء التي لها َخصائِص مثل ] من مثل:نفس النََّسق.  دميُستخ القَواِعد التَّْوليديَّة

 ُمْشتََرك[. [−
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binary opposition: dijberîya duwanê  ّتَعارٌض ث نائي .  

صات )مثل الطَريقةُ التَّْصنيفيَّة والَوصفيَّة الُمْستَْخدمة في العَ  حياء، ونَظريَّة ِعْلم األديد من التَّخص 

جميع  ستند إلى قيمتين. الَمْبدأ األساسي في هذا الن ظام هو أنَّ ات، والَمْنِطق، والرياضيَّات( التي تَ َمْعلُومال

ة أساسيَّة َمْحدودة َمْجموعمن األْحَداث والوقائع يُْمِكن أن تنحصَر في  - عقَّدة جداً المُ بما فيها  –الحاالت 

( 2619ْصوات، قدَّم جاكوبسون وهال )ِعْلم األَ والسيما في  لَغِويَّاتِعْلم المن قرارات نعم / ال. في 

ً لوصف جميع لُغات ال شاِمل   رد  طَريقة تَْجِزئة ث نائيَّة من خالل اقتراح جَ  ثني عشر َملَمْحاً لَْفظياً َصوتيّا

التَْجِزئة الث نائيَّة للُغات  َعمليَّةة لالحيَّة العامَّ الشكوك حول الصَّ  زة(. وقد أُثير بَْعضُ ُمِميَّ  اتمسِ بالعالم )

 الطَبيعيَّة.

binarity, or binarism: duwanî . الث نائيَّة 

ناقضات في اللَُغة غالباً ات، ولكن حالَة التَّ َمْعلُومبَمباِدئ التَّرميز الثنائي الُمْستَْخدمة في نَظريَّة ال يرتبطُ 

تَْقسيم  ث نائيَّةٌ  م تقنيَّةٌ ْستَْخدَ تُ ُمباِشر، على َسبيِل الِمثاِل، أسيسي الما تكون ُمثيرة للَجدل. في التَْحليل التَّ 

ال في الثنائي، كما هي الحَ  َمكان التَّْقسيمِ  تَْحديدستحيل من المُ  يكونُ  اً أْصَغر، أحيانالُجَمل إلى  أَْجزاء 

فَة )على َسبيِل الِمثاِل، اللون األخضر في األشياء(. في الحاالت التي تُستخَدُم فيها الميزات  تََسْلُسل الص 

الث نائيَّة، قد يكون من الُممكن أحياناً رؤيَّة إحدى الميزات على أنها ُمحايدة أو غير ُمِميّزة، واألخرى 

 إيجابيَّة أو ُمِميّزة.

binding: girêke . َرْبط 

ْبط، هو   Bتربط الُعقدة  Aلَعالقَات َمجازيَّة ُمَعيّنة. الُعقدة  نَْحِويٌّ  تَْمثيلٌ عند تشومسكي ونَظريَّة الرَّ

تبع(، نَظريَّة التَّ في أَثَراً ) Bعد  فهرستيَن. في حاَل حدوث ااِلْرتِباط وال يُ مُ  Bو  Aمن  كلٌّ  عندما يكونُ 

في هذه يء نفسِه. بالشَّ  اً يرتبطان غالب Bو  A نالتَّْعبيرا وهريان، أي أنَّ على أنهما جَ  Bو  Aيُفسَّر 

ْبط ما إذا كان التَجانُس بين  الحالَة، تصفُ   Bمن الناحيَّة التَْركيبيَّة. إذا كانت  اً جائز Bو  Aنَظريَّة الرَّ

ْبط تَُصن ف القيود  ِعباَرة عن أَثَر، فإنَّ  ، أي ما Aله أَثَر  يُْمِكن أن يكونَ  Bما إذا كان  بحسبِ نَظريَّة الرَّ

 بها في بنية ما. اً سموحمَ  Aإلى الَمْوِضع  Bفي الَمْوِضع  المادةِ  إذا كانت حركةُ 

binding theory: dîmaneya girêkê .  ْبط  نَظريَّةُ الرَّ

الَعالقَة بين الضمائر والتَّْعبيرات الَمْرِجعية  ةٌ فَْرعيَّةٌ من القَواِعِد التَْحويليَّة التي تحُكمُ َمْجموعهناك 

 ملة.تَ حْ المات وأَْنماطها المُ والعَ 

binomial: wekheviya duwalî   ُدين .عادلةٌ ذات حَ م  
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دة أو ناقِصة(، المة زائِ ن بعَ ِصليَ ن من ُعْنُصرين ُمتتكوَّ يَ  إلى تَْعبير   يُشيرُ ح من الرياضيَّات )ُمْصطَلَ 

ُمتَِّصل َمعاِجم لتَوصيف اثنين من َعناِصر ااِلْرتِباط ااِلْصِطالحي مثل ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ اً قد أحيان

 وُمنفَِصل.

biolinguistics(biological linguistics): zimanasiya jîyanî . اللِسانيَّاُت البيولوجيَّة 

 شمُل الَموضوعات ذات االهتمامِ شر. تَ اللَُغة واِْستِخدامها بين البَ  البيولوجيَّة لتطويرِ  يَْدُرس الشروطَ 

اللَُغة،  الُمْشتََرك بالَموضوعين الَمعنيين، النقل الجيني للَُغة، والنَماِذج الَعَصبيَّة الفسيولوجيَّة إلنتاجِ 

ر األَْشكال الَمرضيَّة للسلوك لبشريَّة واألَْنواع األخرى، وتَ والتشابُهات التَّشريحيَّة بين األَْنواع ا طَو 

 اللَغِوّي.

bioprogramme/bioprogram hypothesis:  

  egerîya (grîmane) bernama jîyansazî. البيولوجيا  بَرناَمجفرضيَّةُ   

الكريول هي من اختراعات  األطفال الذين نشأوا في  لُغات الكريول ترى أنَّ  ِدراسةفرضيَّةٌ في 

طة كانوا يسمعون البُنى الُمبسَّ  تَشكَّلت الحقاً. هؤالء األطفال الحصون أو في مزارع الُمستعمرات التي

 اْستَْخدموا قدراتهم اللَغِويَّة الفِْطريَّة لتَْحويل البجيين إلى لَُغة طَبيعيَّة. و، فحسب للبيجين من حولهم جداً 

bipositionality: duwalîya helwestê (di cihê çarçoveyê de) . ثُنائي الموقِع 

وائِت في َمْوِضعين أو الصَّ  واِمتطول الصَّ  تَْمثيلْصوات غير الَخطيَّة، يتم  ِعْلم األَ في بَْعض نَماِذج 

وتيَّة .الكَ  تَْمثيلفيه  تم  ُمْستوى يَ على   ميَّة الصَّ

bisegmentalization: duwalîya parçeyan . ثُنائي الَمْقطع 

وت بدوافع َصوتيَّة غيير التَ   إلى قسمين بَسيطين.ُم َمْقطٌَع ُمَعقٌَّد يُقسَ  َحيثُ صَّ

bisemy: duwalîya nîşan . )ثُنائي الَوسم الدَّاللَي)السيمائي  

ن. يرضتعامُ  نقد يكوناوعنيين، الغموض. َكلِمة لها مَ  أنواعبَمْعنى إشارة( . أبسط  sema) إغريقيَّة  

 على األبيض واألسود.  في اللغة العربية كلمة "الجون" يدل   من ذلك

 bit: bit .  ْبِت 

وبذلك  (bits) تاتعالجتها على شكل بِ ات ومُ َمْعلُومخزين التَ  واسيبالحَ  في تم  يَ ت أو الثنائيّة. البِ 

 د  ظام العَ نِ  ر عن األرقام فيح البِت يعب  ُمْصطَلَ ة. َمْعلُومحاملة أو ناقلة ل أصغر وحدة   تالبِ  يكون

ة. قميَّ واالتصاالت الرَّ  الحاسب ات فيلُومَمعْ لكمية ال األساسيةُ  ، وهو الوحدةُ (Binary Digit) الثنائي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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ق فيزيائياً بآلة ذات حالتين. هاتان طبَّ فقط من قيمتين ولذلك تُ  على واحدة   تَْحتَوي يمكن لهذه الوحدة أنْ 

طأ( ، )نعم أو ال(، أو ح أو خَ نطقيتين )صَ فهما كقيمتين مَ . ويمكن أيضاً أن تُ  2 أو 2الحالتان تمثاّلن بـ 

 .ة أخرى ذات قيمتينأو أي خاصيَّ  (on/off) عطيلشغيل/تَ حالتا تَ 

biuniqueness: yekîneka(takane) duwalî َوْحَدةٌ ثُنائيَّة .  

البِْنيَِويَّة ب هو َمْبدأ يرتبطُ . 2694ح صاغه تشومسكي في عام ُمْصطَلَ . بَمْعنى فقط(  unicus التينيَّة) 

وتّي.  تَْمثيلالتَّْصنيفيَّة التي توجد بها َعالقَة رأس برأس بين ال وتّي والفونيمي في التَْحليل الصَّ الصَّ

وت.   بَمْعنى، إذا كانت كلمتان  ُمتطابقتان نُطقياً، فهما ُمتَساويان في الصَّ

black box analysis: şîkiriya qûtîka reş . ندوِق األسود  تَْحليُل الصَّ

للتَْحقيق في األنظمة التي يُْمِكن من خاللها ُمالَحظة الَمْدَخالت  في اللسانيّات ٌح َمجازيُمْصطَلَ 

اِْستِْنتاج َخصائِص  تم  يَ  اال يُْمِكن ُمالَحظة البنية الدَّاِخليَّة للبيانات وَعالقَاتها ببَْعضها؛ لذإذ والَمْخَرجات. 

تَّحكم اآللي )نَظريَّة ِعْلم الربع" من بياناِت الَمْدَخالت والَمْخَرجات. هذا الرأي مأخوٌذ من البنية في "المُ 

ظام القَواِعد النَْحِويّة مع البنية يُْمِكن مساواة نِ بيعيَّة، ى مع التَّْحقيق في اللُغات الطَ يتماشالذي ات( َمْعلُومال

ندوق األسود" للِدماغ البشري، الذي ال يُْمِكن الوصول إلى شبه "الصُ الداِخليَّة لإلنتاج اللَغِوّي. وهذا يُ 

 يُْمِكن اِْفتِراضه فقط.، بل خالل الُمالَحظة التَّجريبيَّة عمليَّاته الَعَصبيَّة في أثناء الَكالم من

black English: Îngilîziya reş . اإلنكليزيَّةُ السوداء 

ث بها األمريكيون تحدَّ دد  من اإلنكليزيَّات غير القياسيَّة، كالتي يَ للدَّاللة على عَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

رت من طَوّ اإلنجليزيَّة السوداء قد تَ  َغةِ اللُ  أصلَ  يَّة. يُعتقَد أنَّ إفريقالشماليون الُمنحدرون من أصول 

في  والسيمااإلنجليزيَّة القياسيَّة  ختلف عن اللَُغةِ يَ  . وهووائلاأل ث به األفارقةتحدَّ الكريول الذي يَ 

َمْفهومة منذ ستينيَّات القرن العشرين، في  السوداءُ  أصبحت اإلنجليزيَّةُ  وصرفها ونحوها.ُمْعَجمها، 

 كاملة من األمريكيين اإلنكليز.  ة  َمْجموعأعقاب الِدراسات التي أجراها البوف و ولفرام وغيرهما، ك

blade: zîl . ْفرة  ش 

 في وضع   قع ُمقابِل األَْسنان والحافَّة السَّنخيَّة عندما يكون اللِسانُ ُجْزٌء من اللِسان بين الحافَّة والَوسط، يَ 

 [.s[ و ]tديد من أَْصوات الَكالم، مثل ]باِْسم الُصفيَحة، ويُستخَدم في التَْعبير عن العَ  اً ف أيضُمحايد. تُعرَ 

bleaching: spîkirin   َبييضت .  

الَمْعنى في  رة، أو التَّخفيف منسارة الُمتصوَّ اللة لإلشارة إلى الخَ دَ ِعْلم الأحياناً في  يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ 

 اً في النَْحِويّة.عد  التبييض ُعْنُصراً مهمّ اللّي. غالباً ما يُ َغي ر الدَ َكلِمة نَتيجة للتَ 

bleeding: xwînandin(xwînherk) . نَزيف 
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ْصوات ِعْلم األَ ياق إدخاله في سِ  تم  يَ التَّْوليدي لتنظيِم القاِعدة،  في التَْحليِل اللَغِويّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

زيف هي إحدى الحاالت التي . َعالقَة النَ القَة الَوظيفيَّة بين القَواِعدقمي، لإلشارة إلى نَْوع من العَ الرَ 

(، وبالتالي Bي الذي تُطبَّق عليه قاِعدة الحقة )هَْيَكلال تَْمثيلإزالة ال ( إلىAي فيها القاِعدة السابِقة )تؤدّ 

 جبُ يَ  A، فإن القاِعدة X ⇒ Yمن األُنموَذج  Bْوليدها. إذا كانت القاِعدة دد النَماِذج التي يُْمِكن تَ ل عَ تُقلَّ 

. في هذه الظروف، Yو  Xزة عن متِميّ  Z، و Zن تتضمَّ  W َحيثُ ، W ⇒ Zعلى الَشكل  أن تكونَ 

زيف. من النُ  لهذه القَواِعد أمر التَْرتيب الَخطي يُسمَّى، وBق بـ زيف فيما يتعلَّ النَ  قاِعدةَ  Aالقاِعدة  تُسمَّى

 .التغذيَّة عكسه زيفُ النَ  نزف األخرى )نزيف ُمتَباَدل(.كلَّ قاِعدة تَ  في َزْوج من القَواِعد أنَّ  اً مكن أيضالمُ 

blend: tevlihevî . الدَّْمج)النَّْحت(    

لطات من نشأ خَ ة. قد تَ َجديدتَْعبيراِت َوْحَدة مع بينهما من أو الجَ عاقُب زاُمن والتَ في تَْشكيِل الَكلِمة، التَ 

ة. الَكالم(في ير الَمقصود )خطأ قد أو الالوعي غَ وء الفَ سُ   َحيثُ لطات التَْركيبيَّة، ين )أ( الخَ تَْمييز بَ  ثَمَّ

تطابقين، أو فيهما َعناِصر الُجْزء األخير من الَكلِمة األولى والُجْزء األول من الَكلِمة الثانيَّة مُ  يكونُ 

د، يَ لمة(تح حُ فُ  لمة": أيّ تحُ )مثل: "فَ ليمةسَ  نطوي على تَْقسيم الَكلِمات )خلطات حقيقيَّة(؛ )ج( . )ب( التَّجد 

 .ُمماثِل )عاِمل. فاِعل. كاِمل(  فيها اِْستِْبدال َكلِمة أساسيَّة بقوام   تم  التَْشكيالت الُمتَشابِهة التي يَ 

blending: tevlîhevkirin . اإلْدماج 

تحّدان عادةً، وذلك َوفقًاً الُعْنُصران اللذان ال يَ  تحد  يَ  َحيثُ في تَْحليِل التَّْركيبات النَْحِويّة والُمْعَجميَّة،  َعمليَّة

 ة )َمزيج (. َجديدلقَواِعد اللَُغة داِخل َوْحَدة لَغِويّة 

blocking: lempere . astengkirin(pêşgirtin) . َحِجب     

ه قال إنَّ دم تَْطبيِق القاِعدة التَّْحويليَّة. يُ في القَواِعِد التَْحويليَّة الكالسيكيَّة لإلشارة إلى عَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 المِة الُجْملَة. دوث خاّصيَّة ُمَعيّنة في عَ حُ  تَْطبيقها على ااِلْشتِقاق بَسببِ  القاِعدة إذا تعذَّرَ  يحظ رُ 

block language: zimanê lemperî  ُظرَغةُ الحَ ل .  

ياقات رة في سِ في بَْعِض األوصاف النَْحِويّة لإلشارة إلى اِْستِخدام البنى الُمختصَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ، قف..اِت جاه واحد الشائِعة: خروج، تهأمثلمن أو الِعباَرة. للَكلِمةِ  اصٌّ خ اِْستِخدامٌ  هو التَّواصل الُمقَيَّدة، أو

blocked vowel : dengdare girtî( bzwên) الّصائُِت الُمْغلَق 

  اِمت  في الَمْقطَِع نفِسه.الّصائُِت المتبوُع بصَ 

Bloomfieldian: Bloomfieldian . بلومفيلديَّة 
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لى إ تُشيرُ ( . البلومفيلديَّة 2646-2778اللَغِوّي األمريكي ليونارد بلومفيلد )هذه المدرسة إلى  تُنسبُ 

 بلومفيلد أحدُ ، وال سيما في أمريكا، كان 2612و  2632 عاميرت بين طوَّ كر التي تَ َمْدَرَسة الفِ 

. الظواِهر اللَغِويَّة ِدراسة نهج  َموضوعي فيُعدَّ أول الداعين إلى إِْتباع مَ ومؤّسسي البِْنيَِويَِّة األميركيَّة. 

على الوسائل الذاتيَّة في  من المناهج التي تعتمدُ  الكثيرَ  أملى عليه التزامه بالَمْدَرَسة السلوكيَّة أن يبعدَ 

لوكيَّة الَمْدَرَسة الس   ْتباعِ ألمي ُمنَظَّم. كان بلومفيلد من عِ  وإخضاعها إلى تَْحليل   المدروسةِ  اللَُغةِ  ِدراسة

حصر عمله في ُمراقبة الظواهر قل، وسابير على العَ  تركيزَ  رفضُ ه يَ اللَُغة، مما جعل ِدراسةفي 

 ثير" و"ااِلْستِجابة".الخاِرجيَّة القابلة للقياس، والتي يُْمِكن فيها تَْطبيق َمْبدأ "المُ 

وساهم في  ،بلومفيلد في إطار تَْطبيق األساليب األلسنيَّة الحديثة على طرائق تَْعليم اللُغات ملَ عَ 

وفي إعداد الُمعلمين. ساهم بلومفيلد بتحضير برامج تَْعليم  ،اللَغِويَّة الُمكثّفة ِدراسةال بَرناَمجوضع 

لَُغة ِعْلم الُمتُمباِشر بين ة إقامة اِت صال ورعلى ضر اللُغات األجنبيَّة، أيام الحرب العالميَّة الثانيَّة. أصرَّ 

اللَُغة واللجوء إلى  فّ الميذ، في صّ من التَّ  قَليلدد الاعتماد العَ  ي هذه اللَُغة. مما أوجبَ ُمتََكل مة، وبين الثاني

 . لغويال   رِ َمخبَ ال

body language: zimanê laş .  َدسَ لَُغةُ الج   

 ريزيَّة واعيَّة، أو تَقليديَّة.تَْعبيريَّة  إما غَ سُد بحركات  قيام الجَ 

Boolean: Boleyanî . البوليانيَّة 

الَعالقَات  تَْمثيلِ فيه الُرموز الَمْنِطقيَّة ل ياضي تُْستَْخدمُ ياضي )نَْوٌع من الَجبر الر  من الَمْنِطق الر   حٌ ُمْصطَلَ 

(، 2796-2721جورج بول )G.Boole عالم الرياضيَّات اإلنجليزي ميت باِْسم ات(. سُ َمْجموعبين ال

ُح الُمقترَ  َحيثُ في اللَغِويَّات الحاسوبيَّة وأَْنواع ُمَعيّنة من الدَّالالت،  واسع   على نِطاق   اُْستَْخدمَ  حات توض 

الَمْنِطقي ذو أهميَّة خاّصة في الث األساسيَّة، و، أو، وليس. الَجبر مليَّات الَمْنِطقيَّة الثَ الُمْرتَبِطة بالعَ 

 Booleanدائِل الُمنفَِصلة الُمتَباَدلة، مثل الس مات الث نائيَّة. )يُنظر في: تعامل مع البَ االت التي تَ الحَ 

function) 

Boolean function: peywerê Boolean  َظيفةٌ البوليانيَّة .الو  

ة هي ثلة الُمهمَّ (. األمْ 2أو  2طأ" أو )" أو "خَ َصحيحججها وقيمها في "تقَْبَل حِ  يُْمِكن أنْ  هي َوظيفةٌ 

ْبطِ الحقيقة لعَ  وظائفُ   في: رُ ظَ نْ في في الَمْنِطق ااِلْفتِراضي. )يُ والتَّضمين والنَّ  والتَّداُخلِ  مليَّات الرَّ

Boolean.) 

bootstrapping: bikişîna pêlave ذاء . إلباُس الحِ    

بعمِل استقطاعات حول فيه األطفاُل  ح، يقومُ ُمقترَ  هو إِْجراُء اكتشاف  َغِة الطفل، اِْكتِساب لُ  ِدراسةفي 

 األطفالَ  أنَّ  اللّي، يُعتقدُ فز الدَ اَغة. في الحالالت أو بِناءات لَُغة من ُمالَحظاتهم على اِْستِخدام اللُ دِ 
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طاء على العَ  نطوي: يَ على َسبيِل الِمثاِل ، وااِلْستِيعاب الليَّة تساعدهم على الفَهمِ دَ  ات  َمْعلُوميَْستَْخدمون 

 .  "دايانح، وهَ مِ "

Bopp Franz :  بوب فرانز 

ة ة والعربيَّ فارسيَّ ِعْلم الإلى باريس، تَ  دينة ماينز األلمانية، ثم انتقلَ د في مَ لِ وُ  ،(2798 -1791) 

قارنته ة ومُ كريتيَّ نسَ لغة السَ ال   صريفظام تَ ذكرته في نِ ة. في باريس أنشأ "بوب" مُ كريتيَّ نسَ ة والسَ بريَّ والعِ 

 ة. وبذلك أصبح أحدُ رمانيَّ ة والجِ ة والفارسيَّ ة والالتينيَّ لغات اليونانيَّ عروفة في ال  رفية المَ ظمة الصَّ باألنْ 

بدقة نهجه العلمي  رف. امتازَ صَ  علميٍّ دراساته بطابع   بغَ ه صَ يمكن القول إنّ  قارنة.د المُ واعِ ؤسسي القَ مُ 

 والموضوعي.

وروبية(، قارن بين اللغات يّة األقارن للغات الهند)النحو المُ هوله كتاب ضخم شهير 

ة ة القديمة والقوطيَّ ة والسالفيَّ ة والليتوانيَّ ة والالتينيَّ ة واليونانيَّ ة واآلراميَّ ة والزرادشتيَّ كريتيَّ نسَ السَ 

لغات ديد من ال  ة في العَ الصيغ النحويَّ  على أصلِ  ه الوقوفَ كان هدفُ (. 2733ة ) وذلك بدءاً من واأللمانيَّ 

غة عة عن لُ تفر  كريتية، بل اعتبرها جميعها مُ نسَ قارنتها بنظيرتها في اللغة السَ ة من خالل مُ األوربيَّ 

 ماتها.ديد من خصائصها وسِ حافظة على العَ ة تمّكنت من المُ كريتيَّ نسَ السَ  أصيلة واحدة، وأنَّ 

borrowing : deynkirin . اِْقتِراض 

أخرى .  قترضت من لُغات  أُ  إلى ُمْفَردات   في اللَغِويَّات الُمقاَرنة والتَاِريخيَّة لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ة.رديَّ ومثلها في اللغة الكُ  : تلفون، إنترنيت، موبايل...ةربيَّ العَ  قترضات في اللغةِ ن أمثلة المُ م

borrowed meaning: wateya deynkirine . َمْعنى ُمستعار 

 يُعاُد تَْفسير الَمْعنى األصلي أو يُوسَّع في ضوِء معناه األصلي . كنْ َكلِمةٌ ُمستعارةٌ من لَُغة  أجنبيَّة، لَ 

bottom-up: jêrîn . تَصاُعدي 

ِة فروع  من اللِسانيَّات، هو إِْجراٌء أو أُنموَذج يبدأ بأْصَغر الَوحدات ال َوظيفيَّة في التََسْلُسِل الهَرمي في ِعدَّ

 كبيرةويبدأ في َدْمجها في َوْحدات أكبر؛ َعْكس ااِلت جاه من األعلى إلى األسفل، الذي يبدأ بتَْحليِل َوْحَدة 

ورفيمات أو بدأ بالمُ . على َسبيِل الِمثاِل، في القَواِعد النَْحِويّة، النَماِذُج التي تَ اً إلى وحدات أْصَغر تدريجي

تلك التي تبدأ أما ، غيرة إلى وحدة أكبرمن وحدة صَ  الَكلِمات هي "القَواِعد النَْحِويّة من أسفل إلى أعلى"

 هي "القَواِعد النَْحِويّة من أعلى إلى أسفل". فّص من الُجْملَة، أو من النَّ 

bottom up vs top down: jorîn hermber jêrîn . تَصاُعدي ُمقابِل تَناُزلي 

 تَْحديدبدأ فهم اللَُغة من التَّصاِعديَّة، يَ  َعمليَّةحول االستراتيجيَّاِت التَّْحليليَّة في ُمعالَجِة اللَُغة. في ال رضيَّةٌ فَ 

عاني الُمحتملة والوظائف النَْحِويّة والفِئات، للمَ  اً تَْحليلها وفق تم  والتي يَ  ،زاتف  كُمحَ فرديَّة الَكلِمات ال
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حايل على التَنازليَّة التَّ  َعمليَّةحات األساسيَّة الُمحتملة. بينما تُحاول الالُمقترَ ويُستخَدم كأساس  لبِناِء 

تنفيذ  ه يجبُ في اللَغِويَّات الحاسوبيَّة أنّ  نَ بيّ ْعبيرات الُمتراِدفة. تُ في التَّ  خاصٍّ  نشأ بَشكل  شاِكل التي تَ المَ 

 ق في ُمعالَجة اللَُغة البشريَّة.طبَّ ه يُمكُن أن يُ نفسَ  الشيءَ  ف على الَكالم. يبدو أنَّ االستراتيجيتين للتعر  

bound: girêdayî . ُمَحدَّد . َمْربوط 

هو المورفيم الذي ال يُْمِكن فصله فالمورفيم الُمقَيَّد كُجْزء  من تَْصنيف المورفيمات؛  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 لواحقالوعن الَجذر، وهو الذي ال يقوم بنفسه، بل يبقى في حاجة إلى غيره. مثل الضمائر الُمتَِّصلة، 

يقوم بنفسه من غير حاجة إلى غيره فهي قائمة َعْكس المورفيم الحر  الذي  والدواخل والسوابق وغيرها.

 ْسماء الموصولة و األََدوات وغيرها.، مثل أَْسماء اإلشارة واألَ بذاتها

bound morpheme: peyvsaziya girêdayî . مورفيٌم ُمقَيَّد 

 يره،إلى غَ  ذر، وهو الذي ال يقوم بنفسه، بل يبقى في حاجة  هو المورفيم الذي ال يُْمِكن فصله عن الجَ 

ْرفيَّة من الحَ ومائر الُمتَِّصلة، والزَّ من ذلك: الضَ  المات التثنيَّة لواحق، وعَ وابق والَ واشي والسَّ ائد الصَّ

 مع .والجَ 

boundary marker: nîşana tixûb . َعالمةُ الُحدود 

 هايتها. مورفيم، َمْقطَع، َكلِمة( أو نِ من حدُث في بِدايَة َوْحَدة لَغِويّة )تَ  صوتيَّةٌ  ظاِهرةٌ 

boundary-symbol: tixûb- hêma   َرْمز.  - ُحدود    

يَّة، على َسبيِل الِمثاِل، هَْيَكلإلى الُحدود بين الوحدات ال الُمْستَْخدمة في القَواِعد التَْحويليَّة لإلشارةِ  الرموزُ 

 #.كتب+ ال + كاتب+ ال+رواية#  مثال:َعناِصر ِسْلِسلَة )+(، أو ُحدود السالسل )#(، 

boundary tone: dengê tixûbî  . نَْغمةُ الُحدود  

ن الُجَمل الفِْعليَّةنغيمفي بَْعِض تَْحليالِت التَّ لَهجةٌ ُحدوديَّة  تم  . يَ ، نَْغمةٌ َمْوِضعيَّة عادةً تكون على حافَّة ُمَكو 

عب ُر في الُحدود، وتُ  اً هام اً لها دور ( باعتبار أنَّ Lرجات الُمْنَخفِضة )( والدَّ Hة )رجات العاليتَْمييز الدَّ 

ؤال  ق في الَمْقطَع جميَّة لتَْعريف نَْغمة تتحقَ المة النَّ العَ  وااِلْستِْمرار. تُستخَدمُ عن وظائف مثل التأكيد والس 

 ٪(. H ،٪Lِعباَرة ) في َمْقطَع  بنَْغمةً ترتبطُ  اِْستِخدام رمز٪ إلظهار أنَّ  تم  *(، ويَ  H * ،Lالَمنبور )

boundedness: tixûbî . (sînokirî) .(girtîgehê) (تَْحديد)الالتَّقييد .  

وتيَّات الِمتريَّة، مْعلمة َشكِل الِعْلم الفي  األقدام الُمقَيَّدة على أكثر  تَْحتَويْوزيع الضغوط. ال قدم تَحكم تَ صَّ

من َمْقطَعين أو ثالثِة َمقاِطع، وتَندِرُج الضغوط ضمن مسافات  َمْحدودة  من بَْعضها ومن حواِف الَكلِمة. 

غط.ي قيود في الَحجم أو على تَ دين أال يوجد لدى القدمين غير الُمقَيَّ   ْوزيع الضَّ
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bounding theory: dîmaneya tixûbkirine .   تَْحديدنَظريَّةُ ال

َدة الُموسَّعة الُمنقَّحة )ُمْصطَلَ  ( للقَواِعِد التَّْحويليَّة. تتعامل هذه RESTٌح ُعِرض في النَظريَّة الُمَوحَّ

الت  ُمَعيّنة . هذه النَظريَّةُ حليَِّة لتَ روِف المَ مع قيود الظ   النَظريَّةُ  ُحدوداً في َمجاِل قَواِعد الحركة.  ضعُ تَ  َحو 

َر أكثر من حاجز  عبُ َحركيَّة يُْمِكن أن تَ  َعمليَّةه ال توجد َمْبدأها األساسي  السَّطو، الذي يَنص  على أنَّ 

 واحد. 

bow-wow theory : dîmaneya bow-wow   واو)ُمحاكاة الطَبيعة( .  –نَظريَّة باو  

الَكالَم نشأ من خالِل تَقليد الناِس ألَْصوات  ظريَّات التي تُحاول تَْفسيَر أصوِل اللَُغة، ترى أنَّ إحدى النَّ 

 يوانات. الطَبيعة والبيئة، والسيما أَْصوات الحَ 

box diagram: dîyagram qûtîk . ندوق   الَرسُم التَّْوضيحي للصَّ

 توافقُ تَ  ل الهَرميَّة للُجَمل.لتَْوضيِح الهياكِ  يُْستَْخدمُ  تَْمثيلخطيطي هو َشكٌل من أَْشكاِل الالّرسُم التَّ 

نات ة من الَرسم التَّخطيطي للصندوق مع الخطوات الفَ ُمْختَلَفاُت الستويالمُ  رديَّة للتَْقسيم في الُمَكو 

الِعباَرة  هَْيَكلر للَشَجرة، وقَواِعد ياني الُمناظِ ة للَرسم البَ ساوييَّة مُ هَْيَكلالُمباِشرة. تكون الُمَخطَّطاُت ال

 والموسومة بين األقواس .

brace construction: avakirina bingirt . بِناُء الدَّعامة 

ة من ُمْختَلَفإلى الفصل الَمْوِضعي لألَْجزاء ال يُشيرُ لتَْرتيِب الَكلِماِت األلمانيَّة والهولنديَّة  األساسي   الَمْبدأُ 

 ختلُف تَْشكيُل بِناء الدَّعامة وفقاً للُجْملَة ونَْوعِ الدَّعامة.التقدير، أو الَعناِصر األخرى من الُجْملَة. يَ 

brachylogy: kurtzanî . )اإليجاُز بالَحْذف)التَْعبير الُمْختََصر  

ٌد لألفكار األساسيَّة. وبمعناه  lógosبَمْعنى قصير +  brachýs ) إغريقيَّة  بَمْعنى َكلِمة (. إغفاٌل ُمتعم 

 .يء بطَريقة ُمْختََزلة قدر اإلَمكانعن شَ  الواسع هو تَْعبيرٌ 

bracketing: kivandin . تَقويس 

لتلك  ُمشابهة   ِسلَة  من الَعناِصر، بطَريقة  في اللَغِويَّاِت لعرِض البنيِة الداِخليَّة )الهرميَّة( لِسلْ  تقنيَّةٌ تُْستَْخدمُ 

إلى َسبب   تُشيرُ كل  َزْوج  من األقواس ببطاقِة  الُمْستَْخدمة في الرياضيَّات والَمْنِطق الرمزي. قد يرتبطُ 

 ،: ]القِطّ[ الَموضوع(الملكَ  في ُجْملَة )رأى القط   نَْحِوّي لوجودها )أقواٌس َمعقوفة(؛ على َسبيِل الِمثالِ 

 ]الَملك[ الكائن . ،]رأى[ الفِْعل

bracketing paradox : nakokîya kivanîyê . ُمعارضةُ التَّقويس  
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في الحاالت التي يكون فيها كل  طَريقتين غير ُمتوافقتين  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ْصوات التَّْوليدي، ِعْلم األَ في 

  .ذع الجِ ب ، وهذه البادئة تلتصقُ فات، وليس باألَْسماءق بالص  هي بادئة تتعلَّ  -unلقَواِعد الطلب. مثال: 

branch: liq . tax. bwar .    فَْرع 

ْبط بين نِ  روع هي خطوطُ َشكِل ُمَخطَّط َشَجرة، الفُ  علىالبنيِة النَْحِويِّة للُجَمل  تَْمثيلُ  قاط نِ  من قطتينالرَّ

 التَّفَّرع.

branching: liqekirin(taxkirin) . lêciyabûnewe  . تفَْريع   

ُل هُويَّةُ الَرسم التَّخطيطي في اللَغِويَّات لإلشارة إلى وصالت  َخطيَّة  تَنازُ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ليَّة تَشك 

 ع. ألشجار أحياناً بقَواِعِد التفَرّ الِعباَرة التي تول ُد مثل هذه ا هَْيَكلقَواِعُد  تُسمَّىالشََّجري. 

branching quantifiers: çendereyên (jimarên) liqekirin  . َعة   الكميَّاُت الُمفَرَّ

دة، إذ تأخذ كَ دَّاللة لتكويِن نِطاق  غير َخطي لمقاييس كَ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ميتين أو أكثر ميَّة ُمتََعد 

 كانسُ ظم عمُل، لمثال اسبيعلی قاً آخر. نِطا فس البَْند، ولكن ال يأخذ أي ِمْقياس  كميٍّ من النِطاق في نَ 

 م .بعضهون ية يحبّرالقَ 

breaking: şikandin .  َرسِ ك  

دد  من التََّغي رات إلى عَ  لإلشارةِ  J.Grimm غريم ٌح في اللِسانيَّاِت الُمقاَرنِة التَقليديَّة، اْستَْخدمهاُمْصطَلَ 

كِة االستيعابيَّة ال [ إلى i ،uنخفاض من ]الُن بَْعض األمثلة االِجرمانيَّة. تتضمَّ ة في اللُغاِت ُمْختَلَفالُمتََحر 

[e ،o.] 

breath group: koma bîhn   ةُ النَفَس .َمْجموع  

وت في أثناء التَّحد ث، من خالل  تَْحديد  فرضُ يَ  نََمطَ التَّنفُسِ  ، إذ أنَّ تهاوُمدَّ  نفُسَمكان التَّ  تَْحديدامتداِد الصَّ

وتيَّة والنَْحِويّة والدَّالليَّة. كما ذات صِ  ِسْلِسلَةً من الَوْقفَات في الَكالم، التي يجب أن تكونَ  لة بالبنيِة الصَّ

 ع.ضَ أوائل وْحدات النُْطق عند الرُ  تَْحديدل ح كوسيلة  ُمْصطَلَ اُْستَْخدم هذا ال

breathy : bêhnî . الِهث 

وتّي لجودة يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وت، على أساس المَ  في التَّْصنيف الصَّ  يُشيرُ ْفَصليَّة والسَّمعيَّة. عايير المِ الصَّ

 .قَليالً بالمرور عبر ِمنظار َمْفتوح   هَواءَصوتّي ينتُج عن الَسماح لُجْزء  كبير من ال تَأثيرالتَّنفُس إلى 

bridge: pirr  . الِجْسر  
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ويلة سافات الطَّ باستخراج المَ  من األفعال التي تسمحُ  فِئة  إلى  في القَواِعد لإلشارةِ اً أحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

مع األفعال غير الِجسريَّة، مثل األفعال  تتناقضُ  ،"القول"األفعاُل الِجسريَّة، مثل  من مالحقها األساسيَّة.

 (.bridge verb في:س الَصعداء . )ينظر القَْهقَهة وتَنف  والُمرفقة مع الَكالم، الهَْمس، 

bridge verb: lêkerê pirr . فِْعُل الِجْسر  

االستخراج من بللتَْعبيِر عن األفعاِل التي تسمُح  2683في عام  N.Erteschikٌح أدخله ُمْصطَلَ 

 .في األعلى ( bridge الُمكم الت الَمْحدودة. )ينظر في:

British English: Îngilîziya Brîtanî  البريطانيَّة .اإلنكليزيَّة   

، اعتماداً على الخلفيَّات اإلقليميَّة اث بها في بريطانيتحدَّ ة لَّهَجات يَ َمْجموعح ُمْصطَلَ يُقَصد بال

 ين.ُمتََكل موااِلْجتِماعيَّة لل

broad: firreh  . )واسع)َعريض  

ي ق". يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وتّي. النسخ "الواسع" أقّل تفصيالً من النَّسخ "الضَّ  في تَْصنيِف أَْنواع النَّسخ الصَّ

Broca’s aphasia: ne axaftina Broka . ُحْبسة بروكا 

ُحْبسة بروكا هي اِْضِطراٌب اللَُغة . (2772-2704رنسي بول بروكا )الفَ اح ميت على اِْسم الجرَّ سُ 

نة والعَ بالُجَمِل الُمتشظيَّة، التي تَ  زبة التي تتميّ الُمكتسَ  المات تكّون بَشكل  رئيسي من الَكلِماِت الُمضم 

فَويَّة أو الَمْكتوبة مدى اختالل فَ  طة، أو الغائبة، والعالمة المورفولوجيَّة )النَّجميَّة(. إنَّ الُمبسَّ  هم اللَُغة الشَّ

 (.:Broca’s areaإلى آخر. )ينظر في  ريض  من مَ  والِكتابِيَّة يختلفُ 

Broca’s area: ware(serge) Broca . َمْنِطقة بروكا   

اح الفرنسي بول بروكا ) ح ُمْصطَلَ هذا ال يُشيرُ (، 2772-2704ُسمي هذا ااِلْسم على اِْسِم ُمكتشَّفَه، الجرَّ

وتيَّة التي تقع في قاِعدة التلفيِف  الثالث في النصف إلى َمْنِطقة  قشريَّة ُمْرتَبِطة بوظائف الَحركات الصَّ

األيسر من الدماغ. يعتقد بروكا أنه يُْمِكن تتبع قدرِة الَمرء على الَكالم في هذه الَمْنِطقة، ونسبت اآلراء 

ة لفقداِن ُحْبسة بروكا ل  (.Broca’s aphasiaفة في هذه الَمْنِطقة. )ينظر في : آلالُمبكر 

Brugman, Karl : كارل، بروجمان   

على األستاذية لدى عالم اللغة اليونانية القديمة وحضارتها  2788حصل سنة  ،(2626 -2743)

جيورج كوتيوس في ليبزج ثم أصبح أستاذاً كرسياً لفقه اللغة الكالسيكي في جامعة فرايبورج في 

حين حّول كرسي تدريس جيورج كورتيوس إلى كرسي  2778برايسجابو. ثم عاد إلى ليبزج سنة 

 ( سنة في ليبزج. 42. عمل حوالي )2626لهندوجرماني وحتى وفاته لغة اِعْلم التدريس 
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buccal: kûrahî . )تَْجويف)فَْوهي 

دقيَّة"(، ولكن في كثير ْصوات كبَديل  للشَّفَوي )كما في "تَْجويف الشَ ِعْلم األَ أحياناً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ّد. داِخل تَْجويف الخَ  اً الَمصنَْوعة خصيصإلى األَْصوات  لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ من األحيان 

bunching: komkirin . تَجميع 

اً ن يكون فيه جسُم اللِساِن ُمرتفعْصواِت اللَْفظيَِّة لإلشارِة إلى َمْوِضِع لِساِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وت، كما هي الحال في )ُمكبَّالً  اً شدودومَ  [، iالصوائِت القريبة )على َسبيِل الِمثاِل، ]( في أثناِء إنتاِج الصَّ

 [u و ،)]المِ  االحتكاكيَّات[ على َسبيِل الِمثاِل( ْفَصليَّة في الَمْنِطقِة الَحنَكيَّةà.الَمْفتوحة )] 

bundle: destek . ُحْزَمة 

َمْدَرَسة براغ، يُنظر إلى  ْصوات لتوصيِف َمْفهوم واحد للفونيم: َوفق ُمقاَربةِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وت على أنَّ  وتيَّة الُمِميَّزة. على َسبيِل الِمثاِل، يُْمِكن اعتباره فونيماً   ُحزمةه الصَّ من الَخصائِص الصَّ

 هموس...فوي أسناني، مَ وت شَ من مثل: )ف( صَ  ، أَْسناني. إلخ.مات: ساِكن، اِْحتِكاكييجمع سِ 

burst : teqîn   ِْنفِجار .اال  

وتيَّات لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وتيَّة التي تحدثُ  في الصَّ ْرَوة قصيرة ُمفاجئة من الطاقِة الصَّ  عند إلى ذ 

 فجأة وبقوة. هَواءوت)ط( حبس، ثم إطالق المثل : صَ  بَْعِض األَْصوات . إصدار

byname: binav . بااِلْسم 

اِلْستِْبداله  اً الهُويَّة، وأحيان تَْحديدِعدة في ااِلْسم الشَّْخصي للُمساااِلْسم الُمستعار، اِْسم إضافي، يُضاف إلى 

 طربين .. على َسبيِل الِمثاِل، أَْسماء المُ اً تمام
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(C) 

 

C : C 

ل ِعباَرةٌ عن رأِس  فَة وحرف  فِئةيرتبطُ هذا ااِلْختِصاُر بفكرِة أن الُمكم  َشبيهة بااِلْسم، والفِْعل، والص 

، الذي CPعادة ما يشار إليه باِْسم ″  C ″. Cو  Ccر، مع فئتي َشريط ُمْفَرد وفئتين ُمْزَدِوجتين، الجَ 

 يُعد  أكبر َوْحَدة في التَْحليِل النَْحِوّي )الَرمز األولي( .

cacophony: dengek nehevkirin(neliheve dengî) .  ّتَنافٌُر َصوتي  

وت الَمريض(. الخالُف اللغَ  kakophōnía )إغريقيَّة  عن َمزيج   ةمالناجِ  ىِوّي أو الموسيقبَمْعنى الصَّ

 قبول من األَْصوات. غير مَ 

calque: werger(qirdarî) . اِْقتِراض 

تُتَرَجُم  َحيثُ في اللَغِويَّاِت الُمقاَرنة والتَاِريخيَّة لإلشارِة إلى نَْوع  من ااِلْقتِراض،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ة. َجديدفي اللَُغِة ال فِئةالَعناِصُر المورفيميَّة للَكلِمة أو الِعباَرة الُمقتَرضة إلى ُمراِدفات ُمتكا

candidate: namzêd(hilbijer) . ُمَرشَّح 

حين، الُمَرشّ ة من َمْجموعإنشاء  تم  إلى أُنموَذج  في إخراج  ُمحتَمل. يَ  يُشيرُ ٌح في نَظريَِّة األمثل ُمْصطَلَ 

 دد  من االْنتِهاكات. ويُقيَُّم بعد ذلك للعثور على الخيار األمثل، الخيار الذي يضُم أقّل عَ 

canonical: hêmakirin (عنواُن ااِلْعتياديرميز)التَّ ال .  

وتيَّات، لإلشارِة إلى الَشكِل اللَغِوّي الَمذكور كقاِعدة  أو ِمْعي ار  ألغراِض تَْطبيٌق في اللِسانيَّاِت والصَّ

وتيَّة العاديَّة في اللَُغة، ِعْلم األَ الُمقاَرنة. في  ْصوات، على َسبيِل الِمثاِل، يُشار عادةً إلى الَمقاِطع الصَّ

 نََمطا "َمْقطَعيّاً.  CVC( أو بِنية CVلَحرُف الساِكن )ل

وتّي النََمطي للمورفيمات في اً ُح أحيانُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ في المورفولوجيا،  لإلشارة إلى الَشكل الصَّ

 ( .CVCVاللَُغة )على َسبيِل الِمثاِل 

cant: durûtî(durû) . لَْهجةٌ فِئويَّة 

ُف عن اللَُغِة القياسيَّة وال سيما في ة  َمعزولة  اِْجتِماعيّاً، تَنحرِ َمْجموعريَّةُ لُح أو اللَُغةُ الس  ُمْصطَلَ ال

  (. argot الخاّصة. )مثل الثلج للكوكايين( . )ينظر في:ُمْفَرداتها 
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capital vs small: tîpên gir û biçûk . األحرُف الكبيرةُ والصغيرة 

 بيرة  روف  كَ حُ  ثَمَّةل. ماثِ غير  مُ رف  صَ حتوي على حَ بير يَ رف  كَ كل  حَ جديَّة، فَ نظمِة الِكتابَة األبْ أَ  ضاعفُ تَ 

جديَّات الالتينيَّة أو اليونانيَّة أو السيريليَّة، ة على األبْ ظمِة الِكتابَة الَمبنيَّ في جميِع أنْ  صغيرة   وأحرف  

، عالمفي األَْسماء األ األحرُف الكبيرةُ  التوراتي(. تُْستَْخدمُ  صّ )النَّ  Khusuriوكذلك في نُصوص 

 وبِدايَة الُجْملَة.

capacity : hêz (kanîn) . twananî . قُْدَرة 

ة ِة التَّْوليديَّة للقَواِعِد النَْحِويّة. إذا كانت ِسْلِسلَ درلَُغة التَّْوليدي، لإلشارِة إلى القِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

عيفة. إذا متلُك نفس قدرها تَ ةٌ ُمتطابقةً من الُجَمل، يقال إنَّ َمْجموعل د من القَواِعد النَْحِويّة تُوَ  ِة التَّْوليد الضَّ

 القِدرة التَّْوليديَّة القويَّة. سَ فْ لديها نَ  ي للِسْلِسلَة، عندئذ يقال إنَّ هَْيَكلفِس الَوصف الإلى نَ  تفيضأُ 

cardinal: hejmarîn  َّرقيم .الت  

، إلخ. 0، 2األرقام  فِئةِ إلى  ٌح تَقليدٌي أُحتفظ به في بَْعِض نَماِذج الَوصِف النَْحِوّي، لإلشارةِ ُمْصطَلَ 

 األرقام الكارديناليَّة )أو "الكارديناالت"( تتناقُض مع األرقام التَّْرتيبيَّة األول والثاني، إلخ.

cardinal number: hejmarek navîn .  ّالَعَدُد التَّْرقيمي 

األساسيَّة واحد، اثنان، ةٌ فَْرعيَّةٌ من األرقام: األرقاُم َمْجموع. بَمْعنى محوري ( cardinalis )التينيَّة 

  ثالثة ... إلخ.

cardinal vowels : dengdarên resenî  . صائٌِت أْصلّي  

ة القياسيَّة، ابتكرها الموسيقي البريطاني دانيال قاط الَمْرِجعيَّ من الن   ةٌ َمْجموعالصوائِت الكارديناليَّة 

وتيَّة. يَ أَْصوات الحُ  تَْحديد(، لتوفير وسيلة دقيقة ل2698-2772جونز ) ن ظام الصوائت  ستندُ روف الصَّ

ف على أربعِة ُمستويَ  تم  ْفَصليَّة والسَّمعيَّة. يَ ة من األحكام المِ َمْجموعلى إالكارديناليَّة  ات نَظريَّة التَّعر 

اِلْرتِفاع اللِسان: )أ( أعلى َمْوِضع يُْمِكُن رفع اللِسان إليه بدون حدوث اِْحتِكاك َمسموع؛ )ب( أدنى 

ناطق ل إلى مَ مان الفراغ الُمتداخِ ستويين ُمتََوس طين، يُقس  ضع يُْمِكن للِسان أن يحقَّقه؛ )ج( و )د(، مُ و

من  ْقريب الشفاه، يتم  إنتاج أربعة أَْنواع  د مة اللِسان، وبدون تَ ل. باِْستِخدام ُمقْفصَ ة في المِ ُمتَساويَ 

كة األوليَّة، ويَ الحُ  [. a[ و ]ε] [e]، [iهذه الرموز )من األعلى إلى الُمْنَخفِض( ] إعطاء تم  روف الُمتََحر 

ف على أربعة أَْنواع من الحُ لفي من اللِسان، يَ باِْستِخدام الُجْزء الخَ  كة الرئيسيَّة، تم  التَّعر  روف الُمتََحر 

ْقريب الشفاه. [، الثالثة األخيرة تشمُل تَ u[ و ]o]، w] ،[Ñ]إلى األعلى( ] دنى)من األ رمزُ والتي تَ 

 على التوالي. 7إلى  2باإلضافة إلى ذلك، يتم  ترميز كل  من هذه القيم األوليَّة رقميَّاً، من 
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حرف الكاردينال في الَرسم التَّخطيطي، أو حرف  ل في َشكلِ الن ظام الكامِ  تم  عرضُ عادةً يَ 

ك الُرباعي،ال ركة اللِسان صورة تَّْقريبيَّة للَدَرَجة واِت جاه حَ تمثَّل الهََدف منه إعطاء يَ  كاردينال الُمتََحر 

الَمْنِطقة التي تُجرى فيها الصوائِت الوسطى. البدَّ من  تَْحديدالخطوطُ اإلضافيَّة على  الَمعنيَّة. تساعدُ 

كة حقيقيَّة: فهي نِ  اً روف الكاردينال ليست حروفحُ  أنَّ   التأّكد من حفظها  َمْرِجعية ثابِتة، ال بدَّ  قاطٌ ُمتََحر 

د تعلمها، يُْمِكن لألَْصوات أن تْستَْخدمها لهر قَ ظَ  نع َمْوِضع الصوائت في لَُغة ما أو  تَْحديدلب. وبُمَجرَّ

الصوائت سوف تقع كلّها  يُْمِكن التأّكد من أنَّ  َحيثُ ة. بُمْختَلَفلُمقاَرنة الصوائت في اللُغات أو اللهجات ال

 ف  وفي َمكان ما داِخل ُحدود َمْنِطقة الكاردينال. يُْمِكن بعد ذلك اِْستِخدام عالمات التَْشكيل لتكوين حر

كة.  ُمتََحر 

Carib: Karibî . كاريبي 

َكلِمات فيها على خمسين لَُغةً في شمال أمريكا الجنوبيَّة وجزر األنتيل . تَْرتيُب ال تَْحتَويعائلةٌ لَغِويّةٌ 

 .OVS غالباً نظام تبعُ يَ 

Cartesian linguistics: zimannasiya Kartiyê . اللِسانيَّاُت الديكارتيَّة 

ُح يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويّين لإلشارة إلى نَ  حٌ ُمْصطَلَ  الفيلسوف  تَأثيرظريَّات أو أساليب لَغِويّة، توض 

نَْحِوّي بورت رويال. تأَثَّر تشومسكي باللَغِويّين التَقليديين ال( و2912-2169الفرنسي رينيه ديكارت )

الذين أهملهم أسالفه الُمباِشرون، فأحيا آراء الَمْدَرَسة الفَْلَسفيَّة العقالنيَّة التي سادت في القرن السابع 

وقع فيها األلسنيون  غالطة التيسها ديكارت. إذ أشار تشومسكي إلى المُ عشر والسيما آراء مؤسّ 

عن الَمباِدئ الفَْلَسفيَّة  -نهجيَّة العلميَّة الَموضوعيَّةبدافع من تصورهم اعتماد المَ  -ين عندما ابتعدواالبِْنيَِوي

المتأَثَرة بفكر "ديكارت" فدعا إلى ضرورة العودة إلى المسائِل التي أثارها القدامى وإعادة اكتشافها 

َعالقَة األلسنيَّة  ِدراسةْرف، صَ  ني علميّ نطلق ألسُ تشومسكي من مُ  نيَّة. طرحَ قالنطلقاتها العَ ي مُ وتبنّ 

 اإلنسانيَّة، السيما َعالقَتها بالفَْلَسفة. الُعلُومببقيَّة 

case: rewşe (tewende) )حالَة)إْعرابيَّة .  

النَْحِويّة من الَكلِمات  فِئةبَمْعنى سقوط(. ال ptosisبَمْعنى  سقوط أو عبور+ إغريقيَّة casus  )التينيَّة 

أنظمة  على الَوظيفة. قد تختلفُ  إلى َوظيفتها النَْحِويّة في الُجْملَة، والتي تعتمدُ  تُشيرُ الُمنَدِرَجة التي 

بعدد  اً حاالت اللُغات ااِلْسميَّة عمومتسميَّة  ُمْستَِمر. تتم   الحالَة من لَُغة إلى أخرى وتخضُع لتغيير  

 وروبيَّة.ة األيَّ يعاد بناؤها من الهنداالت التي الح

case grammar:  rêzimana rewş e . )نَْحّو الحالَة )أو اإلْعراب 

الليَّة أو الَعالقَات الحالَة الَعميقة" )األدوار الدَ ٌح عام للنظريَّاِت اللَغِويَّة التي تَْستَْخدُم َمْفهوم "ُمْصطَلَ 

الَموضوعيَّة( كوسيلة َمْرَكزيَّة لشرِح البنيِة النَْحِويِّة وكذلك َمْعنى الُجَمل. ُمقاَربة للتَْحليِل النَْحِوّي 
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( في أواخر الستينيَّات، في إطار التوجيه العام 2606ابتكرها اللَغِوّي األمريكي تشارلز فيلمور )ب. 

إهمال َمفاهيم مثل  تم  يَ  َحيثُ في المقام األول رد  فعل  ضد التَّْحليل القياسي للُجَمل، للقَواِعد النَْحِويّة. هو 

، إلخ. من خالل التَّركيز على NP ،VP َحيثُ الَموضوع، الكائن، وما إلى ذلك، لصالح التَْحليالت من 

الليَّة، ة من الَعالقَة الدَ أَْنواع هامَّ  ةِعدَّ  تَْمثيله يُْمِكن الدَّالالت النَْحِويّة، ومع ذلك، كان هناك شعور بأنَّ 

عب أو المُ  ح تِ المفتاح فتح الباب، فُ )ة من الُجَمل مثل َمْجموعستحيل التقاطها. والتي سيكون من الصَّ

ةعديدة، (بمفتاح، وما إلى ذلك البابَ  الرجلُ  تحَ ، فَ البابَ  تحَ الباب بالمفتاح، فَ  ُح أدوراً دالليَّة ُمستقرَّ ، يُوض 

غعلى  فتاُح "أداة"، ويكون الباُب الكياَن حالَة، يكون المِ  ِويّة. في كل  حْ م من تباين َسطح التراكيِب النَّ الرَّ

الذي تأَثَّر باإِلْجراء، وهكذا. إنَّ قَواِعد النَّحو تُضفي الطابِع الَرسمي على هذه النَّظَرة باِْستِخدام أُنموَذج 

نان، طَريقة )مالمح  تَأثيريبين  حساب الُمْسنَد األساسي للَمْنِطق الرسمي: البنيةُ الَعميقةُ للُجْملَة لها ُمَكو 

الليَّة ، واألدوار الدَ اً ل فيه َمْرَكزيَّ ( واالقتراح )الذي يعد  الفِعْ ق بالُجَمل ككلّ تعلَّ في، تَ نَ ال ،جانبال، الَزمن

 مع اإلشارة إليها، وتُصنّف كحاالت(. هَْيَكلَعناِصر ال هاتَْحتَوية التي يُْمِكن أن ُمْختَلَفال

ُمَعيّناً من الحاالِت الَعميقة التي تَشك ل إطار  اً دد(، يختاُر كل  فعل  عَ 2688ر )وفقًا لفيلموو

اللّي، سواء من األفعال والَعناِصر ة من التكافؤ الدَ الَة جوانب هامّ الح صُف إطارَ حالته. وهكذا، يَ 

الليَّة التي ِويّة بواسطة هياكل األدوار الدَ لتكافؤ )في الِصفات واألَْسماء(. تُحدَّد القَواِعد النَحْ األخرى مع ا

د بواسطة إطار الحالَة الخاّصة باألفعال الَمعنيَّة. تخضُع إطارات الحالَة لقيود  ُمَعيّنة، مثالً الحالَة تَُحد  

وظائف النَّْحِويّة على أساس الَعالقَاِت ال ُجْملَة. تُعيَّنُ  الَعميقة يُْمِكن أن تُحِدث مرة واحدة فحسب لكل  

 المواضيعيَّة. 

case theory: dîmaneya rewşê . نَظريَّةُ الحالَة)اإلْعراب(     

ة في نَظريَّة الحالَة: لَة. تُجرى التَْمييزاُت التالينَظريَّةٌ أساسيَّةٌ يُْمِكن لبَْعِض الفِئاِت الُمْعَجميَّة تعيين الحا

"الُمساِعد" يحكم  helfen( حالَةٌ تعتمُد على الَعناِصر الُمْعَجميَّة، على َسبيِل الِمثاِل. الفِْعل األلماني 2)

( حالَة تعتمد على 3( حالَة تعتمد على األدوار الدَّالليَّة )الَعالقَة المواضيعيَّة(؛ )0القضيَّة األصليَّة؛ )

فيليب هو في حالَة  َحيثُ ة من الَعناِصر الُمْعَجميَّة، على َسبيِل الِمثاِل. كتاب فيليب الوظائف النَْحِويّ 

genitive هذه النَظريَّة في "لُغات الحالَة" تُطبق على لغات مثل األلمانيَّة والالتينيَّة أكثر منها على .

 اللَُغة اإلنجليزيَّة.

catachresis: mecaz/nexweşxwar  َاذ .َمجاز أو ش  

حمل اِْسماً، بَمْعنى التَْطبيق التَْحليلي(. اِْستِخداُم َمجاز  بالغي لتسميَِّة شيء ال يَ  katáchrēsis)إغريقيَّة  

 رسي. )على النقيض من ااِلْستِعاَرة(: على َسبيِل الِمثاِل، "ذراع" الكُ 

cataphora: daxistin (paşverûtî) . َرْجعيَّة 
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ات الُمباِشرة بعد الَكالم. َمْعلُومإلى ال يُشيرُ بَمْعنى هبوط(. ُعْنُصٌر لَغِوّي  kataphorá) إغريقيَّة  

 مائر اِْستِْفهام.مائر ملكيَّة، وضَ مائر َشْخصيَّة، وضَ ن هذه الَعناِصر ضَ تضمَّ تَ 

catchword: têgotin(peyvger) .  َالتقاط كلمة(جانبيَّة قولةٌ م(   

ضاُمن إلى ؤث رة تساعد في جلب التَّ بَشكل  ُضمني حالَة ُمَعقَّدة. َكلِمة مُ  َكلِمةٌ شائِعةُ ااِلْستِخدام تفس رُ 

ما تكون َسبباً للجدل العام،  اً إيجابي، غالب تَأثيرئيسيَّة لها الَكلِمات الر ألنَّ  اً ات  في الُمْجتََمع. نظرَمْجموع

 ص، التَْمييز. رَ على َسبيِل الِمثاِل، القيم التَقليديَّة، تكافؤ الفُ 

categorematic expression: derbînwaz dabeşkirî . التَْعبيُر الفِئوي 

َمْعنى )ُمْعَجمي( خاّص  التَْعبيراِت الفئويَِّة هي تَْعبيراٌت بدون أيّ  أنَّ  َمْعلُومفي قَواِعد المونتاج، من ال

يريَّة( الليَّة )التَْفسالقَواِعد الدَ  تشملُ . قطعبر القَواِعد النَْحِويّة ف تُقدَّمبها. فهي ال تظهر في الُمْعَجم، ولكن 

أمثلة من التَْعبيراِت الفئويَِّة هي  اً.ة في الُمقتطفاِت األكثر اتساعاللّي للتعابيِر الفئويَّ الد تَأثيرالُمقابِلة لل

 .اتالَعطف، والَمقاالت والَكميَّ 

categorial grammar: debaşkirina rêzimanê. deste bendî.  ُّي  التَّصنيف النَْحو   

خوارزميَّة ال( ، هو كAjdukiewicz  1935 (نَْحِوّي وضعه الَمْنِطقيون البولنديون، من مثل اُنموَذجٌ 

 .Dو Y.Bar-Hillelو  J.Lambekَق على اللَُغة الطَبيعيَّة من قِبَل ب  حِة َشكل الُجَمل. طُ لتحق ق من صِ ل

Lewis  وR.Montague َرات ال تَْمثيل تم  . ي مة عمَّ ة للقَواِعد القطبيَّة بقَواِعد الفِئات المُ َجديدالتَّطَو 

َدة لل ُمَحّددة  فِئةرات الخاّصة بالقَواِعد القطاعيَّة بَمْفهوم تميُّز جميع الُمتََّغيّ لفئوي. يَ ْوحيد اتَ والقَواِعد الُمَوحَّ

رمُز أَْسماُء الفِئات في القَواِعد النقطيَّة إلى ة للبِناِء والدَّالالت. تَ ضافة إلى الُمعالَجة الُمتوازيباإل

 ْوزيعها ووظائفها النَْحِويّة. هّمة في توكنَتيجة  لجوانَب مُ  الَخصائِص التَّوافيقيَِّة للتَْعبيراِت اللَغِويَّةِ 

categorial unification grammar:debaşkirina yekgirtina rêzimanê.   تَّصنيُف النَّْحو التوحيدي

تحقَُّق فيها النَظريَّةُ النَْحِويّةُ للقَواِعد الفئويَّة باِْستِخدام طُُرق ٌح شامٌل للنَماِذِج النَْحِويِّة التي تَ ُمْصطَلَ 

ها لى أنَّ ة من القَواِعِد الفئويَّة وقَواِعد الجمع عدَّ ْحِويِّة البَسيطِة والُمستمَ رميز الفِئاِت النَ التَّْوحيد. يُْمِكن تَ 

ر كالدر وكالين وزيفات )بَّق قَواِعد الجمع بُمساِعدة تَ طْ يزة. تُ هياكل المِ  ( نسخة 2677ْوحيد الِميزة. طوَّ

بنية الالت تَْركيبيَّة مَ مع دَ  فِئةين بِناء الُجْملَة والجمُع بالتَّْصنيِف التَّْوحيديَّة التي تَ  ُدعَي بقَواِعد CUGمن 

 الِخطاب.  تَْمثيلعلى نَظريَِّة 

categorical perception: têgihiştina debaşkirinê(deste bendî تصنيُف اإلدراك.)     

وتيَّات وِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  من االنقطاعاِت في وضعِ  فِئةلَُغة النَّْفسي لإلشارِة إلى ِعْلم الصَّ

وت الُمْستَِمر. العَ   الماِت والتَْمييز بين الَعناِصر على طوِل الصَّ
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category: debaşkirinî . (deste bend) .  فِئة  

 التَْصنيفُ  يُشيرُ ة من التَْجريد. على الُمْستوى العام، ُمْختَلَفات لَُغة بمستويِعْلم الْستََخدم في ٌح عاٌم يُ ُمْصطَلَ 

طة بها؛ الُمْرتَبِ المات اللَغِويَّة ة مع العَ شريَّة في الَمفاهيم العامَّ الكاملة لتنظيم الخبرة البَ  َعمليَّةإلى ال

النَّْفس. في َمجال  ُعلماءالفالسفة و ِدراسةدَّاللة( مع ِعْلم ال)في  َعمليَّةاللَغِويَّة لهذه ال ِدراسةل التداخَ تَ 

ة من الوحدات أو الَخصائِص التَْصنيفيَّة الُمْستَْخدمة َمْجموعالتَْصنيف إلى إنشاء  يُشيرُ القَواِعد النَْحِويّة، 

ة في جميع أنحاء اللَُغة. في كَوْحَدة بِْنيَِويَّ  اللَُغة، التي لها نفس التَّْوزيع األساسي، والتي تحدثُ في وصف 

ح ُمْصطَلَ ال فِئةُ  تُشيرُ لَوْحَدة )إعادة تَْصنيف(.  فِئةياق تغيير اللَُغة، قد تكون هناك تغييرات في حالَة السِ 

ْسنَد، الِعباَرة الِمثاِل. ااِلْسم، الفِْعل، الَموضوع، المُ  صول نفسها، على َسبيلِ في بَْعض الطُُرق إلى الفُ 

إلى الَخصائِص  يُشيرُ  كما(. فِئةقترنة يشار إليها برموز الااِلْسميَّة، ِعباَرة الفِْعل )أي اِْختِصارات مُ 

درة ااِلْسم الَعدد والِجْنس والحالَة والقُ  ن فِئاتُ تضمَّ ة: على َسبيِل الِمثاِل، تَ ات العامَّ دَ حْ الُمِميّزة لهذه الوَ 

وت، وما إلى ذلك.  والَزَمن. من الفِْعل، عدادت  على ال  والصَّ

category symbol: nîşana debaşkirinê. deste hêma . فِئةَرْمُز ال  

وكذلك للَعناِصِر الفرديَِّة من هذه  NP ،VP ،Vفي القَواِعد التَْحويليَّة، اِْختِصاٌر لفِئات  نَْحِويّة، مثل 

 الفِئات.

catenative : girêdan . )ابط(الُمتََسْلِسل  الفِْعُل الرَّ

 مُ حكُ في بَْعِض األوصاِف النَّْحِويّة لَمْفهوِم الفِْعِل لإلشارة إلى الفِْعل الُمْعَجمى الذى يَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

الِكتابَة،  حب  ها تُ آخر، كما هي الحال فى أحد التَّْحليالت الُممِكنة: )ألنَّ  يُمْعَجم غير ُمَحّدد لفعل   َشكالً 

وتريد أن ترى، وهي تكره االنتظار، وما إلى ذلك(. في القَواِعد النَْحِويّة، تُعرف هذه اإلنشاءات باِْسم 

 السيطرة ورفع اإلنشاءات.

causal chain theory:dîmaneya zincîra sedemî (hokar) ِسْلِسلَة الَسببيَّة النَظريَّةُ   

( في 2642تولّد الفيلسوف شاول )هارون( كريبك ) هااللة، اقترحدَ ِعْلم اليَِّة في يَّةُ السالسِل الَسببفرض

الذهني أو الس مات  الدَّاللة تَُحدَّد بالوصفِ  القائِل بأنَّ  كبَديل  للرأيّ  رن العشرينمن القَ  السبعينيَّات

 النَّْفسيَّة للُمتََحد ث.األخرى للحالَة 

Caucasian languages: zimanên Kukasî . اللُغاُت القوقازيَّة 

دد من عة لَغِويّاً. باإلضافة إلى عَ نَوتَ ث بها في َمْنِطقة القوقاز المُ تحدَّ ٌح ُجْغرافّي للُغاِت التي يَ ُمْصطَلَ 

حليَّة، شمال خاّص لُغات ثالث عائالت مَ  بَشكل   حُمْصطَلَ ال اللُغات الهنديَّة األوروبيَّة والتركيَّة، يشملُ 

لة جينيَّة بين غرب القوقاز، شمال شرق القوقاز، وجنوب القوقاز. لم يثبت حتى اآلن وجود صِ 
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محاوالت أخرى لربط اللُغات القوقازيَّة بلُغات خاِرج القوقاز، على َسبيِل  ثَمَّةات الثالث. َمْجموعال

 شكوك فيها.حاوالت مَ ها مُ نَّ الِمثاِل، الباسكيَّة، إال أ

causative  (caus): sedemî (hokarî) . َسببيَّة 

صف النَْحِوّي لإلشارة إلى الَعالقَة الَسببيَّة بين اإلصدارات البَديلة للُجْملَة. على في الوَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 في موت الفأر( . بت القطةُ . )تَسبّ  الفأرُ  وماتَ  الفأرَ  ةُ القط تَسبيِل الِمثاِل، َزْوج من الُجَمل: قتلَ 

اللُغات )مثل اليابانيَّة  ها بوضوح في البنية المورفولوجيَّة لبَْعضِ تَْحديد تم  َعالقَة يَ الهذه 

بة لفعل ما خدامات غير الَسببيَّة والُمسبَّ نهجي بين ااِلْستِ مَ  ْنف بَشكل  الصِ  يُْمِكن أن يمي زَ  َحيثُ ة(، والتركيَّ 

 .(لُمسب باتابة أو الُمسبَّ )األفعال 

causal clause: gotina sedemî . الِعباَرةُ الَسببيَّة 

ر عنها في الُجْملَة الرئيسيَّة: عبَّ الحالَة المُ  َسببَ  ظَْرف يصفُ  ُمَعدَّلاللة ُمَحّددة، عادة ما يعمل كذو دَ  ندٌ بَ 

 طوال اليوم(. لُ ه كان يتجوَّ )كان ُمتعباً ألنَّ 

causative: sedemî . الُمسب ب  

 ُب الجليَد. الجليُد يذوب. و  الفِْعل الُمسب ب. الشمُس تذ من األفعال والِعباَرات التي تصفُ  ُمَحّددةٌ  فِئةٌ 

cavity: kûrahî (qûlahî) . تَْجويف 

وتيَّات، 2)  وتيَّة التي اً في القَ رف الُمَحّددة تشريحيَّ من الغُ  إلى أيٍّ  حُ ُمْصطَلَ هذا ال يُشيرُ ( في الصَّ ناة الصَّ

وت. التَّ تَأثيرلها ال ريء، من جاويف الرئيسيَّة هي: )أ( تَْجويف المَ ات التكوينيَّة األساسيَّة على الصَّ

استئصال الَحْنَجرة؛  َعمليَّةعة ، مثل متابقطفي إنتاج الَكالم غير الطَبيعي ف يُْستَْخدمُ ِعدَّة، ريء إلى المَ المَ 

ن من الرئتين والقَ )ب( التَْجويف الرئوي، ا صبة الهوائيَّة، وهو الَمْصَدر الطَبيعي ألَْصوات الَكالم؛ لُمَكو 

لق؛ )د( ؤخرة الحَ بها الَحنَك الَرْخو مع مُ  تصلُ )ج( التَْجويف البُْلعومي، من الَحْنَجرة إلى النقطة التي يَ 

ن من كامل َمْنِطقة الفم، والوسيلة الرئيسيَّ  وت الناتِ رَ  ة لتَْعديلِ التَْجويف الفموي، الُمَكوَّ ج في نين الصَّ

ن من األَْنف وُجْزء من البُْلعوم  الَحْنَجرة؛ يشارُ  إليها أحياناً باِْسم الَشدق؛ )هـ( التَْجويف األَْنفي، الُمَكوَّ

 فوق نقطة إغالق الَحنَك الَرْخو.

ْصوات، ِعْلم األَ في نظريتهما الُمِميَّزة في  Halle هال و Chomsky( عند كلٍّ من تشومسكي 0)

قات، حليل أَْصوات الَكالم. تُحلَّل كلّ َخصائِص تَْجويف أحد األبعاد الخمسة الرئيسيَّة في تَ  َشك لُ تُ  ها كُمَعو 

ضييقات، من خالل الَخصائِص اإلكليليَّة والجانبيَّة واللِسانيَّة )عاليَّة / ُمْنَخفِضة / خلفيَّة(، والتَّ 

 فتحات الثَّانِويَّة )األَْنفيَّة والجانبيَّة(. والموّزعة، والُمغطّاة، وال

c-command:  c- ferman . أمر 
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ة في القَواِعد حات الُمتَِصلة بالبنية العامّ ُمْصطَلَ أحُد أهم ال"constituent command" اِْختِصار لـ 

ن النَْحِويّة )التَْحويليَّة( إلى جانب الهَ  ن من  Xيمنة واإلسقاط األقصى. الُمَكوَّ )هو ُعْنُصر  Yالُمَكوَّ

عة األولى الُمسيطرة ( في حال كانت العُ Xعن  ُمْختَلَف وعندما ال يسيطر  Yمن على تهيّ  Xقدة الُمتفَر 

X  وY  .على اآلخرين 

ceneme: ceneme . سينم 

ظام أَْصوات ى الحد  األدنى للَوْحَدة في نِ لإلشارة إل glossematicsفي غلوسماتيكية  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 .اللَُغة

centralization: navendîbûnê . çrbûnewe . يَمْرَكز  

 اِْستِْبدال الصائِت األقلَّ َمْرَكزيَّة إلى صائت أكثر َمْرَكزيَّة. 

centre : navend . َمْرَكز 

الَمْرَكزيَّة" )يُطلق عليه وائِت في إنتاج "الصَّ  يُْستَْخدمُ لف، الُجْزء العلوي من اللِسان، بين األمام والخَ 

 .وائِت "الُمحايدة"( أيضاً الصَّ 

centrifugal vs centripetal: dûrbûna navendî beramberî rakêşana navendî . 

رُد الَمْرَكزي ُمقابِل الجاذبيَّة الَمْرَكزيَّة)خاّصيَّة التفَْرع ُمقابِل خاّصيَّة التَّْوحيد( الطَّ    

إلى  تُشيرُ حاٌت ُمستعارة من الفيزياء ُمْصطَلَ بَمْعنى هََدف( .   petereروب، بَمْعنى هُ  fugare )التينيَّة 

 َخصائِص القوة التي تسير إما باالقتراب من الَمْرَكز أو باالبتعاد عنه.

centum vs satem languages:  

   zimanê navendî beramberî sed zimanî. ئة لغةقابِل مم َمْرَكزيَّةل غة اللا   

تأسيس قسم إلعادة إعمار اللُغات  بَمْعنى مئة(. في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، تمَّ  centum ،śatám) التينيَّة  

 ". 222ح رقم "ُمْصطَلَ غربيَّة وشرقيَّة، وُسميَت فيما بعد ب اتَمْجموعها إلى سيمالهنديَّة األوروبيَّة بتَقْ 

chain: zincîr . merbend  . ِسْلِسلَة  

ح لوصِف أُنموَذج  يعرض الفِْعل ااِلت صالي كتََسْلُسل  ُمترابط  ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ في ِدراساِت ااِلت صاالت، 

وت والُمتلقي. باإلشارة إلى ِسْلِسلَة الَكالم، يميُّز األُنموَذج عادة المَ من المَ  راحل راِحل بين ُمرِسل الصَّ

وت، والمَ النَّْفسيَّة  وتّي، ومرحلة اِْنتِقال الصَّ راحل والَعَصبيَّة والفسيولوجيَّة والتشريحيَّة لإلنتاج الصَّ

وتّي.التَّ   شريحيَّة والفسيولوجيَّة والَعَصبيَّة والنَّْفسيَّة لاِلْستِْقبال الصَّ
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chain/choice : zincîr / bijartinê ِسْلسلَة/ اِْختيار .     

ين لإلشارة إلى محورين رئيسيين للتنظيم اللَغِوّي، بَْعض اللَغِوي عندت الُمْستَْخدمة حاُمْصطَلَ َزْوٌج من ال

ِة البدائل اللَغِويَّة، التي َمْجموعالَمْفهوم الواسع على قدرة الُمتََحد ث / الُمْستَِمع على "ااِلْختيار" من  يعتمدُ 

 ات .َمْعلُومال توف رُ 

change from above/below: veguherîna ji jor / jêrîn  . تَّغي ر من األعلى/ األسفل  

"التغيير من  يُشيرُ لَُغة ااِلْجتِماعي كُجْزء  من تَْفسير تغيير اللَُغة. ِعْلم الفترتان قدمهما ويليام البوف في 

" من في كلمتهم بدون وعي؛ ينتج "التغيير من األعلى األسفل" إلى التَْعديالت التي يقوم بها األشخاصُ 

 chartاألَْشكال اللَغِويَّة الفرديَّة، كنَتيجة للضغط ااِلْجتِماعي. )ينظر في :  َصحيحواعية لت َعمليَّةخالل 

parser .)ل" ح للتركيز على طَبيعة َعالقَات الطبقة ااِلْجتِماعيَّة. "التغيير من أسفُمْصطَلَ استُخِدم ال

ثين من الطبقة الدنيا. "التغيير من األعلى" يَ خلفيَّة الطبقة بعندما يتأَثَر ِخطاب الناس  نطوي العليا للُمتََحد 

تعرفون على الَمكانة الُمرتفعة الُمْرتَبِطة ببَْعِض الَكلِمات َعْكسيَّة: الناس من الطبقة الدنيا يَ  َعمليَّةعلى 

 في َكالمهم. فيما بعديَْستَْخدمونها سالَمْنطُوقة، والتي 

character : tîp . keseyatî   َخصيّة. شَ  رفح .  

 باعة.في الكتابة أو الط   عموماً كل رمز أو إشارة يُستخدمُ رف الحَ يعني في اللغة  -2

 اعتماداً  ة،ثانويَّ  أو ةرئيسيَّ  ةخصيَّ الشَّ  تكون قد. األمام إلى القّصة كحر  في األدب الكائن الذي يُ  -0

 أو واحدة مةسِ  مع األبعاد، ثنائية خصياتشَ  وهناك. األدب ملعَ  في دورها أو دوره على

 .بكةالحَ  تكشفُ تَ  عندما الديناميكية الشخصيات رتتغيّ  ما غالباً .متين سائدتينسِ 

characteristic function: (erkpêdana ciyawaz) peywerê tîpan .  ّزةَوظيفةٌ ُمِمي   

ة فَْرعيَّة من ألف َمْجموع B َحيثُ ، Bو  Aتان َمْجموعنَْوٌع خاّص من الَوظيفيَّة، يجب أال يكون هناك 

"، أو  ، خطأ" و"َصحيح" عنصريّ حتوي على )الذي يَ  Cة الثالثة َمْجموع، من الBَوظيفة ُمِميّزة من 

. )ينظر في : Bُعْنُصراً في  x(، إذا كانت 2" )أو َصحيحالقيمة " Aمن  x( لكل ُعْنُصر  2و  2

Boolean function.) 

Chari-Nile languages: zimanên Chari-Nile لُغاُت شاري النيل .    

صحراويَّة. يُْمِكن إِْجراء -من لُغات نيلو اً ( فَْرع2693يا، اعتبرها غرينبيرغ )إفريقالعائلةُ اللَغِويَّةُ في 

ات الفَْرعيَّة التالية: لُغات شرق السودان )مع تسعة فروع، بما في ذلك النوبيَّة والنيليَّة(، َمْجموعال

اللُغات األكثر اِْنتِشاراً على نِطاق واسع من  السودان، وعدد من اللُغات الفرديَّة. تشملُ  ولُغات وسط

الدنكا، والنوبي في السودان، ولوه، وكالينجين في كينيا . وقد ُوِجَدت شهادات َمْكتوبة قديمة من النوبيَّة 

 ) تعود إلى القرن الثامن(.
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charm : seher  ِرحْ س .  

يَّة اإلَمكانيَّات لإلشارة إلى خاص يُْستَْخدمُ مات، سيح ُمقتبٌس من فيزياء الجُ ُمْصطَلَ ، هو ْصواتِعْلم األَ في 

 االندماجيَّة للَعناِصر البدائيَّة التي تَشك ل َمقاِطَع َصوتيَّة. 

Harris, Zellig : Harris, Zellig . زيليغ هاريس 

على  ، حصلَ 2623إلى الواليات المتحدة في عام  . ثم عرجَ  2626في بالطا في أوكرانيا ولد 

شهادة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا، بأطروحة تناولت قواعد اللغة الفينيقية. وّزع اهتماماته األلسنية 

 منصب أستاذ في بنسلفانيا، وهو من أقطابِ  شغلَ بين اللغات السامية واللغات األميركية الهندية. 

أدخل عنصر التحويل لتوسيع نظريته وتطويرها، فاعتمدها تلميذه واصفي النظرية التوزيعية 

 ة رموز الوثائق العسكرية.في الحرب العالمية الثانية أنيطت به مهمّ  تشومسكي منطلقاً لوضع نظريته.

ما ال  فيه بإبعاد كلّ  سعىائق في األلسنية البنيوية( د هو )طرقّ عَ ومُ  كثّفمُ تميّز واشتهر بكتاب 

 لعناصر األلسنية. من ااً شكلياً أو توزيعياً اختالف لُ يشكّ 

chart: nexşeyê(kart) . َخريطة 

وتيَّات لإلشارة إلى تَْصنيفِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2 وتّي ألَْصوات اللَُغة االتحاد الدَّ  صَّ ولي الصَّ

ْصوات التلقائي لَزْوج من الطبقات ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ هو وصفوفة. مَ  عروضة في َشكلِ المَ 

 ة من الخطوط الُمْرتَبِطة بها.َمْجموعجنباً إلى جنب مع 

ِت النَْحِويّة لجميِع األوتار الفَْرعيَّة المحسوبة للُجْملَة. تَْمثيال( في اإلعراب، طَريقةٌ تخطيطيَّة إلظهار ال0

نات هَْيَكلعلى سالسل َكلِمات غاِمضة  تَْحتَويما غالباً بما أن ُجَمل اللَُغة الطَبيعيَّة  يَّاً، باإلضافة إلى ُمَكو 

مات تكوُن ُمناسبة أي من البنى الُممكنة لِسْلِسلَة من الَكلِ  تَْحديد غالباً ما يصعبها، تَْحديدواضحة يُْمِكن 

( في هياكل )أي تراجع َجديدأَْجزاء كل  تَْحليل   حساب جميع إعادة تمّ ولكي ال يَ  غموض(.)للتَْفسير 

استشارتها كلّما كان ذلك  يُْمِكن َحيثُ غاِمضة، يُوَضُع جميع  أَْجزاء الَمْعِرفة الُمتراِكمة في الُمَخطَّط، 

َر الُمَخطَّط ببساطة ك توليفة ممكنة. يُْمِكن للمرءِ  وفي أيّ  اً روريَّ ضَ  سوم ة من جميع الرَمْجموعأن يصو 

نفسها من الرسوم البيانيَّة  األوتار الفَْرعيَّة للُجْملَة، والتي تَُمثَّل األَْجزاءَ مكنة لجميع لَشَجرة المُ لالبيانيَّة 

 ة للَشَجرة مرة واحدة فقط.ُمْختَلَفال

chart parser : şîkirvanê  kartexwe.  ُمحل ُل الَرسِم البياني 

نات الَمْوجودة في الُجْملَة في تَْمثيالً يبني  ُمحل ُل الرسِم البياني في اللَغِويَّات الحاسوبيَّة، هو إِْجراءٌ   للُمَكو 

ن كلٌّ َمْجموعالتَْحليل. الُمَخطَّط ِعباَرة عن  َعمليَّةأثناء  ة أو منها من اِْسم محطّ  ة من اإلدخاالت، يتكوَّ

 أساسيَّةً  التَْحليل قائمةً  َعمليَّةُن رمز غير طرفي، ونقطة بِدايَة اإلدخال، وطول اإلدخال. تتضمَّ 

واف( تُطبَّق ةً من القَواِعد )أقواس أو حَ َمْجموعة من اإلدخاالت تنتظر إدخالها في الُمَخطَّط( وْجموعمَ )
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ن، و كل  قوس   على اإلدخاالت. يمث لُ  تطوير ِعدَّة  لها. تمَّ مثّ بالقاِعدة التي يُ  يُسمَّىتَْطبيق قاِعدة لبِناء ُمَكو 

ة )على ُمْختَلَفرائِط في ُمعالَجة اللُغاِت الطَبيعيَّة، باِْستِخدام لُغات  وإِْجراءاِت برمجة أَْنواع من ُمحل لي الخَ 

 changeعلى(. ) ينظر في : األسفل إلى األومن  ،سفلاألعلى إلى األَسبيِل الِمثاِل، خوارزميَّات من 

from above/below.) 

checked : lêgerîn . فَحص . تَدقيق 

وت التي وضعها ياكوبسون وهالي في نظريتهما الُمِميَّزة في ( إحدى مِ 2)  ْصوات، ِعْلم األَ يزات الصَّ

وتّي، ه المِ تَْعريف الحروف الساِكنة الُمدقَّقة، بَشكليّ  تم  فاِصل الثَّانِويَّة. يَ للتعامل مع المَ   َحيثُ ْفَصلي أو الصَّ

رض، تكون ة في فَْتَرة َزَمنيَّة قصيرة. في هذا العَ إنتاج األَْصوات تتضمُن تفريغ  سريع  للطاق َعمليَّة أنّ 

ُمَحّددة[، والذي يُطبَُّق على جميع األَْصوات  -ُح المعاكس غير ُمَحّدد ]ُمْصطَلَ اإلنسيابيَّة ]+ ُمَحّددة[. ال

 غير الُمضطربة، والتي يُشاُر إليها َصوتيّاً بواسطة تفريغ طاقة أقل خالل فَْتَرة َزَمنيَّة أكبر.

كبَديل للُمْغلَق، في وصف الَمقاِطع: َمْقطَع َصوتّي ُمَحّدد هو نِهايَة أحد  اً ح أيضُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ( 0)

ٌك يَْحُدث في مثِل هذا الَمْقطَع.رف ُمتحق ق هو حَ الحروف الساِكنة، وحَ   رٌف ُمتََحر 

checked vs unchecked: lêgerîn û ne lêgerîn . ُمَدقَّق وغيُر ُمَدقَّق 

تَْحليلها َصوتيّاً  معارضةٌ َصوتيَّةٌ ث نائيَّةٌ في تَْحليِل الَخصائِص الُمِميّزة، اِْستِْناداً إلى المعايير التي تمَّ 

وتيَّة إطالٌق قويّ دراسها طَْيفيَّاً )التَْحديدو وتيَّة، التَْحليل الطَّْيفي(. من خاصيتها الصَّ للطاقة  ات الصَّ

ْفَصليَّة: إغالق ُمقابِل يَّة مِ َرة َزَمنيَّة أطول. خاصإطالق طاقة أقّل على مدى فَتْ خالل فَْتَرة قصيرة ُمقابِل 

 فتح الِمْزمار.

checking : lêgerîn   . التَّدقيق . الفَْحص   

فَْرعي من أسئلة العالمات: عالمة  في الَوصف النَْحِوّي لإلشارة إلى نَْوع  اً أحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

ق هي التي تَعْكُس القيمة اإليجابيَّة أو السلبيَّة لفعِل الُجْملَة الرئيسي، وتُرى َوظيفتها كإحدى ميزات حقّ التَّ 

أخرى من  اإلشارة إلى أَْنواع   ، أليس كذلك. ستتم  ه يوم األحدى َسبيِل الِمثاِل إنَّ ق"، علحقّ التأكيد، أو "التَّ 

 المات باِْسم عالمات "نسخ".العَ 

ُد ما إذا كان الُعْنُصر الُمْعَجمى لديه  حٌ ُمْصطَلَ الحد  األدنى، هو  بَرناَمج( في 0) يصُف اإِلْجراء الذي يحد 

لُعْنُصر واحد  سمحُ ها َعالقَة أساسيَّة تَ الميزات المناسبة قَْبَل اِْستِخدامه في َمْوقِف من بنية الُجْملَة. إنَّ 

 بها هذا األخير.  الميزات التي يرتبطُ بترخيص ُعْنُصر آخر عن طَريق التَّحق ق من 

cherology : cherolocî . جرلوجيا 
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ْصوات، ِعْلم األَ لَُغة اإلشارة. صيغت على أساس  ِدراسةأحياناً ل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ لَُغة، هو ِعْلم الفي 

 بلَُغة اإلشارة.  ( التي تحدثُ cheremesتباينة )أْصَغر الوحدات المُ  ِدراسةلإلشارة إلى 

chest pulse : firta sing . نَبُض الَصدر 

 هَواءفير الفي زَ  در التي تشاركُ ضالت الصَ ْصوات لإلشارة إلى تقل ص عَ ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

زة" أو "ُمَجْهدة". وقد اقترح  من الرئتين. من أجل إنتاج الَكالم الُمؤكَّد، يقال إنَّ  هذه النَبضات "ُمعزَّ

هذا الرأي  إال أنَّ نبض الصدر كَمْفهوم تَْوضيحي َمْرَكزي في حساب واحد من إنتاج َمْقطَع َصوتّي. 

 ض للعديد من المشاكل.يتعرَّ 

chiasmus: tevlîhevî . )تَصالبيَّة )ُمقابلَة عكسيَّة 

ثان  لُجْملَة أو ُجَملتين متوازيتين، على َسبيِل الِمثاِل،  بَمْعنى إعداد(. انعكاسٌ   chiasmós )إغريقيَّة 

 .في لَُغِة اإلعالن  النَْحِوّي يشيعُ  كتَب عنه(. هذا الَشكلُ )يكتُب ليشتهَر . يشتهُر ليُ 

child-directed speech :  

   axaftina arastî(rasterastî) zarokê. rêberaytîya mindal.  ه للِطفِل  الِخطاُب الُموجَّ

ه للطفِل في اِْكتِساِب اللَُغة،  ة كاملة من الَخصائِص َمْجموعح لُمْصطَلَ الهذا  يُْستَْخدمُ الِخطاُب الُموجَّ

ه إلى األطفال. أصبحت  فل أو حديث الط ِدراسةاللَغِويَّة الُمِميّزة الَمْوجودة في ِخطاِب البالغين الُموجَّ

رئيسيَّاً لِدراساِت اِْكتِساب اللَُغة في أوائل السبعينيَّات، وهو حافٌِز خاصٌّ قاِدم  اً محور"اإلدخال اللَغِوّي" 

ه لألطفال شَ ِعْلم المن  ديد التَّدهور في لَُغة ااِلْجتِماعي. كانت حجة تشومسكي المبك رة أن الِخطاَب الُموجَّ

وما إلى ذلك(، ولكن األبحاَث الالحقة  ات الخاِطئة،ذلك العديد من األخطاء، والبدايودة )بما في الجُ 

ِعْلم ح اآلن غير شائِع في ُمْصطَلَ أثبتت وجود قدر كبير منهجي في َمْدَخالت البالغين إلى األطفال. ال

فاهيم أكثر األمهات، وأيضا بمَ إلى  تمَّ استبدالهع. ضَ ده الواضح لألطفال الرُ لتَْقيي راً َغة النَّْفسي نظلُ ال

 ُح الحالي على نِطاق واسع.ُمْصطَلَ ة أو الَكالم، قَْبَل أن يُستخَدَم الالرعايعموميَّة مثل 

Chinese: Çînî  . الصينيَّة  

ة من سِت لُغات على األقل. من أبرزها لَُغة الماندرين )في صيغة َمْجموعأكبر لَُغة صينيَّة تيبتيَّة، هي 

Putenghua  الَشعبيَّة، في صيغة التي هي اللَُغة الرسميَّة لجمهوريَّة الصينGuoyu  اللَُغة الرسميَّة

 ( .لتايوان

عة، مرتفعة جداً، أربع نَْغمات: مرتف لها جميَع لُغاتها نَْغميَّة، لَُغة الماندرين تتميَُّز اللَُغةُ الصينيَّة أنَّ 

النَْغمات(.  هابِطة. كانتونيَّة: تسع نَْغمات، مع قَواِعد نَْغمات رمليَّة ُمَعقَّدة )مزيج من ُمستديرة،

رة. وتَْركيبات الفِْعل التََسْلُسلي متكر   تأخذ أفعاالً ُمَعيّنة َوظيفة  َحيثُ رة، ااِلْشتِقاقات والُمَركَّبات فيها ُمتكر 

 ر.روف الجَ حُ 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
86 
 

Chinese writing : nivîska Çînî . ِكتابَةٌ صينيَّة  

تَاِريخه إلى أوائل القرن الثاني قَْبَل الميالد وال يزال يَْستَْخدمه الصينيون)وُجْزئيَّاً  رجعُ نصٌّ بروغرافي يَ 

ن اإلشارةُ  الليَّة، إلى َمْنِطقة دَ  يُشيرُ "الراديكالي"  يُسمَّى أحدهمامن جزئين،  في اللَُغة اليابانيَّة(. تتكوَّ

وتّي. هناك أكثر من  خرواآل  .ةعالم 42222يحتوي على مؤشرات  لإلدراك الصَّ

choice function: peywerê helbijartinê    . َوظيفةُ ااِلْختيار

ة أخرى. َمْجموعفي  ة  في َمجالها إلى ُعْضو  َمْجموعل  بتعيين كُ  اللة يقومُ دَّ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

  دوال ااِلْختيار دوراً هاّماً في بَْعِض التَّْحليالت الدَّالليَّة لبَْعِض الُمَحّددات غير الُمَحّددة. تلعبُ 

chômeur : bêkar . عاِطل 

الئقيَّة، في القَواِعد العَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ مل"، هو ل عن العَ ُمْشتٌَق من الَكلِمة الفرنسيَّة التي تعني "عاطِ 

. على َسبيِل الِمثاِل، من خالل اِْسم رمزي آخرند ااِلْسمي الذي له دور في ِعباَرة مأخوذة لإلشارة إلى البَ 

غتصب حتوي على َوظيفة الَموضوع الذي أُ ه يَ في الُجْملَة الَسلبيَّة، يُنظر إلى الَموضوع األساسي على أنَّ 

 تَْرتيب الُجْملَة الفِْعليَّة إلى  ضُ منه بواسطة الكائن الُمباِشر من الُجْملَة النِشطة؛ نَتيجة لذلك يَُخفَّ 

 َحيثُ القَواِعد التي تُغيُّر الَعالقَات )ليس من  َحيثُ . بالنَّظَر إلى هذه الهياكل من chômeur"ل"عاطِ 

ياَغة أكثر عالميَّة  منه المأمولبل المة أخرى(، تَْحويل إحدى الِعباَرات إلى عَ  ل إلى ص  أن يتمَّ التوص 

 لهذه القَواِعد.

Chomsky-adjunction : alîgirê  Chomsky. ُمساِعد -تشومسكي   

تضع َعناِصر ُمَعيّنة من البنية في  إلى قاِعدة   تُشيرُ نَْوٌع من العمليَّاِت النَْحِويِّة في القَواِعد التَْحويليَّة، 

ياكل مع بَْعضها في وحدات أكبر. بالن ْسبِة كيفيَة ُمالَءَمة هذه الهَ  تَْحديدواِضع الُمجاورة، بهََدف المَ 

ن ، يتم  تَ Chomsky-adjoinلَعناِصر   منُ هيّ ة تُ َجديد Bقدة عن طَريق إنشاء عُ  Bإلى  Aضمين الُمَكو 

ة. Bو  A من على الفور على كلٍّ  هو أخت  Bن قتطفات التي يكون فيها الُمَكوَّ حالَة خاّصة من المُ  ثَمَّ

A  ُقدة وابنة أخرى من العA  ُعلى الفور على األخوات  منُ هيّ التي تA  وB َّن الُمجاور الُمَكوَّ  ، أي أن

ن ه نفسالوقت هو في   (.adjunctionإلنشاء شريحتَين. )ينظر في :  نُِسخالذي  Aأخت وابنة الُمَكوَّ

Chomskyan : Ҁomskyanî . تشومسكيَّة 

للِسانيَّات في معهد ماساتشوستس اهو أستاذ الذي )أفرام( نعوم تشومسكي، إِْتباٌع للَمباِدئ اللَغِويَّة لـ 

(. ودخل جامعة بنسلفانيا في َمجاالت األلسنيَّة والرياضيَّات 2607للتكنولوجيا. ولد نوام تشومسكي )

مسكي إلى تشو أتى لبلومفيلد المناِهض للذهنيَّة. والفَْلَسفة. تشبَّع بتعاليم معلمه هاريس الذي كان تلميذاً 

تشومسكي كزعيم مناوئ  جامعة هارفرد وساهم بنشر بحوث مع ياكوبسون وُمساِعديه. ثم هربَ 

 يمنة البلومفيلديَّة. تعرَّف على فكر ديكارت وقَواِعد بور رويال.للهَ 
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لِسانيَّات الِعْلم في  التَْحويليَّة ثورةً -أحدثت نظريته في بنية اللَُغة المعروفة باِْسم القَواِعد التَّْوليديَّة

نشورات الرئيسيَّة حول الَموضوعات اللَغِويَّة ت المَ ضمنَّ ، مع نشر هياكله التَْركيبيَّة. ثمَّ تَ 2618في عام 

نشور (. قدَّم المَ 2691وجوانب نَظريَّة البِناء ) ،(2694التقنيَّة للقضايا الحاليَّة في النَظريَّة اللَغِويَّة )

 نَظريَّة التَّْوليد.في  اً َجديد األخير اِت جاهاً 

وت للَُغة اإلنجليزيَّة ) ْصوات هو نََمطُ ِعْلم األَ كان منشوره الرئيسي في  (، مع موريس 2697الصَّ

رات الالحقة في الذي ُسمي هالي، في القاموس  باِْسم "تشومسكي وهال". يُْمِكن االطالع على التَّطَو 

(، َمْعِرفة اللَُغة 2672ت )تَْمثيال(، القَواِعد وال2689)الت في اللَُغة تفكيره اللَغِوّي في كتاب في تأمُ 

رن (. بحلول ُمنتصف ستينيَّات القَ 2661د  األدنى )الحَ  بَرناَمج( و2679(، الَحواِجز )2679)

ُد على دور اللَُغة كوسيلة رئيسيَّة للتَْحقيق في العقلِ   شري. البَ  العشرين، أصبح تشومسكي يشد 

 ِدراسةفي  New Horizonsة َجديدهي اآلفاق ال 2660قاالت منذ عام ة من المَ َمْجموعهناك 

في قَواِعد اللَُغة التَّْوليديَّة هو  مشروع   كلَّ  أنَّ  من خاللها (. جادل تشومسكي0222قل )اللَُغة والعَ 

في قدَّم ملخصاً جيداً عن الطَبيعة واللَُغة  .biolinguisticsفي اللسانيات البيولوجية  ممارسةُ 

 (. 0220)عام

ت الُمتَِّحدة ومشاركتها )أو عدم اقوة الوالي كثيراً عنوكتب  سياسيَّة، شارك تشومسكي بنشاطات  

ة والتجارة العالم، وكذلك في قضايا الدعايَ  مشاركتها( في عدد  من النزاعات الكبرى في جميع أنحاء

، American Power and the New Mandarins (1969)العالميَّة والعولمة، على َسبيِل الِمثاِل. 

The Fateful Triangle (1983) ،Turning the Tide (1985) ،Profits over People 

(1998) ،and 9–11 (2001 ُازداد نشاط .) 0222سبتمبر  22ه السياسي بعد. 

Chomsky hierarchy: hîgarparêza Ҁomsky  ُتشومسكي . تََسْلُسل  

ْوليدها من خالل القَواِعد لُغات الرسميَّة التي يُْمِكن تَ ويَّة من الصول القَ ُمطبَّق على ِسْلِسلَة  من الفُ  تَْصنيفٌ 

نَظريَّة ستُمدَّة ُجْزئيَّاً من النَْحِويّة الرسميَّة )ظهر ألول مرة من قِبَل نعوم تشومسكي، باِْستِخدام َمفاهيم مُ 

 األوتوماتيف(. 

chrone : kron . كرون 

وت. َوْحَدةُ   قياس الصَّ

chroneme : chroneme . كرونيم  

وتيَّة  ُعلماءوائت. يَْستَْخدمها بَْعُض الطول الُمَميّز للصَّ  ظاِهرةُ  الفيزياء كوسيلة لوصِف الفروق الصَّ

ةالُمتَناقِضة في طول أَْصوات الَكالم.   ثَمَّة: وامتوائت والصَّ من الصَّ  كلٍّ  في أطوالِ تباينات َصوتيَّة  ثمَّ
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)قال( صائت طويل، بينما حركة صوائت طويلة وأخرى قصيرة )مثالً في اللَُغة العربيَّة األلف في 

 ن أيضاً اِْختاِلفات في الجودة.ْتَحة يُْمِكن عّدها صائت قصيرة. تتضمّ الفَ 

chunking : perçebûn .   تَْقطيع

ات َمْعلُومِة وحدات الللدَّاللة على تَْجِزئ(. في أبحاِث الذاكرة 2612ح قدَّمه ميلر و سلفريدج )ُمْصطَلَ 

القدرة فبرة الشَّْخصيَّة أو الَمْعِرفة الخبيرة، ، الذي يعتمد على الخْعِرفةاِْستِْناداً إلى ُمَخطَّط المَ  ،وتَْجميعها

ر ال  رة.َغيّ تات مُ َمْعلُومعلى تذك 

يُْمِكن ُمعالَجتها بَشكل أكثر كفاءة.  َحيثُ بع( طَ )قِ  لَُغة النَّْفسي هو كسُر الَكالم إلى وحدات  ِعْلم الفي 

 ر األرقام بسهولة أكبر .تذك  لفي إنشاء ِسْلِسلَة من األرقام  prosodyاِْستِخدام بسمح على َسبيِل الِمثاِل، يُ 

 ق بالنهجِ التَْركيبات النَّْحِويّة وإنتاجها، والسيما بما يتعلَّ  تُستخَدم  في تخزينِ  أصبحت هذه الفكرةُ 

التَْقطيُع كأُْسلوِب تدريس  في علم أمراض النُْطق  يُْستَْخدمُ االستعماري في اِْكتِساب اللَُغة األولى. كما 

 وتَْعليم اللَُغة األجنبيَّة.

circumflex: xwere  . ُمْنَحن  

ر(. عالمة دياكريتيك، على َشكِل قبعة، تُوضع الَشكل البَمْعنى  circumflexus)التينيَّة   فوق ُمَدوَّ

 يُشيرُ . ليوناني في اليونانيَّة القديمةالحروف الالتينيَّة أو على َشكل ثعبان )تيلدا( وتوضع فوق الحرف ا

circumflex  َوتّي الُمعطى. في اللُغات الرومانسيَّة، تُْستَْخدم َكلِمة إلى نَْغمة  ُمَعيّنة  للح رف الصَّ

circumflex  في العديد من ااِلْستِخدامات: بالفرنسيَّة بااِلْشتِراك معe  َرف الَمْفتوح لإلشارة إلى الح

[ε على َسبيِل الِمثاِل( ]forêt وبااِلْقتِران مع )o [ لإلشارة إلى الحرِف الُمْغلَقo على َسبيِل الِمثاِل( ]

rôle يُشيرُ كما (؛ ‹ î ›رف.وِل الحَ إلى ط في بعض اللغات كالكردية والرومانية 

circumscription : girtîgeh . تَْقييد    

د أنَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ في المورفولوجيا هو   لتوصيِف الَمْبدأ األساسي لنهِج "التَْقييد الحاسوبي" يؤك 

تَْعريفه بمقاييس حاكمة )باإلضافة إلى المعايير  مليَّاُت المورفولوجيَّة يتم  الَمجال الذي تُطبَّق عليه العَ 

 ( . اً فولوجيَّة الُمعتَرف بها تَقليديَّ المور

 حتة .تعيين البادئة إلى قاِعدة على أسس  نَْحِويّة بَ  َعمليَّة تنفيذُ  في التَْركيب، يتم  

citation form: şêweya(forma) girtebêje . )َشكُل ااِلْقتِباس)االستشهاد 

 تُنطَقح إلى النُْطق الُمعطى لَكلِمة عندما ُمْصطَلَ ال يُشيرُ  ، أيّ ق بشكل  ُمنعِزل  طَ نْ َوْحَدة  لَغِويّة  عندما تُ كُل شَ 

ياق.عَ ُمنْ  دة(، وليس في الَكالِم الُمتَِّصل، أو في الس   زلة )أي ُمَجرَّ
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غراض أل ٌمقتبَس َكلِمة أو نصٍّ شارة إلى اِْستِخدام لإلح ااِلْقتِباس بَمْعنى عام ُمْصطَلَ كما يَْستَْخدم 

 . وتَوثيقيّة َمْرِجعية

class: cure . çîn . ِصْنف . طَبَقة 

مة من ْصنيف هو سِ ز بخاصيَّة ُمْشتََركة واحدة على األقل. التَّ تميّ ةٌ كاملة من الَعناِصر )اللَغِويَّة( تَ َمْجموع

 "سابير"كان  ْرفيَّات، وما إلى ذلك.ة، وصَ َمقاِطع َصوتيَّ نَّف الَكالم إلى سانيَّات البِْنيَِويَّة، إذ يُصمات اللِ سِ 

ه لم يكن ُمؤِمناً بالفِئات أو الوحدات اللَغِويَّة لَُغة، وفقاً ألحوالها الخاّصة، لكنَّ  بضرورة وصف كلّ  يؤمنُ 

ليَّات معَ الوحدات األساسيَّة، كااِلْسم والفِْعل، وال الُمتواَضع عليها كأَْجزاء الَكالم، بل كان يرى أنَّ 

لها  قائمة في جميع اللُغات التي يُحتمل أن تكونَ  تَْرتيب الَكلِمات، هي أمورٌ من مثل النَْحِويّة األساسيَّة، 

 ات األساسيَّة الكبيرة، التي تقوم عليها اللُغات.ستوية ُمْشتََركة، وذلك في المُ َعناِصر كليَّ 

رة لهذا النَّ لت القيود المُ َشكَّ  عد  تُ لَُغة التَّْوليدي. ِعْلم الة رئيسيَّة لتطوير ْصنيفي للَُغة حجَّ هج التَّ تصوَّ

ثاِل، في هندسة الَمعالم، ْصوات؛ على َسبيِل المِ ِعْلم األَ فكرة الطبقة الطَبيعيَّة أمٌر أساسي لبَْعض نَماِذج 

ماُت تَُجم  صل.قد الفَ من نفس النَْوع ضمن عَ التي ع الس 

class dialect: zaravayê çînî(curên) . لهَجيَّةٌ طَبقيّة 

ة من اللَُغة التي ترتبط بتَْقسيماتِ ُمْختَلَفلإلشارة إلى أَْنواع   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ في اللِسانيَّاِت ااِلْجتِماعيَّة، 

 هجةلَ الطبقة ااِلْجتِماعيَّة، أو ما يُعَرف باِْسم "اللهجات ااِلْجتِماعيَّة". من مثل: لَهجة البرَجوازيين، 

 الفِئات الَشعبيَّة، لَهجة المثقفين، لَهجة الصيادين، وغيرها...

classeme: debaşkirina qatî(dersînor) .  )التَّصنيف( الطَّبقيَّة  

دة التي تتقاالليَّة المُ يين، لإلشارِة إلى الس مات الدَ ح يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويّين األوروبُمْصطَلَ  مها سَجرَّ

ك، ُمْختَلَفالليَّة  يَّة التي تنتمي إلى َمجاالت  دَ الُمْعَجم الَعناِصرُ  ك / غير ُمتََحر  ة، على َسبيِل الِمثاِل. ُمتََحر 

الليَّة غير القابلة لاِلْختِزال والتي تعمل ح مع الس مات الدَ ُمْصطَلَ ذا الهج، يتناقض هبالغ / طفل. في هذا النَّ 

 .َمجال َداللّي ُمَعيّنة داِخل لى ُمْستوى ُمَعيّن للغايَ ع

classifier: debaşe(polîne) . rêz benndî . الُمَصنَّف 

الَشكل. وفي ْنس النَْحِوّي، أوغيرةٌ للدَّاللة على نَْوِع الجِ عالمةٌ صَ قَواِعد النَْحِويّة، َكلِمةٌ أوفي ال

 يَُصنَُّف بحسبِ  َحيثُ المورفولوجيا للدَّاللة على َوظيفيَِّة المورفيمات. وكذلك األمر في الَمجال الدَّاللّي، 

 سائل.بَْعض المواضيع أو الَمجاالت والمَ 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
90 
 

ة همَّ مة مُ سِ  عد  بقة الدَّالليَّة يُ فس الطَّ المة على الَعناِصر الُمْعَجميَّة التي تنتمي إلى نَ عَ  إن وضعَ 

تَوقعة تم  العثور على أساسات غير مُ للعديد من اللُغات )مثل الصينيَّة والفيتناميَّة والهوبي(، وأحياناً يَ 

 ركة. والحالَة وما إلى ذلك.ل والحَ م واللون والقدرة على التنق  جِ الَشكل والحَ  َحيثُ للتَْصنيفات، من 

classification: dabeşkirin (polînkirin). bendîl. rêz benndî. تَْصنيف 

ُصويَت طَريقةٌ أوليَّةٌ لتَْحليِل البِْنيَِويَِّة التَّْصنيفيَّة، بعد تَْجِزئة التََسْلُسِل اللَغِوّي إلى وحدات أساسيَّة )

من الَعناِصر التي لها  ُمَعيّنة   التي وصلت بهذه الطَريقة إلى فِئات   الوحداتُ  رجعُ ، مورف(، تَ "فون"

لُغات إلى وحدات ببَْعضها. بعد تَْقسيم ِسْلِسلَة من ال وحداتالَخصائِص، من خالل ُمقاَرنة هذه الفس نَ 

ات الَوصف اللَغِويَّة، من ل هذه النَماِذج على جميع مستويُق هذه الوحدات. يُْمِكن تَْطبيق مثأساسيَّة، تُنَس  

ْرفيَّة ونَْحِويّة ودَّالليَّة .  صَّ

classification of languages: dabeşkirina zimanan . تَْصنيُف اللُغات 

إلى معايير ُمَعيّنة. )أ( التَْصنيف العشوائي )الُجْغرافّي(،  اً اِْستِْناد اً نتائج تَْجميع ِعدَّة لُغات مع َعمليَّة

شابه اللَغِويَّة التي نشأت عن ااِلت صال الثقافي بين الُمْجتََمعات اللَغِويَّة، وكذلك اِْستِْناداً إلى أوجه التَّ 

القُرب الُجْغرافّي من خالل اِْقتِراض الَكلِماِت والبِناءات النَْحِويّة. اللُغات التي تشترك في الَخصائِص 

الصينيَّة على  تَأثيرغات البلقان أو مناطق لَغِويّة. من أمثلتها، لُ  تُسمَّىاألساسيَّة بَسبب ااِلْقتِراض 

الفيتناميَّة. )ب( التَّْصنيف الن ْسبِى )الجيني(، اِْستِْناداً إلى أوجه التشابه اللَغِويَّة التي تنتج عن كونها أحفاد 

على َسبيِل  العائالت اللَغِويَّة،مع من لَُغة بروتو ُمْشتََركة  اللُغات التي تُشتقُ  تُسمَّىلَُغة بروتو ُمْشتََركة. 

تَْصنيف األنساب في المقام األول إلى الَكلِمات والنَماِذج  يستندُ الهنديَّة األوروبيَّة.  اللُغاتُ الِمثاِل، 

يَّة ُمْستَقِلة هَْيَكلْصنيف النَْوعي، بِناء على أوجه تشابه النَْحِويّة المحفوظة في القواِْسم الُمْشتََركة . )ج( التَّ 

 لُغات ااِلْصِطناعيَّة .لُغات الُمْنَعِزلة، و ال  فّي و / أو األنساب، على َسبيِل الِمثاِل، ال  الُجْغرا تَأثيرعن ال

classifying language: zimanê dabeşkirine . ل غةٌ ُمَصنَّفة  

ُمَعيّنة )مثل الَشْخص، يل لربِط جميع التَْعبيرات إلى فِئات  َعْقلِيّة  َمْنِطقيَّة  نَْوٌع من تَْصنيِف اللُغات لديها مَ 

ُل طبقة ااِلْسم. هذه البادئات تخُدم أيضاً الالكائن، الَخصائِص، إلخ( من خالل تثبيت بادئات تُ  يَّة هَْيَكلَشك 

 البادئة. ز بنفسِ ات الَكلِمات التي تنتمي إلى بَْعضها تتميّ َمْجموع جميعَ  التَْركيبيَّة، إذ أنُ 

classifying verb: dabeşkirina lêkere . تَْصنيُف الفِْعل 

 زة عن األجسام الُمقابِلة لها.ة، ُمِميَ ُمْختَلَففعال على أَْشكال مورفولوجيَّة األ تَْحتَوي

class node : girêka dabeşe  ُفِئةقدةُ الع .  

 نظيم.قدة تَ )غير طرفيَّة(، أو عُ فِئةقدة إلى عُ  يُشيرُ ح ُمْصطَلَ في الَشكل الهندسي الُمَخّصص، 
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clause : bende . parçehevok. parçe yek bê . ِعبارة 

ها في بَْعض نَماِذج القَواِعد لإلشارة إلى َوْحَدِة تنظيم  نَْحِوّي أْصَغر من الُجْملَة، لكنَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

الرئيسيَّة  البنودِ دات إلى حْ ْصنيُف التَقليدي هو من الوَ أكبر من ِعباَرات  أو َكلِمات  أو مورفيمات. التَّ 

/ بعد أن بدأت تمطر. بَْعُض قَواِعد النحو  )الُمْستَقِلة( و )أو التابِعة(، على َسبيِل الِمثاِل. وصلت الفتاةُ 

تم  َمْحدودة، وهذا يتوقف على َشكل الفِْعل الُمْستَْخدم، أحياناً يَ الغير إلى َمْحدودة التميّز أَْنواعاً من البنود 

التَْقسيمات الفَْرعيَّة. هناك تَْصنيف أكثر تفصيالً يأخذ بعين االعتبار َوظيفة البنود داِخل إِْجراء مزيد من 

، مثل هَْيَكلحل ُل البنوَد في الَعناِصر الَشكليَّة للتُ فَة. وقد كظَْرف أو اِْسم أو صِ  ،الُجْملَة، على َسبيِل الِمثالِ 

هذا ليس بَديالً لَمْفهوم القَواِعد  تجدر اإلشارة إلى أنَّ ل والظَْرف. كم  الَموضوع والفِْعل والهََدف والمُ 

 ـ "ُجْملَة النَواة".لرة لبك  اللَغِويَّة المُ 

clause-mate : bend- heval .  زميل –ِعبارة  

إلى نَْوع من الَعالقَة بين َعناِصر بنية الُجْملَة  في القَواِعد النَْحِويّة الُمبك رة لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 .phrasemarker العبارة المةداِخل عَ 

clause-mate condition: rewşa parçehevok/şert-heval . زميل -حالَة ِعبارة  

ند. تظهر شروط الَعالقَة يُْمِكن أن يرتبطَ التَْحويُل بَعناِصر أخرى ضمن نفس البَ  َحيثُ ْحويالت، بتَْقييُد التَّ 

 التَّْوليديَّة. هذه في اإلصدارات القديمة من القَواِعد النَْحِويّة 

clause-wall : bend – dîwar    جدار . –ِعبارة  

ة الَمْوجودة بين ُمْختَلَففي القَواِعد غير الُمنفَِصلة، لإلشارة إلى درجاِت التبعيَّة ال يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ة نسبياً فيما بينها أكثر استقالليَّة عن تلك التي يفصل على فِْقرة عالي تَْحتَويعد  البنود التي الفقرات. تُ 

 بينها جدار فاِصل ُمْنَخفِض نسبياً.

clear : diyar . rûn . واِضح 

نين يكون الرَّ  َحيثُ تنوعة من األَْصوات الجانبيَّة، ة مُ َمْجموعه شائِع ااِلْستِخدام لٌح انطباعي، لكنَّ ُمْصطَلَ 

 ./ قَْبَل الصائت  lالحال في النُْطق القياسي لـ /  ي[، كما هiهو الصائُت األمامي لجودة ]

cleft sentence : hevoka parçekirî. (akama) . الُجْملَةُ الُمْنَشِطرة 

مثل: رأى الناُس  ،في القَواِعد التَْحويليَّة التَّْوليديَّة إلى ُجَملتين ند واحدتم  تقسيم بَ يَ  َحيثُ البِناُء النَْحِوّي ب

 المجرَم الذي اقتحم المطعم.

cliché: klîşé . ْوَسُم أو الطابِع   الرَّ
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خطيطي. كما بَشكل تَ  يُْستَْخدمُ عادة لإلشارة إلى َكلِمة شائِعة  يُْستَْخدمُ ٌح مأخوذ من لَُغِة الطابعات، ُمْصطَلَ 

 "كليشيه" كُمراِدف أكثر حياديَّة للصورة النََمطيَّة، أو اللَُغة، أو الصيغة. يُْستَْخدمُ 

click: tûşan (bitikîne). qireqir  (الطَْقطَقةالفرقعة)َصوُت .   

في تَْصنيِف األَْصواِت الساِكنة على أساِس طَريقِة التَْعبير الخاّصة بها: وهي طَريقةٌ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

رقعة فالُمتقط ع . تُنتَُج ال هَواءال إلى ِسْلِسلَِة األَْصوات الناتِجة عن آليَّة استخراج تيار ُمختصرة لإلشارةِ 

 فيَْحُدث َصوت فرقعة. هَواءق الغط يُطلَ عند النُْطق بَصوت، وبعد هذا الضَ  هَواءبإغالق تيار ال

Climax: nixta serî(lotike) . َذْرَوة 

ياَدة  هاالَكلِمات أو الِعباَرات الُمْرتَبِطة ببَْعض فيرجاِت بحسِب الدَ  صاِعدُ التَّ  مع َمْعنى ذات ِصلة لز 

 الكثافة.

cline : derbirrîn .cline .  َمسِ ح   

جات الالنهائيَّة الُمحتملة، على َسبيِل في اللَغِويَّات، لإلشارة إلى ِسْلِسلَة  من التََدر   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

باين التي ات ااِلْرتِفاع الُمرتفعة، أو درجات التَ الُمحتملة بين السقوط وُمستوي الِمثاِل، نِطاُق التناقضاتِ 

 يُْمِكن رسمها على طول نِطاق َزَمني. 

clinical linguistics : zimannasîya nexweşxaneyî(dermangeyî). اللِسانيَّاُت السَّريريَّة 

من فروع اللِسانيَّات التَّْطبيقيَّة يستفيُد من النَّظَريَّات اللَغِويَّة والَمْنهجيَّة ونتائج البُحوث في تشخيص 

ُق اللِسانيَّاُت السريريَّةُ اللَُغة. تُطب  ل واِْكتِساب تواصُ ااِلْضِطرابات الُعْضويَّة والنَّْفسيَّة وعالجها من أجل ال

تطِوُر نظريَّات لَغِويّة. في بريطانيا، يُنظر إلى هي النَّظَريَّات اللَغِويَّة، بينما اللِسانيَّات الَعَصبيَّة ف

ْطبيق لِسانيَّات وعلم أمراض النُْطق واللَُغة. يشمُل التَّ ِعْلم البين  تجمعها اللِسانيَّات السريريَّة على أنَّ 

صائيي السَّمع وغيرهم في َكالم والُمعالَجين وأخِعْلم الاللَغِوّي الذي يعمل بالتعاون مع أخصائيي 

َدة على تقييم ااِلْضِطرابات وتشخيصها وعالجها إلنتاج اللَُغة الَمْنطُوقة أو الَمْكتوبة وفهمها، الُمساع

 واإلكلينيكيَّة.  حدث في اإلعداداِت التَْعليميَّةوهي اِْضِطراباٌت قد تَ 

clinical phonology: dengzaniya nexweşxaneyî . فونولوجيا السريريَّة 

وتيَّات من النواحي ْصوات السَّ ِعْلم األَ  ريريَّة فَْرٌع من اللِسانيَّاِت السريريَّة، يبحُث في تَْصنيفاِت الصَّ

 التشريحيَّة والَوظيفيَّة.

clipping: kurtahî  اِْختِزال.  
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البَديل القصير للَكلِمة الُمَعقَّدة. )أ( في "َكلِمات الرأس"، يُستخَدُم األحرف األولى من كل  كلمة في 

 Acquired Immune( الذي هو اختصار من)  Aids) إيدز مثل مرض نقص المناعة(الجملة: 

Deficiency Syndrome) َإسقاط بِدايَة الَكلِمة: )مثل النيت من  تم  ( )ب( في "الَكلِمات النهائيَّة"، ي

  َكلِمة إهليلجيَّة.ْزء األوسط من الَكلِمة إلنشاء اإلنترنيت(. )ج( وقد يُسقَطُ الجُ 

clitic : girêdayî . ُمتَِّصل 

في القَواِعد لإلشارة إلى َشكل  يشبه َكلِمة واحدة، ولكن ال يُْمِكن أن يقَف بُمْفَرده كتَْعبير  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 عادي، كونه يعتمد على َكلِمة ُمجاورة )ُمضيفة( في البِناء. )مثل: ُمتالزمة داون(.

cliticization: girêdane(pêvekirine) لصاقاإل .  

ذع أو إلى الجِ  واخلوابق ودَ واحق وسَ إضافة الزوائد الصرفيَّة من  لَ  َعمليَّةيُطلق على ح عام ُمْصطَلَ 

 .ذرالجَ 

close: girtî . daxraw. pêwedraw . ُمْغلَق 

لحروف ات  لحركِة اللِسان الَعموديَّة في أَْصوات اْصنيف ذي أربع ُمستويفي التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

كة على أساس نِ  كة األساسيَّة، والبَْعض اآلخر ِعباَرة عن "نصف ُمْغلَق"، الُمتََحر  ظام الحروف الُمتََحر 

ك من اللِساِن في أعلى َمْوِضع ممكن يُشيرُ "نصف َمْفتوح" و "َمْفتوح".  بدون  منه إلى حرف  ُمتََحر 

ة ااِلْرتِباط الَمْوِضعي [. تُعَرف َمْنِطقu[ و ]iالتَسب ب في اِْحتِكاك َمسموع، كما هي الحال في التَْعبير ]

[. في تَْصنيف  ثاُلثي للصوائِت، تُعَرف o[ و ]eُمباِشرة بـ الُمغلَق أو نصف ُمْغلَق، كما هي الحال في ]

 طة".بِل "الُمْنَخفِضة" و"الُمتََوسِ ة" ، ُمقااألعلى باِْسم الصوائِت "العالية َمْجموعال

األَْسناُن  تقتربُ  َحيثُ إلى وضِع الفَك  يُشيرُ في تَْصنيِف أَْنواِع إعداداِت الفَك، مما  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0) 

 ك.تح" الفَ من بَْعضها أكثر من الطَبيعي؛ يعارض إعدادات "فَ 

closed : girtî . daxraw. pêwedraw . ُمْغلَق 

َعْكس ذلك،  هوإلى نِهايَة َمْقطَع ساِكن؛  اً الَمْقطَع، مشيرت جاه لبنيِة ثنائي االِ  في تَْصنيف يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 على أنّها َمْقطَع ُمَدقّق أو َمحظور.اً . يُشار إلى هذه الِميزة أحيانإذ ينتهي الَمْقطَع في صائت

closed set: komeka girtî . ةٌ ُمْغلَقةَمْجموع  

وتيَّات في لَُغة ُمَعيّنة.ِة َعناِصر ُمْغلَقة، على َسبيِل َمْجموعخاصيَّةُ   الِمثاِل، قَواِعد تَْركيب الصَّ

closed vs open: girtî hemberî vekirî . ُمْغلَق ُمقابِل َمْفتوح 
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 تنتهي عندما (. و"ُمْغلَقة"CVعندما تنتهي بصائت) "َمْفتوحة" لَمقاِطعا تكون َحيثُ ، للَمقاِطع ِسمةٌ 

 (. VCبساِكن)

closure: girtinî . nzîkayetî . إْغالق 

وتيَّات لإلشارة إلى مِ  يُْستَْخدمُ ٌح عامٌّ ُمْصطَلَ ( 2 فاِصل النَِشطة ااِلت صال بين المَ  ْفَصليَّة، إذ أنَّ في الصَّ

كامل" عند إصدار األَْصوات  م واألَْنف. مثالً هناك "إغالقمن الفَ  هَواءق الُل تدف  عرقِ يُ  خاملةوال

 حال الُغنَّة)األَْصوات األَْنفيَّة(. يع كما هإغالق ُمتقط  فِجاريَّة، وهناك نْ اال

 سبيل على) العمل من جزء أو األدبي ملالعَ  نهاية في ل  الحَ  أو ْنجازباإلِ  الشعور  ( في األدب، هو0

 التفسيرات ادعاءات واستبعاد واحد، معنى في فصنَّ المُ  معاني اختزالُ  األدبي، قدالنَ  في المثال،

 قدشائعاً في النَ  وضوًعامَ " فتوحةالمَ " صوصوالن  " غلقةالمُ " النصوص بين التناقضُ  كان. األخرى

 اللصيقة(. ) حول بارث روالند نظرية في الحال هي كما ، الحديث

cluster : kelek . )الُعْنقوديَّة)َرْتل  

واِمت، فٌح يدل  على وحدات  ُمتتابِعة من نَْوع  واحد، على األغلب من ُمْصطَلَ  في تَْحليِل  يُْستَْخدمُ الصَّ

بِدايَة في  واِمِت الُمتجاورة، ال سيما تلك التي تحدثُ تََسْلُسل من الصَّ  الَكالم الُمتَِّصل لإلشارِة إلى أيّ 

 pişt "[ şt-، أو النهائيَّة]شكراً" spas " في [-sp]رديةفي الكُ األوليَّة  ال منهايته. مثالَمْقطَع أو نِ 

 ظَهر".

cluttering: tevlîhev . تَبْعثُر 

نَّْفس الَمرضي لنَْوع  واحد  من ِعْلم الو ،اب، وعلم أمراض النُْطق واللَُغةعصِعْلم األفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

الَكالم في  ُمَعدَّلاِْضِطراب الطاَلقة و / أو عمليَّات التفكير الُمْرتَبِطة بها. وتشمُل َخصائِص تسارع 

الت ع والتفاعُ ندفِ لوك المُ ر بالس  التبعثُ  ُجَمل طويلة أو إغفال أو تِْكرار الَمقاِطع، وتشويه األَْصوات. يرتبطُ 

 ئة مثل احمرار الوجه. الحركيَّة الُمفاجِ 

coalescence : hevgirtî . )اِْلتحام )َمْزج 

وتيَّات ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (. "معاً النمو نامي "أوالتَّ بَمْعنى  coalescere)التينيَّة   صَّ

(phonetics ،ْصواتِعْلم األَ و (phonology)،  اب  كُجْزء من تَْصنيف أَْنواع االستيعاب. في االستيع

وت الذي يجلُب تبْ  ْفصليَن الُمتجاورين على اآلخر.من المَ  ر كلٌّ الُمتَباَدل، يؤث   سيطاً في بنيةِ تغيير الصَّ

 يسهَُل النُْطق. مثل: ااِلْضِطراب الذي يجعل الضاد يبدو كأنه ُملتَحٌم مع الطاء. َحيثُ َمْقطَِع الَكلِمات، ب

coarticulation : dubilêvkirin . ُمزاوجة نُطقيَّة 
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وتيَّة. في حالَة ُن طَريقةٌ ُمتَزاِمنة أو ُمتداِخلة ألكثِر من نقطة  واحدة في القناة ْفَصليَّة تتضمَّ مِ  َعمليَّة الصَّ

ك في اِت جاِه النُْطق الالزم لَصوت الحق التكي ف االستباقي، يبدأ ُمفكَّكاً ال يُشارك في َصوت  ُمَعيّن  بالتحر  

 في الَكالم . 

cocktail party phenomenon : koktêla diyardeya partîyê الحزب. كوكتيل ظاِهرة   

االستماع  َعمليَّةإلى  يُشيرُ لَُغة النَّْفسي كُجْزء من نَظريَّة إدراك الَكالم. ِعْلم الَس علميَّاً في رِ يومي دُ  تَأثير

ُن األشخاُص الذين يسمعون ِعدَّة ُمحادثات  في وقِت واحد من الحضور بوعي إلى االنتقائي، إذ يتمكَّ 

 ، وتجاهل اآلخرين.أحدهم

coda: koda  . الَمْقطَُع الِختامي  

 من االنتهاء لتشك   فقرة إلى يُشيرُ  موسيقي حُمْصطَلَ  األساس في (.أو ذيل بَمْعنى أقصى coda)التينيَّة  

 . لخاتمة معادلٌ  هو ، األدب في. مرضية خاتمة إلى وتقريبها قطعة

وتيَّات ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وهو  ،(phonology) ْصواتِعْلم األَ و، phonetics))صَّ

تَْمييز بين "َمْقطَعيَّات ختاميَّة" بَسيطة  ثَمَّةلإلشارة إلى ُجْزء من الَمْقطَع الذي قد يتبع النَواةَ الَمْقطَعيَّة. 

 على أكثر من ُجْزء(.  تَْحتَويو"َمْقطَعيَّات ختاميَّة ُمَعقَّدة" ) ،على شريحة  واحدة  فقط( تَْحتَوي)

code : koda nebînî/şîfre(navê dizî) . amaje . hêma  . ْمز  الّشْفرة . الرَّ

بََدالً من سيميائيَّة ونَظريَّة ااِلت صال ِعْلم ال في َموضوعِ  دخلُ ، بَمْعنى دفتر( . يَ codex)التينيَّة  

وتيَّات واللَغِويَّات، ِعْلم الرميز" في تتم  مواِجهَة َمفاهيم مثل "التَّرميز" و "فك التَّ  اً اللِسانيَّات. أحيان صَّ

َمْفهومة بَشكل  كبير  في هذه الَموضوعات. ظهر  غير"شفرة"  تعد  وِجهَة النَّظَر اللَغِويَّة من ولكن 

اِت صال  ظامِ ن المة ُمحايدة أليّ أساسي كعَ  كل  في اللِسانيَّاِت ااِلْجتِماعيَّة، إذ أُْستَْخدم بشَ  بِدايَةً  حُ ُمْصطَلَ ال

 يشتمُل على لَُغة.

ف ثَمَّةأكثر تَْقييداً. على َسبيِل الِمثاِل،  اً تَْعريف مزَ ُكثر أعطوا الرَّ اِْجتِماع  ُعلماء ثَمَّة  من عرَّ

ة مهنيَّة(. لكن َمْجموعة خاّصة أو َمْجموعهم الُمتَباَدل )على َسبيِل الِمثاِل، لَُغة الفَ  َحيثُ الرموز من 

ح كان في نَظريَّة رموز ااِلت صال التي طرحها عالم ااِلْجتِماع ُمْصطَلَ األكثر اِْنتِشاراً لهذا الااِلْستِخدام 

(. كان تَْمييزه بين الرموز الُمستقلّة والُمقَيَّدة ُجْزءاً من 0222-2604البريطاني باسل بيرنشتاين )

ل بها الناس، وكيف ْنواع المعاني التي يتواصَ ق بأَ علَّ نَظريَّة طَبيعة النُظم ااِلْجتِماعيَّة، والسيما بما يت

 ة الموارد التي توفرها اللَُغة.َمْجموعيفعلون ذلك صراحةً، ُمْستَْخدمين 

code-switching: guhartina şîfrê(hêma-guherînê) . تناوٌب)تغييٌر( َشْفري 
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ثونحالَة اِت صال ُمَعيّنة، سيت على ُمتطلبات   اً اعتماد ل الُمتََحد  ثنائيو اللَُغة أو ُمتََعد دو اللُغات بين  َحو 

ة  على َسبيِل الِمثاِل، يُْمِكن ُمْختَلَفياقات ثي على إنشاء سِ ديل الكود التحادُ أصناف اللَُغة. تعمُل ِميزة تبَ 

ة من الَعالقَات بين األفراد ُمْختَلَفه َرسمي، وأَْنواع اعتبار "الطابع غير الَرسمي" في َمْوقِف ما أنّ 

 الُسخريَة ُمقابِل الجديَّة.مثل الُمشاركين في ُمحاَدثة، 

code-mixing,code-switching:hêma-tevlîhevê. kode-guherbar. تَْبديل-خلط،رمز-رمز  

code theory: dîmaneya hêma(amaje) . ْمز   نَظريَّةُ الرَّ

رها برنشتاين )النَظريَّةُ اللَغِويَّةُ  الطبقات  (، تقوم على فرضيَّة  أنَّ 2617في عام ااِلْجتِماعيَّةُ التي طوَّ

ة  من الَعالقَات ااِلْجتِماعيَّة. من هذه الَعالقَات تنشأ "رموز" ُمْختَلَفز بأَْنواع  ة داِخل الُمْجتََمع تتميّ ُمْختَلَفال

التَّْقسيم  ُمْستَقرٌّ على البنية ااِلْجتِماعيَّة. إنَّ  تَأثيريكون لها التنشئة اللَغِويَّة،  َعمليَّةة، من خالل ُمْختَلَف

الطَبقي للُمْجتََمع هو االْنقِسام اللَغِوّي لَرمز  "ُمتقِن" )الطَبقةُ الوسطى(، وقانون "ُمقَيَّد" )الطَبقةُ الدنيا(؛ 

 دائل النَْحِويّة والُمْعَجميَّة.تُقاُس َدَرَجةُ التَفصيل أو التَْقييد من خالل تَعقيد الُجَمل ومدى الب

 رات، يُعد  الَرمز الُمقَيَّد قابالً للتنبؤ به، وأكثر تِْكراراً، وأقلّ َغيّ النقِص الن ْسبِي في المتاِْستِْناداً إلى 

 رضيَّة الَعجز(.قص" )فَ لمعايير وضع القَواِعد والمعايير للطبقة الوسطى "نَ اً ، ويُقاُس وفقاً تعقيد

ر  اً قويّ  اً الُمختلط لنَظريَّة برشتاين رمزأعطى االستالم  لَُغة ااِلْجتِماعي واللهجة ِعْلم اللتَّطَو 

لهجات، بَمْعنى األَْنواع ااِلْجتِماعيَّة أو قت، نظر كثيرون إلى الَّ في ذلك الوَ اِلْجتِماعيَّة في الستينيَّات، ا

هجومي على سياساِت التَْعليم الشاِمل من  تَأثير. كان لهذه النَظريَّة اإلقليميَّة غير القياسيَّة، كقَوانين ُمقَيَّدة

خالل دفع عدد  من الد راسات التجريبيَّة وِزياَدة الطَّلب على "تَْعليم اللَُغة التَّعويضي" الذي سيُقل ل من 

 رص ااِلْجتِماعيَّة الُمْرتَبِطة به.الَعجز اللَغِوّي وعدم المساواة في الفُ 

cognate: pêwendîdar . نَظير . ُمجانِس 

"الُعْنُصر الُمشابِه" هو الذي له نفس فـ ُح على وصِف بَْعض أَْنواع الَعالقَات النَْحِويّة: ُمْصطَلَ يُطبَُّق ال

 ااِلْشتِقاق التَاِريخي.

cognate object: tişte pêwendîdar . ُعْنُصٌر ُمجانِس 

ً أو دَ  اً اِْشتِقاقيّ  تِباط منذ الوالدة(. كائٌن يرتبطُ بَمْعنى ااِلرْ  cognatus)التينيَّة   بالفِْعل الذي يعتمدُ  الليّا

 عليه، على َسبيِل الِمثاِل، ليناموا نوماً هادئاً.

cognitive : têgihîştine . zanîn . nasîn . إدراكي 

إلى تلك  عرفيالَمْعنى المَ  يُشيرُ دَّاللة كُجْزء  من تَْصنيِف أَْنواع الَمْعنى. ِعْلم الفي  أحياناً  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

نة للُمْفَردات والُمْحتَوى الُمقتَرح للُجَمل، عنوَ رتبط ُمباِشرة بالشروط المُ ي يذالجوانب من الَمْعنى ال
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نطوي على الُمْستوى الذي يَ ْفسير، على َعْكس الُمْستوى الَموضوعي الفكري للتَ وبالتالي تتوافُق مع 

 عاطفي أو َشْخصي.  تَْفسير  

cognitive grammar: rêzimana têgihîştinê (zaniyarî) )النَّْحّو اإلدراكّي )الَمْعرفّي .  

اللَُغةَ ُجْزء ال يتجزأ من اإلدراك، وهي  بَمْعنى َمْعِرفة(. نَظريَّةٌ لَغِويّةٌ ترى أنَّ  cognition)التينيَّة 

. في هذا النُهج، الَوظيفة األساسيَّة للَُغة هي ترميُز الَمفاهيم هَْيَكالً فيها الُمْحتَوى الَمعرفي وسيلةٌ يُعطى 

ن ذي مغزى مُ ْصوات. يُنظر إلى القَواِعد النَْحِويّة ِعْلم األَ عن طَريق  ل )أو كُمَكو  َرمزي(، يربط تأص 

نية، ويتم  إنشاء من البِ  اً ليَّة، َصوتيَّة، رمزيَّة( جانبْصوات. تقابل كل  َوْحَدة  )دَّالِعْلم األَ ن الدَّالالت وبي

يد بَشكل  "تَقليدي" باِْستِخدام ِسْلِسلَة  من الَوْحدات. يتم  تَْحليُل الطبقات التَْعبيراِت ذات التكوين الجَ 

تكوينات للبِنى الَرمزيَّة يُوَضع تَْمييٌز أساسي بين "األَْسماء" )األشياء، واإلنشاءات النَْحِويّة على أنها 

على َسبيِل الِمثاِل، ِعباَرات ااِلْسم( و"التَْعبيرات الَعالئقيَّة" )الَعالقَات، مثل األفعال، حروف الجر، 

دةها "ُمَخطَّطات إنشُز القَواِعُد النَْحِويّةُ بأنَّ الِصفات، الِعباَرات(؛ وتتميّ   .ائيَّة" ُمَجرَّ

cognitive linguistics: zimannasiya têgihîştinê(zaniyarî). المعرفيَّة) ) اإلدراكيَّة اللِسانيَّاتُ   

ُد التَّخصّ  ، ات الُمتَِّحدة، في الوالي(2612 عام) ضعت في نِهايَةصات للبحوِث التي وُ ااِلت جاهُ الُمتََعد 

قيض من الَعْقلِيّة في اِْكتِساب الَمْعِرفة واللَُغة واِْستِخدامهما. وعلى النَ مليَّات بالتَْحقيق في العَ  تاهتمَّ 

ُز على السلوك الَمرئي وعَ  ِويَّات السلوَك في اللغَ  مليَّاِت ااِلْستِجابة التَّحفيزيَّة، فإنَّ السلوكيَّة التي ترك 

هو البَْحُث في البِنية ه عرفيَّة. الهََدُف منالمَ مليَّات الرؤى في العَ  َوسيطاً ألنه يدعمُ  اً اإلدراكيَّة يلعُب دور

في  البشرُ  التي يستخدمهاعرفي أو الَعْقلِّي من خالل تَْحليِل االستراتيجيَّات اإلدراكيَّة والتنظيِم المَ 

  هم، وإنتاج اللَُغة.ات، والفَ َمْعلُومخزين الفكير، وتَ التَّ 

مليَّات الَعْقلِيّة بالِدراساِت النَّْفسيَِّة التي تهتم  بعمل الد ماغ وُمتابِعة العَ يرتبطُ هذا العلُم اِْرتِباطاً وثيقاً 

باستقالليَّة الن ظام  هذا ااِلت جاه القولَ  قَْبَل أصحابُ ة التي تتِصل بالَمْعِرفة اإلنسانيَّة واإلدراك. وال يَ ُمْختَلَفال

يه فة اللَغِويَّة والتفكير. وعليه فهم يعارضون ما يذهب إلال أَْنفصال بين الَمْعرِ  اللَغِوّي، فهم يرون أنَّ 

في الد ماغ يُبنى  اللَُغة عند الطفل يأتي ُكْليَّاً من أُنموَذج  نَْحِوّي ُمْستَقِلٍّ  رَ تشومسكي وأْتباعه من أن تطَوّ 

ِك الَعْقلِّي الذي ال يميُّز خاّصة به. فالَمْعِرفة اللَغِويَّة عند هؤالء ُجْزء من اإلدرا بالكاِمل على تَْعليمات  

ر بقوة بمحيط اإلنسان وتجاربه الحيَّاتيَّة اليوميَّة ات اللَغِويَّة من غير اللَغِويَّة، والذي يتأَثَّ َمْعلُومبين ال

م في التَّفكيِر اإلنساني وفي تكويِن الَمْعِرفةمليَّاُت الَعْقلِيّةُ التي تَ ة، فالعَ ُمْختَلَفال تحك م هي نفسها التي تَ  ،تحك 

 ة.ُمْختَلَفاتها الة بمستوينية اللَغِويَّة العامّ البِ  في الَمْعِرفة اللَغِويَّة، وفي تَْشكيلِ 

cognitive psychology:  

sîkolocîya(pêşbînî kirdnî). (derûniya têgihîştinê) . نَّْفس الَمعرفي)اإلدراكي( ِعْلم ال  
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 لَُغةِعْلم ال :َمجالين، هما بين الَوثيق تَفاُعلال على حيٌّ  )اللَغِويَّات المعرفيَّة( مثالٌ  اللَغِويّ  نَّْفسِعْلم ال إنَّ 

 الجلمَا هذا ،َجديد َمجال ظهور إلى أدَّى ما،  (cognitive psychology) عرفيالمَ  نَّفْسِعْلم الو

لَ عَ  َجديدال  والَمْعِرفة اللَُغة أو والفكر، اللَُغة أو اللَُغة،  وهو الُمْشتََرك للَموضوع العلمي الفَهم بتَْحقيقِ  جَّ

 باعتبارها )الَحتميَّة الَعالقَة هذه طَبيعة تُفسَّرُ   كبير. وقد حدٍّ  إلى بَْعضهاب ترتبط َمجاالتٌ  وهي

دُ  التي هي ةَ اللُغَ  أنَّ  ( أيّ   linguistic determinismاللَغِويَّة  طَبيعتها إلى باإلضافة كر،الفِ  تحد 

جوانب  من اً وهامَّ  ضرورياً  ُجْزءاً  اللَُغة تُعد    حال أيّ  وعلى الفكر. تَعْكسُ  اللَُغةَ  أنَّ  ييعن  ،ةليَّ التواصُ 

 َمجاالً ِخصباً من الَمعرفي نَّْفسِعْلم ال أصبحو ،عرفيونالنَّْفس المَ  ُعلماء أدركه ما وهو الَمْعِرفة،

 ات أو تجهيزها، تلكَمْعلُومال ُمعالَجة أُْسلوب ظهور مع وذلك الخمسينيَّات، أواخر منذ البَْحث َمجاالت

اللَُغة،  ُعلماءعند  ِدراسة َمجالَ  اللَُغةُ  كانت ذلك قَْبلَ المعرفيَّة.  الَعمليَّات ميدان في حثللبَ  يدةالجَ  األداةُ 

 َعناِصرها وقَواِعدها وبِناءها. ِدراسة إلى َدفونهْ يَ  الذين كانوا

cognitive semantics : watenasîya têgihîştinê دَّاللة اإلدراكيّ ِعْلم ال .  

مليَّات ياكل والعَ د الَمْعنى مع وضع الَمفاهيم، والهَ ُجْزء من القَواِعد اإلدراكيَّة، التي تحد  و، الليَّةٌ دَ  نَظريَّةٌ 

 فكير. وهي تعملُ سديَّة في التَّ جربة الجَ أهميَّة التَّ د النَظريَّة على جربة الَعْقلِيّة. تؤك  التي هي ُجْزء من التَّ 

 ة. إنَّ بُحدود  واضحة بين الَمْعِرفة اللَغِويَّة والَمْعِرفة العامَّ  وسوعي للَمْعنى، وال تعترفُ مَ  من منظور  

تم  ُمتقل بة، ويَ رات أو ُمَحف زات للَمْعِرفة الموسوعيَّة، هي بالتالي كمؤشِ  الُمْعَجميَّة، التي تعملُ  الموادَ 

 لة.واس ذات الص  تَْحليلها كَشبَكة من الحَ 

ُد النَظريَّةُ عَ  ة بََدالً مليَّاِت، مثل ااِلْستِعاَرة والِكنايَة بوصفهما عمليَّات إدراكيَّة عامَّ من العَ  اً ددتحد 

 تأويلُ  فاهيمي: يعتمدُ تم  "تَْفسير" الُمْحتَوى المَ من أجهزة لَغِويّة بحتة. الَمْفهوم األساسي هو كيف يَ 

عنوي على ِعدَّة عوامل، منها "الَمجاالت اإلدراكيَّة" التي يظهر فيها )على َسبيِل الِمثاِل، الُعْنُصر المَ 

 المساحة، والوقت، واللون( والتََّغي رات في المنظور والوِجهَة.

cognitivism : dibistana têgihîştinîyê . الَمْدَرَسةُ اإلدراكيَّة 

رة اإلدراكيَّة )على َسبيِل الِمثاِل الذكاء والذاكِ  العواملَ  وِجهَة نظر ترى أنَّ  ثَمَّةفي اِْكتِساب اللَُغة، 

 لَُغة.ِعْلم الواالنتباه( لها دور أساسي في ت

cognize/cognise : naskirin(zanîn) . الَمْعِرفة 

ثين ال يدركون الحقائق يقال إنَّ ٌح اقترحه نعوم تشومسكي كبَديل للـ "َمْعِرفة". ُمْصطَلَ  اللَغِويَّة  الُمتََحد 

ً التي تَ  األمر في كذلك ،التي يعرفونها بوعي ستِمد  منها هذه الحقائق والَمباِدئ القَواِعد الُممثَّلة َعْقلِيّا

 إليها هذه القَواِعد. الفِْطريَّة التي تستندُ 

co-grammar: rêzimana hevbeş  الُمْشتََركة .القَواِعُد  
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يختلف عن، القَواِعِد الرئيسيَّة  وأ /تعايش معْعبير الذي يَ ظاِم التَّ إلى نِ  يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ ات، هو في اللَغِويَّ 

ْصوات الُمْشتََرك. وكثيراً ما تُْستَْخدم هذه الَمفاهيم عند وصف ِعْلم األَ للَُغة؛ هو َمْفهوٌم ُمْشتََرك في 

 ظامها العادي.ها لَُغة، ولكن لم تتكيَّف مع نِ للَكلِمات والِعباَرات األجنبيَّة التي استعارتالسلوك الُمَميّز 

coherence: hevgirtin . pêkawe bestraw(lkêndraw) . )اِْتساق)تََماُسك 

عوامل  ِدراسةح في تَْحليل الِخطاب. يشمُل ُمْصطَلَ هذا اليُطبَّق بَمْعنى االلتصاق(.  cohaerere)التينيَّة  

الالت التي يقدمونها، وااِلْفتِراضات التي يحملونها، دمي اللَُغة في العالم، واالستدمثل َمْعِرفة ُمْستَخْ 

 وعلى وجه الخصوص الطَريقة التي تتوسطُ بها في ااِلت صال الُمترابِط من خالل اِْستِخدام أفعال الَكالم. 

cohortative: cisaretdanî . pal pêwenan  . تَْحذير تَشجيع .   

 حذير أو التَّشجيع أو التَّوصيَّة، التي يُْمِكن أن تكونَ التَّ  بَمْعنى تشجيع(. مزاجُ  cohortatio)التينيَّة  

 ُجْزءاً من المزاج الشَّفَهي أو المزاج الِمْعياري.

cohesion : hevgirtî . pêwendîdarêtî . yekgrtûeyî . yekparçeyî  . التَرابُط .التَماُسك  

ها َوْحَدة ر إليها على أنَّ نظَ إلى خاّصيَّة  ُمَحّددة  للَكلِمة، يُ  في قَواِعد اللَُغة لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

ة في َكلِماِت  الَكالم العادي، بل عند ُحدود َجديدَعناِصر  خاله ال يُْمِكن إدنَْحِويّة. ينص  الِمْعيار على أنّ 

 مل". على العَ  درةِ فحسب. ااِلْسم البَديل لهذا الِمْعيار هو "عدم القُ الَكلِمات 

 ُح لدى بَْعض اللَغِويّين لإلشارة إلى ُمْمتَلِكات وحدات أكبر من تلك التي ترتبطُ ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ ( 0)

ة َمْجموع أيَّ  مع بَْعضها في البِناء، على َسبيِل الِمثاِل. المادة + اِْسم. في هذا ااِلْستِخدام، يُْمِكن القول إنَّ 

ن من َوْحَدة أكبر تكون ُمتماسكةً  من الَكلِمات التي تعملُ   الَرعوي للتَْحليلِ  داِخليَّاً. في النهجِ  كُمَكوَّ

ة من ُمْختَلَفماِت بنية السَّطح لَكلِمة  أو نصٍّ يربط  أَْجزاًء إلى سِ  اً ، مشيرَمْفهوماً  النَْحِوّي، يكون التماُسكُ 

الُجَمل أو وحدات أكبر من الِخطاب، على َسبيِل الِمثاِل: َوظيفة اإلحالَة الَمْرِجعية للضمائر والمقاالت 

 وبَْعض أَْنواع الظروف. 

 في األساليب،  في إجراؤها يتم   التي مثل لنصوص، اللغوية التحليالت ح فيُمْصطَلَ هذا ال مُ ستخدَ ( يُ 3)

 كماسُ التَّ  إنشاء يمكن. صّ النَّ  فسنَ  من ةُمْختَلَف أجزاء تربطُ  التي الداخلي من االتصال أنواع إلى إشارة

ة أو عروضيَّ )من  ةوتيَّ صَ  أنماط طريق عن وأخرى أخرى، وحدة أو قطعمَ  أو واحدة جملة بين

 ةنحويَّ  تراكيب استخدام طريق عن أو ،(ذلك إلى وما تلك، هي،) لفيخَ  مرجع طريق عن أوة(، إيقاعيَّ 

 ، ذلك إلى وما ، بالتالي وال،) المماثلة بطالرَّ  وعبارات طف،العَ  طريق عن المثال سبيل على) ماثلةمُ 

 (.إلخ

co-indexing: naveroka hevbar  َهرسةٌ ُمْشتََركة .ف  
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رف الُمْنَخفِض )يبدأ فس الحَ تعيين نَ  َعمليَّةفي النَظريَّة اللَغِويَّة التَّْوليديَّة لإلشارِة إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

نات. i ،jعادة بـ  نة في هذه األرقام إلى هُ  تُشيرُ ..( أو األرقام إلى ِسْلِسلَة من الُمَكو  ويَّة الَعناِصر الُمَكوَّ

 ذات َمْرِجعية ُمْشتََركة أو أنْ  تكونَ  هرسة أنْ ر الُمْشتََركة في الفَ البنية الَعميقة للُجْملَة. يُقصد بالَعناصِ 

 فس الِسْلِسلَة.الَعناِصر ُمنتمية إلى نَ  تكونَ 

coining: afirandin .  َّْوليدالت   

في َعناِصر اللَغِويَّة الَمْوجودة كوين باِْستِخدام القيِض من تَْشكيِل الَكلِمات عن طَريق ااِلْشتِقاق والتَّ على النَ 

كةقيض هو َخلٌق الفِْعل، فالنَ عنصر  عسفي بين أي اِت صال غير ُمَعقَّد وتَ ، ألول مرة لدوافع غير ُمتََحر 

 ْعبير والُمْحتَوى. التَّ 

collapse: jiberhevketin(hilweşandin) .  ِ(هيارنْ اِ )ماج اَْند  

ح لقاِعدتين في واحد، لصالح بَ في القَواِعد النَْحِويّة لإلشارة إلى الخَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  يان أكثر لط الُمَوض 

 NP-D، تُستبَدل إلى NP ⇒ D Adj Nو  NP ⇒ D Nبساطة وعموميَّة، على َسبيِل الِمثاِل، 

(Adj) N ، ُفَة. تُشيرُ  َحيث  األقواس إلى ااِلْستِخدام ااِلْختياري للص 

collective: pirrjimar . hevbeş (hawbeş). komel . )الَجْمعي)اسم الَجمع 

ميَّز عن تمن الكيانات، يَ  ة  َمْجموعل  على دْحِوّي لإلشارة إلى اِْسم  يَ في الَوصف النَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ِعدَّة فِئات فَْرعيَّة  ضمنَ  ندرجُ ماعيَّة تَ باين األعداد. األَْسماء الجَ األَْسماء األخرى بنََمط  ُمَميّز من تَ 

نَْحِويّة، لكن َخصائِصها الُمِميَّزة هي قدرتُها على الُمشاركة في الُمْفَرد إما مع الُمْفَرد أو الجمع. في 

هم دد من األفراد بأنَّ إلى عَ  فيه نظرإلى نَْوع من صيغ الجمع يُ  عي"ح "جمُمْصطَلَ  يُشيرُ اللُغات، بَْعض 

لون  سميَّات أو الكميَّات التي في المُ  اً ح غالبُمْصطَلَ ة، يَْستَْخدم الدَّاللِعْلم الةٌ ُمتماسكة. في َمْجموعيَشك 

 ة .َمْجموعة ككل، بََدالً من األفراد الفرديين في الَمْجموعلكيَّة إلى المُ  نسبُ تَ 

collective noun: navê pirjimar(navdêr) . ااِلْسُم الَجْمعي 

ة، َوْحَدة واحدة: الماشي َحيثُ ء من ة  من ِعدَّة أَْعضاَمْجموععب ُر عن ُمَحّددةُ المعالم من األَْسماء التي تُ  فِئةٌ 

 ... فهذه أسماء جمع صيغها ليست متطابقة مع صيغة المفرد.القطيع، األثاث، الشَّعب، الناس

colligation : kombûnê  تَضام 

ياقيَّة( ل Firthianفي اللَغِويَّات الفيرثيَّة  حٌ ُمْصطَلَ بَمْعنى رباط(.  colligation)التينيَّة    َعمليَّة)الس 

ة من الَكلِمات على أساس تشابهها في الدخول في َعالقَات نَْحِويّة ُمتجاورة. على َسبيِل َمْجموعتَْجميع 

مع" هذا  ها "تتوافقُ التكميلي، سيقال إنَّ  ة من األفعال التي تأخذ نَْوعاً ُمَعيّناً من البِناءَمْجموعالِمثاِل، 

 البِناء. 
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collocation : rêzik . ْصف  الرَّ

( في Hallidayٌح طرحه اللَغِوّي هاليدي )ُمْصطَلَ بَمْعنى تَْرتيب أو طلب(.  collocatio)التينيَّة  

ة من الَكلِمات، َمْجموع فيتحدَّد من خالل ورودها َمْعنى الَكلِمة يَ  ف الستينيَّات، اِْستِْناداً إلى أنَّ نتصَ مُ 

ياق لَغِوّي يتقَبَلَه أبِناء ي الَعناِصر التي تقع معها في سِ ف ينبغي التمّعنلَكلِمة دقيق لإلى َمْعنى  فللتوّصل

مثل قولنا: أطلق لحيته،  عّدة، ياقات لَغِويّةفي سِ  اللَُغة. من أمثلة ذلك َكلِمة "أطلق" في اللَُغة العربيَّة تردُ 

ه للريح، وأطلق عليه الرصاص، وأطلق وأطلق يده في األمر، وأطلق عليه اِْسماً، وأطلق ساقيّ 

ياقات ه. وال ترد َكلِمة " أطلق" في سِ صاروخاً، وأطلقت المدفعيَّة إحدى وعشرين طلقة، وأطلق سراح

ياقات اللَغِويَّة التي يُْمِكن أنْ  مثل: أطلق األستاذ محاضرة، أو أطلق الملح على الطعام. فعن  طَريق الس 

 د الَمْعنى.تحدَّ ترَد فيها الَكلِمة يَ 

collocation test: ezmûna rêzik . اِْختباُر الرَّْصف 

زة راكيِب الُمِميَّ روق الدَّالليَّة اِْستِْناداً إلى ظروف حدوثها. على َسبيِل الِمثاِل، في التَّ طَريقةٌ لوصِف الفُ 

نات الدَّالليَّة الخضراء ال ، يتم تَْحقيق كلّ مع الَشَجرة والخضار لألخضر تطوير هذا  ة. تمَّ ُمْختَلَفمن الُمَكو 

 ْصوات.ِعْلم األَ في  A.Neubertو  M.Joosااِلْختبار في القياس استناداً إلى طَريقة اْستَْخدمها 

colloquial speech : axaftina  gelemperî(blovanî) .  العاميالَكالُم  

غير رسمي ياق  مألوف  وة الكاِملة لأللفاِظ في سِ َمْجموعال ضمن"اللَُغة اليوميَّة"  هيَكلِمة "العاِميَّة" ال

 في المنزل أو في َمكان العمل. ي مستعملةكما ه

colon: du xal  . نُقطتان  

ه إلى َعناِصر الُجْملَة الُمْستَْخدمة لتوجيه االنتبا›:‹ بَمْعنى ُعْضو(. عالمات التَْرقيم  colon)إغريقيَّة 

 ة. التاليَ 

color terms: zaraveyên rengê .  َحاُت الَّلونُمْصطَل  

اللُغات الطَبيعيَّة. بَِسبب قدراتها اإلدراكيَّة  اللون إلى الُمْفَرداِت األساسيَّة لجميعِ  حاتُ ُمْصطَلَ تنتمي 

ثون بلُغا تطابَُق ْيف األلوان بالطَريقة نفسها؛ ومع ذلك، قد تَ ة طَ ُمْختَلَفت الُمْشتََركة، يرى الُمتََحد 

 حات األلوان في اللُغات مع اِْختاِلف طَْيف األلوان. ُمْصطَلَ 

colouring: rengîn . تَلوين 

وتيَّات،  ريبة.بَْعِض األَْصواِت القَ  تَأثيرفيٌف في جودِة َصوت، بَسبِب َغي ٌر طَ تَ  في الصَّ

combination: hevgirêkî . تَأليفي 
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ياق، منهما اآلخر في نَ  كلٌّ  يتبعَ  عنوياً، أي يُْمِكن أنْ َعالقَةٌ َمْوجودةٌ بين ُعْنُصرين ُمتَوافقين مَ  فس الس 

لجر و اِْسم عن بَْعضهما، كما هي الحال في الالتينيَّة في حروف ا ولكن قد يَْحُدث أيضاً بَشكل ُمْستَقِلٍّ 

 ُمنفَِصل. جدا بَشكل  امعاً، وقد يتو العنصران المجرور، فقد يتواجد

combinatorial: hevgirêkî   ِتأليفي( .يماجدِ نْ ا(  

. يُْمِكن اِْستِخدام اً عقيدكثر تَ مع" مع بَْعضها، إلنتاج أَْنماط أدالة أساسيَّة للوحدات اللَغِويَّة "للجَ 

كة، على َسبيِل الِمثاِل، روف الساِكنة والحُ ماجيَّة" أو "الَعالقَات" بين الحُ دِ نْ "الَخصائِص االِ  روف الُمتََحر 

وتّي )الصوائت كنَواة، والصواِمت كالهوامش(. في هذا الَمْعنى، الجَ  مع هو َعالقَة لتَْعريف الَمْقطَع الصَّ

 ض.األُنموَذجيَّة للتناقُ  الفكرةَ  ارضُ عيُ هو ُمتجاورة، و

combinatory phonology:dengzaniya hevrêzî (hevdudanî). )وتيَّات الُمتَِّصلة)الُمَركَّبة  الصَّ

وتيَّة أو الفونيمات التي تأخذ في الصَّ  وتيَّات أطلق دي سوسير "الفونولوجيا" على الوحدات الصَّ

وتّي الذي تقع فيه. وهذه الصور أو الظواهر ترتبطُ  ة بحسبِ ُمْختَلَفالُمتَِّصلة صوراً  ياق الصَّ بما  الس 

الَعالقَات بين الفونيمات في الَكالم  دُ حد  "فونولوجيا" الَكالم يُ  إنَّ يجاور هذه الفونيمات في الَكالم. 

ة ، فالثاني"عيبتد"في َكلِمة  ة عن نُْطق الباءُمْختَلَفتُْنطَُق بطَريقة   "بسطُ يَ " الَمْنطُوق. مثالً: الباء في َكلِمة

 .جهورةهموسة، واألولى مَ مَ 

comitative: kesparêzî(peve) . (َمِعيَّة )ُمَرافقة  

ق إِلْجراء آخر. مثالً في اللَُغة رافِ ز اإِلْجراء المُ بَمْعنى (. الجانب اللَْفظي الذي يميّ  comitatus)التينيَّة  

في  رفوعاً.يبقى ااِلْسم مَ نصوباً، ويجعل الخبر مَ العربيَّة، دخول األفعال الناقصة على الُجْملَة ااِلْسميَّة، 

ةاللَُغة الكرديَّة   di … de   ji ….  re ,أحرف جر تستلزم أن يرفقها أحرف أخرى، مثل:  ثَمَّ

comma: bêhnok . فاِصلة  

 قرات التَّمهيديَّة من الُجْملَة الرئيسيَّة.إلى التَْرتيب النَْحِوّي، مثل فصل الفَ  تُشيرُ  ْرقيم، عالمةٌ التَّ  عالماتُ 

command : ferman . fermandeytî . rêberayetî . م  أمر. تََحك 

 على أساس  اً بالقَواِعد النَْحِويّة وأحيان اً وظائف الُجْملَة، يُعرَّف أحيانفي تَْصنيِف  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2)

اِْجتِماعي. من وِجهَة نظر فعل الَكالم، قد يُعبَُّر عن َوظيفة األمر باِْستِخدام نَماِذج  لَغِوّي أو لَغِويٍّ 

منة. عادة يُقاَرن هذا بي سوف يقف، أو من خالل نَْغمة ُمهيّ أخرى، على َسبيِل الِمثاِل. هذا الصَ 

ؤال، التَّعُجب. في المناقشة النَْحِويّة، الخبرية ثالث وظائف رئيسيَّة أخرى: الُجْملَةح مع ُمْصطَلَ ال ، الس 

 َحتميَّة" في األُنموَذج.العادة يُشار إلى األوامر باِْسم "
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بين ُعْنُصرين في  دخليَّة التي تهَْيَكلح للتَْعبير عن الَعالقَات الُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ( في القَواِعد النَْحِويّة، 0)

 َشَجرة. 

comment : agahkişî . raderbrîn . تَعليق 

تلك الَمْوجودة في لبنية الُجْملَة  ثنائي بَديل   وصيف  دَّاللة والنحو، كُجْزء من تَ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 َموضوع الُجْملَة هو الَشْخصُ ح الُمعاِكس هو الَموضوع. ُمْصطَلَ عادة في تَْمييز الَموضوع / الُمْسنَد؛ ال

آخر  هو ذلك الُجْزء من الُجْملَة الذي يقول شيئاً  التعليقَ  عن شيء ما، في حين أنَّ  قالُ الذي يُ  أو الشيءُ 

على الطاولة(، الكتاب هو الَموضوع، والباقي من الُجْملَة  عن الَموضوع. في ُجْملَة )مثل: كان الكتابُ 

 هو التعليق. 

comment clause: benda agahkişî . ِعبارةُ التَْعليق 

ة واسعة َمْجموعإلى ُجْملَة أخرى. هناك  رفيّ َوظيفتها في إضافة تعليق طَ  لُ إلى بنية  اِْختياريَّة تتمثّ  تُشيرُ 

عليقات، تعمل كُمدّونات حواريَّة نََمطيَّة، مع عدد من الوظائف الُمَعقَّدة، على َسبيِل الِمثاِل. من بنود التَّ 

 مانع.لديك 

commissive : komîsyonel(rayedar kirin) . )تفويض)تََّعهُدي 

مل الُمتََحد ث بمسار عَ  من الَكالم عندما يلتزمُ  في نَظريَّة الَكالم لإلشارة إلى نَْوع   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

اإِلْجراءات الُمْستَقِْبلَيَّة، والتي يُعبَُّر ُمْستَقِْبلَي. الَمقصود من الَكالم هو إجباُر الُمتََحد ث على اتخاذ بَْعض 

 لتزامات، إلخ.سم، االِ عنها في الُمْحتَوى الُمقتَرح للفعل. على َسبيِل الِمثاِل، الوعود، القَ 

common : hevpar . havbeş  . ُمْشتََرك  

النَْحِويّة. في  فِئةالمورفولوجي غير الُمَحّدد لل إلى الَشكلِ  صف النَْحِوّي لإلشارةِ في الوَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ة". اللَُغة اإلنجليزيَّة، على َسبيِل الِمثاِل، يُْمِكن تسميَّة َشكل ااِلْسم غير الِمْعياري باِْسم "الحالَة الشائِع

اللغة اإلنكليزية،  "الِجْنس الُمْشتََرك"، على َسبيِل الِمثال "الُمحايد" في ْستَْخدمَ وبالمثل، يُْمِكن للمرء أن ي

ياقأو عندما يكون الجِ  في اللغة "  enfant الطفل الحال في " يكما ه، ْنس غير ُمَحّدد خاِرج الس 

ة. وفي اللغة العربية ةالفرنسيّ   الطريق"....ل" ، "اأسماء تُذكَّر وتؤنَّث ، مثل كلمة" الح ثَمَّ

common core : bingeha hevpar . األساُس الُمْشتََرك 

ة  من الس مات َمْجموعإلى  يُشيرُ في بَْعض الِدراسات اللَغِويَّة ااِلْجتِماعيَّة واألُْسلوبيَّة،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

كة الس مات األساسيَّة الُمْشتَرَ  اللَغِويَّة الَمْوجودة في جميِع األصناف، واللهجات، وما إلى ذلك . تتضمنُ 

 د.ْرتيب الَكلِماِت وتَْشكيل الَكلِمات وُمْفَرداتها العاليَّة الترد  تَ في للَُغة قَواِعدها األساسيَّة 

common ground: erdê hevpar . أرضيةٌ ُمْشتََركة 
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شاركون في الِخطاب من قِبَل ِة ُمقترحات  يفترضها المُ َمْجموعفي البراغماتيَّة ل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 دل. هو الَمْعِرفة الخلفيَّة الُمْشتََركة الُمتصّورة.غير قابل للجَ  ة بَشكل  َصحيحها شاركين اآلخرين بأنَّ المُ 

common noun: hevnav (navdêr) . اِْسٌم ُمْشتََرك  

واحف، يوانات الثديَّة، الزَ إلى األشياء الُمْشتََركة. مثل: الحَ  تُشيرُ الَمعالم من األَْسماء التي  ُمَحّددةُ  فِئةٌ 

 ات  ....الطيور، الفقريّ 

commonsense reasoning: zanyarîn hevpar . َمْعِرفةٌ ُمْشتََركة 

ُمعالَجة  اً. تعتمدُ الَمْعِرفة الُمْشتََركة دوراً هامّ  تَْمثيل في الذكاِء ااِلْصِطناعي  واللَغِويَّاِت الحاسوبيَّة يلعبُ 

الَمْعِرفة حول العالم شرطٌ أساسي  أنَّ ء ااِلْصِطناعي على ااِلْفتِراض البيانات اللَغِويَّة في الذكا

كير الطَبيعي" فإعادة بِناء "التَّ في مشاكل خاّصة  ثَمَّةة الطَبيعيَّة وإنتاجها. وضروري لفهِم نُصوص اللُغَ 

لَمفاهيم األساسيَّة، مثل الوقت، والمساحة، والَسببيَّة، وما شابه، في الَمْعِرفة الشائِعة افي تطوير نَماِذج 

 االعتبار.  بعينوانب هذه الج تؤخذ

communication: peywendî  . اِت صال  

السلوك، تعمل كإطار  ِدراسةفكرة أساسيَّة في االتصال قل(. بَمْعنى نَ  communication)التينيَّة:  

ل إلى رسِ رسالة( من المُ الات )َمْعلُومااِلت صال إلى إرسال ال يُشيرُ َمْرِجعي للِدراسات اللَغِويَّة والفنيَّة. 

 الُمتلقي. الن ظاُم الُمْستَْخدم هو لَُغة، وَمْفهوم ااِلْستِجابة )أو اإلقرار( بالرسالة تصبح ذات أهميَّة حاِْسمة. 

لَُغة ِعْلم الالَمجال  علوم ااِلت صال: يشملُ ب اً أحيان تُسمَّىع جوانب ااِلت صال لميَّة لجميالعِ  ِدراسةإن ال

وتيَّات، وفروعها ال شريح(. لة بالَموضوعات الُمْرتَبِطة بها )مثل التَّ ة، والتَْطبيقات ذات الص  ُمْختَلَفوالصَّ

)السََّمع والبصر وما إلى قد يَْحُدث ااِلت صال البشري باِْستِخدام أي نَْوع من األساليب الحسيَّة الُمتاحة 

دم في النشاط ااِلت صالي، بواسطة ليَّة لهذه األساليب، كما هو ُمْستَخْ تفاضُ  ِدراسةإِْجراء  يتم  ذلك(، 

( NVCالنَّْفس، هو بين ااِلت صال اللَْفظي وغير اللَْفظي ) ُعلماء لدىالتباين  غالباً ما يكونالسيميائيَّة. 

ل غير اللَغِوّي )كتَْعبيرات الوجه واإليماءات وما إلى ذلك، لإلشارة إلى الَخصائِص اللَغِويَّة للتواصُ 

في اللَُغة  يعني أنَّ ما ، غامضاً يبقى  لَْفظي"الح "ُمْصطَلَ ال هذا إال أنَّ الحيوانات(.  مأمن البشر أكان سواء 

 ح ذا قيمة َمْحدودة بالن ْسبِة للَغِويّين.ُمْصطَلَ ما يجعل هذا الاألساس مسألة "َكلِمات"، 

communication model: nimûna peywendiyê . أُنموَذُج ااِلت صال 

مليَّات ااِلت صاليَّة بِناء على سارات العَ ما يكون رسماً( للظروف والبنية ومَ  اً )غالبخطيطي تَ  تَْمثيل

ُمْعظَم  عتمدُ ي(. 2647ألَثَر؟" )السويل الُمعادلة التالية: "من يقول؟ ماذا يعني إلى؟ َمن مع؟ ما هو ا

نات لنقل ( 2646في عام ) "شانون ويفر"نَماِذج ااِلت صاالت على أُنموَذج صمَّمه  األخبار. الُمَكو 

 تَلقياألساسيَّة ألُنموَذج ااِلت صال، والتي يُْمِكن تَْمييزها وفقاً لتركيز المرء، هي )أ( الُمرِسل والمُ 
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وتيَّة، البَ َمْعلُوم)الُمتََحد ث / الُمْستَِمع(، )ب( قناة أو أداة نقل ال صريَّة، اللمسيَّة(، ) ج( الكود ات )الصَّ

يضاء(، )و( الَمْعنى مع(، )د( األخبار، )هـ( ااِلْضِطرابات )الضوضاء البَ واِعد الجَ )جرد العالمات وقَ 

،  K.Bühlerة. ونَماِذج ااِلت صال األكثر شهرة هي نَماِذج غذيَّة الُمرتدَّ البراغماتي، )ز( التَ 

 .األُنموَذج الُعْضوي للَُغة(في . )R.Jakobsonو

communication science : zanistiya peywendiyê  ِت صال.ِعْلم اال   

العلميَّةُ لجميع جوانب ااِلت صال؛ يشار إليها أحياناً باِْسم علوم ااِلت صال. يشمُل الَمجال: اللَغِويَّات  ِدراسةال

وتيَّات، وفروعها ال ُمتَِصلة لَُغة ااِلْجتِماعي(، والتَّْطبيقات الِعْلم اللَُغة النَّْفسي، ِعْلم الة )مثل ُمْختَلَفوالصَّ

 تشريح، واألعصاب(. ِعْلم التَبِطة بها )مثل بالَموضوعات الُمرْ 

أنظمة اإلشارات. بهذا الَمْعنى،  ات على أساسِ َمْعلُومومسار تَباُدل ال هَْيَكلوال الشروطِ  ِدراسةهو 

واحي النَّْفسيَّة واُصل من النَّ مليَّات التَّ عَ  والتي تتناولُ اً ت البَْحث الُمَوّجهة اِْجتِماعيواُصل اِت جاهاالتَّ  يشملُ 

صات الُمتعلقة  ات َمْعلُومبُمعالَجة الأو ااِلْجتِماعيَّة أو اإلثنيَّة أو السياسيَّة أو اللَغِويَّة، فضالً عن التَّخص 

ي ق، يُ ة آالت ُمعالَجة البَ بُمساِعد لِدراسات ا غطي جميعَ حاً يُ ُمْصطَلَ ت صاالت ِعْلم االِ عد  يانات. بالَمْعنى الضَّ

ِعْلم اِْرتِباطاً وثيقًا ب رتبطُ شر الذي يَ ل بين البَ واصُ سار التَّ نيتها ومَ قة بشروط التواُصل البشري وبُ الُمتعل  

وسائل  فيبَشكل خاّص بالبَْحث  ْجتِماع واألنثروبولوجيا واللَغِويَّات وما إلى ذلك، ويهتم  ِعْلم االِ نَّْفس وال

 واُصل ااِلْجتِماعيَّة والثقافِية.التَّ  ظروفِ  وفيواصل، المشاركين في التَّ حفيز سلوك تَ  وفيااِلت صال، 

commutation test: ezmûna peywendiyê  ِتصالاِْختباُر اال .  

في البِْنيَِويَّة الكتشاف القَواِعد  يُْستَْخدمُ  تَجريبيٌ  بَمْعنى تَباُدل (. إِْجراٌء تَْحليليٌ  commutatio)التينيَّة:  

فيها  ة نَْحِويّة، وتتم  َجديدتكون الُجْملَة ال َحيثُ النَْحِويّة. يُعاد تَْرتيُب الَعناِصر النَْحِويّة الُمْفَردة في الُجْملَة، ب

ة. جملة  مُستهلّداُت حوي هنة وَّ لمُکِت الهيئاا أنَّ  تَتبيَّنُ ر، الختباذا انتيجة لهات النَْحِويّة. وتَأثيرُمالَحظة ال

على َمْوقِف الفِْعل، وقَواِعد تَْرتيب  اً تِْفهاميَّة، وحتميَّة، اعتمادإعالنيَّة، اِسْ مثل: يُْمِكن تَْحليل ُجَمل 

 حلَّه.ي وتَ هَْيَكلصَف الغموض التَ  الَكلِمات يُْمِكن أنْ 

communicative : peywendîdar . التَّواُصل  

ةبَمْعنى َمْحدود.  يُْستَْخدمُ ما  اً ن ااِلت صال، غالبح ُمْشتَق مُمْصطَلَ  تشديد على الُمالَءَمة الَوظيفيَّة يميُّز  ثَمَّ

لي، نهج التواصُ ح في َمجال تدريس اللَُغة األجنبيَّة )قَواِعد التواُصل، المَ ُمْصطَلَ للاِْستِخدامات  عّدةبين 

 إلخ(.

communicative competence: zanîna (lebar . çustî)peywendîdar.الِكفايَةُ التَّواُصليَّة 
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ح هو ُمْصطَلَ واُصل )إثنوغرافيا التَّحد ث(، هذا اللتَّ ا افي كتابه إثنوغرافي D.Hymesصاغه ح ُمْصطَلَ 

بالقدرات اللَغِويَّة للسماع ُق تعلّ تَ ي تال، فاءة ُمقابِل األداء(قدرة )الكَ لل N. Chomskyتََّوس ع حرج لَمْفهوم 

 للَُغة بدون ُمعالَجة. ااِلْجتِماعيَّةُ  تبقى الَوظيفةُ  َحيثُ ، بقطثالي للُمتََحد ث فالمِ 

إلى َذخيَرةِ  يُشيرُ واُصل اللَغِوّي: راغماتّي للتَ هي الَمْفهوُم األساسي ألُنموَذج بَ  واُصليَّةُ التَّ  فايةُ الكِ 

في  مناسب   اد تطويرها إذا كانوا قادرين على التواُصل مع بَْعضهم بَشكل  على األفر الَمْعِرفة التي يجبُ 

ل(. ه فعُل نقل الرموز )أي التفاعُ أنَّ  رة. في هذا األُنموَذج، يُفهم الَكالم علىتَغيّ روف والمواقِف المُ الظ

صاتِ  ُمْختَلَفالَوصفي ل ليَّة هي الهََدفُ واصُ الكفاءة التَّ   النَّْفسيَّة. ااِلْجتِماعيَّةِ  التَّخص 

 Communicativeواُصليَّة الكفاية التَّ  نهائي هو اِْكتِسابُ ِعْلم الهََدف المتاللُغات،  في تَْعليمِ 

Competence  ُستراتيجيَّة واللَغِويَّة ااِلْجتِماعيَّة: ْحِويّة والِخطابيَّة واالِ ت النَّ افايعلى الكِ  التي تشتمل

ة فاييَّة التَقليديَّة، أما الكِ تعني َمْعِرفة القَواِعد اللَغوِ  Grammatical Competenceفايَّة النَْحِويّة فالكِ 

فاية الكِ  هناكفتعني تناُسق النَّّص اللَغِوّي وتماسكه وسالسته، و Discourse Competenceالِخطابيَّة 

ة وغير اللَْفظيَّة التي تمك ن ستراتيجيَّات اللَْفظيَّ االِ  تشملُ التي  Strategic Competenceستراتيجيَّة االِ 

ثين من التواُصل اللَغِوّي بالرغم من تعثرهم وضعف قدرتهم اللَغِويَّة،  فاية الكِ باإلضافة إلى الُمتََحد 

ياق  تعنيالتي  Sociolinguistic Competenceاللَغِويَّة ااِلْجتِماعيَّة  مناسبة المبنى للَمْعنى والس 

 الِخطابي.

communicative dynamism (CD):dynamîka peywendîdar.  يناميكيَّة التَّواُصليَّة  الد 

 تجلى بَشكلِ تَ  َعمليَّةيُنظر إلى الَكالم على أنّه  َحيثُ َمْفهوٌم أساسي لنَظريَّة َمْدَرَسة براغ في اللَغِويَّات، 

واُصل. بَْعض  رات التَّ مؤث   َمْجموعفي  اً ديناميكي ُمْختَلَف بَشكل   ن الَكالم يُسهمُ تدريجي، كل  ُجْزء م

حسب: هذه الجوانب توصيله بالفِْعل ف ما تمَّ  ه يَعْكسُ الَمْعنى، ألنَّ في كثيراً  ْجزاء الَكالم ال يُسهمُ أَ 

الجوانب  تَْحتَويص الُمْدَمج. على النقيض من ذلك، رْ َدَرَجة من القُ  يُْمِكن اعتبارها أقلّ  "المواضيعيَّة"

فع ة تعمل على دَ َجديدات  َمْعلُومعلى  تَْحتَويص الَمضغوط، ورْ على َدَرَجة من القُ "التَْحليليَّة" على أ

 واُصل. التَّ  َعمليَّة

commutation : guhertin  . التَْبديل  

وت لإلشارة إلى  ُعلماءٌح يَْستَْخدمه بَْعُض ُمْصطَلَ  وت إلظهار التَّ  َعمليَّةالصَّ من ذلك ض. ناقُ اِْستِْبدال الصَّ

ة)الذَّ  اللغةِ في  ة)الحَ العربية القِمَّ  ضيض(.روة(، القُمَّ

commutation test: ezmûna guhertinê . اِْختباُر ااِلْستِْبدال 
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ْحِويّة تَْرتيُب الَعناِصر النَّ  القَواِعد النَْحِويّة. يُعادُ  في البِْنيَِويَّة الكتشافِ  يُْستَْخدمُ  تجريبيٌ  إِْجراٌء تَْحليليٌ 

من مثل: ات النَْحِويّة. تَأثيرُمالَحظة الفيها  ة نَْحِويّة، وتتم  َجديدتكون الُجْملَة ال َحيثُ الُجْملَة، ب الُمْفَردة في

 موسى عيسى. بَ رَ عيسى موسى، وضَ  بَ رَ ضَ 

comp : comp 

 اِْختِصاٌر للتكاُمل والُمقاَرنة والن ْسبِيَّة .

COMP position: rewşa COMP   . COMP َمْوقِف 

ل أو َعناِصر أوليَّة للُجْملَة. التَّ  لَمْوِضع في الَرسمِ  حٌ ُمْصطَلَ  خطيطي للَشَجرة، يُْمِكن أن يحتوي على الُمكم 

 أنَّ إذ نَظريَّة التتبع( والقَواِعد التَْحويليَّة، من خالل ظهر في النَظريَّة القياسيَّة الُموسَّعة الُمنقَّحة )

COMP  ُال تعمل ُجْملَة من  COMPك ُعْنُصراً إلى حر  ركة التي تُ ت الحَ بمثابة فُْتَحة هروب لتََّحو 

ركات أقصر يجعل ركة طويلة إلى حَ في حَ  َمصفوفة. هذا االنقسامُ من  ُجْملَة  COMPُمْدَمجة ثم إلى 

 مثل: سعى )لْم يسَع(. ناطق.حايل على قيود المَ من الممكن التَّ 

compact : gişt . çrupr . têkçrjaw . )الُمْدمج)الَمْضغوط 

وت التي أنشأها  ْصوات، ِعْلم األَ زة في في نظريتهما الُمِميَّ  Halleو  Jakobsonإحدى ميزات الصَّ

ُف األَْصوات الُمْدَمجة بَشكل َمْفصلي للتعامُ  ل مع ااِلْختاِلفات في َمكان التَْعبير، َعْكسها ُمْنتَِشر. تُعرَّ

ركيز عال  نسبياً من الطاقة م، وتَ ضيق بعيد نسبياً إلى األمام في الفَ نطوي على تَ وطبقي، مثل تلك التي تَ 

وتيَّة في ُجْزء َمْرَكزي ضَ  وتّي. على َسبيِل الِمثاِل، الصَّ الصَّ وائت الَمْفتوحة هي ]+ ي ق من الطَّْيف الصَّ

 compact ]−ة أو الُمتََوس طة هي وائِت العاليَ [(؛ الصَّ compالُمْدَمجة[ )المختَصر باِْسم ]+ 

([−comp ِضة في ن ظام تشومسكي وهالي.. تم اِْستِْبدال هذه الِميزة بنسبة ُمْنَخف 

compact vs diffuse: gişt hemberîya belavkirnê.  الَمضغوط ُمقابِل الُمْنتَِشر 

فق تَْحليلها َصوتيّاً وَ  تمَّ  معارضة َصوتيَّة ث نائيَّة في تَْحليل الَخصائِص الُمِميّزة، اِْستِْناداً إلى المعايير التي

 طَّْيفي . تَْحديد

وتيَّة:   اً ي قة نسبياقة في َمْنِطقة ضَ للطَّ ركيز أقّل اِْنتِشاراً أكثر إحكاماً ُمقابِل تَ تكون الخاّصيَّة الصَّ

 وائِت الُمْدَمجة، أو صيغ أوسع. من الطَّْيف، من أجل الصَّ 

وتيَّة مع انقباض أبعد هي ْفَصليَّة: المِ خاّصيَّة ال إلى الَخلف ُمقابِل الُجْزء األمامي من القناة الصَّ

 [.m ،p ،b[ ُمقابِل ]ŋ ،k ،gق. يُْمِكن التَْمييز بين ]ة الشفتين األوسع ُمقابِل األضيفُْتحَ 

comparative: berhev (danberhevî). berawrd kirdn . الُمقاَرن 
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يانات التي لوصِف فَْرع رئيسي من اللَغِويَّات، يمثّل الشاِغل الرئيسي في جعل البَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

راحل تَاِريخيَّة ات، وما إلى ذلك(، أومَ ة )اللهجات، والفئات والُمستويُمْختَلَفن َخصائِص اللُغات القارِ تُ 

 درسَ  إذحصري،  بَشكل   اً ن تَاِريخيبالتَْحليل الُمقارَ  رن التاسع عشر، كان االهتمامُ ة للَُغة ما. في القَ ُمْختَلَف

كالسنسكريتيَّة واليونانيَّة والالتينيَّة والسوابق ااِلْفتِراضيَّة  الباحثون الَعالقَات بين هذه العائالت في لُغات  

ت إلى لتي أدَّ الخاّصة بها )أي اللَُغة األوليَّة التي نشأت منها هذه العائالت(، وما تالها من العمليَّات ا

تُعرف بالفيلولوجيا الُمقاَرنة )أو فقه  ِدراسةات  لَغِويّة في يومنا هذا. أصبحت هذه الَمْجموعتَْشكيِل 

ة من َمْجموعطَريقة الُمقاَرنة" إلى األُْسلوب الفَْلَسفي الُمقاَرن الِمْعياري لُمقاَرنة الِعباَرة " تُشيرُ اللَُغة(. 

ةفيما إذا  تَْحديدشابهة من أجل تاللُغات المُ النَماِذج المأخوذة من  . في حال بينها تربطُ  َعالقَة تَاِريخيَّة ثَمَّ

القة، يُستخَدم التَْحليل اِلْستِْنباط َخصائِص لَُغة األسالف التي يُْفتَرض أنها استمدَّت منها وجود تلك العَ 

ة من اللَُغة )ُمقاَرنة تَْصنيفيَّة للغات(، ئت أَْنواع عامَّ نشِ قاَرنة" أو "داِخليَّة"(. ثمَّ أُ إعادة بِناء "مُ  َعمليَّة)

 الَخصائِص العالميَّة للَُغة البشريَّة. تَْحديدمن أجل 

comparative clause: şerte danberhevî . الِعبارةُ الُمقاَرنة  

للتَْعبير عن الُمقاَرنة مع الحالَة  adverbialظَْرفي  ُمَعدَّلك قيق، ويعملُ دَ  يُحدَُّد بَشكل   عن بند   ِعباَرةٌ 

حة في البَ   ند الرئيسي. الُمَوض 

comparative linguistics: zimannasiya berhev . اللِسانيَّاُت الُمقاَرنة 

برزت اللِسانيَّات الُمقاَرنة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، على أَثَر نَظريَّة داروين الطَبيعيَّة في 

ر، يزيولوجي، وتتبع أصل اللَُغة التي وجهت األنظار إلى بحث اللَُغة في إطارها الطَبيعي والف التَّطَو 

رها باالنتخاب الطَبيعي على نحو ما في البيولوجيا. تقوم الِدراساتُ وت على أساس  الُمقاَرنةُ  اللَغِويَّةُ  طَو 

للوقوف على َدَرَجة قرابتها اللَغِويَّة الواحدة، نتميَّة إلى العائلة الُمقاَرنة بين اللُغات، والسيما اللُغات المُ 

وتيَّةبَْعض الس مات والخَ  لة بينها، من خاللونسبة الص   ْرفيَّة والنَْحِويّة  صائِص اللَغِويَّة )الصَّ والصَّ

 والدَّالليَّة(. 

 راسكو F. Bopp بوبو FVSchlegel شليغل ارتبطت هذه الدراسات بداية بأَْسماء، مثل:

R.Rask غريم  وJ.Grimm شاليشر وA.Schleicher ، منهم الَعالقَات الوراثيَّة بين  كلٌّ  درسَ إذ

 صف  اِْستِْناداً إلى وَ  ،لخالل تَاِريخها المسجَّ من اللُغات الجرمانيَّة وغيرها من اللُغات الهنديَّة األوروبيَّة 

 ألهم اللُغات الهنديَّة األوروبيَّة.  ل  شامِ 

في َشكل "َشَجرة العائلة" الجينيَّة )نَظريَّة الَشَجرة اُكتَِشفَت تي الَعالقَات الجينيَّة ال تَْمثيلتمَّ 

(، أصبحت النَّظَرة التَاِريخيَّة Neogrammarians" )حاة الُجُددالن  بـ " يُسمَّىالوراثيَّة(. من خالل ما 

 .اللغات آنذاك في ِدراسةللَُغة هي ااِلت جاه األساسي 

compatibility: lihevhatî . )التََّوافق )الُمالءَمة 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
109 
 

الليَّة ُمَحّددة بين تَْعبيرات لَغِويّة  وجدت في مواقِف مات دَ على سِ  النَْحِويّة التي تعتمدُ  إلى الشروط يُشيرُ 

عارضات الُمْعَجميَّة، قيود وافق، الَعالقَة الدَّالليَّة األصيلة، التَّ ْجميع، عدم التَّ نَْحِويّة خاّصة. )كذلك في التَّ 

غم أن تسبق بحرف جر، مثل: على الرَّ  التي تستلزم. من ذلك في اللغة العربية كلمة)الرغم( ااِلْختيار(

 .من كذا..

compensatory lengthening: dirêjkirina tezmînat(berdêlê)  التَّْعويضي ) .التَّطويُل)الَمد   

ن فيه َحْذف ُجْزء قترَ الذي يُ  تَأثيرُ جاور. هو المُ  ُجْزء منها إلى إطالة َمْقطَع  ي فقدان َصوتيَّة يؤدّ  َعمليَّة

طويل زن الَمْقطَع. عادة، يتم  تَ فاظ على وَ تاخمة لها، للحِ ياَدة في طول أخرى، عادة ما تكون مُ واحد بز

وتيَّة التي تعترِ . هذه الظاِهرة ذات أهميَّة في النَّ هائيفقدان َمْقطَع نِ  تم  وائت عندما يَ الصَ   فُ ظَريَّات الصَّ

  توماتيكي(.ونَز األْصوات الُمكِعْلم األَ طَعي )مثل بدور الوزن الَمقْ 

competence : kêrhatî (jihatî) . )كفاءة)قُْدرة 

 للمعرفة الالواعي خزونالمَ  على للداللة تشومسكي نعوم األمريكي اللغوي دهحدّ  الذي حُ ُمْصطَلَ ال

 مما فيها، التفكير إلى الحاجة بدون َصحيح بشكل   األولى لغتنا هموفَ  حّدثالتَّ  من نايمكنّ  الذي اللغوية

 . قبل من نسمعها لم ربما بفهم جمل لنا يسمح

منيَّة بقَواِعد لغته القائمة في ذهن كل  فاءة اللَغِويَّة" بَمْعِرفة اإلنسان الضُ قصد تشومسكي بـ "الكَ 

 التَّْوليديَّة بَشكل   باألداِء الَكالمي اِْستِْعمال قَواِعد اللَُغة. وعليه رفضت الَمْدَرَسةُ من يتكلّم اللَُغة. وقصَد 

فاءة زة بََدالً من ذلك على "الكَ قاطع اللَُغة الَمْنطُوقة كمادة للبحث اللَغِوّي الُمتمثلة بـ "أداء اللَُغة" ُمْركَّ 

 ين.ُمتََكل مغة الذلك الَشكل الَمْوجود في أدمِ  ثالي للَُغةاللَغِويَّة" أي الَشكل التَْجريدي المِ 

اللَغِوّي في ظاِهر اللَُغة، رّكز  صرت مهمةَ خالفاً آلراء الَمْدَرَسة الوصفيَّة الَشكليَّة التي حَ 

تشومسكي في عمله على اِْستِْنباط القَواِعد التي تكون أساس اللَُغة، والتي ليس من الضروري أو 

 فرد بها دائماً في َكالمه.د الالواقِعي أن يتقيَّ 

 قبل من كييفهتَ  تمَّ  كما ،" واصليةالتَّ  فاءةالكَ " باسم ، االتصال رينظ  مُ  قبل من المفهوم وسيعتَ  مَّ تَ 

 الخبرة ذوي اءللقرَ  الضمني االعتراف في" األدبية فاءةالكَ " دوادّ حَ  الذين األدبيين ريننظ  المُ  بعض

ميّز هو الذي يُ  المثال، سبيل على فوء،الكَ  . فالجمهور ةاألدبيَّ  االتفاقيات من وغيرها ةرديَّ السَّ  ياكلالهَ ب

 .ناسبالمُ  الوقت في قيصف   وبالتالي بأكملها، سرحيةالمَ  ونهاية شهدالمَ  نهاية بين الفرقَ 

ثين درة زت على قِ تركَّ  ليَّة،فاءة التواصُ نتقادات في َمْفهوم الكَ من االِ  قويَّةٌ  ةٌ َمْجموعظهرت  الُمتََحد 

ياق. وأنَّ  في الُمَحّددات)أو القيود(  ليَّة تكمنُ واصُ فاءة التَّ الكَ  األصليين على إنتاج الُجَمل الُمناسبة للس 

سائل البيئيَّة مثل الَعالقَة بين الُمتََحد ث والُمْستَِمع، والضغوط اللَغِوّي، بما في ذلك المَ  ااِلْجتِماعيَّة للسلوكِ 

قدراً كبيراً من القبول، ولكن حتى اآلن لم يتحقَّْق  ى هذا الرأي  قت التحد ث وَمكانه. تلقّ التي تنبع من و
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م ضئيل نسبياً بشأن كيفيَّة وضع أُنموَذج لهذا الَمْفهوم األوسع للكَ  دقيق. في اآلونة  فاءة بَشكل  سوى تقد 

 األخيرة .

competence vs performance: kêrhatî hemberî çalakiyê(birêvebirinî). الكفاءة ُمقابِل األداء 

حاول إذ . لدى تشومسكي ة وااِلْستِخدام الفردي للَُغةبين القدرة اللَغِويَّة العامَّ  الُمفتَرضُ  رقُ الفَ هو 

فاءة اللَغِويَّة حي "الكَ ُمْصطَلَ بحي "اللَُغة، و"الَكالم" عند دي سوسير، ُمْصطَلَ تشومسكي أن يقابَل 

Competence و"األداء الَكالمي "Performance،" فاءة اللَغِويَّة" َمْعِرفة اإلنسان "الكَ  فقصد بـ

ااِلْستِخدام الفِْعلي للَُغة م اللَُغة. وقصد باألداء الَكالمي من يتكلَّ  منيَّة بقَواِعد لغته القائمة في ذهن كل  الضُ 

وعليه رفضت ااِلْجتِماعي للَُغة.  الجانبَ  هملُ تَ ة َعْقلِيّة صْرفة، ة. وهذه نَظريَّ في المواقِف الحيَّاتيَّة الفِْعليَّ 

زة بََدالً لة في "أداء اللَُغة" ُمْركّ ُمتمثِ اللَغِوّي ال قاطع اللَُغة الَمْنطُوقة كمادة للبحثِ  التَّْوليديَّة بَشكل   الَمْدَرَسةُ 

ثالي للَُغة ذلك الَشكل الَمْوجود في أدمغة فاءة اللَغِويَّة" أي الَشكل التَْجريدي المِ من ذلك على "الكَ 

 ين.ُمتََكل مال

ثاليَّة ُمتطرفة، ألمرين: أولهما: اِْفتِراض وجود بثيَّةٌ تَنطوي على مِ ها نَظريَّةٌ عَ رأى بَْعُضهم أنَّ 

ه ُحدودَ  طُ تنَمَّ  اِْجتِماعيٌّ  سلوكٌ  اللَُغةَ  نَّ تأَثَّر بأيَّة عوامل خاِرجيَّة. والثاني: أثالي غير مُ ساِمع( مِ  –ُمتََكل م)

ْفسيرات ْعديالت والتَّ ه َوفقاً ألَْنماِط السلوك في الُمْجتََمع. وبعد البحوث الُمتتابِعة أُجريَت بَْعض التَّ وجوانبَ 

بط بين القَواِعد الجراماتيكيَّة الَعميقة )التي تُمث ل ة في هذه النَظريَّة. ومن هنا بدأت المحاوالتُ َجديدال  للرَّ

مليَّات ااِلْجتِماعيَّة الواسعة. وهذه الُمحاوالت كان يشوبها النقُص القتصارها في التَْحليل الطَّاقة( والعَ 

ة اً من "األداء" الفِْعلي أو الَكالم الَمْنطُوق. أما الُمحاولة الجادَّ الشَّكلي للقَواِعد على أوجه َمْحدودة نسبيَّ 

ْبط فقد تَ  ة، اقة الثانيماة عند بَْعضهم بالطَّ اقة ااِلت صاليَّة"، الُمسمي "بالطَّ ا سُ حقَّقت فيمفي سبيل هذا الرَّ

قدرته  ة فإن الطَّاقة ااِلت صاليَّة تصفُ َصحيحإلى إنتاج ُجَمل نَْحِويّة  ُمتََكل مال اقة األولى تدفعُ فإذا كانت الطَّ 

القَوانين أو المعايير ااِلْجتِماعيَّة  هذه الُجَمل، أي اِْختيار الُجَمل التي تَعْكسُ  َمْجموععلى ااِلْختيار من 

من بَْعض أتباع  محاولةهذه كانت  .في المواقِف ااِلْجتِماعيَّة التي تواجهه السلوكِ  أَْنماطَ  التي تحكمُ 

هذه المحاولة مازالت بعيدة  بنيِة ااِلْجتِماعيَّة. إال أنَّ طحيَِّة بالالَمْدَرَسة التَّْوليديَّة التَْحويليَّة لَربِط البنيِة السَ 

 للَُغة. ةااِلْجتِماعيَّ  رؤيَةعن ال

compiler: wergera teknîkî(kolekerek) . ُمترجٌم آلي 

ه إلى تدوين مُ دوين مُ من تَ  ،توىة الُمسْ رمجة عاليَ لَُغةَ بَ  ترجمُ كمبيوتر يُ  بَرناَمج اللَُغة  تُسمَّى. اً كافئ آليّ وجَّ

وري م الفَ ترجِ المُ  إنشاؤها "َرمز الكائن". بينما يقومُ  ة الُمْستوى "شفرة الَمْصَدر"، لَُغة اآللة التي تمَّ عالي

نفَّذ يُ ة الَمْصَدر بأكمله، قَْبَل أن شفر بَرناَمجالتَْرَجَمة، يترجُم الُمترِجُم أوالً  َعمليَّةفي  بَرناَمجال بتنفيذِ 

 العمليَّات الفرديَّة خاِرجاً. 

complement : temam(tewawker) . serbar . تَْكِملة 
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ن  رئيسي في تَْركيب الُجْملَة، يرتبطُ  في تَْحليلِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   الَوظيفة النَْحِويّة، لإلشارة إلى ُمَكو 

 اً بـ "إكمال" اإِلْجراء الُمَحدَّد بواسطة الفِْعل. تَقليديَّ 

complement clause: bendê temam .  parçe serbar.  ِعبارةٌ تَكاُمليَّة 

لة للُجْزء األكبر على نفِس أَْنماط التَّْوزيع  تَْحتَويتعمُل بطَريقة بنّاءة كَموضوع.  ثَّانِويَّةٌ  فِْقرةٌ  البنوُد الُمكم 

لة  ُجْملَة تستمد   ة التَّْوليديَّة بقاِعدة بنيةمثل التَّرشيحات، التي يُعبَُّر عنها في القَواِعد التَْحويليَّ  ِعباَرات ُمكم 

 من ِعباَراِت ااِلْسم.

complementary : temamî (serbarî) . تَكاُمليّة 

ْصوات في ِعباَرة "التَّْوزيع التَّكميلي"، في إشارة  إلى ِعْلم األَ في الَمقام األول في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

د الُمتَباَدل لَزْوج  من األَْصوات في بيئة  َصوتيَّة  ُمَعيّنة. كما  ح بطَريقة  ُمماثَلة في ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ التَّفر 

ْرفي لَشك  التَ  النَْحِويّة )مثل اِْختيار األَْشكال  من األَْشكال في البيئاتِ  ْوزيع أزواج  اإلشارة إلى تَ ، مع الصَّ

 البَديلة لصيغة الجمع في اللَُغة اإلنجليزيَّة(.

َعالقَة اإلحساس بين الَعناِصر  فِئةلإلشارة إلى  اً ح غالبُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ة، دَّاللِعْلم الفي 

من خالل  ذلك تضحُ عاُرض في الَمْعنى، يَ حات التَّكميليَّة نَْوعاً من التَّ ُمْصطَلَ الُمْعَجميَّة. وتعِرض ال

رفض يعني تأكيد أحد البنود  أي أنَّ أزواج، مثل، عاِزب / متَزْوج، صبي / بنت. في مثل هذه الَعالقَة، 

ج بين الَعناِصر ل بعدم وجود أي تََدر  ز َعالقَة التكامُ تميّ ينهما في وقت واحد. تَ جمع بال اآلخر: ال يُْمِكن

، اً أكثرأقّل، أو صبيَّ  اةيكون المرء فت نْ يُْمِكن أ َحيثُ ات، بة ُمتََدِرجة بين الصبيان والفتي)ال توجد ِسْلِسلَ 

تكون التََّدُرجات بين  َحيثُ ح مع الَمْعنى الفني لألضداد، ُمْصطَلَ هذا ال دد، يتناقضُ وهكذا(. في هذا الصَ 

 إلخ( . ُصغرى. األضداد ُممِكنة )قارن كبيرة، أكبر، كبيرة جداً، إلخ. صغيرة، أْصَغر،

complementary distribution: belevkirina temamî .  َْوزيٌع تكاُمليت   

فِس الفونيم اثنين من نَ ْوزيع ألوفونيَين منه تَ  صدَ ، قَ N.Trubetzkoy((1939 تربتزكوي َمْفهوم قدَّمه

وتيَّة.في نَ  الذي ال يَْحُدثُ   فِس البيئِة الصَّ

complementation: temamkirî .   تكاُملي

يَّة من  الت الفِْعل اإللزامي التي هي  أَْجزاٌء فَوركم الت، مثل ُمكم  من المُ  في القَواِعد التَْحويليَّة، جيلٌ 

تضمينها كقَواِعد تأسيسيَّة تعد   ْوليَد ُمكم الت ذات قيمة إرساليَّة في البنيِة الَعميقة يتم  تَ  الفِْعل. إنَّ ُجْملَة 

 حالَةً خاّصة لهذا الَمْفهوم العام للتكاُمل. 

complementation and modification: temamkirin û guhertin . التَّكاُمل والتَْعديل 
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حيَّة ما يلي: البِناء ُمْصطَلَ رات التَغيّ المُ  شملُ في الِعباَرات. تَ بعيَّة َِعالقَاُت التَ  ما منهالتكاُمل والتَْعديل 

األَْنواع الفَْرعيَّة للتكاُمل  تُسمَّىبلومفيلد(. عند الَمْرَكزي )التَْعديل( ُمقابِل البِناء الالَمْرَكزي )التكاُملي( )

 وء أيضاً. بالتنبّ 

complementizer : temamkir (ل ( .ُمَكم   َمْصَدري 

ْحِويّة مثل ن الَعناِصر النَّ ة  صغيرة  مَمْجموعلوصِف  (2698 ) في عام Rosenbaumقدَّمه  حٌ ُمْصطَلَ 

إلى َوظيفة ُمَحّددة  تُشيرُ ( والتي …سواء، بَسبب  :ت العطف)ااِلت صال( التابِعة )على َسبيِل الِمثالِ واأد

نة. الُمضَ  ياِكل األساسيَّةمن الهَ  ُد الَشَجرِة التي تُ  هَْيَكلقدة  في إلى عُ  COMPااِلْختِصار  يُشيرُ م  حد 

ل .  َمْوِضع اإلدخال الُمْعَجمي للُمكم 

 ُجْملَة  إلى  تُشيرُ ق الثَّانِويَّة التي لتحاإلى روابط االِ  لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ صيِغ التَْركيبيَّة، الفي 

ل، على َسبيِل الِمثاِل، لذلك قلتَ  ُمْدَمجة    .َرحلَ ه إنَّ  من نَْوع  ُمكم 

complex : tevlîhev. grêy . têkelaw . lêkdraw . darjaw  . ُمَركَّب  

ْرفيَّةً أم ُعْنُصر  لَغِوّي على َعناِصر لَغِويّة أخرى، سواء أكانت اإلضافةُ َصوتيَّةً أم صَ  هو إضافةُ أيّ 

 حلة، كرسي األستاذيَّة....أو قائد الر   ل، عامل، َمعمول، ُمْستَْعمل .مغيرها. مثل : عَ ُمْفَرداتيَّة أو 

complex preposition in grammar:daçike tevlîhev di rêzmanê de.   روف الجر الُمَعقَّدة في النَّحوّ حُ 

ِد الَكلِماِت يَ اً أحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ر  رُف جَ اِْسم أو ِعباَرة اِْسميَّة يسبقها ويتبعها حَ تكّون من لبِناء  ُمتََعد 

 on account of, in) ... وفي اإلنكليزيَّةساب، طبقاً لـواحد، كما هي الحال في : على حِ 

accordance with .)...  ف من أكثر من َكلِمة تألَّ ر يَ رف جَ حَ  لتضمين أيّ  اً ح أيضُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ قد

(. من أمثلة ذلك في اللَُغة العربيَّة )على الرغم من as next toالِمثاِل في اإلنكليزية)واحدة، على َسبيِل 

 (( di … de- ji …… re)ر الُمَركَّبة في اللَُغة الكرديَّة ) روف الجَ من أمثلة حُ ه ...(. .... فأنَّ 

complex sentence in grammar:hevoka tevlîhev di rêzmanê de. النَّحوّ  في الُمَعقَّدةالُجْملَةُ   

ن من أكثر من بند  واحد. ُمْصطَلَ هو ال ي ق، ُح الذي يصُف في تَْطبيقه العام  ُجْملَةً تتكوَّ  يُشيرُ بالَمْعنى الضَّ

ن من فِْقرة رئيسيَّة وِعباَرة فَْرعيَّة واحدة على األقلّ إلى  مع َمفاهيم مثل  تناقضُ ، وبالتالي تَ ُجْملَة تتكوَّ

 الُجْملَة الُمَركَّبة.

complex symbol : nîşana tevlîhev. hêma lêkalandn َرْمٌز ُمَعقَّد .   

في بَْعِض نَماِذج القَواِعد التَّْوليديَّة، لإلشارِة إلى رمز في عالمِة ُجْملَة يحتوي على  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ن من داِخلي خاّص بها. يَ  هَْيَكل د[ و ]+ Nبة من الميزات النَْحِويّة، مثالً ]ة  غير ُمَرتَّ َمْجموعتكوَّ [ ُمَجرَّ

 [ .َحيّ و ]+ 
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complexity: tevlîhevî . تَّْعقيد 

ة الداِخليَّة للوحدات اللَغِويَّة والصعوبة النَّْفسيَّة في هَْيَكلمن ال إلى كلٍّ  يُشيرُ  لَُغةِعْلم الح في ُمْصطَلَ هذا ال

لَُغة النَّْفسي، في ِعْلم الوامل التي تُسهم في َمْفهوم التَّعقيد َموضوٌع رئيسي في مها. العَ تعلّ اِْستِخدامها أو 

فاُعل سي هو طَبيعة التَ من الفَهم واإلنتاج للبالغين، واِْكتِساب اللَُغة لألطفال. الَموضوع الرئي ِدراسات كلٍّ 

واللَغِويَّة، والسيما الطَريقة التي يؤث ر بها ذلك في تَْرتيب عرفيَّة ياكل المَ عوبة في الهَ ات الصُ ستويفي مُ 

ة عايير ُمْستَقِلّ مكن وضع مَ ه من المُ بت حتى اآلن أنَّ ة عند األطفال. ومع ذلك، لم يثظهور أَْنماط اللُغَ 

الت في الُجْملَة الُمْشتَقة، أوعقيد ُمَحّددة بِعباَرات لَغِويّة بحتة، مثل عَ للتَ  ت في دد الس ماعَ  دد التََّحو 

دُخل الناشئ للَغِويَّة الُمْستَْخدمة، والتَّ دل عن طَبيعة التدابير ايرجع ذلك إلى الجَ واصفات َوْحَدة لَغِويّة، مُ 

 حفيزه. نتباه ُمْستَْخدم اللَُغة وتَ فسيَّة أخرى، مثل اِ وامل نَ عن عَ 

ند واحد، ن من أكثر من بَ ن: إما ِعباَرة تتكوَّ على الصعيد اللَغِوّي، هناك "الُجْملَة الُمَعقَّدة" )بَمْعنىي

ر الُمَعقَّد" )حرف الجر رف الجَ ُجْملَة رئيسيَّة وِعباَرة فَْرعيَّة واحدة على األقل(، "حَ  ن منأو تتكوَّ 

ورابط واحد على  رّ على مورفيم حُ  تَْحتَوي) "َكلِمة ُمَعقَّدة"وهناك ف من أكثر من أداة واحدة(، تألَّ يَ 

ر الُمَركَّبة روف الجَ من أمثلة حُ )ِعدَّة حركات ُمِميَّزة في النَْغمة(، وهكذا.  "نَْغمة ُمَعقَّدة"األقل(، وهناك 

 (( di … de- ji …… re)في اللَُغة الكرديَّة ) 

component : parçe(pêkhate)  َّن)ُعْنُصر( .ُمَكو  

الرئيسيَّة التي تُنَظَُّم قَواِعد التَّْوليد  لَُغة التَّْوليدي لإلشارة إلى األَْقسامِ الِعْلم في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

إلى الُجْملَة بعينين: عين  نظرُ كانت هذه النَظريَّة تَ  (2618ام تشومسكي النَْحِويّة )ياكل نوفيها. في هَ 

وتّي الفونولوجي syntactic level"الُمْستوى التَْركيبي"  phonology، وعين "الُمْستوى الصَّ

level َّد معناها إما لوجود لها أكثر من َمْعنى، أو يتََعدَّ  هناك نَْوعاً من الُجَمل ". فقد الحظ التَّْوليديون أن

مسكي لَْفظ فيها من ألفاظ الُمْشتََرك اللَْفظي، أو لغموِض تَْركيبها. وعلى أَثَرها وجهت إلى نَظريَّة تشو

قَواِعده َشكليَّة خالصة،  ن لتشومسكي أنَّ انتقادات كثيرة من قِبَل كاتز وفودور حول إهمال الدَّاللة. وتبيَّ 

النَّظَر إليها بعين الَمْعنى. فقد أخذت هذه النَظريَّة على البِْنيَِويَّة سطحيتها في الَوصف اللَغِوّي،  هملُ وتَ 

 لتفات إلى الَمضمون، أو الَمْعنى الذي يَكمُن في أعماق اللَُغة. واقتناعها بالَشكل الخاِرجي من دوِن اال

نات ا في التَْحليل، وأعادت النَّظَر في تنظيمِ  سقيٍّ نَ  الدَّاللة كُجْزء   إدخالَ  حاولت هذه النَظريَّةُ  لُمَكو 

 ( سّماه "األُنموَذج2691في عام في األُنموَذج الذي بلّوره تشومسكي) ة للنحو،ُمْختَلَفال

من كاتز وفودور في عام  ستفيداً من النَظريَّة التَْحليليَّة التي وضعها كلٌّ "، مُ  standard modelالِمْعيار

فبدأ الُمْعَجم (. ومن هنا أصبحت الدَّاللة مع التَْركيب هما الَمْدَخل لتَْحليل الُجْملَة عند التَّْوليديَّة. 2693)

على وحداتها  فُ الُجْملَة الدَّاللّي عند تشومسكي يتوقَ  وأصبح تأويلُ  حو،ناسبة في بِناء النَ يأخذ َمكانته المُ 

ن  فُ الُمْعَجميَّة، وعلى بِناء الوظائف والَعالقَات النَْحِويّة. وتتألَّ  هذه النَظريَّة من ثالثة َعناِصر: الُمَكو 

ن الفو ن الدَّاللّي. فالُمَكو  ن التَْركيبي، والُمَكو  ن  نولوجي يصفُ الفونولوجي، والُمَكو  أَْصواتها، والُمَكو 
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ن الدَّاللّي معاني هذه  رُ فس  ؤلَّفة، ويُ د َعناِصرها المُ عد  البنية الَعميقة للُجَمل، ويُ  التَْركيبي يصفُ  الُمَكو 

 البِنى.

يُْمِكن تَْحليل َمْعنى  َحيثُ ح إلى خاّصيَّة غير قابلة لاِلْختِزال، ُمْصطَلَ ال يُشيرُ دَّاللة، ِعْلم ال( في 0)

نات "اإلنسان"، "األنثى"، "الطفل"،  الَعناِصر الُمْعَجميَّة، على َسبيِل الِمثاِل. يُْمِكن تَْحليل البنت إلى ُمَكو 

نات هو نَظريَّةٌ دَ إلخ. تَْحلي رت من تِ ُل الُمَكو   ُعلماءقنيَّة  لتَْحليِل ُمْفَرداِت القرابة التي ابتكرها الليَّةٌ تَطَوَّ

جميَع الَعناِصر الُمْعَجميَّة يُْمِكن تَْحليلها باِْستِخدام  عي أنَّ دّ تَ مسينيَّات. األنثروبولوجيا األمريكيَّة في الخَ 

نات أو "الس مات الدَّالليَّة"، والتي قد يكون لها شعور عالمي. َمْجموع  ة َمْحدودة من الُمَكو 

ن لمِ ِعْلم األَ  ْصوات )مثلِعْلم األَ ( في بَْعض مناهج 3) يزة ُممثَّلة كُعْنُصر ْصوات التبعيَّة(، يُستخَدُم الُمَكو 

نات  اً ح وضعُمْصطَلَ أُحاِدّي، وليس كمعارضة ث نائيَّة. يعطى هذا الُمْفَرد  خاّصاً في نَظريَّة الُمَكو 

 األُحاِديّة.

componential analysis: şîkirdenewe lêkalandn(hevgirtî) . التَْحليُل التَْكويني 

ر 2693" عام )  Katz" و" كاتز  Fodorمن " فودور  تعود نَظريَّةُ التَْحليل التكويني إلى كلٍّ  (. تطَوَّ

، الذي استعاض بَمْفهوم اِْجتِماع الَكلِمات في تكوين َمْعنى الُجْملَة، َمْفهوماً َمْفهوم الَمْعنى في البِْنيَِويَّة

 ترتبطُ  َحيثُ الَعالقَة بين الَكلِمات في تكوين َمْعنى الُجْملَة. داِخل بنية الُجْملَة، ب تَْحديداً يقوم على َجديد

ْوزيعه ت سق، ذلك بحسبِ يه داِخل النَ يؤدّ  كل  لَْفظ ُجْزءاً من الَمْعنى الذي الدَّالالُت فيها بَعالقَات  تجعلُ 

ترادفات والُمْشتََرك اللَْفظي، فالترادف يكون إذا المُ وَوظيفته. ساهمت النَظريَّة التَْحليليَّة في تَْحليل 

 فات األساسيَّة التَْمييزيَّة، بغض النَّظَر عن ااِلْختاِلفات الثَّانِويَّة.أُعطيَت الَمالمح التكوينيَّة، و في الصِ 

composition : pêkve . pêkhate . têkelkirdn . lêkalandn . تكوين 

يُنظَر إلى وحدات  َحيثُ في اللَغِويَّات لإلشارة إلى أُنموَذج  هَرمي من البنيِة اللَغِويَّة  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ن من وحدات   َوصف الَعالقَة بين أحياناً تُ على َسبيِل الِمثاِل، في التَْحليِل النَْحِوّي، أْصَغر.  أكبر بأنها تتكوَّ

الُرْتبَة، ، وهناك من التَْركيب فاألَْصوات كوحدات   رفصَّ الالِعباَرة فالَكلِمة فبة من ركَّ ها مُ بأنَّ  ،الُجْملَة

 لة( إلى وحدات ذات ُرْتبَة أدنى. وحدات الَدَرَجة األعلى قابلة للتَْحليل )ُمتحل  

الكتابة،  من لقطعة الفني كوينالتَ  إلى يُشيرُ  حُمْصطَلَ  أو كتابي ملعَ  أي ، األدبي في المعنى

: النثر تكوين من أنواع أربعة الموضوع هذا حول المدرسية الكتب زُ تميّ . تَأثيروال والسيما في األسلوب

 .ردوالسَّ  صفوالوَ  جةوالحِ  رضالعَ 

compound : hevdudanî . hevbend . lêkdraw . ُمَركَّب 

ن من ِويَّة الوصفيَّة لإلشارة إلى َوْحَدة لَغِويّة لى نِطاق واسع في الِدراسات اللغع يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  تتكوَّ

ن من اثنين أو أكثر من  َعناِصر تعملُ  بَشكل  ُمْستَقِل  في ظروف  أخرى. "الَكلِماُت الُمَركَّبة" )التي تتكوَّ



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
115 
 

ة، كما في "األَْسماء الُمَركَّبة" مثل كرسي األستاذيَّة( و "األفعال الُمَركَّبة" )مثل:  المورفيمات الُحرَّ

 ُمَركَّبة" )مثل: آتيك "صباَح مساَء"( .وقعوا في َحْيَص بَْيَص(، "الظروف ال

compound bilingualism : duzimana hevdudanî . ث نائيَّةُ اللَُغِة الُمَركَّبة 

ثنائيي اللَُغة الُمَركَّبة  أنَّ  ر لث نائيَّة اللَُغة. كان يُعتقدُ ِويّين في التَّْصنيف الُمبك  ح يَْستَْخدمه بَْعُض اللغُمْصطَلَ 

)أو الُمتَزاِمنة( هم أولئك الذين يتعلمون لُغاتهم في بيئة واحدة ويطورونها معاً. وينسبون معاني ُمماثَلة 

 إلى وحدات ُمْعَجميَّة ُمتَشابِهة في اللغتين.

compound sentence: hevoka hevdudanî (hevbend). ُجَمٌل ُمَركَّبة 

 تم  ه يَ الُجَمل الُمَركَّبة عن الُجَمل الُمَعقَّدة في أنَّ  . تختلفُ على ُجَملتين رئيسيتين على األقلّ  تَْحتَوي ُجْملَةٌ 

ة (. من ناحيَّ نسيق الُمنَسَّقة أو الُجْملَة الظَْرفيَّة )وبالتالي، مع ذلكمليَّات التَّ ربطها إما عن طَريق عَ 

ألن، منذ، على الرغم من(، الضمائر مثل: زاوج الثَّانِوي )تَ ربط الُجَمل الُمَعقَّدة عن طَريق ال تم  أخرى، يَ 

الُجَمل الُمَركَّبة إما ُمتَزاِمنة )ُمنَسَّقة( عندما تكون ُمتَِّصلة، أو ُمتَناغمة  تكونَ  الن ْسبِيَّة، الخ. يُْمِكن أنْ 

 أو(. ،ولكن ،عندما تكون ُمتَِّصلة من ) قَْبلَ 

comprehensibility: têgihîştinayî . yadgrtn. َمْفهوميَّة 

"صيغ  عتمدُ فظه. تَ فَهم النَّّص وحِ  َعمليَّةالتي تؤث ُر في  جماعي لَخصائِص تكوين النَّص   حٌ ُمْصطَلَ 

هة نحو الُمتطلبات القِراءةال على َخصائِص ُمْعَجميَّة ونَْحِويّة َمْعدودة، مثل طول الَكلِمة أو  َعمليَّة" الُمَوجَّ

 الُمَعقَّد التي تشتملُ  الَمفاهيُم األخرى في االعتبار أبعاَد النَّصّ  الُجْملَة. كما تأخذُ  د الَكلِمة أو طولتردّ 

نية، واإليجاز، والحافز، والبساطة األُْسلوبيَّة، ساطة، والبِ عرفيَّة مثل البَ على الس مات الدَّالليَّة والمَ 

 عرفي.والتِْكرار الدَّاللّي، والمَ 

comprehension : têgihîştin . yadgrtn .    استيعاب

ها درة على فَهم اللَُغة الَمْنطُوقة والَمْكتوبة وتَْفسيرها؛ إنَّ إلى القِ  يُشيرُ لَُغة، ِعْلم الح في ُمْصطَلَ هذا ال

 هم الَكالم أحَد الَموضوعات الرئيسيَّة، ويشملُ فَ  َعمليَّةلَُغة النَّْفسي، يُعد  تَْحليل ِعْلم التعاِرض اإلنتاج. في 

اللَُغة، واالستراتيجيَّات التي يَْستَْخدمها  مواضيع مثل االستراتيجيَّات التي يَْستَْخدمها األطفال في اِْكتِسابِ 

ة من الُجْملَة )مثل الغموض، والنفي، واألسئلة(، ودور العوامل الخاِرجة ُمْختَلَففي تَْفسير أَْنواع  الكبارُ 

لِ مثل الذاكرة واالنتباه واإلدراك( في التَّ وامل الَمعرفيَّة )في اللَُغة، ودور العَ  الُجَمل  إلى تَْفسيرِ  وص 

 والِخطابات.

computational linguistics : zimannasiya teknîkî  ُالحاسوبيَّة . اللَغِويَّات  
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شاكل ُمعالَجة مَ في ريَّات والتقنيَّات الحاسوبيَّة للنظ لَغِويٍّ  على تَْطبيق   من اللِسانيَّات التَْطبيقيَّة، يقومُ  فَْرعٌ 

ذي ِعْلم الاللِسانيَّات الحاسوبيَّة" من ُعْنُصرين أساسيين، أولهما اللِسانيَّات، وهو الن "تتكوَّ  اللَُغة الطَبيعيَّة.

اللُغات الطَبيعيَّة اإلنسانيَّة سواء أكانت َمْكتوبة أم َمْنطُوقة. وثانيهما "الحاسوبيَّة"؛ ويُقَصد بها،  يَْدُرسُ 

تَوظيُف الحاسوب، بما يحتويه من إَمكانات رياضيَّة وحسابيَّة خارقة، وِسعة تخزينيَّة هائلة، في خدمة 

ُن اللِسانيَّاُت  اللَغِويَّةِ  شاكلِ المَ  ْوضيحِ الحسابيَّة على تَ  والَمفاهيمُ  تقوم التقنيَّاتُ  .اللَُغة وتيَّة. تتضمَّ والصَّ

دقيق النَْحِوّي لبرامج صميماً وتنفيذاً وصيانة ألنظمة تيّسر العمل اليومي، كما في أنظمة التَّ الحاسوبيَّة تَ 

صاء والُمْعَجمة وغيرها من ة، والتَْرَجَمة اآلليَّة، واإِلحْ ُمعالَجة الَكالم، وفي ِكتابَة القَواِعد الَمْرِجعيّ 

 ب اإِلْحصاء والتَْحليالت اإِلْحصائيَّة .الَمجاالت العديدة التي تتطلَّ 

computational system : pergala teknîkî  ِظاٌم ِحسابي .ن  

يشتمُل الحساُب  تكوين الُجْملَة وااِلْشتِقاق. َعمليَّةتطلبها مليَّات التي تَ ة من العَ َمْجموعل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وتّي. يبني تَْمثيالعلى التَْركيبة النَْحِويّة للَعناِصر الُمْعَجميَّة، وبِناء  ت في الَشكل الَمْنِطقي والَشكل الصَّ

ة لتَْشكيل أشجار فَْرعيَّة ُمْختَلَفْرقيم، وَدْمَجها بطُُرق  الن ظام البنى عن طَريق اِْختيار َعناِصر من التَّ 

ة، مثل ُمْختَلَفالحسابيَّة ُمقَيَّدة بَمباِدئ اِْقتِصاديَّة  َعمليَّةال في النِهايَة في َشَجرة واحدة. إنَّ فرديَّة؛ تُْدَمج 

 أقصر حركة، والُمماطلة والَجشع.

concatenation : zincîr . ِسْلِسلَة 

في  السيماالَرسمي للهياِكل اللَغِويَّة، و ْمثيلتَّ في ال يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2(. سلسلة بَمْعنى catena)التينيَّة 

رؤيتها في َعالقَة  لتَْشكيِل سالِسل من الَعناِصر، الَعناِصر التي يتم   َعمليَّةالقَواِعد النَْحِويّة، لإلشارِة إلى 

ل مع أو ُمقَيَّد تََسْلسِ مُ  X)أي،   X »Y» Zأو    X + Y + Z   تابِع  َخطي، على َسبيِل الِمثاِل. تَ 

، وما إلى ذلك(. الَخصائُِص المتَِسْلِسلَة للوحداِت اللَغِويَّة هي أيضاً أساسيَّة لبَْعض Yلسالسل مع با

وتيَّات وِعْلم الاألساليب في   ْصوات، مثل التَْحليل الثنائي.ِعْلم األَ صَّ

ي إلى تكوين ؤدّ َدالليَّة تُ  َعمليَّةالتََسْلُسل إلى  يُشيرُ ، Weinreich (1966)في نَظريَّة الدالئل  (0 

 .ة( من الس مات الدَّالليَّة َمْجموعات فَْرعيَّة )َمْجموع

conceptual blending/ integration :  

 tevlêkirinê têgehî / tevheviyek)têkelkarî) . اإِلْدماج / التَكاُمُل الَمفاهيمي  

conceptual metaphor: xwaze ya têgehî . اِْستِعاَرةٌ َمفاهيميَّة 

 لفهِم َمجال   َعمليَّةهي نَظريَّةٌ ُمْرتَبِطة بالدالئِل الَمعرفيَّة، والتي يُنظر فيها إلى ااِلْستِعاَرة باعتبارها 

بين نِطاق َمفاهيمي أكثر شهرة  ة  خريط ةٌ، ورسمُ َمفاهيمي واحد من ناحيَّة أخرى. هي اِْستِعاَرةٌ أُنموَذجيَّ 

 لذي يُساعد على تنظيمه "النِطاق الُمْستَهََدف". وأكثر واقِعيَّة، والنِطاق الَمفاهيمي ا
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concession: nazyarî . berbijarî . jêrkarî . تَناُزل 

فسح الطَريق(. َشكُل الِخطاب الُمْستَْخدم في الَجدل للتناُزِل عن نقطة، إما أ بَمْعنى concedere)التينيَّة  

 أهميَّة: أنا أحب  الفوضى، و ليس ااِلْضِطراب.صم ُمباِشرة أو للتحضير لحجة  أكثر إليذاء الخِ 

conclusion: encam . اِْستِْنتاج 

. )ب( فان إنسان   االستدَّالُل الذي يتبُع َمْنِطقيته للحقيقة من واقِع أماِكن ُمَعيّنة؛ على َسبيِل الِمثاِل، )أ( كل  

 . فان إنسان، ليصَل إلى اِْستِْنتاج )ج( سقراطُ  سقراطُ 

concord : hevrêzî )hemahengî) (تََوافُق. )ُمطابَقَة  

يتطلُب  َحيثُ في النَظريَّة النَْحِويّة والَوصف لإلشارة إلى َعالقَة َرسميَّة بين الَعناِصر،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

فَة مع . مثالً في اللَُغة العربيَّة: تَ خرىراً ألَشكالً لَكلِمة واحدة َشكالً مناظِ  الَموصوف، في تطابُق الص 

طابق الفاِعل في اللغة الكردية الفِْعُل الالزُم يُ  دد والِجْنس)التَّْذكير والتأنيث(، وفي التَْعريف والتَْنكير.العَ 

 في العدد .

concrete noun:navê şênberî(materiyalî). nawe hest pêkraw. (اِْسُم َمْحسوس)َملموس  

ُل الخرسانات concretus)التينيَّة   من األَْسماء التي تتناقُض  فِئة )الماديَّة(بَمْعنى صلب أو كثيف(. تَشك 

دة؛ تنقسُم إلى أَْسماء  ُمناسبة )األَْسماء ال ة، مثل عمر، زيد(، األَْسماء العامَّة َصحيحمع األَْسماء الُمَجرَّ

 الستيك( ....حاس والبِ يوانات(، المواد )مثل النُ )مثل البشر، الحَ 

condition : merc . dox . )َشْرط)قَيد  

لَغِويَّات لإلشارة إلى أي عوامل يجب أن يؤخذ في االعتبار عند تقييم نَظريَّة ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

أو قَواِعد أو تَْحليل فردي، على َسبيِل الِمثاِل. شروط مثل الكفايَة الخاِرجيَّة، العموميَّة، البساطة. 

يّن. في القَواِعد النَْحِويّة، على إلى أي ِمْعيار يجُب الوفاء به قَْبَل إِْجراء تَْحليل  ُمعَ  يُشيرُ وبتَْوضيح أكثر، 

ُد شروطُ َسبيِل الِمثالِ  ظاماً نَْحِويّاً ُمَعيّناً صبح نِ التي يجب أن تُْستوفى حتى يُ  يَّةَ هَْيَكلالمعاييَر ال القبولِ  ، تحد 

ُد الَوصف ال تَْحويليَّة  الشروطَ التي  ي الذي يوف ُر الَمْدَخالت لقاِعدة  هَْيَكلنَِشطًا. في القَواِعد التَْحويليَّة، يحد 

ح لإلشارة إلى العوامل ُمْصطَلَ يجب تلبيتها قَْبَل أن تعمَل القاِعدة. الحقاً اْستَْخدمت هذه النَظريَّة هذا ال

الت، في سِ التي تقيّ   ياقات  مثل قَواِعد الحركة. د تَْطبيق التََّحو 

conditional : mercî . mercêndraw . pabendî  الشَّرطيَّة .  

صِف النَْحِوّي لإلشارة إلى البنوِد التي يكون دوُرها الدَّاللّي تَْعبيراً عن في الوَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ما، أينما، كيفما ...(. َحيثُ ا، : إذا، لمّ رطأمثلة من أدوات الشَّ  ثَمَّةفَرضيَّات أو شروط. في اللَُغة العربيَّة، 
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ناً من جزأيعلى األغلب األُْسلوب الشرطي يكون  ما تزرع )ن، من فعِل الشَّرط وَجواب الشرطُمَكو 

 (.تحصد

conditional clause: bendên mercî . الِعبارةُ الشَّْرطيَّة 

إلى الحالَِة التي يكون فيها اإِلْجراء في الفِْقرة  تُشيرُ للظَْرِف  ُمَعدَّلِعباَرةٌ ثَّانِويَّةٌ ُمَحّددة الدَّاللة تعمُل ك

 أُمطَرت غداً سنلغي الرحلة. نْ َمشروطاً. مثل: إ الرئيسيَّة

conditional relevance : pêwendîdariya mercî .  ٌشْرطي )تواُصل(ُوُرود  

نظيم بالتَّ  قُ شاركين فيما يتعلَ تَوقعات المُ يميُّز ( Schegloff)قدَّمه ح ُمْصطَلَ الهذا في تَْحليِل الُمحاَدثة، 

 (.A( )Bحيَّات الُمتَباَدلة بين كل من )الُمحادثات. كما في التَّ الُمتتابِع لالنعطافات في 

conditioned : mercdar  .  َمشروط  

أو ُكْليَّاً من خالل  اً ها جزئيَّ تَْحديد ِويّة عندما يتم  في اللَغِويَّاِت لإلشارة إلى َشكِل َوْحَدة لغَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وتّي  اً (هو الطَريقةُ األكثر إيجاز -(alloِسياقه اللَغِوّي. َمْفهوم  لإلشارِة إلى "التكييف" الصَّ

 حاٌت أخرى لنفِس الظاِهرة،ُمْصطَلَ تُْستَْخدم  اً (، وأحيان....allophonem. allomorphemوالنَْحِوّي)

ياقيَّة / الَمْوِضعيَّة / الجماعيَّة / التلقائيَّة". كما تََغيّ على َسبيِل الِمثاِل، المُ  ح ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ رات "الس 

الوضِع ااِلْجتِماعي / الثقافي على اِْختيار األَْشكال اللَغِويَّة "التكييف  تَأثيرالتكييف أحياناً لإلشارِة إلى 

 البيئي".

conditioning: mercekirin . التَكيّف 

التَْعليم هو . J.P.Pavlov  ((1849-1936رها الفيزيولوجي الروسي تي بحثها وطوّ ِعْلم النَظريَّةُ التَّ 

الثواَب يُساعد على  المراَن والتِْكراَر يُساعدان على التَّعلم، وإنَّ  اِْرتِباطٌ بين الُمثير وااِلْستِجابة، وإنَّ 

لَُغة في ظل  هذا التَّصّور ِعْلم الت َعمليَّةتقوم ي إلى إضعافها. تقوية ااِلْرتِباطات، بينما العقاب يؤدّ 

نهجيَّة تكوين عادات َكالميَّة، تَْعليم اللَُغة على مَ  َعمليَّةى السلوكي، على النحو التالي: تبنّ النَّْفساني 

زها تقويَّة هذه العادات الَكالميَّة بواسطة تعزي انطالقاً من الُمثير وااِلْستِجابة التلقائيَّة لهذا الُمثير. وتتم  

نى يذ اللَُغة من تِْكرار الُجَمل ومن خالل تَقليد البُ التلم قتضي تَْعليمُ يوتدعيمها بصورة ُمتواِصلة. و

ْرفيَّة والتَْركيبيَّة للَُغة وممارستها، لتمكينه من اِْستِْعمالها بصورة آليَّة. يُْمِكن تسريع  إنتاج مثل هذه الصَّ

"عامل" ف مثل هذه الحاالت باِْسم "أداة" أو رارها أو تكثيفها بمكافأة  مناسبة. تُعرَ قالتفاُعالت واست

 (.2606)على النقيض من التكييف "الكالسيكي" من قِبَل بافلوف 

configuration: rêzkirin(mîheng) . تَْرتيبة 

وتيَّاِت ألي  ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ( 2)   تَْرتيب ُمَحّدد للَعناِصر اللَغِويَّة. ُح بَشكل  عامٍّ في اللَغِويَّاِت والصَّ
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ْوليديَّة، على النقيِض من النظَريَّات ج القياسي لقَواِعد اللَُغة التَ لإلشارة إلى األُنموذَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0)

ات "تكوينات" لفِئات َمْجموعت الِعباَرة على َشكل العالئقيَّة للقَواِعد. في منهج توصيلي، تُعد  عالما

 .اً َخطيَّ  اً نَْحِويّة، ُمَرتَّبة تَْرتيب

configurational languages : zimanên mîhengî . لُغاٌت َمْضبوطة 

نات الهَرميَّة،  اللَُغة اإلنجليزيَّة، فتَْرتيبها صاِرٌم كلُغاٌت ذات تَْرتيب ثابِت للَكلِمات إلى حدٍّ ما وبنية الُمَكو 

رونة، وال يقوُم على النحو التالي: فاِعل، فعل، َمْفعول .... بينما اللَُغة العربيَّة فتميل إلى الليونة والمُ 

 ظام  ثابِت في تَْرتيِب المواد.تتقيَّد بنِ 

congruence : hemahenge . تَطابُق 

رارات التي اتَخَذت على ُمْستوى واحد الت بين القَ للَغِويَّات لإلشارة إلى الُمراسفي ا يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وت، القَواِعد اللَغِويَّة أو ِعْلم المن التَْحليِل ) دَّاللة( وتلك التي أُجريت في أخرى. الُجْملَة هي ِعْلم الصَّ

ْحَدة ُمْستَقِلّة ات، فالُجْملَة ِعباَرة عن وَ طابُق في الُمستويَ الَوْحَدة التي يكون فيها الحد  األقصى من التَّ 

 أقّل.ر تناُسقاً ظهِ َمْفهوَم الَكلِمة يُ  . وعلى النقيض من ذلك، فإنَّ اً الليّاً وفونولوجيَّ نَْحِويّا ودَ 

conjoined : cêwiyên . َمْقرون 

فيه  في القَواِعد النَْحِويّة لإلشارِة إلى بِناء  يتم   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ لة(. بَمْعنى صِ  coniugatio)التينيَّة  

مليَّاِت التَّضمين. مليَّات المتجاورة ُمِميَّزة عن عَ أكثر. تكوُن العَ وُجَملتين أو أكثر، أو كلمتين  تنسيق

 ها ُمترابِطة.بأنَّ  اً ف الَوْحدات الُمْرتَبِطة أحيانتُوصَ 

conjugation: girêdan اِْقتِران .   

، هو  ة من َمْجموعث في من األفعاِل في لَُغِة التّصريف، والتي تحدُ  فِئةٌح تَقليدي لُمْصطَلَ في النَّْحو 

 األَْشكاِل نفِسها. 

conjunction: gihanek . yekêt . حروُف الَعطف 

من أجل تَّْصنيِف النَْحِوّي للَكلِمات في ال يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى انضمام(.  coniungereالتينيَّة 

تتمثَُّل َوظيفتها األساسيَّة في توصيِل الَكلِماِت أو اإلنشاءات األخرى. يميّز  َعمليَّةإلشارِة إلى ُعْنُصر أو ا

ى َسبيِل الِمثاِل، و، مليَّات التنسيق الُمنَسَّقة )عللة" عَ وصِ التَْصنيُف الثَّانِوي التَقليدي لهذه الَعناِصر "المُ 

ج ااِلْقتِران. وهناك أيضاً األَْسماء الموصولة طف أحَد نَماذِ . في اللَُغة العربيَّة تمث ُل أحرُف العَ أو، ولكن(

 وصيل.دوراً في التَّ  وأَْسماء اإلشارة التي يُْمِكن أن تلعبَ 

conjunctive : girêdana . yekêtî . حرُف الَعْطف 
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 يُستخَدمْصوات التَّْوليديَّة لإلشارة إلى َمْبدأ يؤث ر في تَْرتيب القَواِعد. ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ هو 

 بدائل. ة َمْجموعمي لُعْضو واحد من إلزا إلى اِْختيار   يُشيرُ فدوين الدَّعامات، التَْرتيب الُمترابِط في تَ 

conjunctive adverb: rengpêşa girêdanî . الظَْرُف الرابِط 

نسيق، مثل الُجسيمات نَْحِويّة أخرى إلى جانِب التَّ لها وظائف َدالليَّة و ن أن يكونَ الشرطيَّة يُْمكِ الظروف 

 .(حينما تدرس تنجح. عندما تأتي إلي سأخبرك)أو الظواهر. 

connected speech : axaftina girêdayî . الَكالُم الُمتَِّصل 

، كما في األلفاظ حكيَِّة عند تَْحليلها كتََسْلُسل  ُمْستَِمرٍّ ة إلى اللَُغِة المَ في اللَغِويَّات لإلشار يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

والُمحادثات العاديَّة. تكمُن أهميته في التباين الذي تنطوي عليه ِدراسات الَوْحدات اللَغِويَّة الُمشاهدة في 

وت أو الَكلِمة أو الِعباَرة الفرديَّة، والتي كانت َموض وع البَْحث اللَغِوّي التَقليدي. هناك عزلة، مثل الصَّ

ة تحدُث لهذه الَوْحدات عند اِْستِخدامها في الكَ تغييرات مُ  ح في عمليَّات الِم الُمتَِّصل، كما هو ُمَوضَّ همَّ

 مثل االستيعاب .

connection : têkêlkirin  .الَوِصل 

ااِلت صال"، في  َجديد، كُجْزء  من ِعباَرة "تَ Firthianح يَْستَْخدمه بَْعُض لَغِويّي الَمْدَرَسة الفيرثيَّة ُمْصطَلَ 

  ة من البيانات.َمْجموعي، يتم  تَْطبيق التَّْحليل على أساس ؤتنبالإشارة  إلى طَريقة  للتحق ق من التَْحليِل 

connectionism: têkilî . لة  الص 

المعرفيَّة، على أساس الحساب العددي بََدالً من تَْطبيٌق في اللِسانيَّاِت إلطار حاسوبي لنمذجة الوظائف 

مليَّات التي ياكل والعَ إنشاء َشبَكة اِت صال )أو َشبَكة َعَصبيَّة( تقوم بتَْجسيد أَْنواع الهَ  مز. تمَّ ب بالرَ التالعُ 

 قد" ."الَعَصبونات" أو "العُ تُسمَّىها تعمل في الد ماغ: َوْحَدات الُمعالَجة في الَشبَكة أنَّ  عتقدُ يُ 

تشمُل َمجاالٌت التَْطبيِق نمذجةَ الَخصائِص غير الُمنفَِصلة والَخصائِص اإِلْحصائيَّة اِلْستِخدام 

الَعَصبيَّة اللَغِويَّة، واللَغِويَّات الحاسوبيَّة )مثل  الُعلُوملَُغة النَّْفسي، وِعْلم الُمعالَجة اللَُغة في  ِدراسةاللَُغة، و

ف التِلقائي على الَكالم(.  التَّعر 

connective: têkildarî . )امة)الَوِصل  الضَّ

في التَْصنيِف النَْحِوّي للَكلِمات لتوصيِف الَكلِمات أو المورفيمات التي تكون َوظيفتها  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

)على  اً تواءاِت هي أكثر األَْنواع وضوحاالل ول َرْبط الَوْحدات اللَغِويَّة على أي ُمْستوى. إنَّ في المقاِم األ

ها ُمترابِطة َسبيِل الِمثاِل، و، أو، في حين، ألن(، ولكن يُْمِكن النَظَر إلى ِعدَّة أَْنواع من الظَْرف على أنَّ 

 (.مع ذلك :ااِلت صال" مثلوطف )مثل "روابط العَ 
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connotation : girêdan . ارتباط 

دَّاللِة كُجْزء  من تَْصنيِف أَْنواع ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى التَْعريف(.  notatio  +con)التينيَّة  

 أو الصور أو إلى االرتباطات يُشيرُ . تَْطبيقه الرئيسي هو اإلشارةُ إلى ااِلْرتِباطاِت العاطفيَّةإنَّ الَمْعنى. 

 دالالت من عبارة أو كلمة ثيرهتُ  ما للكلمة. أيّ  رفيالحَ  المعنى بخالف كلمة، تحملها التي االنطباعات

 .ةوعالميَّ  عامة أو ، ةوفرديَّ  ةشخصيَّ 

ة، وفقاً ُمْختَلَفت عاطفية فهناك معان معجمية مباشرة ، ومعان أخرى ثانوية تول د استجابا

 أو القارئ على ما حدٍّ  وإلى فيه، يستخدم الذي السياق على اعتماداً  تنشيط الكلمة ، إذ يتم  لمراجعها

 فمثالً جملة. ةوخاصّ  ةعامّ  دالالت تقريباً تحمل المعجمي المعنى ذات الكلمات معظم. المستمع

 .قد تختلف عن داللتها عند مؤرخ عند اليهود لها دالالت" ستمرةمُ  الفاشية األنشطة"

consequence clause: bende encama . ِعبارةُ النَتيجة 

ح في الفِْقرة الرئيسيَّة.  يار الُمَعيّن الُمَحّدد داالً يعمُل الِمعْ  كُمغي ر ظَْرف لوصِف عواقب اإِلْجراء الُمَوض 

 رت إلى إلغاء روايتها(.)كانت خجولة لَدَرَجة أنها اِْضطتُقدَّم عن طَريِق مثل هذه ااِلْرتِباطات: 

consonants: dengdêr (bêdeng)  ُواِمت( .الح روُف الساِكنة )الصَّ   

الَكالم. هي  ِة الُمْستَْخدمة لتَْصنيِف أَْصواتْصوات(. من الفِئاِت العامّ األَ بَمْعنى  consonare ) التينيَّة

وتّي بإغالق أو تَضيِق في المَ من صنَْوعة أَْصواٌت مَ  فق ال يتم   َحيثُ جرى الصَّ بالكاِمل،  هَواءإما منع تد 

وتّي يتم  إنتاج ااِلْحتِكاك الَمسموع. باإلضافة إلى ذلك، يتضمَّ  َحيثُ أو يكون ُمقَيَّداً ب ُن الَوصُف الصَّ

وتيَّة، وغالب بالحِ ات حول طَريقة اهتزاز الَمْعلُومواِمت الروتيني للصَّ  روري ما يكون من الضَ  اً الصَّ

وت وآليَّة  تَْحديد ف هَواءالتيار تدفّق ُمدَّة الصَّ وتيَّة، الصَّ قهواِت جاه تد  واِمُت هي . من وِجهَة النَّظَر الصَّ

 ات.َمْجموعالوحداُت التي تعمُل على هاِمش الَمقاِطع، سواء أكانت ُمنفردة أم في 

consonantal: dengdêrî   (َصحيحصاِمتي. )  

وتيَّة، ولها ب صدرُ ي صوتٌ  طاقةٌ َصوتيَّةٌ ُمْنَخفِضة. تفتَْقر األَْصوات اِْنِسداد رئيسي في ُمنتِصف القناِة الصَّ

 ة. داد، ولديها طاقة َصوتيَّة عاليااِلْنسِ  غير الساِكنة إلى هذا

conspiracy:  komployî . تآُمر  

ة  من القَواِعد )أو القيود( التي َمْجموعْصوات التَّْوليديَّة لإلشارة إلى أي ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 يُْمِكن اعتبارها أنها تعمل معاً، أو "تتآمر"، إلنتاِج نَتيجة ُمَحّددة .

constant: domdar(çikyayî) . )د)ثابِت  ُمطَر 
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في ْصوات ِعْلم األَ في  التعارض الُمطَِّردبَمْعنى حقيقة أو وضوح(. هناك نَْوٌع من  constare)التينيَّة  

/ .    t، و /d/ وكذلك األمر بين / ،/  b/  يتعارض مع/  p/  إنَّ َمْدَرَسِة براغ . على َسبيِل الِمثاِل، 

من َمْخَرج نُْطقي  زوج  هما كلَّ  وتيَّة الُمتعاِرضة تتميَُّز أنَّ / .  هذه األزواج الصَّ f، و / /v/ومثلها بين 

 (.correlationعارضه يكون َمْهموساً. )يُنظر في: واحد، ولكن أحَد الفونيمين يكون َمْجهوراً ومُ 

consonantal vs non-consonantal:  

     dengdêrên beramber yên ne dengdêr.  َائتغير صَ ائِت ُمقابِل ص  

ْحليلها َصوتيّاً تَ  عايير التي تمَّ في تَْحليِل الَخصائِص الُمِميّزة، اِْستِْناداً إلى المَ عارضةٌ تمَصوتيَّةٌ ثنائيَّة 

 ْيفيَّاً .ها طَ تَْحديدو

وتيَّة: االخاّصيَّة  دَّة الكُ  في ياَدةزِ الُمقابِل  نخفاضٌ الِ الصَّ  ليَّة على الطَّْيف.الش 

وتيَّة، ُمقابِل عدم وجود اِْنِسداد هوائي. اِْنِسداد   ْفَصليَّة: وجودُ الخاّصيَّة المِ   في القناة الصَّ

constative: bingehîn . أساسي 

قادرة على لفاظ التي هي ِعباَرة وصفيَّة، إلى األ يُشيرُ في نَظريَّة أفعاِل الَكالم:  يُْستَْخدمُ ٌح أساسي ُمْصطَلَ 

 قيم الحقيقة.  َحيثُ من التَّحليل 

constative utterance: axaftina bingehîn  . الَكالُم األساسي   

في (  2617لعام )للَُغة، في الُجْزء األول من محاضراته  JLAustinراِحل الُمبك رة لفَْلَسفة في المَ 

التي قد ، ُح إلى الَكلِماِت التي تصُف الحقائَق أو حاالت الشؤونُمْصطَلَ هذا ال أشارنَظريَّة الفِْعل الَكالمي، 

 ة أو كاذبة.َصحيحتكون 

constituent : beşek . pêkhate . krok . ptewî     . ن ُمكوَّ  

ٌن َوظيفي لبِناِء أكبر. في صيغة بَديلة، أساسي في التَّ ٌح ُمْصطَلَ  ْحليِل النَْحِوّي لَوْحَدة لَغِويّة، وهو ُمَكو 

ة  من َمْجموعمُن عليها عقدةً واحدة. اِْستِْناداً إلى ة من الُعقد التي تُهيّ َمْجموععن  ِعباَرةً  نُ يكون الُمَكوَّ 

نات، مثل الَموضوع لَة إلى ِسْلِسلَة  من الُمَكوَّ التَّْوزيع(، يُْمِكن تَْحليل ُجمْ المعايير الحدسيَّة والَرسميَّة )مثل 

نات ا، إلى مزيد من الُمَكوَّ إنتاجه ، إلخ. يُْمِكن تَْحليُل هذه الوحدات التي يتم  NP + VP+ المْسنَد، أو 

التَْحليليَّةِ  َعمليَّةهذه ال ِكن أن تستِمرَّ د واِْسم(، ويُمْ )على َسبيِل الِمثاِل ِعباَرة ااِلْسم قد تتكّون من ُمَحدّ 

نة حتى ال يكون هناك مزيد من التَْقسيماِت الفَْرعيَّة الُممكنة. تُعرف االنقساماُت الرئيسيَّة التي الُمَكوَّ 

الَعناِصر . تُعرف (ICs)لهذا البِناء نات الُمباِشرةناء، على أي ُمْستوى، بالُمَكوّ يُْمِكن إجراؤها داِخل البِ 

 . (UCs) للبِناء نات النهائيَّةعن مثل هذا التَْحليل بالُمَكوّ  غير القابلة لاِلْختِزال الناتجة
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constituent clause: bende krok .الِعبارةُ الُمتضِمنَّة 

نة فيفي ا R.B.Lees ليز قدَّمهٌح ُمْصطَلَ  ُجَمل َمصفوفة. البنود الُمَكّونة هي  لُجَمِل الُجزئيَّة الُمضمَّ

األوليَّة  Sغير ُمتطابقة مع ُعقدة  Sناٌت موّسعة يسيطر عليها الُمَخطَّطُ الَشَجري بواسطة ُعقدة ُمَكوّ 

 )التَّضمين(.

constitutive rule: rêza yasayê . قاِعدةٌ تأسيسيَّة 

ُد أو تُنشئ هذا النشاط من خالل  سلوكيَّات  ُمَعيّنة كمؤسسة لنَْوع  ُمَعيّن من النشاط.  تَْحديدقاِعدةٌ تُحد 

ُد بَشكل مؤقّ  ر. إنَّ  تَْشكيله بَشكل   تمَّ اً ت نشاطالقَواِعد التَّنظيميَّة هي تلك القَواِعُد التي تقيَّد أو تحد   ُمتكر 

َمْوجوداً بالفِْعل في َمْفهوم نَْوع  اً ليليَّةٌ ألنها ال تشرح إال شيئياَغة القَواِعد التأسيسيَّة هي بياناٌت تَحْ ص

 .أفعال الَكالم َوفقاً للقَواِعِد التأسيسيَّة تُنفَّذ، Searleالسلوك المعني. وفقاً لـ 

constraint: asteng . kotubend . berteskî  .قَيد 

في القَواِعِد النَْحِويّة، لإلشارة إلى شرط  يقيّد تَْطبيق القاِعدة،  السيمافي اللَغِويَّات، و يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

نة بَشكل  جيد. على َسبيِل الِمثاِل، في لضمان أن تكون الُجَمُل المولَّ  ْصوات التَّْوليديَّة، ِعْلم األَ دة ُمتكو 

لى إلى القيوِد المفروضة على حدوث األو تُشيرُ يُْمِكن التَْمييز بين القيود "الُمتَزاِمنة" و "الُمتَِسْلِسلَة": 

الميزات في وقت  واحد، على َسبيِل الِمثاِل. ال يُْمِكن أن يكوَن الَمْقطَُع في وقت  واحد ]+ مرتفع[ 

 و]+ُمْنَخفِض[ .

constraints : astengên . قيود 

والقَواِعد  اً ة جدقَواِعد الِعباَرة العامَّ  اً د وتَْشكيلها، التي تقيّد عالميَّ ةُ اِلْستِخدام القَواعِ الشروطُ العامّ 

 N.Chomskyال يولد سوى بنية اللُغات الطَبيعيَّة. وذلك كما جاء في تنقيحات  َحيثُ بالتَْحويليَّة  

 لَمفاهيمه حول القَواِعد التَْحويليَّة . 

َر بَشكل  ، واً الُمَخطَّطة والُمثبتة بيولوجيَّ  تُفَسَُّر على أنها ُجْزٌء من التَّوقعات  التي يُْمِكن أن تفس 

السريعة اِلْكتِساب اللَُغة في مرحلة الطفولة الُمبك رة. القيوُد الُمتعلقة بالقَواِعد التَْحويليَّة  َعمليَّةمعقول ال

 . هَْيَكلق في المقام األول بوصِف التتعلّ 

constraint demotion algorithm:  

   algorisma kêmkirina astengkirine(kotubend) تخفيض َدَرَجة القيد .  خوارزميَّةُ   

 تُخفَّضة، َجديد، ومع مواِجهَة أَْشكال ْرتيُب جميع القيود بِدايَةنَظريَّةُ اِْكتِساب قَواِعد نَظريَّة األمثل. يتم  تَ 

ْعديل اِْسم على التَّ  ْصنيف. ويُطلقُ القيود التي تُظهر االنتهاكات في نَماِذج البيانات بَشكل  تدريجي في التَّ 
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جميع قيود الُمالَءَمة على جميع قيود ُمتحيَّزة، والتي تبدأ بتَْرتيب خوارزميَّة خفض َدَرَجة االنحراف ال

 الوالء.

constriction :  tengahkirin . ااِلْنقِباض 

وتيَّاِت المِ  يُْستَْخدمُ ٌح عاٌم ُمْصطَلَ  وتيَّة. يْفَصليَّة لإلشارِة إلى تضفي الصَّ أَْنواع إنَّ يق داِخل القناة الصَّ

وت. أحياناً ة هي أساُس التَّ ُمْختَلَفدرجات التَْضييق ال ح ُمْصطَلَ يُستخَدم قد ْصنيِف الَمفاهيمي لصفاِت الصَّ

يّقة )ُمقابِل أو الفلترة ذات الفُْتَحة الضَ  الِمزماريَّة"ُمقَيَّد" بَمْعنى َمْحدود، في إشارة  إلى األَْصوات 

 ااِلْنتِشار(. 

construction : avakirin . pêkhate . البِناء 

الشاِملة للتنظيِم الداِخلي للَوْحَدة النَْحِويّة )ُجْملَة(، على َسبيِل الِمثاِل،  َعمليَّةح "البِناء" إلى الُمْصطَلَ  يُشيرُ 

ة من القَواِعد. إنه تََسْلُسٌل من عَمْجموة من المورفيمات من خالل تَْطبيق َمْجموعيجري بناؤها من 

+ كائن )مع اإلشارة إلى  subject + verbويَّة َوظيفيَّة في قَواِعد اللَُغة، مثل الَوْحَدات التي لها هُ 

 ُجَمل(، أو ُمَحّدد + اِْسم )مع اإلشارة إلى الِعباَرات(.

construe : şirov . )تَْفسير)تحليل 

تَْرتيِب الَكلِماِت بَشكل  رسمي في الَعالقَات  َعمليَّةإلى  يُشيرُ ْحليِل النَْحِوّي، ٌح تَقليدي في التَّ ُمْصطَلَ 

 هذه الَعالقَات وتَْفسيرها.  ِدراسةاإلنشائيَّة، وإلى 

contact : têkelî . اِت صال 

رب ااِلْستِْمراريَّة الُجْغرافيّة أو القُ لَغِويَّات ااِلْجتِماعيَّة لإلشارة إلى حالَة ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

يُْمِكن رؤية نتائج حاالت ااِلت صال الُمتَباَدل بين اللُغات أو اللهجات.  تَأثيرال إلى وبالتالي، ااِلْجتِماعي

وتّي والنَْحِوّي، وأَْشكاٌل ُمختلطة من اللَُغة )مثل المقترضةَكلِمات اللَغِويّاً، في نمِو  ، وأَْنماط التغيير الصَّ

ة في ثنائيَّة اللَُغة من  اللُغات  األَْنواع. بالَمْعنى الحرفي يقال إنَّ  ُمْختَلَفالكريول والبيغين(، وزياَدة عامَّ

ح ُمْصطَلَ  اً أحيان يُْستَْخدمُ ي اللَُغة. كما ناوب من قِبَل نفس األشخاص، أي ثنائإذا اُستخِدَمت بالتَّ  في اِت صال

 لَُغة ااِلت صال أو اللَُغة العاِميَّة لإلشارة إلى لَُغة ُمبسَّطة.

وتيَّات لإلشارة إلى أي نقطة في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  (0)  ل ْفصَ يالمس مِ  َحيثُ النُْطق  َعمليَّةفي الصَّ

 آخر. لِمفَصل 

contact test : ezmûna têkiliyê . اِْختباُر ااِلت صال 
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لى إدخال ع اً ْحِويّة والدَّالليَّة. اعتمادْحويالِت النَ التَّ  تَْحديدفي اللَغِويَّات البِْنيَِويَّة ل إِْجراٌء تَْحليليٌّ تجريبيٌّ 

تخالص ااِلْستِْنتاجات ياق  ُمَعيّن  ينتج عنه تَْعبيراٌت نَْحِويّة أو غير نَْحِويّة، يُْمِكن اسُعْنُصر  لَغِوّي في سِ 

 بعضها بواسطة هذا ااِلْختبار. المس ْحِويّة للَعناِصر التي تق بالخواص  النَ فيما يتعلّ 

containment : dorpêçkirin  . ااِلْحتِواء  

 يحتوي اإلخراج على اإلدخال. ال يُسَمح بالَحْذف. َحيثُ َمْبدأ في إصدارات ُمَعيّنة من نَظريَّة األمثل 

content: naverok . nawaxn  ُوىحتَ م .  

ها َكلِماٌت ف بأنَّ تُعرَّ فمن َكلِمات الُمْحتَوى،  فِئةّرف على فيها التع يتم  تَْصنيف الَكلِمات في أساليب  ثَمَّة

الَوظيفيَّة، التي معاني بعيدة عن ال ُمْعظَم الَكلِمات في اللَُغة قابل للتسجيل، في الواقِع يلها َمْعنى ُمْعَجم

  لتَْعبيِر عن الَعالقَاِت النَْحِويّة.ا األساسييكوُن دوُرها 

 والمحتوى الشكل بين إّن الفروق . األدبي العمل في يقال ما إلى لإلشارة عادة يستخدم حُمْصطَلَ 

 البديهيات من هي للتجزئة والمحتوى الشكل قابلية عدم إنَّ  التحليل، أجل من إجراؤها تم تجريدات هي

 .أسلوبها في التغييرات من العمل مادة بها تصمد أن يمكن التي الدرجة تحجب ماغالباً  التي الحرجة

content analysis: şîkirdenewe naverokê . تَْحليُل الُمْحتَوى 

( في التَْحليِل الَموضوعي والَمنهجي والقابل (1938وغيره Lasswell النهُج التَّجريبي الذي وضعه 

سخ اإلذاعيَّة، ع النُصوص )مقاالت الُصُحف، والنلقياِس الُمْحتَوى ااِلت صالي الَمْوجود في جميع أَْنوا

مي، مثل للبياناِت القابلة للقياِس الكَ  اً على أساِس إطار ُمَحّدد  ُمسبق والنُصوص األدبيَّة، وما إلى ذلك(.

ة من الُمْحتَوى: ُمْختَلَفات ُمستوي به ذلك، يُْمِكن تَْحليلُ الَكلِمات الرئيسيَّة، التَْركيبات النَْحِويّة وما شا

ات، وقدرة الُمْستَِمع على َمْعلُومات نقيَّة، والتعليق، وِجهَة نظر الُمتََحد ث الَشْخصيَّة تجاه هذه الَمْعلُوم

ياق. في هذا التَْحليل، تلعب َمْعلُومفهم كيفيَّة ترابط ال البياناُت اللَغِويَّة الُمتحق قة ات بِناء على معرفته بالس 

. أشار ماهل اً للفِئات الُمَحّددة سلف اً وفق اً ليلها إِْحصائيفي تَْصنيفها وتَحْ  اً أساسيَّ  اً ي البنية السطحيَّة دورف

ياق ااِلت صالي، أي الحالَة الُمَحّددة التي ينتج فيها النصّ 2616) ، يُْمِكن في ظروف ُمَعيّنة ( إلى أن الس 

المعنيين انتباه تَْحليُل الُمْحتَوى  أثاركون أكثر أهميَّة لتَْفسير ُمْحتَواه من الَمْعنى الحرفي للبيان. أن ت

أهداف العدو وخططه  تَْحديدخالل الحرب العالميَّة الثانيَّة، عندما بُِذلَت محاوالٌت اِلْستِخدامها كأداة ل

الُمْحتَوى بنجاح  في الصحافة، والفنون األدبيَّة، والِدراسات ستُخِدم تَْحليُل القائمة على ُمالَحظات العدو. اُ 

قة وَدَرَجة ظهور. ومع وغيرهانَّْفس، ِعْلم الالثقافِية، و م كبير في ُمْستوى الد  الحواسيب، تحق ُق تقد 

 الفعاليَّة.

content-based instruction: 

 rênmayî kirdin. perwerdehiya naveroka bingehîn . األساس  -تَْعليماُت الُمْحتَوى    
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ااِلْجتِماعيَّة واألدب والفنون وما إلى ذلك في  الُعلُومَدْمُج المواِد الُمستُمدَّة من َمجاالِت الُمْحتَوى مثل 

ياق على اِْكتِساِب الَمهارات في سِ  تَْعليم اللَُغة. ينتقُد المؤيدون ُمقاَربات أخرى لإلفراط في التأكيد

مثل هذه األساليب أدَّت إلى تهميش تَْعليم اللَُغة األجنبيَّة في المناهج الِدراسيَّة.  يروَن أنَّ إذ َمْحدود، 

يساعد التَْعليم القائم على الُمْحتَوى، على إعادة تنظيم تَْعليم اللُغات األجنبيَّة مع المهام اإلنسانيَّة والفكريَّة 

دة التَّخص    )لَُغة التوجيه عبر المنهج( . FLACصات مثل للمنهج الِدراسي، باإلضافة إلى برامج  ُمتََعد 

context : çarçove . hevgirêk . şêwaz  ياق . الس   

وتيَّات لإلشارة  يُْستَْخدمُ ح عام ُمْصطَلَ مام(. ضِ نْ بَمْعنى حالَة اِ  contextus)التينيَّة   في اللَغِويَّات والصَّ

الَكلِمات ال  أنَّ  نظرية ترى ثَمَّةرب من َوْحَدِة محّل االهتمام. ( بالقُ إلى أَْجزاء  ُمَعيّنة من الَكالم )أو النَّصّ 

ياق. أحيان وتيَّة أو النَْحِويّة أو غيرها، التي  اً يتبين معناها إال من خالل الس  يُطلق على الُمتََّغي رات الصَّ

ياق لحدوثها،  ياقيَّة أو "الُمتَغيّرات الُمكبتعتمد على الس   يَّفة".الُمتََّغي رات الس 

مثالً هناك عدة معان لفعل"ضرب" ، ما يستوجب وضع الكلمة في سياقها لمعرفة معناها الدقيق، 

 ، أطلق العنان.أطلق لحيته، أطلق الرصاص :ضرب الولد، ضرب مثالً ... ومثلها فعل "أطلق" :فهناك

context change potential: agerekaniya guhertina çarçoveyê  ُياق.اِْحتِماليَّة تغيير الس   

الالِت تغيير الَملف والنَظَريَّات الدَّالليَّة الديناميكيَّة األخرى لنََمط التغيير الناتج في دَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 شاركين في الِخطاب.ات الخاّصة بالمُ َمْعلُومعن تَْعبير في حاالت ال

context of situation: çarçoveya rewşê  ِياُق الحال .س  

ٌد من عمل عالم األنثروبولوجيا Firthianٌح في النَظريَّة اللَغِويَّة لـ ُمْصطَلَ   Bronislaw، ُمستم 

Malinowski((1884–1942( 2644. أّكد فيرث على الَوظيفِة ااِلْجتِماعيَِّة للَُغة؛ فوضع في عام )

ياق فيها " الداِخليَّة   field of relationsيُمث ُل "َحقالً من الَعالقَات أصول نظريته التي أصبح الس 

ة قابِلة للتَْمييز ُمْختَلَفوالخاِرجيَّة. في هذه النَظريَّة، يُنظر إلى الَمْعنى على أنه ظاِهرة ُمتََعد دة، وجوانبه ال

التي ِة الكاِملة لميزات العالِم الخاِرجي َمْجموعِسياق الحال إلى ال يُشيرُ . ناحيَّة مالِمح العالِم الخاِرجيمن 

 .اتَكالم على هذه المستوياللة بتَْحليِل عد  ذات صِ تُ 

حاً إياهما بأنهما اِْستِْعمالٌ "فيرث" عّرف   تهلَشكل  لَغِوّي، في َعالقَ  الَمْعنى والَوظيفة ُمَوض 

ة ُمْختَلَفات نى" أو "الَوظيفة" بحسب ُمستويياقيَّة، وقسَّم "الَمعْ وبأنهما ُمَركَّب من َعالقَات سبسياق ما، 

ياقي لَصوت ما(، والَوظيفة  -2ة. ميّز بين:ُمْختَلَفللَُغة إلى عوامل  وتيَّة )أي التَّْوزيع الس  الَوظيفة الصَّ

الُمْعَجميَّة، والَوظيفة المورفولوجيَّة، والَوظيفة النَْحِويّة، والَوظيفة الدَّالليَّة، وهناك َوظيفة الَمْنطُوق 

، وَشْخصيَّة الساِمع، وجميع ُمتََكل مياق الحال من َشْخصيَّة البيان س -0، بأكمله في ِسياق الَمْوقِف
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ذكر األَثَر الذي يتركه  -4بياُن نَْوع الَوظيفة الَكالميَّة من تمن أو إغراء.  -3الظروف الُمحيطة بالَكالم. 

 م ...هك  الَكالم، من ضحك أو سخريَّة أوتَ 

context-free grammar: rêzimana çarçoveya-azad . ياق رة من الس   قَواِعٌد ُمتَحر 

 ياقيَّة .قَواِعد ال توجد لها ُمتطلبات سِ  قاِعدةُ تَْركيِب ُجْملَة تتكّون من

context-free rule: rêza çarçoveya-azad .  ُياققانون م ر من الس  تحر   

يا ُجْملَة تُصاُغ بدون أيّ  بنية قاِعدةُ   ق.اعتبار  للس 

context-sensitive grammar: rêzimana çarçoveya- pêketî . ياق  قَواِعٌد حسَّاسة للس    

 القَواِعد. ة لتَْطبيقِ قَواِعُد تَْركيِب الُجَمل التي تضم  القَواِعد التي تكون فيها البيئات الدَّالليَّة والنَْحِويّة مهمَّ 

context-sensitive rule: rêza çarçoveya- pêketî . ياق  قانوٌن حّساٌس للس 

ياق )البيئيَّةاَرة التي يُؤث ر في تطبيقها صِ قاِعدةٌ بنيِة الِعب  النَْحِويّة(. -الدَّالليَّة -ياَغة الس 

contextual : çarçoveyî . ياقيَّة  الس 

ياقي" الذي يَشك   تزعمها البريطاني  اللَغِويَّة. ِدراسةل الَمْعنى فيه قلب القدمت َمْدَرَسة لندن "المنهج الس 

"، وهو معاصر لبلومفيلد. الذي أّكد على الَوظيفة ااِلْجتِماعيَّة للَُغة؛ فوضع في عام   Firth"فيرث

ياق فيها يمثل "َحقالً من الَعالقَات 2644) "   field of relations( أصول نظريته التي أصبح الس 

ه من الخطأ أن ندرس اللَُغة مستعينين بفَْلَسفة خاِرجيَّة، من خالل الداِخليَّة والخاِرجيَّة. رأى فيرث أنّ 

إقامة الفَْلَسفة  ق غرضاً آخر غير درس اللَُغة في ذاتها ومن أجل ذاتها. وإنَّ فَْلَسفة اللَُغة، أو بفَْلَسفة تحق  

تشاردز الَعْقلِّي مرفوض. رفض فيرث تَْفسير أوجدن وري اللَغِويَّة على أساس َمْنِطقي أو َعْقلِّي أمرٌ 

َد "الَمْعنى" على ا ألرجح من َعالقَات في للَمْعنى )بأنه َعالقَة َعْقلِيّة بين األشياء والرموز(، أراد أن يحد 

ياق الَمْوقِف". عّرف الَمْعنى والَوظيفة مواقِف وتَ  ْوزيعات، وفهمه على أنه "َعالقَات َمْوقِفيَّة في س 

حاً إياهما بأنهما  ياقيَّة، وبأنهما ُمَركَّب من َعالقَات سياق ما، بس ل لَشكل لَغِوّي، في َعالقَة  اِْستِْعماُمَوض 

الَوظيفة  -2ة. ميّز بين:ُمْختَلَفة للَُغة إلى عوامل ُمْختَلَفات ْعنى" أو "الَوظيفة" بحسب مستويم "المَ وقسَّ 

ياقي لَصوت ما(، والَوظيفة المُ  وتيَّة )أي التَّْوزيع الس  ْعَجميَّة، و الَوظيفة المورفولوجيَّة، والَوظيفة الصَّ

ياق الحال من بيان سِ  -0ياق الَمْوقِف، َوظيفة الَمْنطُوق بأكمله في سِ  النَْحِويّة، و الَوظيفة الدَّالليَّة، وهناك

فة الَكالميَّة بيان نَْوع الَوظي -3حيطة بالَكالم. ع، وجميع الظروف المُ ، وَشْخصيَّة السامِ ُمتََكل مَشْخصيَّة ال

 ذكر األَثَر الذي يتركه الَكالم، من ضحك أو سخريَّة أوتهكم ... -4أو إغراء.  من تمن  
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ين الذين ربطوا بين التَْحليل النَْحِوّي رث كان واحداً من هؤالء اللَغِويوعلى الرغم من أن في

ظهور عمق التَْحليل النَْحِوّي وواقِعيته  والَمْعنى، إال أن سطوةَ الَمْدَرَسة الَشكليَّة األمريكيَّة كانت تعيقُ 

  عند غيره. معند فيرث أأكان من خالل اِْرتِباطه بالَمْعنى سواء 

contextualization: çarçovekirin . ياقي  الس 

ح "السياق" إلى البِناء الُمْشتََرك ُمْصطَلَ  يُشيرُ ، Cook-Gumperz (1976)و  Gumperzمه قدَّ 

ياق من الُمشاركين في سياقات من قِبَل للس   ن الس  إشارات  ة إِْجراءات تربطُ َمْجموعياق تفاعلهم. يتكوَّ

ياق بَمْعِرفة خلفيَّة. قد تتكّون من اِْختيار ُعْنُصر ُمْعَجم ُمَعيّن، أو بِناء نَْحِوّي، أو صيغ صرفيَّة، إلخ.  الس 

 . ليتَْفسير جدتداِخلة تقيّد تُنَظَُّم الَمْعِرفة األساسيَّة في إطارات مُ 

contiguity : nêzîkbûn / ُمجاوَرة 

الَعالقَة بين الُمْفَردات الُمْعَجميَّة التي تعني دَّاللة، ِعْلم البَمْعنى مجاور(. في  contiguus)التينيَّة  

 تنتمي إلى نفِس الَمجال الدَّاللّي أو الَمْنِطقي أو الثقافي أو الظَْرفيَّة. 

contingent proposition: pêşniyarê mercî .    شروطمَ اقتراٌح 

الالت ة ُممِكنة )دَ ُمْختَلَفأو أوضاع ة في عوالم ُمْختَلَفيُْمِكن أن يكوَن لاِلْفتِراضات الطارئة قيم حقيقة 

ة في كل  العالم )التَقليدي( أو الوضع )الطَّبيعي(، َصحيحالحالَة(، على النقيِض من الحركات، التي هي 

التناقضات، هي خاطئة في جميع العوالم )الكالسيكيَّة( الُممِكنة أو المواقِف وعلى النقيض من 

 )الطَبيعيَّة(.

continuant: berdewam  ِر .ُمْستَم  

وت التي أنشأها  ْصوات، ِعْلم األَ ، في نظريتها الُمِميَّزة لHalleو  Chomskyإحدى ميزات الصَّ

ل  و َصوتّي، مثل للتعاُمل مع ااِلْختاِلفات في طَريقة  ُف األَْصواُت الُمتواِصلة بَشكل  ُمفَص  التَّْعبير. تُعرَّ

وتيَّة. جميع حروف العلة والحروف هي]+ ُمْستَِمر تلك الُمْنتِجة بإغالق   [. ةغير ُمكتِمل للمسالك الصَّ

ظام تشومسكي وهال، هو غير ُمْستَِمر تقط ع؛ في نِ ُح الُمقابِل في نهِج جاكوبسون وهالي  غير مُ ُمْصطَلَ ال

وتّي .  إنهاأو ُمتوق ف:   ٌح ُمتقط ع.ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ قد وأَْصواٌت ُمْنتِجةٌ بإغالق  كاِمل  للمسلِك الصَّ

continuous: domdar . ُمْستَِمر  

. التبايُن النَْوع الَزَمنى أو الدَّورى ينفي الوصِف النَْحِوّي ألَْشكاِل الفِْعل، ُمشيراً إلى تبا يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

الُمعتاد الُمعتَرف به هو بين "ُمْستَِمر" أو تَقد مي )على َسبيِل الِمثاِل، أنا ذاهب( وغير ُمْستَِمر أو بَسيط 

َعقَّد أو "غير تقد مي" )على َسبيِل الِمثاِل، أذهب(. يفّضل اللَغِويّون تَْحليالً ُمكافئاً هنا، بَسبب التفاُعل المُ 

إلى  تُشيرُ القَواِعَد النَْحِويّة التَقليديَّة  بين الس مات الدائريَّة، واإلكماليَّة والَزَمنيَّة للَمْعنى المعني؛ غير أنَّ 
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الُمْستَِمر" و "الحاضر الُمْستَِمر" وما إلى ذلك، وبالتالي فهي تنطوي على َمْعنى ُمفَرط في  الماضي"

 البساطة.

continuative: berdewamî . ُمْستَم ر 

 فَْرعيَّةٌ من الجانِب، ُمراِدف للدَّورة. فِئة

contoid: dengdar .َصاِمت 

( للُمساِعَدة في التَْمييز بين الَمفاهيم 0222 - 2620ٌح اخترعه الموسيقي األمريكي كينيث بايك )ُمْصطَلَ 

وتيَّة للساِكن. َصوتيّاً،  ُف الحرُف الساِكن باإلشارة إلى اإلغالِق الكاِمل في الّصائِتيَّة والَمفاهيم الصَّ يُعرَّ

وتيّ  وتيَّة، هي َوْحَدة ، أو تَْضييق  كبير  بما يكفي إلالمجرى الصَّ ْحَداث اِْحتِكاك  مسموع. من الناحيَّة الصَّ

[ w[ و]r[ و ]lتعمل على هواِمش الَمقاِطع. ولكن هناك حاالت ال تتطابَُق فيها هذه المعايير، مثل ]

وتّي. وللتعاُمل مع مثل هذه j]و [، التي تعمُل كحرف  ساِكن في الَمقاِطع، ولكنها تشبه الحرَف الصَّ

وتيَّة لكل  ُمْصطَلَ الحاالت، اقترح بايك اِْستِخدام  وتيَّة والتَّْسِميَّة الصَّ  حات ُمنفَِصلة للتَْعريفات الصَّ

 وتّي لحرف  ساِكن .إلى التَّوصيف الصَّ  يُشيرُ  إنَّ الصامت األَْصوات:

contoid vs vocoid: dengdar beramberî dengdêr .  َتوائِ واِمت ُمقابِل صَ ص  

 K.Pikeمها الشروط التي قدَّ هي بَمْعنى أَْصوات مع بَْعضها(.  consonare+ vocalis)التينيَّة  

 ة للـ "الّصاِمت" و "الّصائِت". ُمْختَلَفللتَْمييز بين ااِلْستِخدامات ال

contour: xet  ِفاف .ك  

وتيَّة، وال سيما من قِبَل ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2)  وت الذين يعملون  ُعلماءْصوات فوق الصَّ الصَّ

من  دَّةعِ  ع  أَْنوا ثَمَّةمات أو اإلجهاد في الَكالم. في التقاليد األمريكيَّة، لإلشارة إلى تكوين  ُمَميّز من النَغْ 

الكفاف، على َسبيِل الِمثاِل: "األوليَّة" و "الثَّانِويَّة" و "الطَّرفيَّة"، التي ترتبطُ بأَْنماط  رئيسيَّة في تَْحليِل 

إلى ِسْلِسلَة  من الضغوط  يُشيرُ ْصوات التَّْوليديَّة، الذي ِعْلم األَ التَْنغيم، أو َمْفهوم كفاف اإلجهاد في 

ل. يُشار أحياندالُمَعيّنة من خالل تَْطبيق  إلى النَْغمات الُمرتفعة والُمْنَخفِضة على أنها نَْغمات  اً ورة التََّحو 

 محيطيَّة. 

وتيَّات غير الَخطيَّة، ِعْلم ال( في بَْعض نَماِذج 0) ة التي تنتمي إلى ُمْختَلَفِسْلِسلَة من الس مات الهي صَّ

ذي تََسْلُسل هرمي. وتُعرف هذه األَْجزاء )مثل المقاِطع وحاالت توق ف ما قَْبَل األَْنفيَّة(  تَْمثيلَمْقطَع  في 

 باِْسم شرائح الكفاف. 

contraction : kirjbûnê . kêmkirin . تَقل ص 
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وتّي لألُنموَذِج اللَغِوّي ب َعمليَّةفي اللَغِويَّات لإلشارة إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  يتم إرفاقه  َحيثُ التَّخفيض الصَّ

 تظهر على هيئِة َشكل  واحد .  َحيثُ بأُنموَذج  لَغِوّي ُمجاور، أو َدمج ِسْلِسلَة من األَْشكال ب

contradiction: dijber . dijayetî . djwazî تَناقُض  .  

 ة، بحكم َشكلها ومعناها. َصحيحإلى  ُجْملَة ال يُْمِكن أن تكون  يُشيرُ دَّاللة، ِعْلم الفي 

في الَمْنِطق الرسمي، تكون الُجْملَة زائفة على أساس َشكلها الَمْنِطقي، أي في جميع العوالم 

 الُممِكنة )الكالسيكيَّة(. على َسبيِل الِمثاِل، إنها تُمطُر، وال تُمطر. التناقضات هي اِْفتِراضات زائفة من

 الناحيَّة التَّْحليليَّة والَمْنِطقيَّة.

contradictio in adjecto: dijayetî di rengpêşan de (awelnaw) . فات  تناقٌض في الص 

 .ه نَْوٌع خاّص من تناقِض األلفاظالبالغة لإلشارة إلى تناقض  بين ااِلْسم وِسماته. إنَّ  في حٌ ُمْصطَلَ 

contradictory : dijberî  . ُمتَناقِض  

مثل من ة بين الَعناِصر الُمْعَجميَّة. من الَعالقَ  نوع  دَّاللة لإلشارة إلى ِعْلم الأحياناً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 . الطويل/ القصيرالذكور / اإلناث،  :التناقُض في الَمْعنى . من ذلك هذه األزواج

contrafactive : rastîya berûvajî َحقيقةٌ َعْكسيَّة .  

لة ف يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ر عنه في الُجْملَة االقتراح الُمعب   يفترض أنَّ  َحيثُ لفِْعل، لي تَْصنيِف تَْركيبات  ُمكم 

 لم يرحل. سامي يفترض أنَّ  إذسيذهب،  سامي ، على َسبيِل الِمثاِل. أتمنى لو أنَّ َصحيحكميليَّة غير التَّ 

contrary: berûvajî   داد)َعْكس( .أضْ  

الُمْعَجميَّة. تعرض ِعباَرات دَّاللة لإلشارة إلى َعالقَة إحساس بين الَعناِصر ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

، قَليلنَْوعاً من التعاُرض في الَمْعنى، يتِضُح من خالل أزواج مثل: كبير /  ،َعْكسيَّة" أو "تناقُضات""

 سعيد / حزين.

contrast: dijeyatî . تَضاد 

وتيَّات  يعتبر َمْبدأ التباين)التناقض( ُعْنُصراً ُمَميّزاً في التَّْحليِل اللَغِوّي. من ذلك في َمجال َمفاهيم الصَّ

ماِت األزواج التاليَّة) (، ومن خالل الصفات الصوتيَّة التاليةَّ: p / b ( ،)t / d( ،)s / zالتعاُرض في س 

/ منخفض. وفي َمجا دة في األضداد) ذكر/ أمثلة عديهناك ل الدَّاللة َمجهور/َمهموس، شديد/رخو، عال 

 / ُمْنَخفِض(.... مرتفعأنثى(، )

contrastive analysis: şîkirdeneva dijwazî . التَْحليُل الُمتَباين 
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اللَغِويَّات منهٌج عامٌّ للتَْحقيق في اللَُغة )اللِسانيَّات الُمتَناقِضة(، كما هو َمعموٌل به في َمجاالت ُمَعيّنة من 

التَّْطبيقيَّة، مثل تدريس اللُغات األجنبيَّة والتَْرَجَمة. في التَّْحليل الُمتباين للغتين، تُحدَُّد نقاطُ ااِلْختاِلف 

لَُغة ِعْلم الالبِْنيَِوّي، ثم تُدَرُس كَمجاالت  ذات صعوبة ُمحتملة )التَّداِخل أو "التَّْحويل السلبي"( في ت

لَُغة األجنبيَّة، وبالتالي ِعْلم الت من أسباب صعوبةهذه ااِلْختاِلفات هي  ا الَمْنهَج أنَّ األجنبيَّة. يرى هذ

م الُمتعل م، التَّ  م بتقد  في contrastive hypothesis في:  نظرُ )يُ ف بفرضيَِّة التَْحليِل التباينيُعرِ حك 

 .األسفل(

contrastive hypothesis: grîmane dijwazî  ُالتَباين .فََرضيَّة  

وتيَّة واللَغِويَّة الخاّصة باللَُغة اِْكتِساَب لَُغة ثاني نَظريَّةٌ في تَْعليم اللُغات ترى أنَّ  ة يتحدَّد بفعل األَْنماط الصَّ

بالنقل اإليجابي، أما عندما تكون  َعمليَّةهذه ال تُسمَّىتعل مها )أي اللَُغة األصليَّة(،  األولى التي تمَّ 

 .ب حدوث األخطاء اللَغِويَّة نَتيجة النقل السلبييَسب   ذلك فأنَّ ة ُمْختَلَفالتراكيُب 

 ُعلماءظهرت هذه النَظريَّة على يد )الدو( في الخمسينيَّات، حظيت ببَْعض النجاح، ما دفع ال 

هذه  ن قصور. لكن سرعان ما تبيّ بينها الفختأوجه الشبه واال تَْحديدَرنتها لإلى تَْحليِل اللُغات وُمقا

لَُغة من ِعْلم الت َعمليَّةالتشابه وااِلْختاِلف بين الن ظام اللَغِوّي في لغتين من ِجهَة، و َعمليَّة النَظريَّة، ذلك أنَّ 

م لَُغة ما على تعل م لَُغة أخرى ال ينبغي أن تعل   تَأثيرالتنبؤ ب ان تماماً، لذلك فأنَّ ُمْختَلَفة، أمران ِجهَة ثاني

نة الَخصائِص البِْنيَِويَّة، بل على الطَّريقة التي يستطيع الُمتعل م بموجبها تمثّل هذه يقوَم على ُمقارَ 

 الَخصائِص وتَعل مها.

contrastive distribution : belevkirina dijwazî  قابُليتَ التَّْوزيُع ال .  

وتيَّة )التَّْهِجئَة الفونيميَّة أو العريضة(، )والتَّْهِجئَ  ثَمَّة ي قة(. نَْوعان من التَّْهِجئَة الصَّ  فية األلفونيَّة أو الضَّ

اتها التي ال ل في اللَُغة بَصْرف النَّظَر عن ُمتََغيّررموزاً لألَْصوات التي تتقابَ  ىالتَّْهِجئَة الفونيميَّة تعط

وتيّن األولي. من أمثلة ذلك تَشك ل ُمتقابالت وتيَّة التي يَ الفرُق في الصَّ ن )سار( و)صار(، أي الفروق الصَّ

. ُمْختَلَففونيم في َكلِمة ما تنشأ َكلِمة ذات َمْعنى  تميّز َمْعنى من َمْعنى آخر، أي أن إحالل فونيم محلّ 

 .ابتاع، وأبدع، وبسطُمْعظَمها، كما في أمثلة: رات األَْصوات أو عنى بجميع متَغيّ أما التَّْهِجئَة األلفونيَّة فتُ 

control agreement principle (CAP):  

   prensîpê lihevhatina kontroldar(zalbûn) (CAP)  َّم .حك  َمْبدأ اِْتفِاق الت  

م لإلشارة إلى َمْبدأ يتم   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   تقديمه لمراعاة ظواهر ااِلْتفِاق. في قَواِعد النحو الفوقي الُمعمَّ

convention : lihevhatin . )اِْتفِاق)اْصطالح  
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ة ُمَعيّنة يجدون أَْنفسهم يواجهون َمْجموعاِْنتِظاٌم في سلوك أَْعضاء بَمْعنى اِْتفِاق(.  conventio)التينيَّة  

ع نفس ااِلْستِجابة من قِبَل الُممِكنة، ما يتوقّ نسيق، فيحل ون هذه المَشكلة بإحدى الطُُرق َشكلةً في التَّ مُ 

إذا فهم المرُء . فمثالً: آخر لون َحاّلً يفض   أخرى قدة َمْجموعمن أَْعضاء  نَّ أ إاّل ة. َمْجموعاآلخرين في ال

ْتفِاقيَّات التواُصل اللَغِوّي كمَشكلة تنسيق، عندئذ تكون القَواِعُد السلوكيَّةُ األساسيَّةُ في اِْستِخدام اللَُغة واِ 

لمَشكلة التَنسيق، ويُْمِكن أن تكون اِْتفِاقيَّات لُغات أخرى تنظر إلى نفس اإلجابات لنفس  لَُغة ُمَعيّنة حاّلً 

 المَشكلة.

 يسمح الذي( جمهوره أو) وقراءه الكاتب بين االتفاق خالله من يتم   إجراء أو مبدأ ، األدب في

 . بالدراما والمسرح الصلة وثيق حُمْصطَلَ ال . ةُمْختَلَفال والقيود اتبالحريّ 

convergence : nêzîkbûn  َقاُرب()تَ القيت .  

 بَْعضهابتغيير لَهجة، لتتالقى اللهجات  َعمليَّةلَُغة ااِلْجتِماعي لإلشارة إلى ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ريَّة، ولكن قد يَْحُدث لهجة قياسيَّة أو ِمْعيا تَأثير. يَْحُدث هذا عادة عندما تقع لَهجة غير قياسيَّة تحت أكثر

المعاكس  تَأثيرف الإلى ُمْجتََمعات الَكالم الُمجاورة ُجْغرافيّاً بَمجاالت التقاُرب. يُعرّ  اً يُشار أحيان. الَعْكس

 باِْسم التباعد.

conversation analysis:analîzên  danûstandinê. şîkirdenewe goftugo . الِحوار تَْحليلُ    

صات ذات الصِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  البنية التََسْلُسليَّة  ِدراسةلة لإلشارة إلى طَريقة في اللَغِويَّات والتخص 

 ِدراسةتَْحليل الُمحاَدثة هو في األساس إّن عراق. ِعْلم األحادثات اليوميَّة، عادةً ما تُْستَْخدم تقنيَّات والمُ 

 تجريبيَّة واستَّْقرائيَّة، وغالباً ما يتباين مع َخصائِص النهج ااِلْستِْنتاجي لتَْحليل الِخطاب.

ل تَْحليل الُمحاَدثة في المقام ثنسيولوجيا، يتمثَّ ِعْلم اإلتطويره من خالل  التجريبي تمَّ  هناك َمجال للبحثِ  

ت ِدراسات ساباكس وقد أكدَّ . G.Jeffersonو  E.Schegloffو  H.Sacksاألول في ِدراسات 

الُمبك رة على َخصائِص التفكير العملي، أي األجهزة والتقنيَّات الُمْستَْخدمة من قِبَل الُمشاركين في إنتاج 

عنيَّة بإعادة األْحَداث ااِلْجتِماعيَّة وتَْفسيرها مثل التحد ث عن قصة أو مزحة. ُعد ت الِدراسات الالحقة الم

ل هذا ااِلْفتِراض األساسي تَْحليل الِخطاب. يَشك   فياً تَأثيرشاركين هي األكثر حادثات المُ مُ بِناء "تَْرتيب" 

هج األخرى في تَْحليل الِخطاب، وال سيما نَظريَّة أحد ااِلْختاِلفات الرئيسيَّة بين تَْحليل الُمحاَدثة والنُ 

 قَواِعد الَكالم والنُْطق.

conversation: danûstendin . ُمحاَدثة 

ها َعالقَة ف بأنّ تعرَّ ات َمكانين، على القُطبيَّة بين مسألتين ذ الَعالقَة بين المعارضة الدَّالليَّة التي تدل  

دتكافؤ: إذا كان  دأْصَغر من  أحمد، فإن أحمدأكبر من  محمَّ )والَعْكس بالَعْكس(. هذه التَْعبيرات  محمَّ

القطبيَّة، من األفعال التي تِصُف َعالقَات التَباُدل )إرسال/ من الصفات  الَعْكسيَّة تأخذ عادة َشكالً 

 اِْستِْقبال، شراء/ بيع، وما شابه( وبنسب القرابة )األب/ االبن، وما إلى ذلك(.
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converse relation: gihaneka peywendîdar .  َبطُ التَّواُصلر  

التبعيَّة، نَْوٌع خاّص من الَعالقَة الدَّالليَّة في التبعيَّة )في ااِلت صال( بين  L.Tesnièreفي قَواِعد 

 الَعناِصر اللَغِويَّة، والتي ال توجد لها َعالقَة بنائيَّة ُمْرتَبِطة .

converseness : dijwazî  َكسيَّة .ع  

إحساس بين الَعناِصر الُمْعَجميَّة. وتعرض  دَّاللة لإلشارة إلى َعالقَةِعْلم الغالباً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 مثل الشراء / البيع.  ،حات الَعْكسيَّة نَْوعاً من نقيض الَمْعنى، يتضح من خالل أزواجُمْصطَلَ ال

conversion : gûhertin  . تَْحويل  

بَْعض القَواِعد النَْحِويّة  زُ ااِلْشتِقاق. تميّ  َعمليَّةتَْشكيل الَكلِمات لإلشارة إلى  ِدراسةفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

فيها تبني بَْعض َخصائِص  بين التَْحويل الكامل والتَْحويل الجزئي، وهذه األخيرة هي الحاالت التي يتم  

ل ُمْصطَلَ ة. ومن الَجديدالَكلِمة ال حات األخرى الُمْستَْخدمة لهذه الظاِهرة، "اِْشتِقاق الصفر" و"التََّحو 

 الَوظيفي".

co-occurrence : hev- bûyer . َحَدٌث ُمْشتََرك 

وتيَّات لإلشارة إلى التَّوليفة الُمتجاورة الَمسموح بها في ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  (2 لَغِويَّات والصَّ

للقَواِعد النَْحِويّة والُمْعَجميَّة للَُغة. على َسبيِل الِمثاِل، يَْحُدث التعاون مع الولد، ولكن ليس  اً دات، وفقحْ الوَ 

قات الُمْرتَبِطة بَعالقَات أو قيود تواجدها، وغالباً يتم  َمْعلُوممع ال ها في َشكل تَْحديد ات. تُعرف بالُمَعو 

ياق أو التَّكتيك.   قَواِعد حسَّاسة للس 

ة  في ُمْختَلَفلَعناِصر اللَغِويَّة من فِئات  اتَزاِمن إلى  تُشيرُ في التَّْصنيف البِْنيَِوّي،  أساسيَّةٌ  نَْحِويّةٌ  القَةٌ عَ  (0

الته كَعالقَة رسميَّة بين الهياكل التي لها نفس العدد من  Z.S.Harris زيليغ هاريس الُجَمل. عّرف تََّحو 

 رديَّة.حاالت الُمشاركة الفَ 

co-ordination: liberhevxistin . تَْنسيق 

الَعناِصر الفرديَّة بواسطة  يتم  وصل. أداتين أو أكثر من أََدوات العطفن من النَْحِويّة التي تتكوَّ  البنيةُ 

 فيعن طَريق االلتفافات  تشكَّلي"ااِلْرتِباط" الذي إلى  يُشيرُ اِْرتِباط ُمنَسَّق )و، أو، ولكن(. 

 باإلضافة إلى الجوانب الدَّالليَّة والبراغماتيَّة.  لقواعد النحويةالمورفولوجيا وا

co-operative principle : prensîbê hevkariyê  َّعاونيَّة .َمْبدأ الت  

في اللِسانيَّاِت  يُْستَْخدمُ ، H. P. Grice  ((1913–1988  غريس يلسوفٌح ُمْشتَق من أعمال الفَ ُمْصطَلَ 

ثين يحاولون التعاون مع بَْعضهم عند  بنيِة الُمحاَدثة. ينص  الَمْبدأ على أنَّ  ِدراسةمن  كُجْزء   الُمتََحد 
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قيم من ات، وصادقين، وذات ِصلة واضحة )َمْعلُومل: سوف يحاولون أن يكونوا مليئين بالالتواصُ 

يتابِع هذه المعايير. قد يخرق  ُمتََكل مال "الَعالقَة"(. يفترض الُمْستَِمعون أنَّ و"الجودة"، و"الكميَّة"، 

ثون هذه القَواِعد )في الكذب، والُسخريَّة، والنقاشات السياسيَّة، إلخ( لكن الُمحاَدثة تستمر على  الُمتََحد 

 ثيَّة( .ق بـ )االنطباعات التحادُ ت فيما يتعلّ ادئذ يُْمِكن اِْستِْنتاج تداعياِْفتِراض أنهم ال يفعلون ذلك. عن

co-ordinate bilingualism : hevrêzkirina dûzimanî .  َثُنائيَّة اللَُغة قُ ناسُ ت  

د به أولئك الذين يتعلَّمون صِ ْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويّين في التَّْصنيف الُمبك ر لثُنائيَّة اللَُغة. قُ اٌح ُمْصطَلَ 

ة. وبالتالي ُمْختَلَفت  ذهنيَّة تَْمثيالة، ويطورون ُمْختَلَفة، ويربطونها بثقافات  ُمْختَلَفلُغاتهم في بيئات  

 دات الُمْعَجميَّة الُمقابِلة في اللغتين. حْ ة إلى الوَ ُمْختَلَف نسبون معان  يُ 

co-ordination : hevrêzkirin . تَناُسق 

حالَة ون في ربِط الَوْحَدات اللَغِويَّة التي عادة ما تك َعمليَّةٌح في التَْحليِل النَْحِوّي لإلشارِة إلى ُمْصطَلَ 

 ِسْلِسلَة من الِعباَرات أو الَكلِمات.  ،ة، على َسبيِل الِمثالِ نَْحِويّة ُمتَساوي

Copenhagen School: Dibistana Kopenhagenê  . َمْدَرَسةُ كوبنهاغن  

كوبنهاغن اللَغِويَّة في منتصِف ثاُلثينيَّاِت القرِن العشرين،  ةٌ من اللَغِويّين الذين َشّكلوا دائرةَ َمْجموع

(، الذي يعّد من األلسنيين األوائل 2766–2691)L.Hjelmslevبقيادة مؤسسها لويس هيلمسلف 

 المنهجيَّة العلميَّة.وا بالَمْنِطق الرياضي وذين اهتمّ ال

. الُمالَحظة وااِلْختبار المبني علىاأللسنيَّة المنهج التجريبّي  ِدراسةاعتمدت منهجيتها في ال

هي الالتناقُض والشمول وأقصى ، األلسنيَّة ِدراسةن تخضع لها الأ تستلزمُمتطلبات   ثالثةَ ت حدَّد

ومن خالل اعتماد منهجيَّة  ،َملهجم  عبر النَّّص اللَغِوّي في مُ اِت التَّجريبيَّة يتالُمعطي تَْحليلُ بسيط. التَّ 

 غير ُمتَناقِض وشاِمل ألي نَصٍّ يخضعه الباحُث األلسني للتَْحليل. بإَمكانها وضع وصف  

co-production : hev- hilberînê . اإلْنتاُج الُمْشتََرك 

األساسيَّة التي تتحكَّم في الطَريقة  َعمليَّةإلى ال يُشيرُ ْصوات اإليمائيَّة، ِعْلم األَ في مجال  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

التي تجمع بين إيماءات تنسيقيَّة إلنتاج َمقاِطع الَكالم الُمتَِّصل. ُكل  إيماءة  تسمح بالتداُخل مع إيماءات 

م بَدَرَجة التداُخل من خالل  اإلنتاَج الُمْشتََرك في مرحلِة التَّخطيط  َعمليَّةأخرى عند تنفيذها، يتم  التَّحك 

 نتاِج الَكالم.إل

copula: girêdane / gihanek . الفِْعُل الرابِط 
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ْبط)كأفعال الكينونة(، أي الفِْعل الذي له  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  في الَوصف النَْحِوّي لإلشارِة إلى فعِل الرَّ

َموضوع الفِْقرة، والسيما في  هَْيَكلرى بَمْعنى ُمْستَقِل، وتتمثَُّل َوظيفته الرئيسيَّة في ربِط الَعناِصر األخ

 ل.كامُ تَ ال

copular verb: lêkerê girêdanê . الفِْعُل الرابِط     

ةٌ من األفعال على َعْكِس األفعاِل الرئيسيَّة، لها َوظيفةٌ نَْحِويّةٌ أساسيَّة تخُدم الَعالقَة بين َمْجموع

ح ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ سنة ....  02/ غير متَزْوجة / عمرها  طالبةهي  ، مثل:ْسنَدالَموضوع والمُ 

"copulaبينما يشتمُل الفِْعل "قط" للفعل ف ،copularال ة واألفعَصحيح" على جميع األفعال )األفعال ال

 ها تعمل بطَريقة  ُمماثَلة.ة( فكلّ الناقِصة واألفعال الُمساِعد

copying: kopîkirin . نَسخ 

ن في عالمة  التَْحويليَِّة التي تضيُف نسخةً  نَْحِويّةٌ أساسيَّة في إطاِر القَواِعدِ  َعمليَّة رة من ُمَكو  العبارة ُمكرَّ

إلى ُجْزء آخر من عالمة الِعباَرة. على َسبيِل الِمثاِل، لجعل قاِعدة تستمد  عالمات األسئلة من ُجَمل، 

إلى السؤال عن  معنى الجملةتغيير ، ففي اللغة اإلنكليزية مثالً يتم  لفِْعل ونسخه إلى يمين الُجْملَةيُؤَخذ ا

 طريق تغيير ترتيب عناصر الجملة.

core : navik . نَواة 

لَُغة ِعْلم الح في ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ المالمُح األساسيَّةُ الُمْشتََركة. في القَواِعد النَْحِويّة األساسيَّة، أي 

ة العالميَّة للَمباِدئ اللَغِويَّة التي تميّز جميع الَمباِدئ النَْحِويّة غير الُمِميّزة َمْجموعإلى الالتَّْوليدي، لإلشارة 

تقوم النَظريَّة التَْحويليَّة  . القاِعدة التي تتوافُق مع هذه الَمباِدئ هي قاِعدةٌ أساسيَّة.اتالَمْوجودة في اللُغَ 

، والتَْحويل genrationالتَّْوليديَّة على َمْبدأين كبيرين، َمْوجودين في اللُغات اإلنسانيَّة كافة، هما: التَّْوليد 

transformation  ة من التراكيب، من  ُجْملَة  هي األصُل أو َمْجموعهو انبثاُق تَْركيب أو  فالتَّْوليد

ة  ُمَحّددة  من َمْجموعْوليد ُجَمل ال نِهايَة لها من ن كيفيَّة تَ هذه النَظريَّةُ إيجاد قَواِعد تبيّ النَواة. حاولت 

وت والدَّاللة والتَْركيب.  ْبِط بين الصَّ ل األَْصوات، فهي تقوم على الرَّ كان هََدُف هذه النَظريَّة التوص 

ْوليد جميع اِدر على تَ ِويَّة التي تصبح األساس القبَشكل  علمي وَمْنِطقي ورياضي إلى جميع القَواِعد اللغَ 

 (.core grammar)ينظر في : ة في اللَُغة. َصحيحالُجَمل ال

core grammar: rêzimana bingehîn(navik) . )القَواِعُد األساسيَّة)النَواة 

( )القَواِعد 2681الِمْعياريَّة )َموضوٌع رئيسي للَوصِف اللَغِوّي في نَظريَّة تشومسكي الُمنقَّحة الموسَّعة 

ن القَواِعد األساسيَّة الحقائق والَمباِدئ اللَغِويَّة الشاملة التي تميُل إلى الظهور كظواهر التَّْحويليَّة(. تتضمّ 

ء( هي تَشك ُل جوهر الكفاءة الفرديَّة )الكفاءة ُمقابِل األدافي جميعِ اللُغاِت الطَبيعيَّة. نَْحِويّة غير ُمِميّزة 

 ة. ُمْختَلَفالتي تشمل الن ظاَم الُمنتَظم بين اللُغات الفرديَّة ذات الطَبيعة ال
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الُجَمل النَواة  -2تين فَْرعيتين من الُجَمل النَْحِويّة الكليَّة:َمْجموعميّز "هاريس" بين 

Kernelsentences 0-   الُجَمل غير النَواةNon kernelsentences  . هاتين يُْمِكن الفرق بين

تين الفَْرعتين، في أن الُجَمل غير النَواة، يتم اِْشتِقاقها من الُجَمل النَواة بواسطة قَواِعد تَْحويليَّة. َمْجموعال

" فهي  ُجْملَة نَواة يُْمِكن أن تشتق منها  ُجْملَة  مصِرفالعربيَّة  ُجْملَة مثل: "سرق اللص ال فيمثال ذلك 

، وهكذا نرى التَْحويل يقتضي الَحْذف وااِلْستِْبدال، وإعادة تَْرتيب "مصِرفغير نَواة، نحو "ُسِرق ال

نات.  الُمَكو 

رضيَّات حول الظواهر الُمقابِلة في اِْكتِساب اللَُغة. النَظريَّة وَمْفهوم القَواِعد األساسيَّة إلى فَ  تدفع

بأنها "وسائل تَْعليميَّة وراثيَّة"  تَْحديدال تُفهم القَواِعد األساسيَّة والظواهر اللَغِويَّة غير الُمَحّددة على وجه

فَة. يجب تفي اِْكتِساب اللَُغة وال يجب تعلّ  . اً َحّددة بلَُغة ُمَعيّنة( تدريجيَّ ْحَداث )المُ ِعْلم األمها بهذه الص 

 (.core)ينظر في : 

co-referential:  hev- lêveger(naverok) . الَمْرِجُع الُمْشتََرك 

نات فيفي اللَغِويَّات، والسيما في القَواِعد النَْحِويّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ُجْملَة لها نفس  ة، لإلشارة إلى الُمَكو 

 الَمْرِجع.

coreferentiality: lêvegerîn . naverokî . َمْرِجعيَّة 

ة إلى نفس ُمْختَلَفاألَْسماء الفي القَواِعد النَْحِويّة التَّْوليديَّة، تظهر الَمركزيَّة عندما ترجع ِعباَرات 

ة بالضبط ُمْختَلَفض أنه يجب فهرسة الهُويَّة الَمركزيَّة لِعباَرات األَْسماء الفترَ الَمْرِجعية اللَغِويَّة. من المُ 

 الَشْخصي( . َضمير)ال pronominalizationمن أجل وصف العمليَّات التََّحويليَّة مثل 

co-representational grammar : rêzimana hev- nûnerî يَّة ُمْشتََركة . تَْمثيلقَواِعٌد   

َرت في السبعينيَّات ثَمَّة كبَديل  للقَواِعد التَْحويليَّة، تهََدف إلى ربط  من القرن العشرين نَظريَّة لَغِويّة طُو 

لٍّ من الجوانب النَْحِويّة ك يلتَْمثتشارك في  واحدةً  بنية السَّطح ُمباِشرة بالبنية الدَّالليَّة. يقترح النَّهُج بنيةً 

طحيَّة على الليَّة من الَعالقَات الداِخليَّة للُجْملَة. يقتصر الُمْستوى الفردي للبنية التَْركيبيَّة السَّ دَّ وال

، التََسْلُسل الخطي)األفقي( وتَْرتيب التََسْلُسل الهرمي)الَعمودي(. تقتصر فِئةعن ُعْضويَّة ال ات  َمْعلُوم

حول الَعالقَات بين الُمْسنَدات ووسائطها. مثالً ُجْملَة بَسيطة )مثل: عاد  ات  َمْعلُومالبنية الدَّالليَّة على 

ى األَْنماط التاليَّة )مثالً عند وفق أَْنماط خطيَّة أفقيَّة إذا أردنا االمتداد نحو اليسار جاءت علف ،ل(العامِ 

إضافة أحرف جر: عاد العامل من البيت، عاد العامل إلى المصنع، عاد العامل عن رغبة.....(، وعند 

 إضافة الَمْفعول الُمْطلََق )عاد العامل عوداً....(.

coronal : tacî . التَّاجي 
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وت التي أنشأها في نظريتهما الُمِميَّزة في  Halle هاليو Chomsky تشومسكي إحدى ميزات الصَّ

ُف األَْصوات التَّاجيَّة ْفصَ المِ  ْصوات، للتعاُمل مع ااِلْختاِلفات في َمكانِ ِعْلم األَ  ل )مالِمح التَْجويف(. تُعرَّ

في ح ُمْصطَلَ الهذا بأنها الُمْنتِجة بواسطة شفرة اللِسان، ترتفع من َمْوِضعها الُمحايد. استمرَّ اِْستِخدام 

وتيَّة الحق -coronal vs nonة. )ينظر في: ُمْختَلَف، والسيما في النَماِذج غير الَخطيَّة الاً النَظريَّة الصَّ

coronal.) 

coronal vs non-coronal: tacî ber ne tacî . التَّاجي ُمقابِل ال التَّاجي  

ك طرف تَْعبير األَْصوات التاجيَّة، يتحرَّ ُمعاَرضة َصوتيَّة ث نائيَّة في تَْحليِل الَخصائِِص الُمِميّزة. في 

اللِسان من َمْوِضعه الحيادي ضد الَحنَك الصلب. يصف هذا التَْمييز المعارضة بين الحروف الساِكنة 

 (.coronal[. )ينظر في : p ،k[ ُمقابِل ]tالسنيَّة أو الشَّفَويَّة، وهكذا ]

corpus, plural corpora : nimûne, pir mînakan    نَة ، َعيّنات .َعي  

ة َمْجموعتجريبي للبحث اللَغِوّي. و ة َمْحدودة من الَكلِمات اللَغِويَّة الَملموسة التي تعمل كأساس  َمْجموع

لة، التي يُْمِكن اِْستِخدامها من البيانات اللَغِويَّة، إما نُصوص َمْكتوبة أو نسخ َمْنطُوقة من الَكلِمات الُمَسجَّ 

 لَغِويَّات الجسميَّة (.ِعْلم ال) لغويّةكنقطة انطالق للَوصف اللَغِوّي أو كوسيلة للتحق ق من فرضيَّات 

correctness : rastbûn . َصواب 

أحكاَم النحاة التَقليديين التي  ياق نقد المواقِف اإللزاميَّة في اللَُغة. إنَّ لَُغة في سِ ِعْلم الح يرُد في ُمْصطَلَ 

ة" أو "خاطئة"، اُستبِدلَت إلى االهتمام بوصف الحقائق الملحوظة في ااِلْستِخدام َصحيحْستَْخدم إما "تَ 

حكام التَّقييميَّة، واِْستِْبدال الَمفاهيم الُمْطلَقَة للصواب من خالل التأكيد على األاللَغِوّي، بدون الرجوع إلى 

 ن ْسبِيَّة للَُغة إلى اإلعدادات  ااِلْجتِماعيَّة. الُمالَءَمة ال

عياراً مِ  القرن الثامن عشر في حُمْصطَلَ شّكل هذا ال . واألعراف بالقواعد االلتزامُ هو  في األدب

 .بالشعر قيتعلَّ  ما والسيما ، كثيراً  الكتاب قيّماً، وقد ناقشه

correlation: têkildar . )تَناظُر)تاَلُزم 

ُد الَعالقَات بين أزواج أو ِسْلِسلَة من األَْصوات التي تتميّز عن بَْعضها ل حٌ ُمْصطَلَ  َمْدَرَسة براغ يحد 

من خالل ترابط  ) t / k (p / مع  / g) b / d )البَْعض من خالل الِميزة الُمتِميّزة نفسها، مثال: ترتبط 

  (.bilateralفي : ة الثانية.)ينظرَمْجموعة األولى، والهمس للَمْجموعخالل صفات الجهر للالتَْعبير، من 

correlational bundle: desteka têkildar . )ِحْزمةٌ ُمترابِطة  ( ُمتالِزمة  
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(   b ،d،g)ُمقابِلp ،t ، (k) التعاُدل بين اثنين أو أكثر من ااِلْرتِباطات الفونولوجيَّة. مثال، فونيمات

و ]شَّفَوي[  ،ز بميزات ]َمْجهور[ ُمقابِل ]َمْهموس[اِْرتِباطيَّة تتميَّ ل حزمة / تَشكِ  nُمقابِل/ /  mوهناك /

 ُمقابِل ]أَْنفي[.

correlative : hevpêwend  . ُمتالِزم  

في هذا النَْوع أمثلة من جاً من الَكلِمات الُمتَِّصلة. إلى البِناء الذي يَْستَْخدم َزوْ  يُشيرُ في القَواِعد النَْحِويّة، 

 diذلك في اللغة الكردية: أمثلة ومن  العربيَّة: بالرغم من .... فأنه ....، سواء أكان .... أم ....اللَُغة 

…… de , ji …. re. 

correspondence : lihevhatin  . تَوافُق  

في اللَغِويَّات لإلشارة إلى أي تشابه في الَشكل بين الَكلِمات أو الهياكل في اللُغات ذات  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 لة. الص  

نَظريَّة  ترى دَّة من النَّظَرة الفَْلَسفيَّة الُمْشتََركة للحقيقة.ستمَ في النقاشات الدَّالليَّة، مُ  إّن الفكرة

ترى عليه،  هناك َعالقَة ُمباِشرة بين الَشكل اللَغِوّي والكيان الذي تدل   الُمراسالت الكالسيكيَّة للَمْعنى بأنَّ 

 الَعالقَة بين "الَكلِمات" و "األشياء". ظهر تَعس فَ الغالبيَّة العظمى من الَكلِمات في لَُغة ما تُ  أنَّ 

correspondence hypothesis : grîmane lihevhatine  . فَْرضيَّةُ التََوافُق  

ق بِدراسات اِْكتِساب اللَُغة؛ في الستينيَّات، والسيما بما يتعلّ  اً كبير اً نفسيَّ  اً نظر جذبت اهتمامِجهَة و

عدداً أو تََسْلُسالً من القَواِعد الُمْستَْخدمة في  المعروف أيضاً باِْسم نَظريَّة ااِلْشتِقاق الُمَعقَّد. تنص  على أنَّ 

. أظهرت كهلتي تحدث في إنتاج الَكالم وإدراااِلْشتِقاق النَْحِوّي لُجْملَة يقابل كميَّة الُمعالَجة النَّْفسيَّة ا

ثون لُمعالَجة الُجَمل ذات ااِلْشتِقاقات الُمَعقَّد التجارب أنَّ  ة أطول من الُجَمل الوقت الذي يستغرقه الُمتََحد 

ة. اً تعقيد األقلّ  ل المعتغييرات نَظريَّة جذريَّة في  ثَمَّ لم تعد فرضيَّة التََوافُق مؤث رة  لذلك ،نيَّةَمفاهيم التََّحو 

 كأُنموَذج  بحثي.

cost : nirx . ُكْلفة 

البساطة الن ْسبِيَّة أو الطَبيعيَّة للتَْحليالِت ْصوات التَّْوليديَّة في مناقشة ِعْلم األَ َمجازاً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وتيَّة. يقال إنَّ  ياَدة تعقيد التَْحليل )على َسبيِل الِمثاِل بإضافة ميزات أو قَواِعد( يضيف إلى تكلفته،  الصَّ ز 

عوائد المتناقِصة": بع هنا هو َمْبدأ عام، يناقش أحياناً باإلشارة إلى َمْفهوم "الوالَعْكس بالَعْكس. الَمْبدأ الُمتَّ 

من البيانات، في حين  قَليل إذ يتم  إنشاء مزيد من الطبقات للَوْحَدة اللَغِويَّة، يحتوي كل  فصل  على عدد  

األدنى، ترتبط التكلفة  الحد   بَرناَمجلتعاُمل مع ااِلْستِثناءات. في ياَدة قدرة القَواِعد لهذا يسمح بز أنَّ 

 بالتعقيد في ااِلْشتِقاق. 
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co-text : hev- nivîstok . النَّص  الُمْشتََرك 

ياقه على النقيض من س ،ياق الظَّْرفيَّة"ْستُْخِدم للدَّاللة على "سِ اُ (، 2691ٌح صاغه كاتفورد )ُمْصطَلَ 

ياق، ُمْصطَلَ غموض  اللَغِويّين البريطانيين في محاولة لحل   ح بَْعضُ ُمْصطَلَ اللَغِوّي. استخَدَم هذا ال ح الس 

الُمْشتََرك"  الممارسة في حجز "النَص   لُ إلى كلٍّ من البيئات اللَغِويَّة والظَْرفيَّة. تتمثَّ  يُشيرُ الذي يُْمِكن أن 

ياق" لألخير.  لألول، و "الس 

count noun: navê pirjimar . ااِلْسُم الَمْعدود  

يصعب عّدها، التي سماء األ....بعكس ُكراتالو، بطاطاالواألسماء التي يمكُن عّدها، من مثل : التفاح ، 

أسماء يُْمِكن أن تنتمي إلى كلتا الفئتين )على َسبيِل الِمثاِل، قطع  ثَمَّةوالشراب....  ،والحليب ،مثل: الماء

 الجليد(.

countable : nirxandin (pirjimarbar) . )قابٌِل للَعّد)َمْعدودة 

التعامل مع  التَّْصنيف النَّْحِوّي لألَْسماء؛ يعارض الـ "غير َمْعدود" أو الكتلة. يتم  ح ُمْستَْخَدٌم في ُمْصطَلَ 

ْستِخدامها األَْسماء غير الَمْعدودة أو غير قابلة للعد  ككيانات ُمْستَم رة، ليس لها ُحدود طَبيعيَّة، من خالل اِ 

ياقين، على َسبيِل الِمثاِل، كعكة / يُْمِكن اِْستِخدام العديد من األَْسم .مع أَْشكال مثل: كثير اء في كال الس 

ة كعك  (.many cakes/much cake) ةكثيرات ات / كعكعد 

counter – agent : dijber - nûnere  كيل .وَ  –ُمضاد  

 في قَواِعد الحالَة الحقاً لإلشارة إلى القوة أو الُمقاومة التي يُجرى ضدها. يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

counter-example: dijber - nimûne الِمثال. -ُمضاد  

ي بِناء أو مواِجهَة لُجْزء من البيانات التي تُزيّف فرضيَّة، وبالتالي تؤد   َعمليَّةإلى  يُشيرُ ح ُمْصطَلَ هذا ال

ر حول ما إذا كان ، هناك نقاش متكر  الُعلُومالحال في غيرها من  يإلى مراجعة في التَْحليل. كما ه

 .ح حقيقيّاً أم ظاِهريّاً قترَ المثال الُمضاد المُ 

counter-factual : dijberiya-rastîyê . ُمضاُد الواقِعيَّة  

إلى حالَة  تُشيرُ في قَواِعد اللَُغة والدَّالالت لإلشارِة إلى نَْوع  من الُجْملَة الشرطيَّة التي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

استقلَّت القطار، لكانت قد وصلت في الوقت الُمَحّدد. عادة ما تتناقض  هااِْفتِراضيَّة، مثال: لو أنَّ 

الوقائع الُمضادة مع مثل هذه التَّصريحات الَشرطيَّة واِجهَة أو "غير الواقِعيَّة" التَّصريحات المُ 

 "الحقيقيَّة" .

counter-intuitive : dijberî – nebînbar غير َحَدسي)بديهي( . -ُمضاد  
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س الُمتََحد ث األصلي واللَغِوّي. على دَ صديق، وفقاً لحَ لتوصيِف تَْحليل  غير قابل للتَّ  ْستَْخدمُ يُ ٌح ُمْصطَلَ 

يستمد   طَبيعيَّة من تَْحليل   أقلّ  تعدّ ِعباَراته من األسئلة  ْحليل الذي يستمد  َسبيِل الِمثاِل، يُنظر إلى التَّ 

)على َسبيِل الِمثاِل، بإظهار  اً تكون هذه المشاعر مدعومة تجريبيَّ  األسئلة من الِعباَرات، يُْمِكن أن

الحصول على ردود أفعال بديهيَّة من الناطقين األصليين بطَريقة  الفِْعل(. غير أنَّ  اِْختاِلفات عند ردّ 

الدَّائريَّة  األخطارَ  ذلك في الغالب؛ كما أنَّ  منهجيَّة يُْمِكن التَّحق ق منها ليس باألمر السهل، وال يتم  

 واضحة، خاّصة عندما يكون الُمتََحد ث األصلي واللَغِوّي نفس الَشْخص .

counterfactual sentence: hevoka dijberî . ُجْملَةٌ ُمعاِكسة 

، لكنت أكلُت اً َسبيِل الِمثاِل، لو كنُت جائع ُجْملَةٌ شرطيَّةٌ مع صيغة شرطيَّة في البَنِد االفتتاحي )على

اً . تلعب الُجَمل الُمضادة للواقِع دوراً هامَّ اً َصحيحإذا كان شرط الفتح  اً َصحيح( يكون شرط إغالقه اً شيئ

 فيما يتعلق بالعوالِم الُممِكنة في األوصاف الدَّالليَّة.

covered : nixumandî غطّى. مُ  َخفي .  

وت التي أنشأها تشومسكي وهالي في نظريتهما الُمِميَّزة في  ْصوات، للتعاُمل ِعْلم األَ إحدى ميزاِت الصَّ

إلى أَْصوات ُمْنتِجة  يُشيرُ ه تَْصنيف َمبدئي، مع ااِلْختاِلفات في َمكان النُْطق )مالمح التَْجويف(. إنّ 

ي ق البوا في يا إفريقفعة، كما يَْحُدث في بَْعض لُغات غرب ، والَحْنَجرة الُمرتَمشدودسطة البُْلعوم الضَّ

 من البُْلعوم. ِشَدةال يوجد مثل هذا التضيِق وال َحيثُ ة. َعْكس ذلك هو َمكشوف، شديدالصوائت ال

covered vs non-covered: nixumandî hembere nenixumandî .  َير َخفيَخفي ُمقابِل غ   

تَْحليِل الَخصائِص الُمِميَّزة القائمة على التَْعبير. يتم  إنتاج أَْصوات الَكالم مع معارضةٌ َصوتيَّةٌ ث نائيَّةٌ في 

 ِميزة ]+َخفي[ عن طَريق تَْضييق البُْلعوم وتثبيطه ورفع الَحْنَجرة.

covert : sergirtî(veşartî) . ( َمخفي)اةُمغط  

القَات بين األَْشكال اللَغِويَّة التي ال يُْمِكن ُمالَحظتها في التَْحليل اللَغِوّي لإلشارة إلى العَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ن أمثلة . تتضمَّ ة من الُجَمل ببَْعضهاَمْجموعبط ها تظهر عندما يتم  رفي البنية السطحيَّة للُجْملَة، ولكنَّ 

 .لنيَّةالعَ  هاَعْكسْحويلي. الَكلِمات( والتكافؤ التَّ  فِئةالَعالقَات السريَّة ااِلْستِْبدال )كما في َمْفهوم 

covert category: liqa sergirtî(veşartî) . َخفيَّةمَ  فِئة  

م لها اللَُغة المعنيَّة أي  فِئةالسريَّةُ هي  فِئةال "B.L.Whorf "وورف ح قدَّمهُمْصطَلَ  َمفاهيميَّةٌ ال تقد 

 فِئةُمَحّددة. على َسبيِل الِمثاِل، الِجْنُس اللَغِوّي  َعناِصر رسميَّة على اإلطالق، أو هي َعناِصر لحاالت  

ل َعناِصر رسميَّة لحاالت سريَّةٌ من النَْوع الثاني، الضمائر الَشْخصيَّة للَشْخص الثالث الُمْفَرد تَشك  

 ُمَعيّنة. 
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cranberry morpheme : peyvsaziya tut .  ُريّ وت البَ مورفيم الت  

إلى مورفيم ُملَزم  ليس له َمْعنى واضح أو َوظيفة نَْحِويّة، ولكن ال يميُّز  يُشيرُ ح ُمْصطَلَ في القَواِعد، هو 

 َكلِمة من أخرى. 

crasis: tevlîhevkirin . َمْزج 

كين في صائت طويل، أولهما في بَمْعنى خلط(. االنهيار الرَ  krasis)إغريقيَّة   قمي لخطين ُمتََحر 

 .ع النهائي، والثاني في الَمْوِضع األول للبَند التالي وضِ مال

creaky : zîqîn . َصرير 

وتّي لجودةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وتيَّة والتَْعبيريَّة  في التَّْصنيف الصَّ وت، على أساس المعايير الصَّ الصَّ

وتيَّة.  وتيَّة حبالة إحدى اللنِهايَّ  اً َصوتّي ينتج عن اهتزاز بطيء جد تَأثيرإلى  يُشيرُ والصَّ  .الصَّ

creativity: afirînerî (bûnerî) . َخاّلق 

فَة األساسيَّة لكل   هو  .د عملها على قدرة الُمتََحد ث على اإلنتاج والتَْفسيرعتمَ اللُغات الطَبيعيَّة التي يَ  الص 

عدد تَْطبيٌق في لَغِويَّات الَمْعنى لإلشارة إلى قدرِة ُمْستَْخدمي اللَُغة على إنتاج عدد  كبير  من الُجَمل إلى 

يُْمِكن اِْستِخدام  َحيثُ ، أو إنتاج أنماط إلى "النهايَّات الَمْفتوحة" يُشيرُ بها.  لم يسمع اوُمْعظَمه غير محدود

هذه القدرة  ل من الُجَمل.حتمَ ياكل، وما إلى ذلك، إلنتاِج عدد  ال يُ ة َمْحدودة من األَْصوات، والهَمْجموع

 سريع في اِْكتِساب اللَُغة. ِعْلم الحفَّزت الباحثين على قابليَّة التَّ 

ه أصبح ِسمة أساسيَّة للِدراسات َمْفهوم اإلبداع له تَاِريخ طويل في مناقشة اللَُغة، لكنَّ  إنَّ  

التي قَواِعد التَْحويليَّة الاإلبداع فكرة َمْرَكزيَّة في ف .من قِبَل نعوم تشومسكي الُمعاِصرة منذ التركيز عليه

الَمْحدودة في َشكل مناسب  دالهََدف منه وصف ااِلْستِخدام غير الَمْحدود للموارِ وضعها تشومسكي، 

عنا في القول بأنه مهما تََّوسَّ باً إلى ْتباعه نقداً حاداً إلى الَمْدَرَسة السلوكيَّة، ذاهأه تشومسكي ووجّ . اً تقنيَ 

، وعليه ينبغي قبلتَْركيب لم يسبق لهم أن سمعوها من  جمع المادة اللَغِويَّة فليس بإَمكاننا أن نعرض لكل  

التي تتيح له هذا اإلبداع اللَغِوّي، وليس إلى الُجَمل اللَغِويَّة نفسها.  ُمتََكل مه اهتمامنا إلى مقدرة الأن نوج  

على اِْستِخدام عدد غير ُمَحّدد من عدد ُمَحّدد من الُجَمل، وبذلك أعاد االعتبار إلى  ُمتََكل مقدرة الب فاهتمَّ 

َدس، إذ بهاتين الوسيلتين يُْمِكن تقدير وسائل البَْحث التي استبعدها السلوكيون كاالستبطان والحَ 

 ة.الَمحذوف من الُجْملَة، والتَْمييز بين ما يقال وما يجوز قوله لُغَ 

creole : kreyole . )كريول)لُغة هَجينة  

كان السكان األصليون  َحيثُ ، يعني محلي(. نشأ الكريول في مناطق االستعمار  criollo)من اإلسبانيَّة 

ي إلى الضغوطَ ااِلْجتِماعيَّة على االستيعاب تؤد   إما ُمستَعبدين أو ُمعتَمدين على أسيادهم البيض. إنَّ 
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صليَّة ليحلَّ محلَّها ث نائيَّة اللَُغة إلى أُحاِديّة اللَُغة، و ينتهي الَمطاف إلى فقدان كامل للَُغة األالتَّحّول من 

 ة بَشكل  كبير. ُمَعدَّلوسَّعة وز الكريول بقَواِعد وُمْفَردات مُ تميّ يالكريول. 

 اللَُغةَ  طة  هجينة تُشك لُ في اللِسانيَّاِت ااِلْجتِماعيَّة لإلشارة إلى لَُغة  ُمبسَّ  يُْستَْخدمُ حاً ُمْصطَلَ أصبح 

الحال في جامايكا وهايتي ودومينيكا والعديد من األَْجزاء  ياألم في بعض المجتمعات، كما ه

 االستعماريَّة السابِقة في العالم.

criteria, singular criterion : pîvan, pîvankirina tekan e . ِمْعيار، ِمْعيار ُمْفَرد 

وتيَّات ِعْلم الفي  ح لإلشارة إلى التبرير الَرسمي للتَْحليِل أو الَوصف، ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ لَُغة والصَّ

ة لغرض التَْحليل. فيقوم َشْخص ما بإِْجراء تَْحليل  لَغِوّي بطَريقة ُمَعيّنة، قد تُنتُِج معايير العتبارات عامَّ 

اِْستِخدام معايير  على َسبيِل الِمثاِل، في إعداد فِئات الَكلِمات، يجب اتخاذ القرارات حول ما إذا كان سيتم  

وتيَّة، والصرفيَّة اإلشارة إلى معايير غير  ما إذا كان سيتم  فيوالنَْحِويّة، الدَّالليَّة(، أو  ،لَغِويّة بحتة )كالصَّ

اللَغِويَّات على َمْبدأين: يجب أن تكون المعايير واضحة بَشكل دائم، لَغِويّة )مثل الجماليَّة(. ركَّزت 

 ْصوات. ِعْلم األَ ويجب أن تستند إلى اعتبارات رسميَّة قدر اإلَمكان، على َسبيِل الِمثاِل. قَواِعد اللَُغة أو 

critical linguistics : zimannasiya rexneyî . اللِسانيَّاُت النَاقِدة 

ُف إلى الكشِف عن َعالقَاِت القوة الَخفيَّة والَعمليَّات األيديولوجيَّة في العمل في دِ اللِسانيَّاِت يهفَْرٌع من 

النُصوص الَمْنطُوقة أو الَمْكتوبة. ينتقد اللَغِويّون الناقدون اللَغِويَّات السائدة بَسبب انشغاالتهم الَرسميَّة، 

ن ة، ويخفون القضايا األيديولوجيَّة والسياسيَّة. تتضمَّ الكافيْفسيرات ااِلْجتِماعيَّة ويَْفتقرون إلى التَ 

ياق ااِلْجتِماعي للنُصوص، وإنتاج القَواِعد، وسياسة اللَُغة. تمَّ تَْوسيع هذه  ِدراسةال مواضيَع مثل الس 

الِخطاب  الِخطاب. تَْحليل ِدراسةلَُغة ااِلْجتِماعي، وِعْلم الَمجاالت مثل البراغماتيَّة و الفكرة لتشملَ 

ة، وال الحرج هو منظور يَْدُرس الَعالقَة بين أْحَداث الِخطاب والعوامل ااِلْجتِماعيَّة والسياسيَّة والثقافِي

 ر على َعالقَاِت القوة في الُمْجتََمع.يُْمِكن أن تؤث   ار بها الِخطاب بإيديولوجيسيما الطَريقة التي يتأَث  

critical period: dema rexneyî . الفَْتَرةُ الَحرجة 

هناك فَْتَرة َزَمنيَّة ُمَعيّنة يُْمِكن من خاللها  اللَُغة عند الطفل، هي الفرضيَّة القائلة بأنَّ  في اِْكتِسابِ 

جة العديد من َمجاالت تنميَّة الطفل )على رِ حَ الفَْتَرة الالحصول على اللَُغة األولى بسهولة. يدعم فكرة 

ه في هذا الفَْتَرة الحرجة للَُغة تنتهي عند البلوغ، ألنَّ  إلى تطوير آليَّة البلع(. قيل إنَّ َسبيِل الِمثاِل، اإلشارة 

اً في وظائفه، ولم يعد لديه القدرة على التكيَّف في المراحل األولى من  الوقت يُصبح الدماغ ُمختصَّ

ر البيولوجي. أثبتت ا عب للغايلفرضيَّةُ أنّ التَّطَو   ة اِْختبارها، وال تزال مثيرة للجدل. ه من الصَّ

crossover : derbasbûn .الُعبور 
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ُك ِعباَرة  يُشيرُ في القَواِعد النَْحِويّة،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  الت التي تحر  إلى َمْبدأ يحد  من تشغيِل بَْعض التََّحو 

ياَغة الُمبك رة، نَ الصَّ الحركة والُمنَعْكسات، واِْسميَّة )كما هي الحال في السلبيَّات،  صَّ عبة(. في الص 

تقابل  واحدة   ي إلى ِعباَرة  ال يُْمِكن تَْطبيقه على عالمة ُجْملَة إذا كان سيؤدّ  التَْحويلَ  الَمْبدأ على أنَّ 

 ِعباَرات أخرى مع اإلشارة إليها. 

cross-over principle: derbasbûn- jorî prînsîpê .  ْبدأفَْوق المَ  –التَّقَاطُع  

ع نات الجوهريَّة. كان َمْبدأ التقاطُ وَّ ة التي يتم  فيها تخطي الُمكَ في القَواِعِد التَْحويليَّة على الحالَ ذلك يُطلق 

ُر الحاالت ُمْصطَلَ اهتمام كثيرين في القَواِعد النَْحِويّة منذ أوائل السبعينيَّات. فهو  هو َمْرَكزُ  ح وصفي يفس 

ة للنَظريَّة النَْحِويّة. ومن األمثلة على ذلك استيعاب الالُمتعل قة بالَمباِدئ  الفارغة التي  فِئةوالمعايير العامَّ

لة لزمة ذا صِ للنَظريَّة المُ  Cيكون الَمْبدأ  َحيثُ إلى تَْعبيرات َمْرِجعية ُمْستَقِلّة  whتركتها حركة 

 َضميرة من القَواِعد، ويتم  استبعاد البالَموضوع؛ ونَتيجة لذلك، سيتم  استبعاد الظواهر الُمتصالبة القويَّ 

 الفاِرغة. فِئةمن ربِط ال

cross-sectional: derbasî - beşayî  قِطاعي . -ُمتَقاِطع  

شيراً إلى أحد اإِلْجراءين الُمْستَْخدمين  ح في َمجال اِْكتِساب اللَُغة عند األطفال، مُ ُمْصطَلَ ستخِدم هذا الاُ 

دة الجوانب، تُقاَرن لَُغة بين  ِدراسةتطوير اللَُغة. في  َعمليَّة ِدراسةمن أجل  ة من األطفال َمْجموعُمتََعد 

مسار فيها طوليَّة، تتبع  ِدراسةة في وقت ُمَعيّن. تتناقض هذه الطَريقة مع ُمْختَلَفها أو األعمار نفسِ  في

 الَزَمن. على مدى فَْتَرة من من األطفالة َمْجموعاِْكتِساب اللَُغة لطفل واحد أو 

crytotpe: veşartin . إْخفاء 

لوصِف  "B.L.Whorf"وورف ح صاغه ُمْصطَلَ بَمْعنى تغطيَّة أو إخفاء(.   krypte)إغريقيَّة 

بعض ثاِل، األجناس النَْحِويّة في الَخصائِص النَْحِويّة الَمخفيَّة والُمتاحة للتعابير اللَغِويَّة. على َسبيِل المِ 

مثالً في اللغة العربية، قد تستتر الضمائر، وال تظهر، كقولنا،  واأللمانيَّة أو الفرنسيَّة.غات كالعربيَّة الل

 مستتر غير ظاهر. َضمير)جلس ليرتاح، اقرأ، اكتب... (في هذه األفعال الفاعل 

c-structure  :avahî . pêkhate هَْيَكل .  

التأسيسي. هذا هو أساس بنية سطح الُجْملَة، يتناقَض مع  هَْيَكلالَوظيفيَّة لل-اِْختِصاٌر في القَواِعد الُمْعَجميَّة

 الَوظائف النَْحِويّة مثل الَموضوع والجسم. َحيثُ البنية الَوظيفيَّة، والتي تُوف ر تَْحليالً للُجْملَة من 

cultural context : çarçoveya çandî . ياُق الثَّقافي  الس 

ده الُمعطيَّات ااِلْجتِماعيَّ  الثقافِية، باِْستِْعمال َكلِمات  ُمَعيّنة في ُمْستوى لَغِوّي ُمَحّدد.  اتة، والُخصوصيَّ تحد 

من ذلك أن اِْستِخدام َكلِمة "فتح" للدَّاللة على الحرب وكسب األرض، هذه الَكلِمة ال تساوي َكلِمة 
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إيجابيَّة، كما أّن اِْستِخدام َكلِمة "احتالل" أو "غزو مسلح"، ألن َكلِمة "فتح" لها دَّاللة ثقافِية تَاِريخيَّة 

"ُمجاِهد" ال يتطابق دائماً مع َكلِمة  "المناضل" أو "المقاتل" أو "الفدائي"، ألن لكل  َكلِمة من هذه 

الَكلِمات ظالالً ثقافِية ذات اِْرتِباط بالتَاِريخ أو الدين أو السياسة. مع أنها ُمتراِدفة، إال أنها تختلُف عند 

بحسب االنتماء الفكري، فاإلسالميون يَْستَْخدمون َكلِمة "ُمجاِهد" بينما يَْستَْخدم العلمانيون يها ُمْستَْخدم

مثالً َكلِمة "جذر" معناها عند الُمزاِرع تختلف عن معناها عن اللَغِوّي  "الُمناِضل" أو "الفِدائي" .َكلِمة 

 وعالم الرياضيَّات. 

cultural ecology: ekolciya çandî(rewşenbirî) . األيكولوجيا الثقافِية   

برزت هذه الفرضيَّة في ُمنتَِصف القرن العشرين، تَستنُِد إلى النَظريَِّة البيئيَّة التي يعود تَاِريخها إلى 

 ُعلماء/هيبوقراط/ اليوناني، ومن ثّم إلى /مونتسيكو/ الذي وضع أسس هذه النَظريَّة والتي يتبعها بَْعض 

ف مع تََغي ر الثقافة الناشئ عن التكيّ  ِدراسةلوجيا في العصر الحديث. اإليكولوجيا الثقافِية هي األنثروبو

البيئة الطَبيعيَّة. والَعالقَات الُمتَباَدلة بين الكائنات الُعْضويَّة وبيئتها الطَبيعيَّة. يُقَصد بَمْفهوم اإليكولوجيا 

وتَْفسير َمْفهوم البيئة عن طَريق سوسيولوجيا الثقافِية أن الظروف الطَبيعيَّة تؤث ر على النمو الثقافي. 

َغة  ترتبط بيئتها بطَريقتها الخاّصة، وتتَشكَُّل وتتميَّز عن طَريق الظروف اللَُغة يعني فكرة أنَّ كلَّ لُ 

ثوها في ظل ها، وكذلك عن طَريق بيئتها  الُجْغرافيّة وااِلْجتِماعيَّة وااِلْقتِصاديَّة والثقافِية التي يعيش ُمتََحد 

ة، على ظاِهرة التَّنَْوع ُمْختَلَفات الشعوب التتلّخص آراء هذه الَمْدَرَسة في تَْفسير التباين بين ثقاف اللَغِويَّة.

 البيئي والعوامل الطَّبيعيَّة للَمْنِطقة، والظروف الَمناخيَّة، في تكوين الَمظهر الخاِرجي لألفراد.

cultural transmission : veguhestina çandî  َّقافي .النَقُِل الث   

تَناقِضة مع َخصائِص العديد من األنظمة السيميائيَّة األخرى(، خاّصيَّة ُمقتَرحة تَْعريفيَّة للَُغة البشريَّة )مُ 

م، وليست جينيَّة. هذا ال تعل   َعمليَّةتنتقل القدرة على التحد ث بلَُغة ما من جيل إلى آخر من خالل  َحيثُ 

رق ركيز على الفَ األطفال قد يولدون مع بَْعض االستعدادات الفِْطريَّة تجاه اللَُغة، ولكن يجب التَّ  يُنِكر أنَّ 

 بيئي دوراً كبيراً في ذلك .ِعْلم اليلعُب الت َحيثُ بين اللَُغة البشريَّة، 

cumulative : tevahî .  َ(ُمَجمَّع) يمراكت  

ُجْملَة واحدة من  على أكثر من تَْحتَويللُجَمل التي  غريبة قِراءةدَّاللة لتعيين ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ها ضمن نِطاق اآلخرين. ال يتم  تَْفسير أي من الِعباَرات ذات الصيغ الُمتََعد دة على أنّ  َحيثُ األَْسماء، 

سيُطبَّق أيضاً  المْسنَد له َمْرِجع تراكمي، إذا كان يُطبَّق على َشْخصين، و دَّاللة، يقال إنَّ ِعْلم الفي 

 أَْسماء الجمع من التَراكمي. تُعد  ، إذ على  صيغ جمعها

cuneiform: darikê (pismarî) . إْسفيني أو ِمْسماري 
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قَْبَل الميالد(.  0622الِكتابَة من السومريين )يعود إلى حوالي  تد(. نِظامُ بَمْعنى وَ  cuneus) التينيَّة  

 كانت تنقُش على َشكِل الَوتد الَمخدوش بأقراص  طينيَّة بالقلم.

cupping : kişandin  ِجامة .ح  

وتيَّات ألحد المَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  فاِصل الُمستعَرضة التي يُْمِكن أن يصنعها اللِسان، على أحياناً في الصَّ

ف في  اً لتي يكون فيها جسم اللِسان قادرإلى الطَريقة ا يُشيرُ ، تَْحديدوجه ال على تبني َشكل ُمقَعَّر ُمجوَّ

 أثناء النُْطق.

cursive writing: nivîsa şopandinê . الِكتابَةُ اليدويَّة الُمتَِّصلة 

(. َشكٌل من أَْشكاِل الِكتابَة التي تربطُ حرف واحد مع الحرف التالي. في نُصوص cursiva)التينيَّة  

َمْكتوبة من اليسار إلى اليمين )مثل الالتينيَّة واليونانيَّة واألرمنيَّة والسيريليَّة(، فهو َشكٌل من أَْشكاِل 

 الِكتابَة يميل نحو اليمين. 

Cushitic: Cushîtî . كوشيَّة 

 تتضمَّن يا،إفريقة فَْرعيَّة من اللُغات األفرو آسيويَّة في شرق َمْجموعُسميت باِْسم كوش، ابن حام، 

 ات رئيسيَّة )شرق ووسط وشمال وجنوب كوشيَّة(. أهم  َمْجموعمة إلى أربع ْقريباً ثاُلثين لَُغة. مقسَّ تَ 

 غاال، والصوماليَّة )اللَُغة الَوطَنيَّة للصومال (. سابِقاً  تُسمَّىاللُغات هي أورومو )التي كانت 

نَْغميَّة )نَْغمتان أو ثالث نَْغمات(؛ النَْغمات بمثابة عالمات المن أبرز َخصائِصها أنها من اللُغات 

عل نَْحِويّة )الِجْنس، العدد، الحالَة، الحالَة المزاجيَّة(. وتَْرتيب الَكلِمات يبتدئ بالفاعل فالمعفول به فالف

SOV . 

CV, CVC : 

اِْختِصاراٌت لتََسْلُسِل الحروف الساِكنة والحروف الّصائِتة، تُْستَْخدم بَشكل  خاّص في َوصِف أَْنواع 

 لَُغة.أّي الَمقاِطع التي توجد في 

CV phonology : dengzanî CV صوات ِعْلم األ   

ك )Cطبقة )ْصوات ألُنموَذج  يُضيف ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ( إلى الطَّبقات V( وحرف ُمتََحر 

زال الحاجة للِميزة ْصوات التلقائي. بإضافة هذا الُمْستوى تُ ِعْلم األَ في  ُعِرفَتالَمْقطَعيَّة والقطاعيَّة التي 

 يَّة.هَْيَكل]الَمْقطَعيَّة[ في الطبقة ال

cycle : xule . zîvirok . geran . َدْورة 
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َمْبدأ في القَواِعد التَّْوليديَّة التَْحويليَّة تسمُح للقَواِعد بتَْطبيقها بطَريقة بَمْعنى دائرة(.  kýklos)إغريقيَّة  

رة َمرغوبة ألَْقسام ي ُمَعيّن، بََدالً من هَْيَكلتمَّ استيفاء وصف لي ، phrasemarker عالمة العبارة ُمتكر 

. يُشار إلى هذا التَّ  واحد   مسح   بأكملها باِْسم  َعمليَّةْطبيق للقَواِعد بأنه َدوري، وتُعَرف الإلى الِعباَرة ككلٍّ

ل أو الَمْبدأ الدَّ  وري. يتطلب إضفاء الطابِع الَرسمي على القَواِعد أن تُطبَّق أوالً على الُجْملَة دورة التََّحو 

ورة ة األعلى )الدَّ لتاليلى الُجْملَة اعورة األولى(، ثم األساسيَّة األكثر ترُسخاً في عالمة الُجْملَة )الدَّ 

 ُجْملَة الَمصفوفة.  لىالوصول إ الثانيَّة(، حتى يتمَّ 

 موضوع مركزية، أو فكرة توحدها المسرحيات أو القصص أو القصائد من ةَمْجموعفي األدب 

 تسلسل على أيضاً  حُمْصطَلَ ال يُطلق. كتسلسل البعض ببعضها مرتبطة أو ،(طروادة حرب مثل) مشترك

 القصص. أو الروايات تسلسل على وأحياناً  المؤلف، نفس بواسطة السوناتات

. تروي بمعركة السكندرانيين النحويين عالقة من خالل مرة ألول" الملحمية الدورة" حُمْصطَلَ  اُستخدام

ر .هوميروس إلياذة فكانت النتيجة الفردية، المالحم ثَم تطّورت  في التراكمية العملية من النوع هذا تكرَّ

ثمَّ  األصل في منفصلة كانت القديم العهد قصص كبيراً من عدداً  إذ يُعتقد أنَّ  .الحضارات من العديد

ً  شكلت  كبار من وغيره بوذا عن القصص على نفسه األمر يُطبّق قد .ما حدٍّ  إلى متجانسة وحدة تدريجيّا

 .والحقيقة األسطورة فيها القديسين، التي تتداخل بعض حياة روايات وكذلك. الدينيين والحكام القادة

cyclic nodes: girêkên xuleyî . الِعقَُد الدَّوريَّة 

ْصوات التي تمث ُل َمجاالً لتَْطبيِق القَواِعد الدوريَّة. على ِعْلم األَ فِئاٌت داِخل مورفولوجيا، وبِناء الُجْملَة، و

 تَْطبيق القَواِعد الَدوريَّة َمْبدأ تَْطبيق القَواِعد الَحْلقِيَّة. األرجح هي لَُغةٌ ُمَحّددة. يتبعُ 

Cyrillic script: nivîska Cyrillîk . يريلي  النَّص  الس 

سمي، وضعه السالف اليونانيون األرثوذكس، ويُنسب ظام الِكتابَة الَمبني على النَّص  اليوناني غير الرَ نِ 

الغالغوليتي(. تحت حكم بطرس  القرن التاسع( )النصّ في كيرلس ) ،السالفيإلى الُمبش ر اليوناني 

األنظمة  تبَسيط الِكتابَة السيريليَّة وتهيئتها لتَّْقريِب النَّص  الالتيني. اليوم تعد  السيريليَّة أساسَ  األكبر، تمَّ 

عدد  و لمقدونيَّة(؛ بيَّة، البلغاريَّة، الة )الروسيَّة، البيالروسيَّة، األوكرانيَّة، الصرلَّهَجائيَّة السالفيَّة التاليا

وروربيَّة غير السالفيَّة )مولدافيَّة، كرديَّة، أوسيتيَّة )إيرانيَّة(، طاجيكيَّة يَّة األندهمن اللُغات ال

األوروبيَّة، أي في االتحاد السوفييتي -)فارسيَّة((؛ باإلضافة إلى عدد من اللُغات ليست من الهنديَّة

 (.بيِل الِمثاِل، باشكيرش، تارتار، تركمانيَّة ...السابِق )على سَ 

Czech : Çekî  . تشيكي 

تعود إلى القرن الحاّدي  هانُصوصِ ل في التشيك. أقدُم اللَُغةُ السالفيَّةُ الغربيَّةُ تُْستَْعمل في المقام األو

ات اإلسكندر، أساطير يَّة من القرن الرابع عشر )حكايعشر، مع بِدايَة ظهور النُصوِص العلمان

 كأَثَرين(. 
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 (D) 

Danish: Danîmarkî .  ّةدانماركي  

. بدأت الدانماركيَّة في بالَدَرَجة األولى نماركفي الدَ يُتحَدث بها اللَُغة الجرمانيَّة الشماليَّة )االسكندنَافِيَة(، 

ر بَشكل  ُمْستَقِل  كلَُغة  َمْكتوبة  حوالي عام   .2647في عام  هجري إصالح هجائم. أُ  2122التَّطَو 

dangling participle : beşdariya tevlîhevkirinê . التََّعل ق التَّائِه 

ٌح يصُف اِْستِخدام النعت، التي لديها َعالقَة غير واضحة أو غاِمضة مع ُمْصطَلَ في القَواِعد التَقليديَّة هو 

حك.بقيَّة الُجْملَة. الُجْملَة غالباً ما تبدو غير َمنْ   ِطقيَّة أو ُمثيرة للضَّ

dark : tarî . م  ُمفَخ 

 نينُ يكون الرَّ  َحيثُ عة  من األَْصوات الجانبيَّة، ة  متَنَوّ َمْجموعئُِع ااِلْستِخدام لٌح انطباعي، لكنه شاُمْصطَلَ 

ٌك لجودة ] ْبَل / بعد الصوائِت، قَ  l[، كما في النُْطق القياسي للَُغِة اإلنجليزيَّة من / uهو حرٌف ُمتََحر 

 . الصواِمت، و َصوت َمْقطَعي

data: dane . البَيانات 

ُل َموضوع البَْحث، ما تمَّ ر التي تُ شيراً إلى الظواهِ بمعناه العام في اللِسانيَّات، مُ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  َشك 

"السلوك" اللَغِوّي، و"الَمْعِرفة"، و"القدرات"،  و"العمليَّات"، وما إلى  َحيثُ من  ُمْختَلَف ه بَشكل  تَْحديد

اللَُغة في أثناء قيامهم بأعمالهم.  ُعلماءذلك، وأي ُمالَحظات واِْستِْنتاجات ُمْرتَبِطة بها والتي يقوم بها 

على أنها ر إليها ان بشأن طَبيعة هذا الَموضوع، التي عادة ما يُنظَ ُمْختَلَفومع ذلك، كان هناك رأيان 

تُعاِرض بعضها. يقتصر الَمْفهوُم التَّقليدي للبيانات اللَغِويَّة على أَْنماط الُمالَحظة والِكتابَة، والسيما 

ل ويُجَمع في  التَّْوليديَّة ذلك، بما في ذلك ة. من ناحيَّة أخرى، تتجاوُز النَظريَّة اللَغِويَّة َمْجموععندما يَُسجَّ

البيانات األوليَّة لتَْحليِل أحكام اللَُغة الُمْستَْعملة )الَحَدس( حول اللَُغة. نشأ جدل كبير بَسبب من  ُجْزء  أنّها 

يّة(، وال تزال األساسي بين الفَْلَسفة السلوكيَّة والفَْلَسفة الَعْقلِ  بالتباُعدِ  هذه اآلراء الُمتضاِربة )التي ترتبطُ 

التي يُْمِكن ُمالَحظتها، تها وعموميَمْحدوديَّة موثوقيَّة البيانات  مثل من موّجهةواالنتقادات القضيَّة بارزة،

 د. وَموضوعيَّة البياناِت الَعْقلِيّة، كدليل  على الن ظام اللَغِوّي. حق ق من عدم التأك  ومن عدم إَمكانيَّة التَّ 

data vs facts: dane hemberî rastîynan . البَياناُت ُمقابِل الَحقائِق 

حات التي أدلى بها تشومسكي الذي هو رائد االختصاص ُمقابِل األداء. البيانات هي ُمْصطَلَ اِْختاِلُف ال

ةللَغِوّي. من ناحيَّة أخرى، األلفاظ اللَغِويَّة التي تَشك ل أساَس التَْحقيق ا أخرى، هي الن ظاُم حقائق  ثَمَّ

ُل اختصاص الالداِخلي الذي يالحظه المرُء من بياناِت األداِء   / الُمْستَِمع المثالي. ُمتََكل مالتي تَشك 

dative: pîbest (bireserê ne zindî)  ُ(الَمْفعول غير الُمباِشر)الَمْنصوب  ااِلْسم .  
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بَمْعنى الُمعطى أو الَممنوح(. الحالَة المورفولوجيَّة التي تُْستَْخدم عادة لإلشارة إلى  datum)التينيَّة  

 . ، منحه جائزة األشياء غير الُمباِشرة. أعطاه كتاباً 

dative shift: veguherîna (tarloqî) pîbest .  َلُ ت اِْسم الَمْنصوب َحو   

مائلة إلى كائن ُمقيم أو غير ُمباِشر: لقد أعطى الكتاب إلى التَّناوب الذي يتم  فيه تغيير كائن في حالَة 

 طالب : أعطى طالباً الكتاَب.

daughter : keç . ابنة 

 Y، و Yهي "أم"  Xآخر، فستكون  Y ةعلى ُعقد Xقدتين في عالمة  ُجْملَة. إذا سيطرت بين عُ  َعالقَةٌ 

 .Xهي "ابنة" 

daughter-dependency grammar (DDG):  

       rêzimana palmila li ser keçê(DDG) . بنةعتماِد على االِ واِعُد االقَ   

ماِت النَْحِويِّة وَعالقَاِت التبعيَّة، ْحليِل النَْحِوّي تعتمُد على نِ هي ُمقاَربةٌ للتَ  يوجد ُمْستوى  َحيثُ ظام  من الس 

النَْحِوّي، وال يتطلُب ذلك أي تَْحويالت. يشار إلى الَعالقَات بين الدوائر "الرأسيَّة"  تَْمثيلواحد من ال

"االعتماد على االبنة"؛ يُشار إلى االعتماَدات "األفقيَّة" )الخاّصة بالُمَصنَّف، وما إلى  َحيثُ الُعقد من و

َعقَّداٌت للَخصائِص الث نائيَّة )على َعْكس "التبعيَّة الشقيقة". جميع الُعقد في هذا النَّهج هي مُ  َحيثُ ذلك( من 

ات الُمَميَّزة َمْجموعُد قَواِعد تَْصنيف الحد  الفِئات الوحدويَّة من النَماِذج السابِقة للقَواِعد التَْحويليَّة(. تُ 

ُد قَواِعُد التبعيَِّة الهياكَل التي تُظهر بها هذه الفِئات. يُ  ُف جميع المسموح بها إلنشاء الفِئات؛ تحد  عرَّ

نات من  نين، سيكون المرُء أكثر طرفيّ َمْفهوم الُمحيط الن ْسبِي: في ضوء أي ُمكَ  َحيثُ الُمَكو   من اآلخر.  اً و 

daughter languages: zimanên keçê .  ِْبنةلُغاُت اال  

الَمرحلة التنمويَّة. على َسبيِل دَّة من لَُغة ُمْشتََركة أو لَُغة أوليَّة، والتي تكون في نفس اللُغاُت الُمستمَ 

 بنات اللَُغة الالتينيَّة. الِمثاِل، الفرنسيَّة واإليطاليَّة واإلسبانيَّة هنَّ 

Davidsonian semantics : watenasiya Davidsonan  دَّاللة الدافيدسونيان .ِعْلم ال  

نَظريَّة  ترى أنَّ (، 0223-2628نَظريَّةُ الدَّالالت التي اقترحها الفيلسوُف البريطاني دونالد دافيدسون )

ُل نَظريَّة الَمْعنى لتلك اللَُغة. إنَّ حقيقة اللَُغة الطَبيعيَّة تُ  ُد من البَديهيَّات التي تُ  ُجْملَة ُمْشتَقّ  َمْعنى أيّ  َشك  حد 

ناتها، وتَرتبطُ هياكُل الُجْملَة بَعالقَات  استقالليَّة  الَخصائَِص الدَّالليَّة   ة.َصحيحإلى ُمَكو 

deadjectival: xurdezad . الُمْشتَق 
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 مثل: سعد)سعيد(. الجذور والجذوع،الَكلِماُت الُمْشتَقة ُمن 

debitive: pewîst(pabend) . ُمْلَزم  

يعب ُر عن ضرورة  َموضوعيَّة  لتنفيِذ العمل الذي يِدل  عليه زاُج الذي م(. المَ لزَ بَمْعنى مُ  debere)التينيَّة  

 يُشيرُ لى الَشْخص الثالث الذي تدل  ع(  (ja هي بادئة ثَمَّةفي اللَُغة الالتفيَّة،  ،الفِْعل. على َسبيِل الِمثالِ 

 إلى الفِْعل في البِناء مع الَزَمن الُمناسب لرابطة )اِْختياريَّة في ُجَمل غير سلبيَّة( : يجب أن أغني. 

decil : desil . يسيل  الد 

وت .  َوْحَدةُ وضوح وقوع الصَّ

declaration: daxuyankirin . rageyandn . إخباري/تَّْقريري 

في  َجديدعن وضع  ُمتََكل ميتحدَّث فيه الإلى نَْوع  من الَكالم  يُشيرُ في نَظريَِّة الَكالم،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 العالم الخاِرجي .

declarative : daxuyanî . rageyandnî  َريري( .قْ ريحي)تَ صْ ت  

ااِلْستِْفهام، ونقيض الَحتميَّة، أنّه على  يُنظر إليهالنَْحِوّي ألَْنواع الُجْملَة، في التَّْصنيف  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 إلى أَْشكاِل الفِْعل أو أَْنواع الُجَمل / الِعباَرات الُمْستَْخدمة في التَْعبير عن الِعباَرات. يُشيرُ إلخ. 

declarative sentence: hevokeke daxuyanîyê .  َْقريريَّةُجْملَةٌ ت  

ات، في ُمقابِل األسئلة أو الضرورات. يُْمِكن َمْعلُومتقديِم النَْوُع الُجْملَة الذي يتمثَُّل غرضه األساسي في 

 على مثل هذه األفعال ) كما يقول، تؤكد ...(.  تَْحتَويُجَملها لها بنية كاِمنة  ااِلْفتِراض أنَّ 

declension : kêşan  ْريف .تَص  

من األَْسماء، والِصفات، أو  فِئةل ٌح تَقليديُمْصطَلَ حو، هو بَمْعنى انعطاف(. في النَّ  declinare)التينيَّة  

الضمائر في لَُغِة التَّصريف. هو نَْوٌع من تَصريف األَْسماء، والصفات، واألرقام، والضمائر التي 

ظامها التَّراجعي، مع ظهور ة اإلنجليزيَّة إلى حدٍّ كبير نِ تختلف بحسب الحالَة والِجْنس والَعدد. فقدت اللُغَ 

ة، احتفظت اللُغات الحديثة كاأللمانيَّة والروسيَّة ُمْختَلَفة الملكيَّة، والضمائر الآثار في صيغ الجمع، وحالَ 

 بأنظمة تصريفيَّة تكميليَّة.

de Courtenay. Jan Niecisław Ignacy Baudouin:  يان نيكوالي  دي كورتني.

 ى في ليبزج حصل على الدكتوراه داخل إرث النحاة الجدد.تربّ  لد في بولونيا.و
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رة مبعثّ كانت أفكاره وآراءه  لم يضع نظرية كاملة ومتماسكة، كتلك التي عند دي سوسير، ألنَّ  

من ميّز  اً. بيّن أن األلسنية في تطورها ستعتمد على الرياضيات. وهو أولُ مقاالً لغويَّ  942في أكثر من 

ة تختلف عن بنية لغة المحكيَّ من لفت االنتباه إلى أن بنية ال ل. وهو أول  نفصِ بين مفهومي المطّرد والمُ 

 اللغة المكتوبة.

dedialectalization : zimanê yekbûyî .  التَّْوحيد اللَغِوّي 

وتية والصرفية والنحوية والداللية واألسلوبية وغيرها.مُ   حاوالُت توحيِد اللغة من النواحي الصَّ

decoding: jiberhevxistin . (jihevxistina şîfrê) .   فرةفَك الش   

ة بواسطة الس، يقوم السَّمع "بفك" الرسالة الُمشَ تَْشفيرتكميليَّة لل َعمليَّة اعة وما يقابلها من تعيينات مَّ فرَّ

 ات اللَُغة الوصفيَّة.على جميع مستوي تَْشفير)معرفيَّة( للعالمات اللَغِويَّة. يَْحُدث فُك ال

decompositum: lêkirinî . lêkpçran . التَْركيب  

 فة من أكثر من ُعْنُصرين: كرسي األستاذيَّة.للدَّاللة على ُمَركَّبات ُمؤلَّ  J.Grimmٌح قدَّمه ُمْصطَلَ 

deep hypothesis: grîmane kûr . فَرضيَّةُ    الَعميق   

َم  على ِسعة التخزين الَمْحدودة يعتمد تطوير اللَُغة الطَبيعيَّة  ترى أنَّ ( فرضيَّةً 1960) Yngveقدَّ

ات بحدٍّ أقصى للَوْحَدات َمْعلُومإال على سبِع  تَْحتَويللذاكرة على المدى القصير، والتي ال يُْمِكن أن 

 الُمْستَقِلّة )على َسبيِل الِمثاِل، األَْسماء واألعداد( في وقت  واحد. 

deep structure : (pêkhate) avahiyeke kûr   ميقة .بنيةٌ عَ         

( 2618، بعد أن تعرضت نظريته في عام)N.Chomskyمن القَواِعد التَْحويليَّة، وضعه  حٌ ُمْصطَلَ 

الظواِهر الَشكليَّة في اللَُغة، حاولت هذه النَظريَّة إدخال الدَّاللة كُجْزء  نَسقي في  ِدراسةلالنتقاد، لطغيان 

نات ال الذي بلّوره  َجديدة للنحو، في األُنموَذج الُمْختَلَفالتَْحليل، وأعادت النَّظَر في تَنظيم الُمَكوَّ

بدأ فيه الُمْعَجم يأخذ َمكانته  إذالليَّة، (، استفاد من النَظريَّة التَْحليليَّة في ِدراستها الدَّ 2691تشومسكي)

رأت  َمْدَخل ُمْعَجمي يحتوي على س مات  تَْركيبيَّة وَصوتيَّة ودَّالليَّة. المناسبة في بِناء النحو، فأصبح كل  

" الُممثَّلة surface structuralُجْملَة في اللَُغة تقوم على بنيتين: "البنية السطحيَّة أيَّة هذه النَظريَّة أنَّ 

ْرفيَّة والنَْحِويّة، و"البنية الَعميقة  وتيَّة والصَّ  " الُممثَّلة للصورة الدَّالليَّة.structural deepللصورة الصَّ

. التحول قواعد عليهما يعتمد اللذان كميليانالتَ  المفهومان هما طحيالسَّ  هَْيَكلوال العميق هَْيَكلال

 هَْيَكلو ةمرئيّ  سطح بنية: نهَْيَكال لها العبارات جميع خالف، إنَّ  موضع كانت التي النظرية لهذه وفقًا

 . السطحية الهياكل من العديد إلى العميق هَْيَكلال تحويل عادة يمكن. وراءها يكمن عميق
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 استخدامها فهم يجب هأنَّ  درجة إلى حُمْصطَلَ ال تطبيق األدبيون رونوالمنظ   النقاد عوسّ  وقد

 أنهم يعني وهذا. العميق هَْيَكلال نفس لهما أوستن لجين روايتين إنَّ  القول يمكن ، وبالتالي. رمزي بشكل

 ذات القضايا من ةَمْجموعال نفس أو المشترك، الموضوع أو األساسية، الحبكة نفس في يشتركون

 .الوثيقة الصلة

default: destçûnî اِْفتِراضي .  

وتيَّات، لإلشارة إلى الحاالت التي يتم  ُمْصطَلَ ق هذا اليُطَبَّ  فيها ُح في َمجاالت عديدة للِسانيَّات والصَّ

ْصوات، ِعْلم األَ في التَْحليِل عند تَْطبيق شروط ُمَعيّنة. في بَْعض نَماِذج  اً تلقائيَّ  اً إدخال قيمة ُمَحّددة ُمسبق

ذلك في نَظريَّة عدم انتظام  القاِعدة. مثال لَمة لتشغيلِ إلى طَريقة غير َمعْ  يُشيرُ على َسبيِل الِمثاِل، 

الُمْعَجمى، ويتم  ملء  تَْمثيلقيمة ِميزة واحدة )القيمة النَِشطة َصوتيّاً( ُمَحّددة في ال لكل   َحيثُ جذري، 

فَة اِْفتِراضيَّة( الذي يعيّن قيمة غير ُمِميّزة ، أو مواصDRاآلخر في َمرحلة  الحقة بقاِعدة اِْفتِراضيَّة )

ق. كما أن للِميزة. قد تُنَشَّط القاِعدة ااِلْفتِراضيَّة بقاِعدة َصوتيَّة، أو قد تظل  سلبيَّة في جميع أنحاء ااِلْشتِقا

 يُْمِكن النَّظَر إلى الشذوذ الخاّص باعتباره َشكالً اِْفتِراضيَّاً . َحيثُ في التَشك ل،  اً الَمْفهوَم ُمهٌم أيض

default reasoning: sedemê destçûnî . dûmeya egerî . التَّْفكيُر ااِلْفتِراضي 

الل يقوم على أساس ااِلْفتِراضات القياسيَّة، والسيما الَمْعِرفة ستدفي إطاِر الذكاء ااِلْصِطناعي، واال

أساسٌي في الُل ااِلْفتِراضي هو ُعْنُصٌر ي(. االستدجيَّة )اإلطار، النصّ الُمتَعل قة باألشياء والحاالت األُنموذَ 

 الَمْعِرفة اليوميَّة .

االً  من بين األغراض األخرى، يعمل التفكيُر ااِلْفتِراضي على ، من خالل سد  جعِل الن ظام الَمعرفي فعَّ

ر(. يُْمِكن تَْطبيق مثل هذه الثغرات في الَمْعِرفة بُمساِعد ة اِْفتِراضات ِمْعياريَّة )َمْنِطق غير ُمصغ 

 ِل الِمثاِل، لحل  الَعالقَات الَمجازيَّة أو الَزَمنيَّة في الفَهم النَّصي.الَمْعِرفة، على َسبي

defective : kemî . behele daçûn. şaşîyane   َير تام التَّصريف( .الناقِص)غ  

في القَواِعد النَْحِويّة، وصٌف تَقليدٌي للَكلِماِت التي ال تعِرض جميَع َخصائِص الطبقة التي تنتمي إليها. 

ها ال تسمح بالنِطاق الُمعتاد من أنّ  َحيثُ األفعال الشرطيَّة اإلنجليزيَّة، على َسبيِل الِمثاِل، هي ُمعيبة من 

هالالته الف. بَسبب درّ مثل صيغ الَمْصَدر أو التَّص أَْشكال الفِْعل، ة في ااِلْستِخدام العام، يجب ُمشوَّ

األَْشكال  كثيراً عنح بحذر. يميل إلى تجنبه في التَْحليِل اللَغِوّي الحديث )الذي يتحدَّث ُمْصطَلَ اِْستِخدام ال

وااِلْستِثناءات غير القياسيَّة للقَواِعد(. البُدَّ من التَْمييز بين "الُمعيب" و "غير الن ظامي"، األُنموَذج 

ه ال يتوافق مع القاِعدة التي تحكم الطبقة التي َمْوجود، ولكنَ  م  نموَذٌج مفقود؛ َشكٌل غير منتظالُمعيب هو أُ 

 ينتمي إليها.

deficit hypothesis:  

    grîmanekêmî lihevderneketine. egerîya doxane . رضيَّةُ الَعجز)الَخلَل(فَ   
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بَْعض األطفال،  عطى للرأي القائل بأنَّ لَغِويَّات ااِلْجتِماعيَّة واللَغِويَّات التَْعليميَّة، ااِلْسم المُ ِعْلم الفي 

ة َمْجموعوالسيما أولئك الذين ينتمون إلى أقليَّة عرقيَّة أو ذوي خلفيَّة الطبقة العاملة، يَْفتقرون إلى 

مثل )نوا من التَْعبير عن األفكار الُمَعقَّدة، واسعة من كفايَة التَْركيبات والُمْفَردات النَْحِويّة حتى يتمكّ 

الفرضيَّةَ غير الُمعاِصرة في الَمناخ الفكري في  . إنَّ (الَمْدَرَسةسوف تكون هناك حاجة للنجاح في 

اللَُغة الُمْستَْخدمة من قِبَل هؤالء األطفال  الوقت الحاضر، تتناقض مع فرضيَّة الفرق، التي ترى أنَّ 

فرضيَّة هذه الى َمكانتها ااِلْجتِماعيَّة أقّل. تر الطبقة الُمتََوس طة، على الرغم من أنَّ أطفال  لغة عنتختلف 

، على الرغم من ُمعقَّد فكر أيّ وقادرة على التَْعبير عن  اً ة جوهريَّ يَع اللهجات ُمتَساويجم في الفَرقَ  أنَّ 

األطفاَل الذين يتكلَّمون لهَجات غير قياسيَّة قد ال يكون لديهم نفس النَْوع من الفُرص أو الدوافِع  أنَّ 

ياقات تَْعل  .ةُمْختَلَفيميَّة اِلْستِخدام لغتهم في س 

defining vocabulary: peyvên pênasekirinê  .الُمْفَرداُت الُمَعّرفة 

ِة َمجاالت من اللَغِويَّاِت التَْطبيقيَّة، فهو  يُستعملُ ٌح ُمْصطَلَ  من الَكلِمات الُمْستَْخدمة  ثابِتةٌ  ةٌ َمْجموعفي ِعدَّ

، قِراءةمثل تَْعليم اللُغات األجنبيَّة، وتَْعليم ال مجاالتفي  تبرزكُجْزء من تَْعريف الَكلِمات األخرى. 

 والَمعاِجم. مثل: الذَّهُب األسود)النفط(، الُعملة الخضراء)الدوالر(...

definite : taybetî . aşkre . diyar . berçaw   َّف .الُمَعر  

ُمَعيّنة من الكيانات(؛  فِئةفي القَواِعد اللَغِويَّة والدَّالليَّة لإلشارة إلى كيان  ُمَحّدد )أو  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ُمقاَرنته مع غير ُمَحّدد.  عادة يتم  

definite clause grammar: rêzimana bendên taybet .  فةالقَواِعُد ِعبارة الُمَعرَّ  

، كتطوير  للبرَمجة الَمْنِطقيَّة، تُْستَْخَدم 2672اِْستِخداُم الَشكليَِّة في اللَغِويَّاِت الحاسوبيَّة، نشأت في عام 

النَْحِويّة الُمَحّددة َشكليَّات ُمشابهة لَمْنِطق المْسنَد من الُرْتبَة  ْستَْخدم القَواِعدُ يدها. تْولوتَ لتَْحليِل ُجَمل  

مثل  اً ة من البنوِد الُمَحّددة )تمامَمْجموعر بَشكل  تَعسفي، بـ "بنود ُمَحّددة". تُفس   يُسمَّى األولى: ما

التَْفسيَر اإلجرائي يُْمِكن  في لَُغة  ُمَعيّنة، في حين أنَّ  اً نتُج وصفالِعباَرة( تُ  هَْيَكلة من قَواِعد َمْجموع

 اِْستِخدامه لتَْحليِل صحة َشكل الُجَمل.

(definite) description: şirova taybet ) destnîşankirin(. الَوصُف الُمَحّدد 

 يُشيرُ ، Russell (1905) و Frege ((1892 سمي الذي يعود إلىفي الَمْنِطق الرَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 إلى التَْعبيرات التي تَصُف كائنات ُمَعيّنة بُمساِعدة المادِة الُمَحّددِة والمْسنَد الذي يُطبَّق على كيان  واحد. 

definiteness: pênasekirî . destnîşankirî . التَّعريف 
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من خالل الحالَة ة من اإلحاالت التي تُنقَل إلى الُمْستَِمع َمْجموعه توطيٌن لَمْرِجعية يُنظر إليه على أنَّ 

(deixis )ألنها ة ُمَحّددة بطَبيعتهاَصحيحها قد سبق ذكرها في النَّص  أو كَمْعِرفة سابِقة. األَْسماُء الأنَّ ب ،

 من قِبَل الُمَحّددات، أداة التَْعريف . اً إضافيَّ  اً  تتطلُب َوصفال

definition: pênase . şunas . تَْعريف 

ن من كيان غير معروف ْعبير اللَغِوّي، كل  تَْعريف علمي هو َعالقَة التكافؤ تتكوَّ حول ُمْحتَوى التَّ  يانٌ بَ 

التَْعريف الَمْنِطقي، الذي يعتمد الَمْنِطق في وصف َمضمون  -2ْعريفات: أهم أَْنواع التَّ تَْعريفه . من  يتم  

في، الذي يعّرف الشيء التَْعريف الَوظي -0األشياء)نَْوعه، فصيلته، ُمَميّزاته، َخصائِصه....(. 

يها، وعلى هذا فالكتاب : ما نقرؤه، والصندوق : ما نضع فيه األشياء. باِْستِخدامه، أو بَوظيفته التي يؤدّ 

إلى الشيء أو َخصائِصه المدركة حسياً )َشكل، لون،  يُشيرُ التَْعريف الَشكلي أو الحسي، الذي  -3

هم الَعالقَات داِخل الَحقل الُمْعَجمي، يضم  َعالقَة االشتمال الذي يعّد من أ ،التَْعريف االشتمالي -4حجم(. 

أو التضمين، وَعالقَة الكل بالُجْزء، وهذا يقتضي إيجاد الَكلِمة الغطاء أو اللَْفظ األعم. يكون بذكر 

رات التي تقع تحت اللَْفظ الَمشروح، مثل تَْعريف التصوّ  أفراده، ويتم عن طَريق تقديم قائمة تحوي كلَّ 

الُمَركَّبة اآلليَّة بذكر أفرادها ) سيارة، حافلة، شاحنة، وغيرها (، يْستَْعمل بكثرة في ُمْعَجمات 

 حات، والُمْعَجمات الفنيَّة. ُمْصطَلَ ال

deforestation : hilweşandina(daristanan) . إزالةُ الغابات 

جميع البنية  قَواِعد على دورة َصوتيَّة، يتم  محوّ  تَْطبيق أيّ ْصوات التَّْوليديَّة، قَْبَل ِعْلم األَ َمْبدأٌ ُمقترٌح في 

الحاكمة في َمجال تلك الدورة. يتم  تقديم الَمْبدأ للتعاُمل مع الَكلِمات التي تخضُع لعمليَّات مورفولوجيَّة 

 ق )مثل اإلحساس، اإلثارة(.ة بَسبب التَّعلّ ُمْشتَقّ 

degenerate foot : lingê hilweşandinê  ََدُم الُمْنَحط)الُمْنَحِرف( .الق  

وتيَّات المِ ِعْلم الفي   أُحاِدّي. مٌ ها قدَ ت بأنَّ فَ على َمْقطَع واحد فقط؛ وصِ  تَْحتَويتريَّة، قدٌم صَّ

degree : aste(pley) . َدَرَجة 

إلى َدَرَجة الُمقاَرنة أو التَّقابُل مع  تُشيرُ الصفات والظروف، و تَْحديدْخدم لرفيَّة تُْستَ نَْحِويّة أو صَ  فِئة

ات من الَدَرَجة: )أ( إيجابيَّة، أو الُمْستوى األساسي للَدَرَجة )الفطيرة الكميَّة. هناك ثالثة مستويفي بَْعض 

 ألذَّ  يَّة ُمَعيّنة)كانت الفطائرُ لمساواة بين حالتين يتعلقان بخاصإلى عدم ا يُشيرُ لذيذة(؛ )ب( الُمقاَرن، الذي 

 اً هو األفضل(؛ )د( حقيقيَّ  ل أعلى َدَرَجة في الكميَّة)كان الحساءُ مث  من البطاطس؛ )ج( الفائق، الذي يُ 

(superlative  والذي ،)ة جداً في بَْعض الُمْمتَلِكات بدون ُمقاَرنة مع بَْعض ل َدَرَجة عاليَ مث  يُ الُمْطلَقَة

 .أكثر إثارة لإلعجاب  األمور األخرى: كان األداءُ 
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ْرفيَّة عن طَريق إضافة التَْعبير عن َدَرَجة إما )أ( صَ  في اللُغات الهنديَّة األوروبيَّة الحديثة، يتم  

 بإضافة َكلِمات للُمقاَرنة، مثل: أكثر، أشد، أعظم....ة حدث. األحدث(؛ )ب( أو ُمْعَجميَّ حديث. ألواحق )

deictic expression: derbînwaz ravekirine .  ٌإشاريَّةِعبارة  

ْعبيرات من أجل التَّ  C.S. Peirceالذي اعتمده  حُ ُمْصطَلَ رض(. البَمْعنى عَ  deiknýnai)إغريقيَّة  

فعل  ُمعطى، والذي يعتمد على سياق  ْخصي والَزَمني أو الَمكاني أليّ إلى الجانِب الشَّ  تُشيرُ اللَغِويَّة التي 

تَْعبيرات اإلمالء، كالضمائر الَشْخصيَّة )أنا، أنت، إلخ(، ة من ُمْختَلَفَمْوقِف الَكالم. من بين أَْنواع 

ْرفيَّة )هنا، هناك، إلخ(، والضمائر اإلشاريَّة )هذا، ذلك، إلخ(. على النقيض من األَْسماء والتَْعبيرات الظَّ 

ياقها، إلى األشياء الحقيقيَّة وحاالت الشؤون الُمْستَقِلّة عن سِ  تُشيرُ ة واألوصاف الُمَحّددة، التي َصحيحال

ِعباَرات اإلمالء إلى عالمات لَغِويّة أخرى في نصٍّ ُمَعيّن أو َعناِصر خاِرجة عن اللَُغة في حالَة  تُشيرُ 

 ِخطاب ُمَعيّن. 

deixis : deixis "nîşandan" . إشارة" ديكسس"  

ْرف أو اإلشارة إلى َعناِصر الحالَة عن طَريق اإليماءة أو تصَ ل( ل2)"( يُشيرُ "إغريقية بمعنى )

ق بالجانب الَشْخصي والَمكاني التَْعبيرات اللَغِويَّة. َوظيفة ُمِميَّزة من التَْعبيرات اللَغِويَّة التي تتعلّ 

ي النَظريَّة اللَغِويَّة ف يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ والزماني من األلفاظ تبعاً لحالَة النُْطق )تَْعبير اإلمالء(. فهو 

يَّة للوضع، كانُمباِشرة إلى الَخصائِص الَشْخصيَّة أو الَزَمنيَّة أو الم تُشيرُ للَُغة التي التضمين َخصائِص 

إلى  تُشيرُ للَكلِمات التي  اً ح أيضُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ بحسِب هذا الوضع .  اً والذي يكون معناه بالتالي نسبيَّ 

 هذا، ما يلي، السابِق.  :الوراء أو إلى األمام في الِخطاب، على َسبيِل الِمثالِ 

"الَحقل  يُسمَّى( حول ما 2634في ِعباَرات بولر ) اً تجددمُ  اً أظهرت البراغماتيَّة اهتمام

لَغِوّي َمْرَكزي هو َمْفهوم  deixis ديكسس  إنَّ  (،2688الُمفهَرس" )َحقل فهرسة اللَُغة(. وفقاً لليونز )

هو مسألة إما دالليَّة أو براجماتيَّة،  deixisوصف الحديثة للنحو، ف نماذج)فرضيَّة محليَّة(. في ال

ها مثمرة في العديد من َمجاالت اللِسانيَّات، أنَّ  deixisأثبتت فكرة  اعتماداً على النَظريَّة المعنيَّة.

م هذه المواد من تعل   الباحثين أنَّ  يرى بَْعضُ  َحيثُ ساب اللَُغة، والسيما في البراغماتيَّة، وفي ِدراسات اِْكتِ 

ر المُ  ُل ِسمة هامَّة للتَّطَو   ر.بك  قِبَل األطفال يَشك 

الَكلِمات الُمْستَْخدمة لإلشارة إلى األشياء واألشخاص  ي( الن ظام الَمْرِجعي للَُغة. نقصد بالمرجع0)

هذه الَكلِمات  تُسمَّىلُجْملَة. ة لُمْختَلَفة، وفي سياقات ُمْختَلَفْزِمنة ن وأَ واألشياء األخرى التي تقع في أماكِ 

 إلى تُشيرُ  التي الكالم من الجوانب إلى لإلشارة لغةِعْلم ال في ح يستخدمُمْصطَلَ فهذا الالت. تطفِ بالمُ 

/  أنا) للشخص الظرفية" اإلحداثيات" إلى الكلمات تُشيرُ ف. عليه ويعتمد التعبير فيه يتم الذي الموقف

معظم في  اليوم(./  أمس ، ثم/  اآلن) والزمان( ذاك/  هذا ، هناك/  هنا) المكان ،( هم/  نحن ، أنت
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ةاللغات  لإلشارة )هذا، هذه(، وآخر  أحدهما لإلشارة إلى القريب: deixisظام من مستويين لـ نِ  ثَمَّ

 )تلك، تلك(. للبعيد

delayed : dereng  ر .الُمتَأَخ   

وت التي وضعها في نظريتهما الُمِميّزة في  Hallein هالو Chomsky تشومسكي إحدى ميزات الصَّ

وتْصوات، كُجْزء من ِعباَرة تأخ  ِعْلم األَ   ْعبير،، للتعاُمل مع ااِلْختاِلفات في طَريقة التَّ ر إطالق الصَّ

وت. يُعرَ  تَْحديدو رة طَبيعة الصَّ األَْصوات التي ينتج فيها َصوت مع  بأنَّهاُف إطالق األَْصوات الُمتَأَخ 

وت مشا ( . َعْكس (affiliateالتابعة لالحتواء، كما هي الحال في  اً بهإطالق تدريجي يكفي لجعل الصَّ

ر فجأة وبدون اِْضِطراب َصوتّي من دِ إلى َصوت صُ  يُشيرُ فاجئ، الذي ذلك هو اإلطالق الفوري أو المُ 

 .(plosives)ااِلنفِجاريَّة الحال في  يااِلْحتِكاك، كما ه

deletion : jêbirin . srînewe . labrdn  .الَحْذف  

ُجْملَة من بنية َعميقة لنَْحِويّة ابتدائيَّة في القَواِعد التَْحويليَّة. تُْحَذُف َعناِصر ُمَعيّنة من ِعباَرة، أو  َعمليَّة

الَمحذوفة.  الَحْذف هو إَمكانيَّة استرداد الَعناِصرإلى بنية سطحيَّة. الشرط األساسي اِلْستِخدام تَْحويالت 

 .....الحياة مرتفعة رتفعة، كلفةُ مُ  ةِ الحيا مرتفعة، تبدو كلفةَ  كلفةَ الحياةِ  : يبدو أنَّ على َسبيِل الِمثالِ 

delicacy : hûrbûnî . wrdbînî . قَّة  الد 

لإلشارة إلى أحد جداوِل التَْحليل التي تربطُ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ، هو Hallidayanفي لَغِويَّات هاليديان 

ياَدة عمق التفاصيل. على َسبيِل الِمثاِل، يُْمِكن أن يعي ن البين  فِئات النَظريَّة، بَمْعنى البعد الذي يعترف بز 

ن بعد ذلك تَْحليل بنود التَْحليِل الدقيق لَمْفهوم البند، مثالً، أَْنواع ااِلْستِْفهام التوكيدي اإليجابي؛ يُْمكِ 

 ااِلْستِْفهام إلى ِعدَّة أَْنواع من األسئلة؛ وما إلى ذلك وهلم جرا. 

delimitative : girtîbûnê(girtîgehê) (تَْحديدتَْقييدي. )ي  

ة النشاِط الذي عبَّر لإلشارة إلى وجوِد قيود على ُمدأحياناً في قَواِعد اللَُغة والدَّالالت،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 عنه الفِْعل لفَْتَرة قصيرة. 

delta : delta  َلتا .د   

ْوليِد التراكيب الَعميقة. في بَْعض نَماِذج القَواِعد التَْحويليَّة، يعمل كُعْنُصر  وهمي في تَ  يُْستَْخدمُ  Δرمز 

تّم  ،)بنية سابِقة ُمْعَجميَّة(بدئيَّة الغرض من رموز دلتا هو وضع عالمة على األماِكن في عالمة ُجْملَة مَ 

د رمز ُمَعقَّ إلى كل دلتا "فارغة" بالحقاً إدراج َعناِصر ُمْعَجميَّة: قَواِعد اإلدراج الُمْعَجميَّة ثم اْستُْبِدل 

 الهياكل الَعميقة لقَواِعد اللَُغة. تَْحديدلميزات التي ستستخَدُم في ليحتوي على الصيغة النَْحِويّة 

demarcative : veqetandî . فاِصل 
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وتيَّاِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  إلى ُحدوِد َوْحَدة لَغِويّة.   تُشيرُ مة  ْصوات لإلشارة إلى سِ ِعْلم األَ ت وصَّ

 يجب أال تكون الِميزة ُمْشتََركة مع الحد  الفاِصل.

demisyllabic : dukîte   َقطعان .م  

وتيَّات لنهِج تَْحليِل الَمقاِطع التي تعترف بَوْحَدة  قابلة لل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وتّي بين  تَْحديدفي الصَّ الصَّ

وت. يتحلَُّل الَمْقطَع إلى ُعْنُصرين: نَواة َمْقطَعيَّة وشارة اِْختياريَّة . ثم يُحلَُّل الل   وتّي والصَّ  بالَمْقطَع الصَّ

وجي، إلى عرض أولي ونهائي قابل لإلزالة، على التوالي مَ ، على أساس العرض الطَّْيفي أو الأو النواة

وتّي.  إلى الُجْزء األول من الصائِت والُجْزء األوسط إلى األخير من الحرف الصَّ

demonstrative : xwenîşandar . اِْسُم اإلشارة 

من الَعناِصر التي تتمثَُّل َوظيفتها في اإلشارة  فِئةفي قَواِعد اللَُغة و الدَّاللة لإلشارة إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 إلى كيان ما في الحالَة أو في َمكان آخر من الُجْملَة. 

demonstrative pronoun: çînavê xwenîşandar . اإلشارة َضمير  

الة الدَّالليَّة لإلشارة إلى األشياء أو األشخاص. في ة فَْرعيَّة من الُمَحد  َمْجموعنَْحِويّة،  فِئة دات مع الدَّ

 ، هناك سلسلتان متوازيتان لإلشارة إّما إلى القريب أو البعيد .اللُغات كثير من

demotic : deyewíst(demotîk) يموطيقيَّة .د  

ااِلْجتِماعي لوصِف أُْسلوب اللَُغة لَُغة ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ . (إغريقية تعني "من الناس")

 والحانة، والشارع، السوق، لغة أيّ  الناس، ةعامَّ  لغة على يدل   الُمْستَْخدمة من قِبَل األشخاص العاديين.

والمبسَّط من اللغة بدالً من األسلوب الرسمي للنخب  الشائع الشكل إلى حُمْصطَلَ ال يُشيرُ  كما. إلخ

 المثقفة، ورجال الدين.

ألغراض  خاّصة )على  يُْستَْخدمُ هيراطيقي الذي الْسلوب األُ يتناقض مع هذا األسلوب اللغوي 

 .(. من األمثلة على ذلك الهيروغليفيَّة الُمبسَّطة للمصريَّة القديمةةدينيّ أغراض َسبيِل الِمثاِل 

demotion : peldaxistin . إنزاُل ُرْتبَة 

فيها تحمل تَغيّرة للتأرُجحِ، والتي من العمليَّات المُ  فِئةفي القَواِعد اللَغِويَّة العالئقيَّة ل يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ 

َعالقَة نَْحِويّة أخرى مع ذلك الفِْعل، الذي  فِْعل لتحملَ  اِعباَرة اِْسميَّة َعالقَة نَْحِويّة ُمَعيّنة، ثم يأتي معه

 تَْحويل َموضوع إلى كائن. َعمليَّةال على ذلك مي العالئقي. مثرَ يكون أسفل التََسْلُسل الهَ 

 ما عادة بيت شعري، والذي في" غريب" وضع في مشدَّد صوتي مقطع في الشعر هو استخدام

 إبطاء إلى عادة الترتيب تخفيض يه يؤدّ إال أنّ  ع،للتنوّ  مهمة يعّد وسيلة .مضغوط غير مقطع يشغله

 . الخط إيقاع

denominal: navdarî . اِْسميَّة 
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، لكنّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  بطَريقة  أخرى في تَْركيب  يُْستَْخدمُ ه في القَواِعد لوصِف ُعْنُصر ينشأ كاِْسم 

 الُجْملَة. 

denotation: nîşana(danasîna) wate  المعنى الحقيقي(الَمْعنى داللة( .  

دَّاللة كُجْزء من تَْصنيف أَْنواع الَمْعنى. ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى تأشيرة(.  denotare)التينيَّة 

حات اللَغِويَّة التَقليديَّة ُمْصطَلَ في الإيحاءات.  أو عاطفية ارتباطات بدون للكلمة، الحرفي هو المعنى

 يُشيرُ  ْقريباً الَمْعنى الحرفي، ُمتَناقِضاً مع ااِلْرتِباطات الَشْخصيَّة للدَّاللة.الَمْعنى الضمني يساوي تَ 

ياق والحالَة االجتماعية  التَْعميم إلى الَمْعنى الثابِت والتَْجريدي واألساسي للتَْعبير اللَغِوّي الُمْستَقِل عن الس 

َغيّرة المعاني. تَ ، على َعْكس الَمْعنى الضمني، أي الَعناِصر العاطفيَّة المُ والثقافية والمشاعر الشخصية

التَْعريف الُمْعَجمي الخاّص به، فيُْمِكن وصف الليل بأنه "الفَْتَرة الَزَمنيَّة   سيقدَّم تعريف "الليل"في مثالً: 

خيف" ن دالالتها بأنها مثالً "مُ التالي"، بينما قد يتضمَّ في اليوم من غروب الشمس إلى شروق الشمس 

 أو "وحيد" أو "رومانسي".

dental: derankî . األَْسنانيَّة 

وتّي لألَ ُمْصطَلَ أَْسنان(.بَمْعنى  dens)التينيَّة    ْصوات الساِكنة على أساس َمكانٌح في التَّْصنيف الصَّ

 ات أو الشَّفَة. األَْسنان، إما بواسطة طَرِف اللِسان أو الحافَّ  خالفإلى َصوت  َمصنَْوع  يُشيرُ : نطقها

dependence: pêvegirêdayî . تَبَعيَّة 

 A، لكن Aبدون  Bيُْمِكن أن يَْحُدث  َحيثُ ، Bوالُعْنُصر  Aالَعالقَة النَْحِويّة لالعتماد بين الُعْنُصر 

بعيَّة كحالَة اِت جاهيَّة للتوازي. من . وبالتالي يُْمِكن تَْعريف التَ B)الُعْنُصر التابِع( ال يُْمِكن أن يَْحُدث بدون 

فَة والمَ أمثلة التوابع في اللَُغة العربيَّة،  وصوف، اِْسم المعطوف والمعطوف عليه، البََدل والمبََدل الص 

منه. المرأة الجميلة. ولدان وبنتان. فالتوابِع فيها تتطابق في التعريف والتنكير والجنس والعدد والحركة 

 اإلعرابية.

dependency grammar: rêzimana pêvgrêdayî  َبعيَّة .قَواِعُد الت  

 تنيير في خمسينيَّات القرن العشرين)من قِبَل اللَغِوّي الفرنسي لوسين برزمن القَواِعد الرسميَّة،  نَْوعٌ 

L.Tesnière 1893-1954) َعناِصر البِناء كوسيلة لشرح الَعالقَات ل(، الذي حدَّد أَْنواَع التبعيَّات

د ترابط َمْجموعبعيَّة، لتَ البنية النَْحِويّة باِْستِخدام أشجار ا تَْمثيل النَْحِويّة. يتم   ات من الُعقد التي تحد 

منهما يحمل َعالقَة  حكومين، كلّ ة من المَ َمْجموعم وَشَجرة على حاكِ  كل   تَْحتَوييَّة. هَْيَكلالَعالقَات ال

نات(. تُعرفُ عرض التَ  م. عادة ما يتم  ُمَحّددة بالحاكِ   بعيَّات كأقواس، تربطُ الَكلِمات )وليس الُمَكو 

بعيَّة. التبعيَّات من وحدات الَوْحَدة باِْسم قَواِعد التَ  فِئة د الَعالقَات الُمعلنة والخاّصة بكل  الِعباَرات التي تحد  

 لها أهميَّة خاّصة في العديد من النَّظَريَّات النَْحِويّة )مثل قَواِعد االعتماد على االبنة(. 
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dependency phonology: dengzaniya pêvgrêdayî . وتيَّة التَبَعيَّة  الِدراساُت الصَّ

العالئقي الداِخلي للقطاعات.  هَْيَكلبعيَّة لوضِع أُنموَذج  للْصوات يَْستَْخدم َمباِدئ قَواِعد التَ ِعْلم األَ نهٌج ل

ْقطَعي )حرف ت(. الُعْنُصر المَ ُمَعدَّالحكوم )أو تبعيَّة، مع حاكم )أو رأس( ومَ  هَْيَكليُنظر إلى الَمْقطَع ك

ن اإللزامي للَمْقطَع، وتكون الَعناِصر األخرى  ك أو ساِكن َمْقطَعي( هو الحد  األدنى من الُمَكو  ُمتََحر 

يكون  َحيثُ في رسم بياني تابِع للتبعيَّة،  اً َدَرَجة التبعيَّة َعموديَّ  تَْمثيل هامشيَّة ويحكمها الَمْقطَع. يتم  

 ات أخرى "َدَرَجة واحدة" .مستويم "َدَرَجة الصفر"، مع الحاكِ 

dependent : pêvgrêdane . تابِع 

أَْنواِع الفِْقرة: الُمضاد للرئيس، والُمراِدف  في التَْحليِل النَْحِوّي كُجْزء  من تَْصنيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح عام ُمْصطَلَ 

 مع المرؤوس.

deponent verb: lêkerê pêvgrêdane . الفِْعُل التابِع 

لألفعال التي  يُْستَْخدمُ ح من القَواِعد الالتينيَّة التَّقليديَّة، ُمْصطَلَ بَمْعنى التخلي(.  deponere)التينيَّة  

وت النِشط.نِشطة في الَمْعنى. التصريفات  هاتكون سلبيَّة في ُمْعظَم أَْشكالها، لكنّ   ُمْرتَبِطة بالصَّ

depth hypothesis : grîmane qûlayî . egerîya kûr  َرضيَّةُ الُعُمق .ف   

(، قدَّمها في أوائل الستينيَّات 2602اقترحها العالُم اللَغِوّي األمريكي فيكتور ينجف )تَولُد  فرضيَّةٌ 

ع األيمن يسر )مثل زهرة الحديقة( والتفَرّ األ عكشرح لاِلْختاِلفات النَّْفسيَّة بين فئتي البِناء اللَغِوّي: التفرّ 

الهياكل ذات الفروع اليسرى تضيف المزيد إلى التَعقيد  الزهرة(. جادل بأنَّ  )على َسبيِل الِمثاِل حديقة

ُمعالَجة هذه الهياكل تأخذ مساحة أكبر في الذاكرة القصيرة  ُجْملَة، ألنَّ لي" لهَْيَكلالنَّْفسي أو "الُعمق ال

 المدى ُمقاَرنة بُمعالَجة الهياكل ذات الفروع اليُمنى. 

derivation : xurdezad . dariştî . اِْشتِقاق 

ة من الَكلِمات الَمْوجودة من خالل عمليَّات َجديدفيها إنشاء َكلِمات  تَْشكيل الَكلِمة التي يتم   َعمليَّة( 2) 

 (.ة. )كتب، كاتب، َمْكتوب، مكتبة ....ُمْختَلَف

ر التَاِريخي للَُغة.  يُْستَْخدمُ ( في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، 0)   ااِلْشتِقاق لإلشارة إلى أصل الُمْفَردة أو التَّطَو 

derivational history: dîroka xurdezadî(dariştî) . التَاِريُخ ااِلْشتِقاقي  

ة من الُجْملَة التي تنشأ من خالل التَْطبيق ة من جميع الَمسارات الُمْشتَقَّ َمْجموعفي القَواِعد التَْحويليَّة، 

الت،  هَْيَكلالُمتعاقِب لقَواِعد  ل ُجْملَة من الالِعباَرة والتََّحو  . يُْمِكن الَعميق إلى بنية السطح هَْيَكلالتي تحو 
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ُمَخطَّطات  ات التَاِريخ الُمْشتَق من خالل َسرد الَسالِسل الُمْشتَقَّة أو عن طَريق إعادة رسمستويتَْوضيح مُ 

 الَشَجرة الُمقابِلة لكل  مسار  ُمْشتَق.

derived environment : jîngeha xurdezad (darişt)(derxistin) . بيئةٌ ُمْشتَقَّة 

وتيَّة: ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ْصوات، ِعْلم األَ في بَْعِض نَماِذج  ح لَوصف القَيد على تَْطبيق بَْعِض القَواِعد الصَّ

بَْعَض أَْنواِع القَواِعد )مثل قَواِعد إبطال اإللزام( تُطبَّق في  رط البيئي الُمْشتَق أنَّ القَيد أو الشَ د يؤك  

إنَّ ا من التكوين المورفولوجي أو بتَْطبيق قاِعدة َصوتيَّة. ها ُمْشتَقة إمّ أنّ  البيئات الُمْشتَقة فحسب، أيّ 

 الَمجاالت التي تحمل هذا القيد هي دوريَّة.

Desaussure . F : Desaussure. F.  َرديناند ديسوسيرف  

( حصل 2772. في عام)ُعلماء(، ولد في جنيف، من عائلة عريقة أعطت العديد من ال2718-2623)

على درجة الدكتوراه بعد أن تقدم بأطروحته التي تناولت اللغة السنسكريتية. دّرس في معهد الدروس 

( مارس التعليم في جامعتها إلى أن 2762عشر سنوات) العليا في باريس. ثم عاد إلى جنيف بعد

ة من (. دّرس مادة الدراسات اللغوية المقارنة. قّدم سلسلة محاضرات في األلسنية العامَّ 2623توفي)

. هذه المحاضرات كّونت كتاب "دروس في األلسنية العامة". وقد قام بجمعها 2622حتى  2629عام 

 ".Sechehaye، و"سشهاي "Ballyبعد وفاته تالمذته "بالي 

descriptive linguistics: zimannasiya pesnê(wênekirdn) . اللِسانيَّاُت الَوصفيَّة 

اللَُغة في زمان وَمكان ُمَحّددين، وفي ُمْستوى لَغِوّي ُمَعيّن، وذلك من خالل  ِدراسةالمنهُج الوصفي هو 

لَُغة عند َشْخص ُمَعيّن، أو لَُغة  ِدراسةأَْصواتها وَمقاِطعها وأبنيتها ودَّاللتها وتراكيبها وألفاظها. مثل 

نبُُذ المنهج الوصفي أي َمْوقِف شعر في فَْتَرة َزَمنيَّة ُمَعيّنة، أو لَُغة الصحافة أو اإلعالم وغيرها. ويَ 

ه يفّرق بين ما هو علمي وما هو تَْعليمي. فدعت الوصفيَّةُ إلى ِمْعياري ينطلق من الخطأ والصواب، ألنَّ 

اللَُغة كما هي في الواقِع الَمْنطُوق، وليس كما يجب أن تكون كما في المنهج الِمْعياري. فاهتمت  ِدراسة

َغة الَمْنطُوقة أكثر من اللغة الَمْكتوبة، كما رّكزت على الِدراسات اللَغِويَّة الحديثة اللِسانيَّات الوصفيَّة باللُ 

حليَّة، لتخالف بذلك اللِسانيَّات التَاِريخيَّة التي رّكزت على النقوش والمعاِصرة، بما فيها اللهجات المَ 

ة عن اللِسانيَّات التَاِريخيَّة في أن القديمة، وعلى اللَُغة الَمْكتوبة أو الكالسيكيَّة. كما تختلِف الوصفيَّ 

والباحثين، بينما الطَريقة الوصفيَّة ركَّزت على  ُعلماءالبحوث اللَغِويَّة التَاِريخيَّة كانت َوقفاً على كباِر ال

 رائها.قْ أن يقوم بجمع الُمْفَردات واستاللُغات الحديثة، بما فيها اللهجات، فبإَمكان أي َشْخص 

designation: nîşandan . تَْعيين  

بَمْعنى تأشيرة(. الَعالقَة بين الَشكل اللَغِوّي، والمضمون)الُمْحتَوى( على  designare)التينيَّة  

 الُمْستوى الدَّاللّي.
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designator: binavkirin . ة تَْسميَ   

إلى َخصائِص َملحوظة  تُشيرُ عالمات )السيميائيَّة(، عالماٌت المن  C.W.Morris مورس في نَظريَّة

الحالَةَ الَمقصودة تمتلُك في الواقِع الَخصائِص  عالمة ما بأنَّ للم الحقيقي. إذا اقتنع الُمتلقي لألشياء في العا

 ه تمَّ تَْحقيق كفاية إعالميَّة.يُقال إنّ  -لم يكن األمر كذلك وإن -م، فعندئذ  المنسوبة إليها من قِبَل الُمصم  

designated terminal element (DTE):  

   tuxmê berztirîn endam navekî (DTE) الُمَحّدد  األبرزالُعْنُصر   

د طر عليها عقولتي يسيّ، واما في سلسلةز ألبرالمَقطعية للعنصرِ ات األصوافي علم اُستخِدم مُصطلحٌ 

 قوية. 

deterioration : kêmbûnê . ketendin  َهور .تَد  

ر الَمْعنى غيّ يت َحيثُ تغيير الدَّاللّي، بفي تَْصنيِف أَْنواِع ال يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، هو 

على المتمس ك بأسس  كلمة)األصوليَّة( كانت تدل  مثالً: نحو ااِلْنِحطاط والتدهور، َعْكسه تسامي الَمْعنى. 

ف واإلرهابي.  العلم، أصبحت تدل  على الُمتطر 

determination: danasîn . tespîtkirin . ُمَحدَّد 

ين ألُحاِديّة بين ُعْنُصرين لَغِويُح التبعيَّة، أي التبعيَّة اُمْصطَلَ ، هو glossematics الغلوسماتيكيَّة في

لآلخر، و ليس الَعْكس. على َسبيِل الِمثاِل، الَعالقَة بين اً الُعْنصرين شرطًا أساسيَّ  ون أحدُ يك َحيثُ ب

 الصفات والظروف.

determinative compound: hevdudana tespîtkirî (lêkdraw) . ُمَركٌَّب ُمَحدَّد 

الُعْنُصر الثاني )الَكلِمة األساسيَّة( عن طَريق  تَْحديدلاِلْسم الُمَركَّب الذي يتم  فيه  األكثر ُشيوعاً  النَْوعُ 

. أما في الِدراسات الحديثة حول تكوين هذه الَعالقَات الدَّالليَّة "قاعة الصف" ، من مثل:الُعْنُصر األول

 فيتم  وصفها على أساس الصور النََمطيَّة.

determiner : destnîşankirin . diyarkirî .ُمَحّدد 

من الَعناِصر التي يكون دورها  فِئةإلى  يُشيرُ في بَْعض نَماِذج الَوصف النَْحِوّي،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

قم، ات الدَّالليَّة، مثل الكميَّة أو الرَ عالقالرئيسي أن يَْحُدث مع األَْسماء للتَْعبير عن نِطاق واسع من ال

 / جميع، هذا / ذلك... ن كلّ ة، تتضمَّ والَكلِمات األخرى التي يُْمِكن أن يكون لها َوظيفة ُمَحّدد

developmental aphasia: qutkirina axaftina pêşketinî .  َنمويَّةالت الميَّةالَحبسة الكَ    
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نُْطق، ِعْلم اللَُغة الَعَصبي وِعْلم الح في الخمسينيَّات والستينيَّات من القرن العشرين في ُمْصطَلَ اْستَْخدم ال

مع "فقدان القدرة على النمو"، وهو اِْضِطراب  يتناقضاللة على َضعف لَغِوّي ُمَحّدد عند األطفال، للدَ 

 خلقي، مع فقدان القدرة على الَكالم. اِْضِطراب مكتسب.

developmental dyslexia: kêm xwendina pêşketinî. التَنموي قِراءةُعْسُر ال  

من ُمتََوس طي والسيما والِكتابَة لدى األطفال  قِراءةإلى اِْضِطرابات ال يُشيرُ من صعوبات التَّعلم،  نوعٌ 

َز ما زالت ُمْستَِمرةفي ستينيَّات القرن الماضي و لُمسب بةالذكاء. بدأت المناقشات حول العوامل ا . ركَّ

ت الَمعرفيَّة، على الباحثون على: )أ( اإلعاقة اإلدراكيَّة، )ب( اإلعاقات اللَغِويَّة، أو )ج( ااِلْضِطرابا

 َسبيِل الِمثاِل، االنتباه والذاكرة.

developmental dysphasia: astengiya axaftina pêşketinî.  التنمويَخلُل الكالم  

إلى َضعف  يُشيرُ هو وح قديم كان يُطلَق على ضعف لَغِوّي ُمَحّدد، ُمْصطَلَ ح إلى ُمْصطَلَ هذا ال يُشيرُ 

 انتقائي لقدرِة األطفال على اِْكتِساِب اللَُغة.

developmental language disorder: astengiya zimanê pêşketinê.   التَنموي اِْضِطراُب اللَُغة

إلى أي نََمط  من التأخير أو ااِلْنِحطاط في اِْكتِساِب الطفل للَُغة، قد يكون ناِجماً عن َصدمة َعَصبيَّة  يُشيرُ 

لَُغة. ِعْلم العادةً إلى وجود عامل َسببي َمْوجود قَْبَل بدء ت يُشيرُ ه أو عاطفيَّة خالل فَْتَرة اِْكتِساب اللَُغة، لكنّ 

ة لُمَحّدد أو عند األطفال الذين يعانون من التَخل ف الَعْقلِّي أو َضعف اللَُغة ااِْضِطرابات لَغِويّة عديدة  ثَمَّ

د، وكذلك ر ة. يَستلزم مثل هذه ااِلْضِطرابات تأخ  عانون من َضعف السَّمع أو الرؤياألطفال الذين ي التَوح 

ر اِْستِخدام اللَُغة الالنَ وبَْعض األَْنماط الُمِميَّزة لتظهور الَكالم  َمطيَّة، والتي قد تستمر طوال الحياة. طَو 

صات الطب  النَّْفسي، ونمويَّة داِخل تَ تتم  متابِعة األبحاث في اِْضِطرابات اللَُغة التَ  عصاب، ِعْلم األخص 

، واللَغِويَّات المحترفون في علم أمراض النُْطق بها نَّْفس النمائي، كما يهتمِعْلم اللَُغة النَّْفسي، وِعْلم الو

نَّْفس الَعَصبي، وذلك من خالل تشخيص اِْضِطراباِت اللَُغة التنمويَّة والبَْحث في هذه ِعْلم الالسريريَّة، و

 .المواضيع وعالجها

developmental linguistics : zimannasiya pêşketinê  ُالتنمويَّة . اللِسانيَّات  

اِْكتِساب اللَُغة عند األطفال. ينطوي هذا  ِدراسةالَمعنيَّة باللَغِويَّات من أحياناً لفَْرع  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ْحليِل على بيانات لَُغة الطفل، من أجل توفير الَموضوع على تَْطبيِق النَّظَريَّات اللَغِويَّة، وتقنيَّاِت التَّ 

واء أكان داِخل اللُغات ت مواجهتها، سنميَّة وتَْفسير المعايير والتََّغي رات التي تمَّ ألَْنماط التَ  دقيق   صف  وَ 

ل غير إيالء اهتمام خاّص لدور العوامِ  ْوضيح، يتم  ق بمهمة التَّ الفرديَّة أم على ُمْستوى العالم. فيما يتعلَّ 

ة التجريبيَّة، وما إلى ذلك، ونَتيجة لذلك كان لفيَّة ااِلْجتِماعيَّة، وطَبيعة الُمهمَّ اللَغِويَّة، مثل اإلدراك، والخَ 
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ُد التَّ هناك نهٌج مُ  تزايد لهذه المَشكلة. بَسبب الِصلة الخاّصة للعوامل النَّْفسيَّة، خصَّصات على نحو مُ تََعد 

 لَُغة النَّْفسي التنموي.ِعْلم اليشار إلى هذا الَموضوع باِْسم 

deverbal : lekera dariştinê . فِْعليَّةُ االْشتِقاق 

بطَريقة أخرى في تَْركيب  يُْستَْخدمُ لوصف ُعْنُصر ينشأ كفعل، لكنه  في القَواِعد يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

كاِْسم علم أيضاً.  عل لكنها تأتيالُجْملَة. مثال ذلك في اللَُغة العربيَّة: كلمة )يزيد( فهي تحمل صيغة ف

 ومثلها)يعرب(.

deviance : ladane  ُمنحِرف.  

ُجْملَة )أو َوْحَدة أخرى( ال تتطابق مع قَواِعد النحو  لإلشارِة إلى ْحليِل اللَغِويّ في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 سليمة(.  )أي أنها غيرُ 

deviation: ladanekirewe . çewtrewî . اِْنِحراف   

قة أو مع لَغِويّة ُمتوافِ  ظواهرمني مع ريح أو ضُ صَ  بَشكل   خاّصيَّة التَْعبيرات بلَُغة  طَبيعيَّة ال تتفقُ 

وتّي أو المورفولوجي أو النَْحِوّي أو لَغِويّةأوصاف  . يُْمِكن إظهار االنحراف على الُمْستوى الصَّ

ر لوصف التناقضات الدَّالليَّة والبراغماتيَّة.ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ الدَّاللّي.   ح بَشكل ُمتكر 

device : amûre . ِجهاز 

َم صميم  تَْجريدي ُصم  في اللِسانيَّات التَّْوليديَّة لإلشارة إلى تَ  يُْستَْخدمُ ح ُمْشتَق من الرياضيَّات، ُمْصطَلَ 

ياق، يُْمِكن النَّظَر إلى القَواِعد النَْحِويّة على أنّ التَ لتمكين إِْجراء  اً خصيص ْوليد ها أداةٌ لتْحليل. في هذا الس 

 الُجَمل. 

 .محدَّد تَأثير أدبية بغرض تحقيق تقنية أيّ  لوصف يستخدم حُمْصطَلَ في األدب هو 

dia : dia . ديا 

ة اللهجات واللُغات الُمْستَْخدمة في ُمْجتََمع َمْجموع ِدراسةْستَْخدم كلَُغة علميَّة لإلشارة إلى بادئة شائِعة، تُ 

عة ة متنَوّ َمْجموعاعيَّة لإلشارة إلى في اللِسانيَّات ااِلْجتِم يُْستَْخدمُ الذي  diatype حُمْصطَلَ  الَكالم. وهناك

ة َمْجموعمن اللَُغة الُمَحّددة َوفقاً اِلْستِخدامها أو الغرض منها. وبالتالي فإنه يتناقض مع اللهجة، وهي 

 اإلقليميَّة أو ااِلْجتِماعيَّة.  لغاتعة من التنوّ مُ 

diachronic : dîrokî .nawzemenî . تَعاقُبي( تَاِريخي(  
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فرديناند  مهن للتَْحقيق اللَغِوّي الذي قدّ الَزَمنيين الرئيسييَ عدين البُ  أحدُ )إغريقية بمعنى "عبر الزمن"(. 

مراحل  ُمْختَلَفتَاِريخيَّة، في  ِدراسةاللُغات  ِدراسة، يعني Ferdinand de Saussure دي سوسير

ْرفيَّة ونَْحِويّة ودَّالليَّة. ُمْختَلَفنموها عبر التَاِريخ، في مستويات لَغِويّة  ُمقابِله ة، من َصوتيَّة وصَّ

 (.ُمني)التَزا

diachronic linguistics: zimannasîya dîrokî. zmannasî nawzemen.  ُالتَاِريخيَّة اللِسانيَّات   

بَمْعنى الوقت(. وصٌف منهجيٌّ لجميع التغييراِت اللَغِويَّة عبر الَزَمن، من عوامل  chrónos)التينيَّة  

ْرفيَّة والتها ايَّة، في كافة ُمستويلَغِويّة داِخل وتيَّة والصَّ َغي رات  لعوامل نَْحِويّة والدَّالليَّة، ومن تَ الصَّ

 خاِرجيَّة، من ثقافِية وسياسيَّة واِْقتِصاديَّة وثقافِية وغيرها.

diachronical: dîrokan . التَّأِريخية 

ر كل  إلى تَ  يُشيرُ يما يتعلق بالَزَمن. اللَُغة ف ِدراسةطَريقتين لالإحدى  مات اللَُغة، والَعالقَة ِسمة من سِ  طَو 

 ة عبر الزمن.ُمْختَلَفبين األَْشكال الحاليَّة واألَْشكال السابِقة من خالل تغييراتها ال

diachrony: dîrokî . التَّأِريخي 

رهالنَْوع من اللَغِويَّات التَاِريخيَّة التي  F.de Saussure سوسير ح قدَّمهُمْصطَلَ  الُجَدد  النُحاةُ  طوَّ

Neogrammarians  ر األَْصوات تَ  ِدراسةعشر، كانت ترك ُز على في القرن التاسع  .طَو 

diacritic : taybetmendî (التشكيل )عالمات الُمَمايَزة .  

وتيَّات و diakritikós)إغريقيَّة  خط، يعني إضافة عالمة إلى رمز لتغيير ِعْلم البَمْعنى ُمَميّز(. في الصَّ

ثل: ^ `^ وما إلى ذلك( . يُْمِكن ن مة )مُمْختَلَفكنات الللَ في ان عالمات التَْشكيل نُْطقها. تتضمَ طَريقة 

 تَْحديدة، ولُمْختَلَفال األصوات لتمييز وضع العالمة فوق الرمز أو تحته أو قَْبلَه أو بعده أو من خالله.

 ..... ،è، é، ê، ç، ö: المثال سبيل على .المميزة الصوت قيمة

diaeresis: veqetandin  ّالنُقطتان(َعالمةُ الفك( .  

 م الَمْقطَع الواحد إلى َمْقطَعين.يقس  ففجوة(، إحداث أي تجاورة )من الصوائِت المُ  َصوتيَن فصلُ 

diahyponymy: hevwate . فرادُ . التَ  الُمشتََرك الدَّاللي  

بَمْعنى تحت ااِلْسم(. الَعالقَةُ الدَّالليَّةُ األُنموَذجيَّة، ترتبط بواسطة ِسمة  ónyma +hypó )إغريقيَّة 

ُمْشتََركة. في الَمجال الدَّاللّي "َعالقَات القرابة" يتم تَْمييز تَْعبيرات األم، واالبنة، واألخت من خالل 

 زة ]أنثى[.بِمي وبنت األختة ِميزة ]الَعالقَة الُمباِشرة[ من ذلك: تَْعبيرات العمّ 
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diadichotic listening: guhdariya axftine  الكالماستماُع .  

وتيَّا من الدماغ في ُمعالَجة الَكالم أو  مدى ُمشاركة كل  قسم   تَْحديدت لتقنيَّة تجريبيَّة تُْستَْخدم في الصَّ

 الُمتنافسة على كل  أذن.ن في وقت واحد مع الُمَحف زات تقديم الُمْستَِمعي األَْصوات األخرى. يتم  

dialect : devok . zarave(zarawe)  . لَهجة 

اً)فِئات اً)ُجْغرافيّاً( أو اِْجتِماعيَّ ع لَغِوّي ُمَميّز إقليميَّ نَوّ بَمْعنى اللَُغة ُمْشتََركة(. تَ  diálektos)إغريقيَّة 

 اللهجات تختلف. حدَّدةمُ  اجتماعية طبقة أو مةأُ  أو إقليمية ةَمْجموع أعضاء بها يتحدث إذوطبقات(، 

 . القواعد في( غالباً ) و والمفردات النطق في بعضها عن

، جيني وتَاِريخي، يجب اعتبار اللهجات أقدم من اللُغات الِمْعياريَّة نظورِ إذا نظرنا إليها من مَ 

ر التَاِريخي. بماأن يُنظر إليها على أنَّ  بالتالي، يُْمِكنو  ابَسبب تقاليده -اللهجات  أنَّ  ها ُمنَعْكس للتطَو 

فَهيَّة وعدم تَ  هي "أكثر طَبيعيَّة" من اللُغات الِمْعياريَّة، فهي مناسبة بَشكل خاّص اِلْختبار  -ْوحيدها الشَّ

النُحاة الُجدد و عند كلٍّ من البنيويينالفرضيَّات اللَغِويَّة حول العمليَّات التَاِريخيَّة، كما هو واضح 

(Neogrammarians .)ااِلْجتِماعيَّة. من خالل التركيز  في اللسانيَّاتاللهجات  ِدراسةزاد االهتمام ب

 وغيرها من مثل هذه المسائل. ، ةُمْختَلَفوطبقاتها وفئاتها الة للَهجة ُمْختَلَفعلى ااِلْستِخدامات ال

 ألسباب شاعتلهجات،  هي القياسية والمعيارية للغة، يعّد معظُم اللغويين المحدثين أّن األشكال

 .وسياسية أو دينية أو ثقافية أو عسكرية اجتماعية

dialect continuum: berdewama devokê . اِتّصاٌل لَْهجي  

لوصف ِسْلِسلَة من اللهجات الَمْنطُوقة في جميع أنحاء  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ لَُغة ااِلْجتِماعي، ِعْلم الفي 

 الَمْنِطقة .

dialect dictionary: ferhenga devokê . قاموُس اللهجات 

ع الُجْغرافّي التوزّ  ِدراسةالتي ركَّزت على  -"  geolinguisticsكان من نتائج "اللِسانيَّات الُجْغرافيّة

ة، لتكون ُمْختَلَفع اللُغات في مناطق العالم التوزّ  إعداد األطالس اللَغِويَّة التي تصفُ  -للَّهَجات لَُغة ما

ع الالنهائي للَُغة ما، وعدم نَوّ ثبات التَ حاولة إلاللهجات الحيَّة للَُغة ما. وكان ظهورها مُ  بذلك ُمرشداً إلى

وتيَّة. ُمَحّددة في تَغيّ  خضوع اللَُغة لمعاييرَ  ى أهميَّة الَمسح الُجْغرافّي في اكتشاِف تتجلّ راتها الصَّ

ْرفيَّة والتَْركيبيَّة  وتيَّة والصَّ  والدَّالليَّة.الَخصائِص الصَّ

dialect geography: erdinîgariya(ceografîya) devokê . ُجْغرافيا اللهجات 

ْحقيق في التَّْوزيع الُجْغرافّي للظواهر اللَغِويَّة. في ُجْغرافيّا اللهجات، لهجة، يُعنى بالتَّ ِعْلم الفَْرٌع من 

وتيَّة، وال رفتْستَْخدم النُهج الصَّ ة الشاملة من المواد في َمْجموعال والُمْعَجميَّة. إنَّ يَّة، والنحويَّة، صَّ
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فَويَّة الُمَسجَّ ، َمْكتوبةالجالت س  ال لة َصوتيّاً، تَشك ل أساَس التَْحليل الُجْغرافّي اللَغِوّي. ثم والبيانات الشَّ

لة في َشكِل خرائط لَغِويّة )تُعرَ  اللَغِوّي( التي رسم خريطة اللهجات، األطلس من ض البيانات الُمسجَّ

الس مات الفرديَّة من خالل العواِمل الخارجيَّة )التَاِريخيَّة،  هَْيَكلتسه ل تَْفسير التَّْوزيع الُجْغرافّي الُمَحّدد و

 والثقافِية، وااِلْجتِماعيَّة(، باإلضافة إلى العواِمل الداِخليَّة للغة.

dialect mapping: karteya devokan   َهجات.لَ ريطةُ الَّ خ  

 كل  بلة اللَغِويَّة ذات الصِ  البيانات اللَغِويَّة على الخرائط في توجيه البياناتِ  تَْمثيلالطُُرق األساسيَّة ل لُ تتمثَّ 

خطوط ُحدوديَّة حول المناطق ذات الس مات اللَغِويَّة نفسها. يُْمِكن  من األْحَداث بالنقاط أو لرسمِ  َمْوِضع  

وتيَّة أو يستوالمُ رسم الخرائط إلظهار  ات اللَغِويَّة الفرديَّة )على َسبيِل الِمثاِل، خرائط اللهجات الصَّ

ة من الس مات التي تعطي نظرة عامة تراكميَّة َمْجموعالَصرفيَّة أو الُمْعَجميَّة أو النَْحِويّة( أو إلظهار 

 شامل للخصائِص اللغويَّة لَمْنِطقة لَغِويّة كاملة. تَْمثيلللتَّْوزيع الُجْغرافّي. األطلس اللَغِوّي هو 

dialectic: gotûbêjî  َدليَّة .ج  

دل، تنطوي على ثيرة للجَ المُ  للنقاطِ  َصحيحالجدال ال ِدراسة بَمْعنى مناقشة(. dialektik)إغريقيَّة  

رها أرسطو وأفالطون الكتشاف الحقيقة، في العصور الوسطى،  تََّوسَّعت هذه طَريقة لحوار، طوَّ

 دليَّات كوسيلة من وسائل اإلدراك. الجَ 

dialectology: devokzanî . zarawenasî .  َّلهجاتِعْلم ال  

ات اللِسانيَّات م والقواميس القديمة، إلى بدايلهجات، باِْستِثناء بَْعض الَمعاجِ ِعْلم الع أصل يُْمِكن تتبُ 

ةنة في القرن التاسع عشر. التَاِريخيَّة والُمقارَ   جات ارتقت وأصبحت اللَُغة الرسميَّة للبالد.هَ ل ثَمَّ

أحَد ة والبَْحث عن مناطق لهجيَّة ُمَحّددة يمثّل ُمْختَلَفإن ااِلْنتِشار الُجْغرافّي لألَْشكال واألصناف ال 

ِعْلم ْستِخدامها كُمراِدف لـ "اللهجات )غالباً ما يتم  فهمها واِ  اَمجاالت االهتمام التي تتبعها ُجْغرافي

لهجات"، إّن اللهجات واألطلس اللَغِوّي يتوقَُّف على الطُُرق الُمْستَْخدمة في تَْجميع بيانات اللهجات. ال

"التَجانُس"، إذ يجد  واضحاً في اً ت بيانات اللهجات الُمجمّعة نقصلاِلْفتِراضات األصليَّة، أظهر خالفاً 

من الُحدود اللَغِويَّة الُمتقاِطعة والمتعاِرضة. فليس بالضرورة أن تتطابق الُحدود  اً كبير اً المرء عدد

 اللهجيَّة مع الُحدود اإلدرايَّة والُجْغرافيّة.

dialogue system: pergala hevpeyvîn (giftugo . wtuwêj).  ِوارظاُم الحِ ن  

ةعالَجة اللُغات الطَبيعيَّة، في مُ  ماح للُمْستَْخدم الحوار مع ُمْستَْخدم بشري، لغرِض السعلى ظام يقوم نِ  ثَمَّ

طوير للتَّ  اً وار محورم خبير. كانت أنظمة الحِ ظام  بَرمجي مثل قاِعدة بيانات أو نِظابالوصول إلى نِ 

الة وبالتالي تتجنَّب الحاجة الُمعتادة للتَْدريب.الُمكثَّف ألنَّ   ها توف ُر للُمْستَْخدم واِجهَة مألوفة وفعَّ
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diaphone : dudeng (نطٌق ثنائيالدايافون) .  

 هَجتين. احد في لَ النُْطق للفونيم الو عاتُ وّ نَ ت

diasystem: du pergalî . نََسٌق ثُنائي 

 أو تَْشفيرل إعداده تمَّ  لغويٌ  تحليلٌ  هو دةالمتعد   النحوية القواعد أو اللغوي النظام لهجات،ِعْلم ال مجال في

 . يةهَْيَكلال االختالفات تعرض بطريقة الصلة ذات األصناف من ةَمْجموع تَْمثيل

 عام بحثية ورقة في diasystem حُمْصطَلَ  Uriel Weinreich اللهجات وعالم اللغوي صاغ

 لهجاتِعْلم ال إلى البنيوية اللغوية النظرية في التقدم توسيع كيفية الستكشاف مبادرة من كجزء 2614

ين أو أكثر مع التشابه ظامين لَغِوينِظام يقوم على وضع نِ هو . اللهجات عبر اللغوي التباين لشرح

ب ق هذا الَمْفهوم اُخل أو ااِلْختاِلفات بينهما. طُ دي، أو التَ هَْيَكلظام دياسي يَعْكس التشابه الزئي تحت نِ الجُ 

وتيَّة الُمتداِخلة دة بدايةً على وصف األنظمة الصَّ على َسبيِل الِمثاِل: اختالف ، في مواقِف لَغِويّة ُمتََعد 

 جاورة وُمتعايشة، داِخل ُمْجتََمع الَكالم.جاورة، رغم كونها مُ المُ  اللغويَّة األَْنواع

diathesis: rewşe . حالة 

وت )النَِشط، السلبي، الُمتََوس ط( وكذلك ُمْصطَلَ بَمْعنى حالَة(.  diathesis)إغريقيَّة   ح من اليونانيَّة للصَّ

الت العاديَّة األخرى التكافؤيَّة مثل التَْطبيقيَّة .  بالن ْسبِة إلى التََّحو 

 بتكافؤ أو ةُمْختَلَف فرعية يةتصنيف إطارات في الفعل نفس استخدام يمكن عندما الفعل تناوب يحدث

.  مقابل"( تفاحة" الكائن مع ، متعدفعل  هو أكل َحيثُ " )التفاحة وائل أكل"  في الحال هو كما ،ُمْختَلَف

 فعل باستخدام. المعنى في بسيط اختالف لهما يكون ما عادة(. الزماً  األكل يكون َحيثُ " )وائل أكل"

 .الجملة معنى تغير ال أو تغير قد التي العبارة وسيطات موضع تغيير أيضاً  للمرء يمكن ، واحد

dichotomy: du parçeyan . du beşî . dwlîzm . du pajî . du lqî .  ٌَع ثنائيفَر  ت  

بَمْعنى قسمان(. ثنائيَّات ُمتعارضة وضعها دوسوسير، مثل: لَُغة/ َكالم،  dichotomía)إغريقيَّة  

 تَاِريخي/وصفي، كفاءة/ أداء.

dictionary : ferheng . قاموس 

. ("قول" بمعنى ، dictio من ، الوسطى العصور في الالتينية "dictionaries "  من مشتقة )الكلمة

 ما وغالباً  الكلمات، لمعاني تعريفات على ويحتوي. أبجدياً  مرتبة لغة كلمات على يحتوي كتاب هو

 . االشتقاقية التفسيرات ببعض مصحوبة تكون
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 ُمْختَلَفهناك عدة أنواع من المعجمات، من معجمات لغوية عاّمة، وأخرى تخصصيّة في 

األحجام الكبيرة والمتوسطة  ُمْختَلَفصات من فيزياء وكيمياء وطب وتربية وغيرها. ومن التخصّ 

 والصغيرة والجيب.

didactic : perwerde . fêrkarî .  َّة(الديداكتيكيَّة)تعليمي   

اللَغِويَّة، ة المخابر بُمساِعد أكمل وجهلَُغة للقيام بواجبه على ِعْلم الطط التي تؤه ُل مالبرامج والخُ هي 

بل الحصول على المعارف سُ  النَّْفسيَّة وااِلْجتِماعيَّة والتربويَّة، لينيرَ  الُعلُوميتصل هذا الَمجال ب

 والمهارات.

diffuse : belavkirin . ُمْنتَِشر 

وت التي أنشأها ِعْلم في نظريتهما في Halle  هالو Jakobson جابسون إحدى ميزات الصَّ

ُف األَْصوات الُمْنتَِشرة بَشكل َمْفَصلي وطبقي، ْعبيرمع ااِلْختاِلفات في َمكان التَّ  ْصوات، للتعاُملاألَ  . تُعرَّ

وتيَّة في  اً ي الفَم، وتركيز  ُمْنَخفِض نسبيّ مثل تلك التي تنطوي على تضيق بعيد نسبياً ف من الطاقة الصَّ

وتّي.   .دق  عَعْكسها التَّ األَْجزاء غير الَمْرَكزيَّة من الطَّْيف الصَّ

diffusion: belavbûn  .النَِّشر 

ياَدة اِْستِخدام لَُغة أو َشكل لَغِوّي في واللَغِويَّات التَاِريخيَّة لزلَُغة ااِلْجتِماعي ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

، يقوم على شرح نَظريَّة ااِلْنتِشار تَْحديدأنحاء َمْنِطقة على مدى فَْتَرة من الَزَمن. على وجه ال جميعِ 

وتّي من خالل ُمْفَردات اللَُغة، مع التأكيد على أنها تنتشر  الُمْعَجمي، الطَريقة التي ينتقل بها التغيير الصَّ

د. مُ  ُمَعدَّلبَشكل تفاُضلي وتدريجي من خالل الَكلِمات التي تُطبَّق عليها، وليس بطَريقة "شاِملة" في  وحَّ

ثين بإدخال تغيير في حديثهم؛ ويستخدمه َبْعضٌ  يقوم بَْعض ر ومتَِسق أكثر من تكر  آخر بَشكل مُ  الُمتََحد 

 .بعضوتتأَثَّر بَْعض الَكلِمات باآلخرين؛ 

digital: dîjîtal . çendayetî . َرقمي  

، غالباً كقيم مستقلة مميزة األرقام يستخدم نظام هو البيانات الرقميةبَمْعنى إصبع(.  digitus)التينيَّة  

االختالف   .النظام التماثلي وهو يختلف عن 2و 2المعتمد على القيمتين  في العد   للنظام الثنائي يُشيرُ ما 

الزمن  َحيثُ سعتها أو قيمتها وكذلك من  َحيثُ بين النظام الرقمي والتماثلي يكمن في نوعية اإلشارة من 

ذ أي قيمة في زمن مستمر وغير متقطع بينما الرقمية ال الذي تشغله. فاإلشارة التماثلية يمكن أن تأخ

 .تأخذ إال إحدى القيم المتعارف عليها في النظام ضمن أزمنة مستمرة أو متقطعة

digital communication: pêwendiya çendayetî . َرقَمي  اِت صالٌ    

بة التَّماثليَّة، على َعْكس اآلالت الحاسِ قميَّة التي تعمل بة الرَ قتَرٌض من َمْفهوم اآلالت الحاسِ ٌح مُ ُمْصطَلَ 

تطوير هذا التعيين لاِلت صال اللَْفظي  ات كأرقام. تمَّ َمْعلُومال تَْمثيلعارضة نعم / ال وعلى على أساس مُ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9


كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
168 
 

على النقيض من ااِلت صال Watzlawick   . (1967)القائم على لَُغة اإلشارة التَقليديَّة اللَْفظيَّة بواسطة

مث لها )ااِلْستِثناء هو الُمحاكاة مع الحقائق التي تُ  التَّماثُلي، فإن العالمات أو "األَْسماء" ال تحمل أي تشابه  

وتيَّة(. التواُصل الرَ  ْستَْخدم صيغةً َمْنِطقيَّة إلنتاج َعالقَات  نَْحِويّة ُمَعقَّدة، . تقمي يخدُم نقل الَمْعِرفةالصَّ

 لتوصيِل الَعالقَات اإلنسانيَّة. واضحةُمتباينة  الالتْقر إلى دَ ها تفتولكن

diglossia: duziman  . ااِلْزِدواجيَّةُ اللَغِويَّة  

لَغِويَّات ااِلْجتِماعيَّة لإلشارة إلى حالَة ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى لغتان(.  di+glossa)إغريقيَّة  

ة ُمِميّزة من الوظائف َمْجموعمنهما  لَُغة ُمْشتََركة في ُمْجتََمع الَكالم، لكل  ين من ُمْختَلَفيَْحُدث فيها نَْوعين 

. (L( ونَْوع ُمْنَخفِض )Hاللَغِويَّات ااِلْجتِماعيَّة عادةً عن َصْنف عالي ) ُعلماءث ااِلْجتِماعيَّة. يتحدَّ 

هذا الِصنف لذا يتمتع ، ةدودور الِعباالِصْنُف العالي يشمل اللغات الرسميَّة المتداولة في اإلعالم والتعليم 

حادثات العائليَّة، وغيرها من األَْنواع الُمْنَخفِضة في اِْستِخدامها بالمُ  تميلُ بينما ؛ عاليةَمكانة اِْجتِماعيَّة ب

َخفِضة: ُمنْ الة: الفصحى الكالسيكيَّة؛ عاليالِل، اللغة العربيَّة )اً. على َسبيِل الِمثااألماِكن غير الرسميَّة نسبيّ 

أحد األمثلة على الوضع الثاُلثي هو اِْستِخدام اللَُغة الفرنسيَّة والعربيَّة الفصحى والعربيَّة العاِميَّة(. 

 ".Lخر "اآل" وHتَْصنيف األول والثاني من التَْصنيف " تمَّ  َحيثُ العاِميَّة في تونس، 

digraph : dutîpe   َالُمْزَدِوج أو الُمَضعَّف. رفُ الح  

وتيَّات / ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ )إغريقيَّة بَمْعنى اكتب(.   َخط، لإلشارة إلى َوْحَدة رسوميَّة ِعْلم الصَّ

حرف يعامل كظام، على َسبيِل الِمثاِل، ]و[ تجمع بين اثنين من الرموز ليعملوا كُعْنُصر واحد في الن  

  .بحسب الموقع والحالة حرف معتلأحياناً كو َصحيح

 تَْمثيلأي إلى أي تََسْلُسل من حرفين كَصوت واحد.  digraph يُشيرُ هَجاء، وال قِراءةال ِدراسة( في 0)

 .ُمَركَّب في الِكتابَةرمز  هو، ف]∫[لـ ‹ sh›في اإلنكليزيَّة:  من ذلكفونيم واحد من خالل حرفين، 

diminutive: biçûker . تَْصغير 

لإلشارة إلى عالمة بَمْعنى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ خفيف(. بَمْعنى تَ  deminuere)التينيَّة  

ْرف"تَ  ةيزيَّة، من ذلك في اللغة اإلنكل. يَّة أو ُمْعَجميَّةصغير"، باِْستِخدام طرائق صَّ زوائد صرفيّة تحمل  ثَمَّ

، (booklet) (te-):(cigarette) , ( et-) : لواحق ُمَعيّنة  إضافة مثلأو التصغير، من  قَليلداللة الت

في اللغة العربية  .. (-mini )(mini-vac) ادئة مثلإضافة بأو ب.  (billie , kitty) ( ie / -y -)و

صرفية تدل   لواحقفي اللغة الكردية هناك  ستخدم وفق شروط معينة.هناك صيغة للتصغير"فُعيَل" تُ 

 ,dasok  hevalko, baxçe, keҫik من أمثلة ذلك  (ik /- uk / -ok , -o ,-ê ,-ç-). مثلعلى التصغير، 

ding-dong theory : dîmaneya ding-dong  . نَظريَّةُ دونغ دنغ 
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وت( والَمْعنى.   ِدراسةمن النظريَّات الُمتعل قة ب ْبط بين الَرمز)الصَّ أصول اللَُغة. تقوم النَظريَّة على الرَّ

 يطة، فنتَجت أَْصواتاً تلقائيَّةالَكالم نشأ بَسبب تفاُعل الناس مع الُمَحف زات الطَّبيعيَّة والبيئيَّة الُمح فترى أنَ 

 .اتلة َمْحدودة في اللُغَ مثمثل هذه األأّن . إال  ...(ْم دَ  مْ دَ  ، )مثل: قرقر، بعبع،َعْكست البيئة بطَريقة ما

diphthong : du pevdeng َركَّب" أو "نَْغمةٌ ُمْزَدِوجة"ائِت مُ إدغاٌم "ص .   

وتّي للصوائِت على  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى َصوتان(.  díphthongos)إغريقيَّة  في التَْصنيف الصَّ

كين ُمتجاورين ر الخاّصة بها، هو مزيج من َصوتيَ أساس طَريقة التَْعبي  داِخل نفس الَمْقطَع. بن ُمتََحر 

مقطع  وفي انسيابياً يكون الالفظ بينهما  ب يتألَّف من صائتين بسيطيَنالمركَّ  أو المصوت المزدوج

فتحة  (بَْيت.(ساكنة واو تليها فتحة) يَْوم)في اللغة العربية الفصحى،  أمثلتها محدودةواحد.  لفظي

ثم   //e في موضع التلفظعبارة عن حركة يبدأ  ، /teɪk/ التي تلفظ take اإلنجليزية في .ساكنة ياء ثم

  .  //ɪ يتحرك اللسان بانسيابية وبدون انقطاع في اللفظ نحو الموضع النهائي وهو موضع

diphthongization: du deng . ائِتيَّة(ُمزاوجة ص  اإلدغامي( 

باً.الّصائِت الُمْفَرد ص يرورةُ صَ  وتّي الذي  ائِتاً ُمَركَّ لتهو التََّغي ر الصَّ فيه الصوائِت البَسيطة  تَحو 

ل في النُْطق أو الضغط (، وذلك بَسبب حدوث تَ diphthongsرة )تََّغيّ )الطويلة( إلى صوائِت مُ  َحو 

وتّي .   الصَّ

وتيَّة الُمتََعد دة عند تشغيل الصوائِت الُمنفَِصلة في الَكالم السريع في ما تتَشكَّ اً غالب ُل الَمقاِطع الصَّ

الحال في األمثلة اإلنجليزيَّة  يوحدويَّة، كما ه diphthongsأثناء الُمحاَدثة. ومع ذلك، هناك أيضاً 

كيَ َصوتيَ  diphthongs تَْخدمُ يُسْ ُمْفَردة .  من قِبَل الُمْستَِمعين كأَْصوات   تُسَمعالسابقة، والتي  ن ن ُمتََحر 

  إِلْجراء َصوت الَكالم. في َمْقطَع واحد  

 الحال هو كما ، مقطع نطق أثناء ر بشكل جيد فييتغيّ  كتحر  مُ  وتعلى صَ  يدل   حُ ُمْصطَلَ فهذا ال

 حروف من اإلدغامات تمييز يتم   وبالتالي. المستديرة أو العريضة أو الواسعة اإلنجليزية الكلمات في

 . monophthongs باسم. الصوتيات أخصائي قبل من إليها يشار والتي ،( catمثل: ) البسيطة العلة

dipodism : wekheviya awaz  تماثُل النبرتين(الدايبوديَّة(.  

 سيتيَن . ئئيَرة الَزَمنيَّة بين نبرتيَن رتماثُل الفَتْ 

direct : rasterast . raste uxo . ُمباِشر 

في  لَ الذي يُْمِكن أن يعم ،نَْوعين من الَعناِصر صف النَْحِوّي لإلشارة إلى أحدِ في الوَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

َمل مثل الرجل غير ُمباِشر. تتضح الَعالقَةُ بين االثنين من خالل جُ  يُسمَّىفِْقرة مباشرة، واآلخر  هَْيَكل

م الرجل؟( والصبي هو الكائن غير يكون الكتاب هو الكائن الُمباِشر )ماذا قدَّ  َحيثُ ، اً أعطى الولد كتاب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B1
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ُمباِشراً  اً اِشرة تتطلب كائنالُمباِشر. الكائن الُمباِشر هو أكثر َمْرَكزيَّة في بنية الفِْقرة، واألجسام غير الُمب

 يرتبط به )قارن : أعطى الرجُل الولَد(. 

الطَريقتين الرئيسيتين لَعْكس ِخطاب  تَْحديدبين الُمباِشر وغير الُمباِشر لالمعاَرضة تُْستَْخدم كما ( 0)

"هل هو  مثل:نَْحِوّي،  التَْعبير الُمباِشر إلى اِْستِخدام الَكالم الفِْعلي، بدون أي تَْعديل   يُشيرُ الَشْخص: 

ؤال غير ُمباِشر.فه، ما إذا كان قادماً فيقادم؟" سأل جون ُسؤاالً ُمباِشراً، في حين أن جون سأل   ذا س 

عن  ُمْستَقِل   فيها إنشاء َمْرِجع بَشكل   دَّاللة، يُستخَدُم الَمْرِجع الُمباِشر للحاالت التي يتم  ِعْلم ال( في 3)

 الَمْعنى. 

direct method: rêbaza rasterast . طَريقةٌ ُمباِشرة 

L. Sauveau (1826-1907 )تطوير طَريقة تدريس اللَُغة الناتجة من الطَريقة الطَبيعيَّة إلى  يُنَسبُ 

 في ستينيَّات القرن التاسع عشر.

وليست ِكتابَة. واعتمد  َكالمٌ  . ورأوا أن اللَُغةَ يالِكتابوليس  ،ز السلوكيون على الَكالم الشَّفَويركَّ 

على الطالب  وعليه يجبالتَْحليُل اللَغِوّي على الَكلِمة الَمْنطُوقة أكثر من اعتماده على الَكلِمة الَمْكتوبة، 

د بالثروة ة األولى في تدريس اللُغات األجنبيَّة )قَْبَل التزوّ . أصبحت المهمَّ قِراءةِعْلم الأوالً، ثم يت مَ أن يتكلَّ 

كت األساليُب قة القصوى. شكَّ لوصول إلى الد  لوتّي وأَْشكال البنية، توخيَّاً ن من الن ظام الصَّ ( التمك  اللَغِويَّة

التَّواصليَّة الحديثة لتدريس اللَُغة في األساس النَّظَري والتقنيَّات الخاّصة بالطَريقة الُمباِشرة، بما في ذلك 

وعدم تركيزها على الكفاءة ااِلْجتِماعيَّة  ،َعمليَّةتجاهلها للاستراتيجيَّاتها الُمتمحورة حول الُمعل م، و

 والنَّْفسيَّة، وما إلى ذلك .

direct object: bireserê rasterast . َمْفعوٌل به ُمباِشر 

 اً َمْوِضعيَّ يَّاً أو َصرفللَُغة، التَْعبير عنها بحسب طبيعة االَوظيفةُ النَْحِويّة في اللُغات ااِلْسميَّة التي يُْمِكن، 

ُمباِشراٌ أم  اً مد على ما إذا كان الفِْعل كائنتعديَّة واألفعال الالزمة يعتالتَْمييز بين األفعال المُ  يَّاً. إنَّ هَْيَكلأو 

في اللُغات التي أما الكائن الُمباِشر عادةً من خالل َمْوِضعه بعد الَموضوع،  تَْحديدغير مباِشر. يُْمِكن 

 . اً رةً بعد الفِْعل الُمَحّدد أيض، فيأتي ُمباشِ  SVOتعتمد ترتيب كلماتها وفق 

direct vs indirect discourse: axaftinê rasterast beramberî axaftinê ne 

rasterast . ِخطاٌب ُمباِشر ُمقابِل ِخطاٌب غير ُمباِشر  

)ِعباَرات، أسئلة، باإلضافة إلى أفكار أو رغبات( إما من خالل َشكٌل من أَْشكال إعادة سرِد الَكلِمات 

َكالم السابِق )سواء ياَغة. يعتمُد الِخطاُب غير الُمباِشر على الالُمباِشر أو من خالل إعادة الصِ ااِلْقتِباس 

لإلعادة. غالباً ما يترافق التغيير الُمباِشر في الِخطاب غير الُمباِشر بتغيير  قابالً  مأ اً تمام اً أكان معروف
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ها مقالةُ(، قالت إنّ  : )سأكتبُ من خالل الَزمنَعناِصر اإلمالء )الضمائر، األحوال( وفي بَْعض اللُغات 

 ة.ستكتب رواي

directionality : rêberî . اِت جاهيَّة 

وتيَّات ِعْلم الفي  د ااِلت جاه الذي يقوم فيه بِناء القدم بفحص َمجال الِمتريَّة، هي الَمْعلَمة التي تحد  صَّ

 ة اليمنى أو الَعْكس. من الحافَّ  اً من اليمين إلى اليسار، بدء اإلجهاد. قد يَْحُدث هذا

ا يُْمِكن إظهار ُعْنُصر ااِلت جاهيَّة الَعالقَة بين حواس ُعْنُصر  ُمْعَجمي، عندم الالت، تصفُ دَ ِعْلم ال( في 0)

 ما أنه ُمْشتَق من اآلخر.

directive : derhêner . تَْوجيهي 

ل غرضه األساسي في التَسب ب في توجيه الَشْخص إلى القيام بنشاط  ُمَعيّن. ( قانون الَكالم الذي يتمثَّ 2) 

بالحاجات فحسب، بل  تَحد ثالتَّوجيهات )مثل الطلبات واألوامر والَمحظورات( ليس من خالل ال تُنفَّذ

ة الُجَمل التَّْقريريَّة )في السرعة الندامة(، ُجَمل اإلرشاد )ممنَْوع التدخين(، التَْعبيرات اإلهليلجيَّة بُمساِعد

 )كابتشينو !، هنا!( ....

الَمْرَكزي الذي  في بَْعض نَماِذج التَّْصنيف النَْحِوّي لإلشارة إلى نَْوع من البِناء يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0)

ه كمُ  الكرة، الكرة  كلَ حور. على َسبيِل الِمثاِل: رَ يُشار إليه بالُعْنُصر األولي كَمْخَرج، والُعْنُصر الُموجَّ

 في المرمى.

disambiguation : zelalkirin . )تَْوضيح)َرفُع اللُْبس 

ح يوض   في اللَغِويَّات، والسيما في القَواِعد التَْحويليَّة، لإلشارة إلى تَْحليل   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

َعالقَة  تَْحديدض، على َسبيِل الِمثاِل. عن طَريق تعيين األقواس أو يَّة البَديلة لحكم الغامِ هَْيَكلالتَْفسيرات ال

 تَْحويليَّة. 

ياق اللَغِوّي أو  َعمليَّة(0) نتائج تَْوضيح الغموض الُمْعَجمي أو البِْنيَِوّي للتعابير اللَغِويَّة من خالل الس 

 َعناِصر خاِرج اللَُغة)كاإليماء(. 

discontinuous : bêdewamî(qûtkirin)  . ُمتقَط ع  

ْصوات ِعْلم األَ في في نظريتهما  Halle هالو Jakobson كلٌّ من ياكبسون ْستَْخدمها حٌ ُمْصطَلَ ( 2)

وتيَّة.  تْستَْخدم لتوصيف )ُمْستَِمر(،  عكسهلإلشارة إلى األَْصوات الُمْنتِجة بإغالق كامل للمسالك الصَّ

 ااِلْحتِكاكات، والصوائت، الخ
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االنقطاع إلى تَْقسيم البِناء عن طَريق إدخال َوْحَدة نَْحِويّة أخرى. يتضح  يُشيرُ ( في التَْحليل النَْحِوّي، 0)

نات غير الُمْستَِمرة من خالل الطَريقة التي يُْمِكن بها فصل الُجسيم في بَْعض األفعال  البِناء أو الُمَكو 

ف على أَْشكال الجذر العربيَّة من خالل  الفِْعليَّة من الُعْنُصر الُمْعَجمى، على َسبيِل الِمثاِل: يتم  التَّعر 

ك )مثل تَْحتَويالصواِمت التي  (. قَواِعد عدم ااِلْستِْمراريَّة : ك ت بها، ويُفَصل كل  منها بحرف ُمتََحر 

نات الُمنفَِصلة على نِطاق واسع ضمن  هي قَواِعد النحو الَمْنِطقي الذي يسمح بربط الَعالقَات بين الُمَكو 

، قواعد العطف، ِعدَّة أَْنواع )على َسبيِل الِمثاِل، قَواِعد النحو ، وقَواِعد الجر لهاواحدة؛  قاِعدة نَْحِويّة

 ....(.قواعد الوصف

discontinuous elements: tuxmên bêdewamî . َعناِصٌر ُمتَقَط عة  

ُض يعتراسطة ُعْنُصر آخر. الَعناِصُر اللَغِويَّةُ التي تنتمي إلى بَْعضها، ولكن تََسْلُسلها الَخطي يُكَسر بو

ن أن يمکد، عوالقا ذهلهاً فقًونه رات، إذ ألعبال ايکد هعوافي قت باوعة صعط  لمتقر اغيِر لعناصُِف اصو

 د فحسب. حن واوَّ علی مکورة لمُجات اناوَّ لمُکَل اتشتم

discourse: gotûbêj . axaftinê . wtebêjî . qise .)ِخطاب )َكالم 

َمْنطُوقة( أكبر من الُجْملَة، )والسيما الفي اللَغِويَّات لإلشارة إلى امتداد  ُمْستَِمر  للَُغة  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 موسع استخدام فهو أية. ُمْختَلَفى ِعدَّة تَْطبيقات ولكن ضمن هذا الَمْفهوم العريض، يُْمِكن العثور عل

 أو أدبي أو سياسي أو فلسفي موضوع حولأطروحة،  أو رسمي عرض أو المكتوبة، أو للغة المنطوقة

 . ديني

 يتم  . االجتماعية الممارسة من كجزء للتعبير صيغ أي الخطاب يتضمَّن النظرية، قد الناحية من

 مقال قصيدة، تكون قد. نثراً  أو شعراً  الخطاب يكون قد ، وهكذا. نيات المتحدثين تمييزها بحسب

 التفكيكي. في النقد في تمرين أو حوار جدل، جنازة، خطاب كتابي، تعليق سياسي، مسلك فلسفي،

  .نطاقاً  أوسع وآثار معاني حُمْصطَلَ ال هذا اكتسب ، األخيرة اآلونة

 وفي واأليديولوجي االجتماعي سياقها في الفعلي االستخدام في اللغة إلى حُمْصطَلَ ال يُشيرُ كما 

  .الخطابية بالممارسات يُسمَّى، بما  في العالم المؤسسية تتَْمثيالال

 دور في بالتحقيق بتلر، وجوديث والكان فوكو ذلك في بما ، ددالجُ  المفكرين من العديد قام

 االجتماعي. والعالم الذاتية بناء وفي السلطة عمليات في الخطاب من معينة أنواع

discourse analysis: şîkirdenewe wtebêjî (nivîstok)  الِخطاب)النَّّص(.تَْحليُل  

حات اللَغِويَّة والنَظريَّة )الَمْنِطقيَّة، ُمْصطَلَ ة من الِخطاب. بدافع من الُمْختَلَفالتَْحليالت لة لح تغطيُمْصطَلَ 

من قِبَل: الُمتََحد ث / هي العمليَّات . صالبِْنيَِويَّة، القَواِعد التَْحويليَّة( يُستخَدُم بَشكل متراِدف مع تَْحليل النَّ 

ِد  َجديد(، أصبح تَْحليُل الِخطاب َمجاَل تَْحليل  2671الكاتب، والُمْستَِمع / القارئ. وفقاً لفان ديجك ) ُمتََعد 
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صات منذ أوائل السبعينيَّات. م صيَّةالتَّخص  لَغِوّي ِعْلم الاألنثروبولوجيا وال: ن هذه االهتمامات التَّخص 

الَمعرفيَّة، وفَْلَسفة اللَُغة )نَظريَّة الفِْعل  الُعلُومثنوغرافيا التَّحد ث(، والذكاء ااِلْصِطناعي، وااِلْجتِماعي )ا

 .لنََمط(، واللِسانيَّات النصيَّةلَُغة النَّْفسي، علم اِْجتِماع اللَُغة )تَْحليل الُمحاَدثة(، البالغة )اِعْلم الالَكالمي(، 

اِعد اللَُغة إتقان قَو نَتيجة هوهذه النَظريَّة أن اِْكتِساَب اللَُغة وتعل مها  تبرتَعفي تَْعليم اللُغات، 

 لتَْحقيق الوظائف اللَغِويَّة. اً وتَوظيفها تواُصليَّ 

discourse attachment : girêdana axaftinê (nivîstokê)  ُْرفَُق الِخطاب)النَّّص( .م  

غماتية رالبافة رِ لمَعوارد اجة مذلی عمليةِ نَمرة إشالإل وار،لحل واالئدَ لِل افي تحلي مُ دَ لحٌ يُستخطمص

نات امن من نيوَّ مکن بير تستم ،لبالغيةت العالقان امط أي الستنبا ب. وهو يمث ل الَعالقَات اطلخكو 

 نية الِخطاب.ق بنَظريَّة بِ ما يتعلّ بعلى النَّص، في ضوء َمْعِرفة القارئ للخلفيَّة،  الِخطابيَّة التي ترتكزُ 

discourse grammar: rêzimane axaftinê(nivîstokê) . )قَواِعُد الِخطاب)النَّّص 

 ، ناحية من والمكتوب المنطوق اللغوي الخطاب تحليل من نشأ نحوي إطار هي( DG) الخطاب قواعد

 نيَ تنظيم مبدأين بين التمييز على اإلطار يستند. أخرى ناحية من الوراثية التعبيرات على والعمل

 في المعتمد للمنظوروفقاً  .الجملة بعد اللغوي بالتنظيم واآلخر الجمل ببنية أحدهما قيتعلَّ  َحيثُ  للقواعد

 الخطاب، وعالمات والتدخالت، االجتماعي، التبادل صيغ مثل اللغوية الوحدات تفسير يتم اإلطار، هذا

 لغةِعْلم ال نماذج من العديد في هامشية أكثر تكون أن إلى تميل والتي الجاهزة، التعبيرات من وغيرها

 . اللغوي الخطاب ةهَْيَكل فيمهماً  دوراً  تلعب أنها على السائد،

discourse in common sense entailment (DICE) :  

  axftin di têgihîştina hestê hevpar de (DICE)  ِس  الُمْشتََركالِخطاُب في إدراِك الح  

"اإلحساس العام بالعاطفة" للتعاُمل مع القدرة على التفكير  يُسمَّىنَظريَّةُ التَّعل ق بالحوار، تَْستَْخدم َمْنِطقاً 

ق بحل  النزاع بين موارد الَمْعِرفة الُمتاحة في ر َعالقَة َمْنِطقيَّة فيما يتعلّ ة. و يوف  ُمْختَلَفبمصادر الَمْعِرفة ال

ياقات الِخطاب في س ُمْختَلَفَغِويَّة بَشكل  الِخطاب، من أجل شرح كيفيَّة تَْفسير السالسِل اللأثناء تَْفسيِر 

 في األسفل( discourse representation theory)للتفاصيل ينظر في :  ة.ُمْختَلَفال

discourse marker: nîşana axaftinê(nivîstokê) . ّص( َعالمةُ الِخطاب)النَّ    

 ،في بِناِء الِخطاب. من بين هذه العالمات، التَْعبيرات التي تعاِدل ُجَمالً  اللَغِويَّةُ التي تساِعدُ األجهزةُ 

 dislاليسار إلى اليمينمن (، التَْركيبات النَْحِويّة مثل الخلع األيسر )interjection)التعجبيَّة  oh مثل: 

ocationة ُمتَكاِملالِعباَرات ال( وsyntactically  .عالمات إنَّ مثل الَمالِحق أو أََدوات ااِلت صال

الِخطاب لها وظائف عديدة، بَْعضها ُمتداِخلة. )أ( في ااِلْستِْمراريَّة، تُساِعُد على تنظيِم الدَّوران . )ب( 
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ام، عالمات الِخطاب أيضاُ إلى َمْوقِف الُمتََحد ث، )ج( أو الُمساعدة في تنظيم بنية الِخطاب بَشكل ع تُشيرُ 

 .أو نهايتها  هاتََسْلُسلإلشارة إلى بِدايَة الفقرات أو على َسبيِل الِمثاِل من خالل ا

discourse referent : lêvegerê axaftinê(nivîstokê)  َّةُ الِخطاب)النّص(.َمْرِجعي  

الفرد عند ُمْستوى ما  تَْمثيلالَجواز، ل ِدراسةفي  السيماأحياناً في النَظريَِّة الدَّالليَّة، و يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

على  تَْحتَويل مع الحاالت التي لتعامُ في ال رئيسي كمن التدُخل بين اللَُغة والعالم الخاِرجي. يُستخُدم بش

)للتفاصيل ينظر في :  نتج أَْنماطاً من الِجناس .ُجَملتين أو أكثر من األَْسماء في نفس العالم، ولكن تُ 

discourse representation theory )في األسفل 

discourse representation theory: dîmaneya nûnera axftinê.    الِخطاب تَْمثيلنَظريَّةُ  

 إنشاء تم .رسمي دالالت منهج ظل في المعنى الستكشاف إطاراً ( DRT) الخطاب تَْمثيل نظرية تعتبر

DRT بواسطة Hans Kamp بواسطة مستقل بشكل جداً  مشابهة نظرية تطوير تم. 2672 عام في 

Irene Heim اسم تحت ، 2670 عام في File Change Semantics (FCS .)استخدام تم 

 . الطبيعية اللغة فهم وأنظمة اللغوي لالمحل   لتنفيذ الخطاب تَْمثيل نظريات

 هناك. للخطاب للمستمع العقلي تَْمثيلال تَْمثيلل( DRS) الخطاب تَْمثيل هياكل DRT يستخدم

 ةَمْجموعو .المناقشة قيد كيانات لتمث   التي الخطاب مراجع من ةَمْجموع:DRS في أساسيان مكونان

يزرع الفالح مثالً في جملة ) .الخطاب مراجع حول تقديمها تمَّ  التي اتَمْعلُومال لتمث   DRS شروط من

 ،y و x ، للخطاب نيوجد مرجعا هنا. (y و x (، يزرع )y، أرضاً ) x)الفالح) : تمييز يمكن، أرضاً(

 مثل تعقيداً  األكثر لجملا في تعقيداً  أكثر العملية تعد   . يزرع، الفالح، أرضاً  للخطاب شروط وثالثة

 .والشرطية النفي على تَْحتَوي التي الجمل

discourse semantics: watenasiya axaftinê(nivîstokê) . )ِعلُم دَّاللةُ الِخطاب)النّص 

ُز على الَعالقَات الدَّالليَّة بين الُجَمل داِخل النَّص.نَْوع من الدَّالالت   في الخطاب دالالت نشأت التي ترك 

 لهذه كان. المفردة للجمل الرسمية المعنى اتنظريّ  على رتأثّ  التي المشاكل بعض لحل   محاولة

 التفصيلي الفحص أظهر. اللغة في األخرى" الجاذبة" والعناصر الضمائر بتفسير عالقة المشاكل

 السابقة الجمل من مةالمقدَّ  اتَمْعلُومال على يعتمد أن يمكن الخطاب في الفردية الجملة معنى أنَّ  للبيانات

 بين وللتفاعل الخطاب لسياقرسمياً  تحليالً  الخطاب دالالت طورت ، االعتماد هذا لتحليل. الخطاب في

 معنى أن هي الخطاب لدالالت األساسية الفكرة. فيه تفسيرها يجب الذي الخطاب وسياق الجملة معنى

 العناصر لتفسير الالزمة اتَمْعلُومال" المدخالت" خطابال سياق ريوف  . السياقات بين عالقة هو الجملة

 خطاب سياق اإلدخال سياق إلى إضافتها عند الجملة تنقلها التي اتَمْعلُومال تنتج ؛ الجملة في الجذابة

 .الخطاب في التالية الجملة تفسير في يخدمَ  أن يمكن" ناتج" أو َجديد
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discovery procedure : pêvajoya dozînewe   . إِْجراُء االكتشاف  

" على َعي نَة من اً أو "آليَّ  اً التي يُْمِكن تَْطبيقها تلقائيَّ  ة من التقنيَّاتَمْجموعلَُغة لِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ةاً. َصحيحنتج تَْحليالً نَْحِويّاً اللَُغة والتي ستُ  ت من خالل برزطوير مثل هذه اإِلْجراءات، محاوالت لت ثَمَّ

ين عديدين مثل بلومفيلد، إذ أصبحت الطُُرق والعمليَّات الُمْستَْخدمة في اللَغِويَّات البِْنيَِويَّة عمل لَغِوي

لة وتَْصنيفها، وَعالقَتها ببَْعض، بلَُغة عن طَريق تَْقسيم الفِئات األساسيَّة ذات الصِ  ،تسعى إلى "الكشف"

 ُمَعيّنة على أساس عدد  ُمَحّدد من الُجَمل.

 تَْحديدمكن أبداً ه من غير المُ نّ ، بدعوى أمن القَواِعد التَّْوليديَّة ةة في الصياغات الُمبك رنتقِدت بشداُ 

ه من غير المرغوب فيه البَْحث عن مثل هذا اللَغِوّي في اِت جاه تَْحليل ُمَعيّن. كما إنّ  العوامل التي تقود كلّ 

 الحصول عليها. يُْمِكن تقييم التَْحليل نفسه بغض النَّظَر عن الوسائل التي تمَّ  َحيثُ اإِلْجراء، 

discreteness : veqetandî . bigorî piçraw   ُمنفَِصل .

بَمْعنى ُمنفَِصل(. خاّصيَّةٌ تَْعريفيَّةٌ ُمقتَرحةٌ في اللَُغة البشريَّة )ُمتَناقِضة مع  discretus)التينيَّة  

ها ُحدود ُمَحّددة، بدون َخصائِص األنظمة السيميائيَّة األخرى(، يُْمِكن تَْحليُل َعناِصر اإلشارة على أنّ 

"ُمْستَِمر" أو غير ُمنفَِصل . د هو تقر إلى التقيَّ الن ظام الذي يَفْ  بينها. ترى أنَّ فيما تَدَُّرج أو اِْستِْمراريَّة 

وتيَّات لإلشارة إلى األَْصوات التي لها ُحدود واضحة ِعْلم الخاّص في  ح بَشكل  ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ  صَّ

وتيَّة أو الَمْفَصليَّة أو السَّ ُمْصطَلَ د في الاً، كما هو ُمَحدَّ نسبيَّ   معيَّة. حات الصَّ

disjoint reference: jêderê veqetandî . َمْرِجٌع ُمنفَِصل 

التَْعبيراِت الجوهريَِّة في الُجَمل الُمَعقَّدة التي ال تتوافُق مع َمْرِجعيَّات األَْسماء أو الدَّالالت  قِراءة

 الَمْوجودة في الُجْملَة. 

disjunction: veqetandin . )ْبط الِخالفي  أَْنفِصال)الرَّ

ٌح اُْستَْعمل في الَمْنِطق، ثم اُْستَْعمل كُجْزء من اللَغِويَّات ُمْصطَلَ بَمْعنى ُمنفَِصل(.  disiunctio)التينيَّة  

قة بربِط ُمقترحين بطَريقة تجعلهما في َعالقَة "إما أو النَتيجة الُمتعل   َعمليَّةإلى ال يُشيرُ والسيما الدَّاللة. 

رةٌ أو كان عمر ُمبك رأو"، على َسبيِل الِمثاِل، )سواء أكانت هنٌد  عتاد التَْمييز بين . من المُ (اً ُمتَأَخ 

ن قترحيَ من المُ  إذا كان أيٌّ  اً َصحيحل األول، يكون ااِلْختاِلف التَْفسيرات الشاملة والحصريَّة: مع الفص

ن أو غيرهما قترحيَ في حال كان أحد المُ  اً َصحيحاألخير، يكون ااِلْختاِلف  هما؛ مع هذاأو كليّ  اً َصحيح

، إذا اً سيكون ااِلْختاِلف السابق كاذب )ولكن ليس كليهما(. بموجب التَْفسير الحصري، لذلك،اً َصحيح

. في بَْعض اً َصحيحلشاِمل، سيكون ااِلْختاِلف راً. بينما، في ظل  التَْفسير ابك  رت هند وكان عمر مُ تأخَّ 

َوظيفتها األساسيَّة في تَْمييز  تتمثلُ  َعمليَّةلإلشارة إلى ح ُمْصطَلَ تكييف هذا ال األوصاف النَْحِويّة، تمَّ 

 َعالقَة تباين أو ُمقاَرنة بين البنى، باِْستِخدام َعناِصر تشبه الشرط مثل: أو، و، لكن. 
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disjunctive question: pirsa veqetandî . ُسؤاٌل ُمنفَِصل 

 ثَمَّةن، إما تتطلب اإلجابة بـ  نعم / ال، )هل ستأكل اآلن؟(. ُص الُجْملَةُ ااِلْستِْفهاميَّةُ في أسلوبيَ تتلخَّ 

أساليب لألسئلة ال يُْمِكن اإلجابة عليها بنعم أو ال)مثل: هل ستأتي اليوم أم غداً؟(. إن أسئلة الفصل هي 

 بهمة ولكن يُْمِكن في نفس الوقت تَْفسيرها على أنها نعم / ال .في الغالب مُ 

dislocation: hilweşandin . şlejawêtî . تَْفكيك . الَخلَع    

 دودحُ  خارج ، لجملةبا ملحقاً  أو ةحجّ  إما نالمكوَّ  كوني َحيثُ  الجملة بنية هو لعالخَ  الجملة، بناء في

مثال: )ذهب إلى  في كما، المكون تأجيل يتم َحيثُ  األيمن، الخلع: الخلع من نوعان هناك . الجملة

. )الخزينة ُسرقت ليالً(مهيتقد يتم   َحيثُ  ، األيسر الخلع أو ، تمَّ تأخير الفاعل َحيثُ ، (المزرعة هند وعمر

  .للتوضيح أو التوكيد الخلع يحدث ماغالباً 

dispersion : belavbûn . تََشت ت 

وتيَّات،  وتّي )مثل داِخل الَمجال لإلشارة إلى موقع الَعناِصر الُمتَناقِضة  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ في الصَّ الصَّ

وتيَّة  ِدراسةمن ال ظام النَْغمة(، كُجْزء  ة أو نِ ظام حروف العلّ نِ  الُمقاَرنة لحجم الَمخزونات الصَّ

 ة عن بَْعضها البَْعض. ُمْختَلَفوَخصائِصها. تميل األَْصوات إلى تعظيم المساحة الَمْنِطقيَّة الُمتاحة لتكون 

displaced articulation: bilêvkirin jicîhûwarkirî .   طُق الناِزحالن  

عن َمْوِضعها الُمحايد. مثال على ذلك حروف  اً فاِصل النِشطة بعيدك فيها المَ ِعباَرة َمْفَصليَّة تتحرّ 

 ع العلويَّة. إلى القواطِ  الشَّفَة السفليَّة لتصلَ  يتم  سحبُ  َحيثُ [، fاألَْسنان الفمويَّة ]

displacement : jicîhûwarkirin . اإلزاحة 

خاّصيَّةٌ ُمقتَرحةٌ ُمَحّددةٌ للَُغة البشريَّة )ُمتَناقِضة مع َخصائِص العديد من األنظمة السيميائيَّة األخرى(، 

ياقات تمَّ إزالتها من الوضع الُمباِشر للُمتََحد ث )أي أنه يُْمِكن أن ْستِخدام اللَُغة لإلشارة إلى سِ يُْمِكن اِ  َحيثُ 

 .اً خائف ، فليس من الضروري أن يكون الُمتََحد ث(خائفاً  كنتُ )إذا قال أحدهم  :مثالً يكون ُمشرداً(. 

dissimilation : ne wekhev(nekokî) .ُمخالفة 

وتيَّات برزَ ِعْلم الفي  عامٌ  حٌ ُمْصطَلَ بَمْعنى غير متماثل(.  dissimilis)التينيَّة   اللِسانيَّات  في صَّ

ن إلى ااِلْختاِلف، بأن نزعة َصوتيّن ُمتَشابِهي(، assimilation التَاِريخيَّة، َعْكسه الُمماثَلة )ينظر في:

مايز بين َصوتيّن ُمتَشابِهين بهََدف زياَدة نتائج التَّ  َعمليَّة، جاوراً ر َصوت َكالمي ليخالف َصوتاً مُ يتَغيّ 

تصبح  َحيثُ الذي تمارسه شريحة َصوتيَّة واحدة عند النُْطق بَصوت آخر، ب تَأثيرإلى ال يُشيرُ الوضوح، 

ت تجلَّ إذ ة. لوحظت هذه التََّغي رات في الِدراسات اللَغِويَّة التَاِريخيَّة، ُمْختَلَفهاً، أو أقلَّ تشابُ  األَْصواتُ 
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ة ال تحبذ اِْجتِماع األمثال، من فَْتَرة طويلة من الَزَمن . من ذلك أن اللَُغة العربيَّ على مدى  اتُ تَأثيرال

 مثل، تمطّى أصلها)تمطط(.

distinctive: taybetî . cîyawazî . ُمَميّز  

وتيَّة( الُمِميَّزة التي تعمل على تَْمييز الَمْعنى. distinguere)التينيَّة    بَمْعنى تَْمييز(. الَخصائِص )الصَّ

ة " بكسر القاف يأتي بمعنى الذروة،  ثَمَّةمثالً  تمييز صوتي صغير يمييز االختالف في المعنى بين " قِمَّ

 و" قُمَّة" بضم القاف يأتي بمعنى الحضيض أو النفايا.

distinctive feature: taybetmendiyê cîyawazî . ِسمة ُمِميَّزة 

وتيَّة الُمَحّددة للفونيمات، تعملُ  فِئةٌ  نات الصَّ على تَْمييز الَمْعنى. على النقيِض من الميزات  من الُمَكو 

ماُت الُمِميَّزة ميزات َصوتيَّة ذات صِ  وَصُف لة. في اإلطار البِْنيَِوّي، تُ الزائدة عن الحاجة، تَشك ل الس 

 ياكبسون فَهي. اقترحساِكن، شهو : ب((صوت مثل ٌم من الس مات الُمِميَّزة .الفونيمات بأنها ِحزَ 

Jakobson هال وHalle ((1956  ِمن اثني عشر ِسمة مؤلَّف في المعارضة الث نائيَّة،  اً عالميَّ  اً ظامن

صف جميع لُغات العالم. استند التَْمييز بين الس مات الُمِميَّزة على معايير ُمَحّددة سلفاً وتَْحليلها وَ في زة مي

/ مُ َمهموس، شديد/رَ مجهور/ مثل: َصوتيّاً.  ...ض. نخفِ خو، عال 

قائمة على فرضيَّة أن جميع البشر نفسياً وجسدياً على حد سواء،  ظريَّة الَخصائِص الُمِميَّزةنَ إنَّ 

ات أخرى من تَْطبيقات أخرى في مستوي ثَمَّة ْصوات البِْنيَِويَّة والتَّْوليديَّة.ِعْلم األَ هو َمْفهوم أساسي في 

 دَّاللة.ِعْلم الالَوصف اللَغِوّي، مثل األوليَّات الَدالليَّة، والتَْحليل التكويني، والتَْحليل الُمْعَجمي في 

distinctive feature theory:dîmaneya taybetmendiya cîyawaz.   نَظريَّةُ الس مة الُمِميَّزة

البنية الُعْنُصريَّة لألَْصوات اللَغِويَّة التي تستند إلى ظام لوصف ْصوات، تمَّ تطوير نِ ِعْلم األَ في 

 َخصائِص َمْفَصليَّة أو َصوتيَّة أو آليَّات إنتاجيَّة.

distinctiveness : cude . التََمي ز 

التي تتمكَّن من إبراز التباين  ،ت الَكالم )أو الِكتابَة(ميزافي اللَغِويَّات ألي ِميزة من  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وتيَّة والنَْحِويّة  لة" أو ها "ذات صِ وصف هذه التناقضات بأنَّ اً أو الدَّالليَّة. قد يتم  أيضبين الوحدات الصَّ

ة.   َوظيفيَّة أو ُمهمَّ

وت باعتباره حزمنظَ يُ  إذ كانتمَّ العثور على أول هذه اآلراء في نهِج َمْدَرَسة براغ،  ة ر إلى الصَّ

/، نَتيجة مزيج من  pمن الَخصائِص الُمِميَّزة َصوتيَّاً: مثالً في اللَُغة اإلنجليزيَّة يُْمِكن اعتبار َصوت / 

/ بما يتعلق  pفجاريَّة، إلخ. سوف تختلف الفونيمات األخرى عن / نْ االِ الميزات من األصوات الشفوية و
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فونيمات )مثل  ثَمَّةْصوات، ِعْلم األَ ات الُمِميَّزة لبواحدة على األقل من هذه الميزات. في نظريَّات الس م

p ،b الَجهر والهَْمس. َحيثُ ( هما من الَمْخَرجِ نفسه، لكنهما يختلفان في الصفات، من 

distinguisher : cudahî  . الُمَميّز 

مات الَمْعنى ة فَْرعيَّة من سِ َمْجموعَرة عن (، التي هي ِعبا2693في معاني التَْفسير لكاتز وفودور )

منهجي مثل  الُمَحّددة للتَْعبير. على النقيض من الس مات الدَّالليَّة التي تحدث بَشكل   قِراءةإلى ال تُشيرُ 

نهجي على الفرق المعنوي في أزواج الَكلِمات مثل الرجل: المرأة، بَشكل مَ  معارضة الِجْنس )التي تدل  

 العروس: العريس، الديك: الدجاجة(. 

ح أيضاً في اللِسانيَّات التَّْوليديَّة الُمبك رة كُجْزء من تَْصنيف ثنائي )مثير ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ 

نات الدَّالليَّة للمواد الُمْعَجميَّة. فالمميَّز هو الذي يميّز المُ للجَ  ة العناصر التي قد ن عن بقيَّ كوَّ دل( للُمَكو 

بهذه الطَريقة،  يتم  تحليل العناصردقة أكثر. على َسبيِل الِمثاِل، ده بعديدة ويحد   عان  متكون جامعة ل

ن المميَّز: ]يحمل َدَرَجة ]بالغ[، ]ذكر[، ]حيوي[ الُمكَ  هوالمحامي:   . . [. في القانون جامعيَّةو 

distributed : belavkirin  َْوزيع .ت  

وت التي وضعها كلٌّ من في نظريتهما في  Halle هالو Chomsky تشومسكي إحدى ميزات الصَّ

ُف األَْصوات في اتَْعبير ْصوات للتعاُمل مع التََّغي رات في َمكان الِعْلم األَ  ألَْصوات ااِلْحتِكاكيَّة. تُعرَّ

ل، المُ  عة بَشكل ُمفَصَّ . هَواءق اللمسافة كبيرة على طول اِت جاه تدفُ  د يمتد  يتلك التي تنتج بتشد أنَّهاوزَّ

، كما اً الُمْنتِجة مع تَْضييق قصير نسبيَّ إلى األَْصوات  تُشيرُ التي س ذلك هو األصوات غير الموزعة، َعكْ 

 .يَّةاألَْسنان االحتكاكاتهي الحال في 

distributed morphology (DM): peyvzaniya belavkirî  ع تَْصريفال .الُمَوزَّ  

التسعينيَّات من قِبَل لَغِويّين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ُمقاَربة للتَْشكيل الُمقتَرح في أوائل 

، )مثل الُمْعَجم( ن واحديَّات المورفولوجيَّة ضمن ُمَكوَّ موريس هالي وأليك مارانتز، إذ ال تُترَجُم العمل

وتيَّة والنَْحِويّة. بل "موزَّ   عة" في جميع أنحاء القَواِعد، تشمل العمليَّات الصَّ

distribution : belavkirin  َْوزيع .ت  

ياقات اللَغِويَّة أو البيئات، التي ة الكامِ َمْجموعفي اللَغِويَّات لإلشارة إلى ال يُْستَْخدمُ ح عام ُمْصطَلَ  لة للس 

ُمَميّز. ْوزيع َوْحَدة لَغِويّة لها تَ  كلَّ  ل إنَّ يُْمِكن أن تحدث فيها َوْحَدة )مثل َصوت أو َمْقطَع أو َكلِمة(. يقا

ْوزيع األَْصوات في َمْقطَع أو أْصَغر، مثل تَ  أكبر إلى وحدات   التَّْوزيعي من وحدات   يتََدُرج التَْحليلُ 

 في األسفل(. distributionalism )للتفاصيل ينظر في :َكلِمة، أو َكلِمات ضمن ُجْملَة. 

distribution class: çîne belavkirinê . طَبَقة( التَّْوزيعفِئة(  
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وتيَّات أو ال فِئة رفيَّاتمن الَعناِصر اللَغِويَّة، مثل الصَّ ن طَريق تَْحليل التَّْوزيع، أي ، تَشكَّلت عصَّ

 في األسفل(. distributionalive )للتفاصيل ينظر في : تصنيفها بحسب حدوثها في بيئات متطابقة.ب

distributionalism: belavkirînî (belavkirparêzî) . التَّْوزيعيَّة 

تدعى بالبِْنيَِويَّة األمريكيَّة، ظهرت التَّْوزيعيَّة في  . 2612و  2642فَْرع من البِْنيَِويَّة األمريكيَّة في 

َف على العَ Zellig Harrisأمريكا على يد مؤسسها "زيليغ هاريس ناِصر "، الذي كان يريد أن يتعرَّ

 ْوزيعها في الُجْملَة. اللَغِويَّة من محيطها وتَ 

ياقات، و َحيثُ ْوزيع ُعْنُصر لَغِوّي ما من تَ  ِدراسةوم التَّْوزيعيَّة على تق  تَْحديدالُشيوع أو الس 

ال  َحيثُ لمواقِع برات الُعْنُصر اللَغِوّي الواحد احتملة، وشروط وجوده؛ فتتوزع متَغيَّ حيطات المُ المُ 

نظومة. د العالمات األلسنيَّة في التَّْوزيعيَّة بَعالقَتها داِخل المَ تحدَّ ر أن يحلَّ محلَّ آخر. تيستطيع متَغيّ 

وتّي ُمْختَلَفات ستويْلِسلَة الَكالميَّة على مُ بتَْقطيع السِ  َشكليَّةً  فتعتمد التَّْوزيعيَّة طَريقةً  ة كالُمْستوى الصَّ

ْرفي والُمْستوى النَْحِوّي، قاصدة بذلك رّد هذه  د بوظائفها، الِسْلِسلَة إلى وحدات ال تحدَّ والُمْستوى الصَّ

 إنما بمواقِعها في الِسْلِسلَة ذاتها.

من خالل  د التَْحليلُ ل من الوحدات التي تسبقها أو تليها. يتحدَّ إن محيط َوْحَدة ألسنيَّة ُمَحّددة يتَشكَّ 

اِلْختباري. مثالً: )الطالب( هذا ااِلْستِْبدال أو التبَديل ا َعمليَّةدات وتباينها عن طَريق حْ اِْختاِلف الوَ 

ياقات التاليَّة: الطالُب يعمل، الطالُب  ه انطالقا ًمن بيانات  تَْحديد الُعْنُصر يتم   د عبر الس  ذات َمْعنى، فيحد 

... إّن الَعناِصَر األلسنيَّةَ ليس لها حريَّة كاملة أو ُمْستَقِلّ  ة يقوم بأبحاث، الطالُب راض ، قرأ الطالُب النَّصَّ

 في تَمْوِضعها أو تنضيدها، فالَعناِصر ال تحدَّد إال بفعل موقعها ال بَوظيفتها أو عملها النَْحِوّي.

distributive: belavkirî . تَْوزيعي 

ياقات اللَغِويَّة التي يوجد فيها ُعْنُصر لَغِوّي ما، و ياقات  تَأثيرقامت هذه النَظريَّة على أساس الس  هذه الس 

ع التي ْوزيع الفونيم المواضِ ْوزيعاً خاّصاً به، ويشمل تَ فونيم تَ  لكل   في الُعْنُصر، فعلى َسبيِل الِمثاِل: إنَّ 

وتّي  يقع فيها، واأللوفون الخاّص بكل   َمْوِضع والفونيمات التي تسبقه أو تلحقه، فيتوزع الُعْنُصر الصَّ

ياقات َحيثُ من  وتّي الواحد المواقِع ، وشروط وجوده، فتتوزع تَ الُشيوع أو الس  َغي رات الُعْنُصر الصَّ

 ال يستطيع متَغي ر أن يحلَّ محلَّ آخر. َحيثُ ب

، والتَّْوزيع التَّقابُلي، والتَّْوزيع ميّز "هاريس" بين األَْنواع التالية من التَّْوزيع: التَّْوزيع الحرّ 

وبدون شروط سياقيَّة أو  ع واحد  ألوفونيَّة ِعدَّة في موقِ  الفونيم بأَْشكال   قَ أن يتحقّ  الحر   التكاملي. التَّْوزيعُ 

س" قد تلَْفظ قصيرة أو طويلة، أو  تَأثير تلَْفظ الجيم جافة قد في الَمْعنى، مثالً: )س( في آخر َكلِمة "مدر 

الت بما يكتنف الَوْحَدة حين تناط  التَّقابُليفي الَمْعنى. التَّْوزيع  تَأثيرأي شة، بدون طِ تعَ أو مُ  التََّحو 

وتيَّة )ب( إذا وليّ  ياقيَّة للَكلِمة. مثل الَوْحَدة الصَّ وتيَّة بحسب القرائن اللَْفظيَّة أو الس  اِمت نطعي ها صَ الصَّ

وتيَّة )س( pمثل )ت( أو )د(، فتصير أقرب إلى الَمْهموس ) ( كقولك: ابتاع وأبدع، وكذلك الَوْحَدة الصَّ
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ل  التَّْوزيع التكاملي بأن يظهر ُعْنُصر في إلى)ص( إذا جاءت قَْبَل )ط( كما في "بََسط". وهناك تتَحو 

بوصفها فونيمات جمع في اإلنكليزيَّة، ومثل ذلك  z ,iz , sمحيط، ال يظهر فيه ُعْنُصر آخر. مثل: 

 ات(. -ين،  -ون،  -عالمات الجمع السالم في اللَُغة العربيَّة)

distributive vs non-distributive reading: xwendina belavkirinê hermberî  

xwendina ne-belavkirinîn . غير التَّْوزيعيَّة قِراءةالتَّْوزيعيَّة ُمقابِل ال قِراءةال   

ِة الُمَحّددة بَعناِصرها الفرديَّة َمْجموعاإلشارة إلى ال قُ ات تدل  على األَْسماء، قد تتعلَّ َمْجموعفي 

)غير التَّْوزيعيَّة(. إن اِْستِخداَم الُمَحّددات أو الكميَّات مثل "كّل" قد  ة ككلّ َمْجموعيعيَّة( أو إلى ال)التَّْوز

.  يفسد الُجْملَة، كما في: كل  إنسان  فان 

disyllable: dukîte . َمْقطٌَع ثُنائي 

وتيَّات ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  لإلشارة إلى َوْحَدة،  ،phonolog  ْصواتِعْلم األَ و phonetics صَّ

ن من َمْقطَعين، يتناقض مع أُحاِدّي الضلع وُمتََعد د األضالع. يتميّز الَشكل التَّوفيقي َكلِمة واحدة، تتكوَّ 

 بمقطع( cat مثل) واحد لفظي مقطع من نتتكوَّ  التي لكلمةا عن األَْشكال األُحاِديّة الَمْقطَع والتَْشكيليَّة.

 و) disyllable المماثلة حاتُمْصطَلَ ال نتتضمَّ (. المقطع أحادية إنها ويقال) المقطع أحادي

disyllabic و المقطع ثنائي أيضاً  ؛ bisyllabic )من لكلمة المقطع ثالثي وهناك مقطعين؛ من لكلمة 

 أي إلى أو لفظية مقاطع ثالثة من أكثر من كلمة إلى إما يُشيرُ  قد والذي المقاطع، ومتعدد مقاطع؛ ثالثة

 .لفظي مقطع من أكثر من كلمة

ditransitive : têper .  ِثنينإلى ا تعد  فِْعٌل مُ     

لإلشارِة إلى الفِْعِل الذي يُْمِكن أن يأخَذ شيئين، على َسبيِل الِمثاِل،  ينٌح يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويُمْصطَلَ 

َس كتاباً أعطى )  (. أهدى الطالُب المدر 

dittography: dunivîs . ِكتابَةٌ ُمْزَدِوجة 

 بواسطة األحرف من ةَمْجموع أو عبارة أو كلمة أو حرف لتكرار الخاطئ العرضي الفعل هو( 2

 الناسخُ  فيها يحذف التي ، المعاكسة الظاهرة تُعرف. يالنصّ  النقد مجال في حُمْصطَلَ ال يستخدم. ناسخ

 .haplography باسم ، مماثلة عبارة أو كلمة إلى عبارة أو كلمة من التخطي طريق عن النصَّ 

 أو َمْقطَع لَْفظي. ةُمْزَدِوج تابةِكتابَة حرف واحد أو َمْقطَع ك يتم   َحيثُ خطأ في الِكتابَة، (0

dittology: kîtewe . ر   نطٌق ُمكرَّ

 قِراءة(. dittos ، disos + -logia -logy مؤلَّفة من ، disologia )يونانية تعني تكرار الكلمة

 مثل:  التِْكراُر الَعَرضي أو التَّقليدي لَمْقطَع  لَْفظي .وهو . (كتابي كنصٍّ ) مزدوج تفسير أو مزدوجة
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ditty, ditty, bagditty, box 

divergence : hevrûkirin (dûrkirin) . ب  التََّشع 

 ة.لَهجة لتصبح لَّهَجات ُمتَباِعدتغييِر  َعمليَّةلَغِويَّات ااِلْجتِماعيَّة لإلشارة إلى ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ح أن تحدُ  في غياِب الروابِط الُجْغرافيّة وااِلْجتِماعيَّة بين الُسكان داِخل ُمْجتََمع  َعمليَّةَث هذه المن الُمرجَّ

 ة، وقد تكون اللهجةُ القياسيَّةُ غيَر َمْوجودة. ةً أو صعبقَليلالَكالم، وبالتالي تكون خطوطُ ااِلت صال 

do-deletion/insertion/support: bikin -jêbirin /xistin/pîştgirî. عمَحْذف /إدراج/ دَ  -تفعل  

ُد اِْستِخداَم الفِْعل الُمساِعد الفاِرغ. من خالل عمليَّات اإلدراج َمْجموع ةٌ من القَواِعِد في بِناِء ُجْملَة تحد 

مثل: كتب الكاتب القصة بالقلم ليالً، بالحذف تصبح الجملة: كتب القصة، أو كتب  والَحْذف وااِلْستِْبدال.

 الكاتب القصة... االستبدال في مثل: كتب الكاتب القصة نهاراً، أو بسرعة....

domain : beşe(mejare). bwar . نِطاق   

 يُشيرُ ستخدمه بَْعُض اللَغِويّين لإلشارة إلى عالم تَْطبيق أي بنية لَغِويّة، على َسبيِل الِمثاِل. ا( 2) 

 يُشيرُ "نِطاق" القاِعدة في القَواِعد إلى نِطاِق البنى التي تُطبَُّق عليها هذه القاِعدة. في اللَغِويَّات التَّْوليديَّة، 

 من مثل:ُعقدة. هناك ِعدَّة تَْطبيقات،  ُمَخطَّط الَشَجرة ُمْشتَق من أيّ اً إلى أَْجزاء  من تَْحديدُح ُمْصطَلَ ال

نات الداِخليَّة للَكلِمة التي تُطبَُّق عليها القَواِعد ْصوات )أي الُمَكوّ ِعْلم األَ " في "الَمجال الدوري

وتيَّة(؛ "الَمجال التوافقي" في حرف علّ   ة أو تناغم ساِكن.الصَّ

ة َمْجموعدَّاللة لإلشارة إلى َمجال الخبرة التي تغطيها ِعْلم الالَمجاُل أحياناً في  يُْستَْخدمُ ( 0)

 حات في َمجال  َداللّي ُمَعيّن، على َسبيِل الِمثاِل. َمجاالت اللون، َمجاالت القرابة. ُمْصطَلَ ال

لَغِويَّات ِعْلم الفي َمجال  يرُ يُش.  J. Fishmanلَُغة ااِلْجتِماعي من قِبَل ِعْلم الٌح أُدِخل إلى ُمْصطَلَ ( 3)

ة َمْجموعؤسسيَّة التي عادة ما تكون ُمقَيَّدة بة  من الحاالت ااِلْجتِماعيَّة المُ َمْجموعااِلْجتِماعيَّة إلى 

 ُمْشتََركة من القَواِعد السلوكيَّة، على َسبيِل الِمثاِل. َمجال العائلة هو المنزل، والدين هو الكنيسة، إلخ. 

domain extension: dirêjkirina mejarê . امتداُد الَمجال  

، يُْمِكن تمديُد النِطاقاِت الَمحليَِّة على أساِس العوامل اللَغِويَّة أو Koster ((1986َمْفهوم وضعه 

مكنة خاِرج الَمجال المحلي الُمْعَجميَّة في َمجاالت محليَّة أْصَغر. وهذا ما يجعل الَعالقَات النَْحِويّة مُ 

 األُنموَذجي. 

domination : serdestî . deselat . هَْيَمنة    

https://www.merriam-webster.com/dictionary/ditty
https://www.merriam-webster.com/dictionary/ditty
https://www.merriam-webster.com/dictionary/ditty%20bag
https://www.merriam-webster.com/dictionary/ditty%20bag
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 Xٌح في اللِسانيَّاِت التَّْوليديَّة لنَْوع  واحد  من الَعالقَة الرأسيَّة بين الُعقد في ُمَخطَّط الَشَجرة )ُمْصطَلَ 

. وهناك Yعلى  ُمباِشرةيسيطر  X ء أنَّ ، يقول المرYو  X(. إذا لم يتَدخل أي عقد بين Yيسيطر على 

فكرة أخرى هي الهَيمنة "الشاِملة": ُعقدة يسيطر بَشكل شاِمل على ِسْلِسلَة من الَكلِمات إذا كان يسيطُر 

إذا  Bتُهيمن بَشكل شاِمل على الُعقدة  Aالُعقدة  أنَّ  على هذه الَكلِمات وليس َكلِمات أخرى. ويقال أيضاً 

" للهَيمنة وَمْفهوم عموديالفور وبدون ُعقدة أخرى. ينبغي التَْمييز بين البُعد "الهيمن على كانت تُ 

نات القَواِعد الفوقيَّة الُمعمَّمة. إحدى"األفقي" لألسبقيَّة. قَواِعد الهَيمنة الفوريَّة هي   ُمَكو 

donkey sentence : hevoka kerê . ُجْملَةُ الحمار 

 َضميريجب تَْفسير ال َحيثُ يمتلك حماراً يتفوق عليه،  رجل   من  ُجْملَة  ُمعِضلة، يتضُح من قِبَل كل   نَْوعٌ 

على أنه يعتمد على ِعباَرة "حمار"، بدون السماح لهذه الِعباَرة أن يكون لها نِطاق أوسع من القياس 

لة في نَظريَّة مثل هذه الجُ  تالكمي  الشاِمل الذي يعب ُر عنه الكّل. وقد ُدِرسَ   الِخطاب. تَْمثيلَمل ُمفَصَّ

dorsal : paşî . )ظَْهري)القَصي  أي أْقصى اللِسان 

وتّي ألَْصوات الَكالم، اً أحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ر(. بَمْعنى ظه dorsum)التينيَّة    في التَّْصنيف الصَّ

قف الفم، كما في األَْصوات الَحنَكيَّة مع سَ س إلى َصوت  في أقصى اللِسان، أو ظهر لِسان  يتالمَ  اً مشير

 والسنخيَّة واإلطباق.

dorsum: piştaziman . ظَْهُر)مؤخرة( اللِسان  

ل لتَْشكيِل األَْصواِت الظهريَّة  .)الخلفيَّة(الُجْزء الخلفي من اللِسان. ُمفَصَّ

double articulation: bilêvkirina cot(duyî) . الن طُق الُمْزَدِوج 

(، 2691يَّة للُغاِت الطَبيعيَّة التي تميَّزها عن غيرها من أنظمِة ااِلت صال. وفقاً لمارتينيه )هَْيَكلالخاّصيَّة ال

ين: )أ( أْصَغر ُمْستوى يحمل َمْعنى ُمْختَلَفيُْمِكن تَْقسيم التَْعبيرات اللَغِويَّة إلى ُمستويين 

(morpheme( أو ،)مورفيمmoneme ؛ )ن من الَشكل والَمْعنى؛ و )ب( أْصَغر ُجْزء يتكوَّ هذا فمونيم

وت(؛ الوحداُت األخيرة لها َشكل، لكن ال  أْصَغر الوحدات التي تميُّز أو تعاِرُض الَمْعنى )َصوت الصَّ

وتّي تؤدّ يَّ هَْيَكلَمْعنى لها في حد  ذاته. ال َغة ي إلى اإلنتاجيَّة الالنهائيَّة للُ ة الثانيَّة على الُمْستوى الصَّ

وتيَّات( والقَواِعِد التَّوافقيَّة الُمقابِلة. ُمْختَلَفالطَبيعيَّة على أساِس بضع عشرات من األَْصوات ال  ة )أو الصَّ

double-bar : cot-band . الَشريطُ الُمْزَدِوج 

 شبه رقميَّة صغيرة. فِئةَشريط واحد، وهي  فِئةكاِملة من الُجَمل الفِْعليَّة . يتميَُّز عن  فِئةٌح يصُف ُمْصطَلَ 

double-base : cot-bingeh  . القاِعدةٌ الُمْزَدِوجة  
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التعرف عليه في المراحل الُمبك رة من القَواِعد النَْحِويّة، إذ تعمل القاِعدة  نَْوٌع من القَواِعِد التَْحويليَّة يتم  

بالتَْحويالت  اً ة الُمْزَدِوجة أيضالُت القاِعدمع َمْدَخالت من سلسلتين طَرفيتين أو أكثر. تُعَرف تَْحوي

 تضمين ِسْلِسلَة واحدة فقط. يتم   إذالُمعمَّمة، وتعاِرض أَْنواَع "القاِعدة الواحدة"، 

double-bind theory: dîmaneya cot- girêdan . ْبِط الُمْزَدِوج  نَظريَّةُ الرَّ

 القرن من الخمسينيات في مرة ألول P.Watzlawickو  G.Bateson ح كلٌّ من ُمْصطَلَ هذا ال قدَّم

 رسالتين( ةَمْجموعال أو) الفرد يتلقى َحيثُ  التواصل في معضلة هي المزدوجة الرابطة .الماضي

( والعالقات العائالت خاصة) الظروف بعض في. األخرى إحداهما تنكر َحيثُ  ، أكثر أو متعارضتين

 فشل إلى الرسائل إحدى على الناجح الردّ  فيه ييؤدّ  وضع إلى هذا يؤدي. عاطفياً  محبطاً  هذا يكون قد

 الشخص يستطيع ال عندما المزدوجة الرابطة تحدث. (َصحيح والعكس) األخرى الرسالة على الردّ 

 المزدوجُ  الرابطُ  نيتضمَّ  .الموقف من االنسحاب أو هاحلّ  يمكنه ال وبالتالي ، متأصلة معضلة مواجهة

 أو صراحةً  الرسائل هذه تُذكر أن ويمكن الرسائل ترتيب في التجريد من ةُمْختَلَف مستويات عموماً 

 . الجسد لغة أو الصوت بنبرة نقلها يمكن أو ، الموقف سياق في ضمنياً 

doublet : coter .)الُمزاِوج )البَديالن من أصل واحد 

ة  في لَُغة لها أصل ُمْشتََرك، وتعِرض ُمْختَلَفلَزْوج  من َكلِمات   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، 

  .wine/vine  النبيذ / الكرمة أمثلة ذلك في اإلنكليزية:أوجهَ التَّشابه في الَشكل والَمْعنى. من 

doubly filled COMP filter:dagirtina cotinîya moxil(parzûn)  ِصفّىلء ُمضاَعفة مُ م  

ذاك أتساءل من الذي شاهده (ُمرشٌَّح ُمقتَرح ضمن نَظريَّة قياسيَّة موسَّعة الستبعاِد مثل هذه الُجَمل 

 يشغل ُعْنُصران )من وذاك( َمْوِضع اقتراح. َحيثُ ، الِطفل(

downdrift: nizmî (karejêrî ) . تَنَاُزلي 

تنخفض َدَرَجةُ النَْغمِة الُمْطلَقَة تدريجياً من بِدايَة الُجْملَة إلى نِهايَتها،  َحيثُ خاّصيَّةٌ للُغات النََّغِميَّة، 

 .النَْغمات تظل  ُمحافِظة على قيمتها مع بعضها بالرغم من أنَّ 

downgrading : kêmkirin . تَْخفيض 

فيها تضمين َوْحَدة في التََسْلُسل الهرمي  نَْحِويّة يتم   َعمليَّةٌح يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويّين لإلشارِة إلى ُمْصطَلَ 

 النَْحِوّي داِخل َوْحَدة من ُمْستوى أدنى.

downstep : daxestin . إنزال 
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تخفيض والتي تُطبَّق على  َعمليَّةْصوات في لُغاِت النَْغمة، في إشارة  إلى ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

على نِطاق واسع في  َعمليَّةة من النَْغمة. لوحظت هذه الالَدَرَجة العاليالَمقاِطع ذات الَمْقطَع الثاني من 

أصبحت النَْغماُت العاليةُ  َحيثُ س، الُمعاِكس، في ااِلت جاه المعاك تَأثيروقد لوحظ ال يَّة.فريقاللُغات اإل

ييزه عن ااِلْنِحراف، وهي تَمْ  َصوتيّاً، وعادة ما يتم   اً تناظرأعلى بَشكل  تَدريجي. يكون الهبوط مُ  يةالمتتال

عبر الَوْحَدة  اً َخفِضة أقّل اِْرتِفاعاً تدريجيرتفعةُ بعد النَْغمات الُمنْ تصبح النَْغماُت المُ  َحيثُ متَِسْلِسلَةٌ  َعمليَّة

 النغميَّة. 

Dravidian: Dravidiyan . درافيديَّة 

بَشكل  رئيسي في يُتحدَّث بها ةٌ اللَغِويَّةٌ لجنوِب شرق آسيا مع حوالي خمس وعشرين لَُغةً، َمْجموعال

في األصل جنوب وشرق الهند وسريالنكا، وكذلك في باكستان )براهوي(. هذه اللُغات، التي ربما تمتد  

ين. أهم  اللُغاِت هي التيلوجو اآلري-دتها لُغاُت الُمهاجرين الهنودلى شبه القارة الهنديَّة بأكملها، قد شرإ

 سنة. 0222والتاميل والماالياالميَّة والكنديَّة، ولديها أنظمة ِكتابَة ذات تقاليد أدبيَّة ألكثر من 

 ثَمَّةة، وهي لَُغة ميتة في إيران. يالميَّ ْرتَبِطة بالعمن الُمحتمل أن تكون اللُغات الدرافيديَّة مُ 

اللُغات الدرافيدية بدورها أَثَرت على اللُغات  من الهندآريَّة، في حين أنَّ عديدة ُمْعَجميَّة اِْقتِراضات 

 يَّاً، وبنائياً.َصرفالهنديَّة اآلريَّة َصوتيّاً، 

drift: rijandin(xar) . )انِجراف)تََدُرجي 

، لاِلت جاهات داِخل الُمنَظَّمة يُْمكن على أساسها التنبؤ بتََغي ر Sapir ((1921 ٌح وضعه سابيرُمْصطَلَ 

اللَُغة. الحظ سابير ثالثة اِت جاهات نَْحِويّة ُمترابِطة في اللَُغة اإلنجليزيَّة: )أ( فقداُن عالمة الحالَة؛ )ب( 

للَُغة في ايست ُمِميَّزة تثبيُت تَْرتيب الَكلِمات؛ و )ج( ثباُت صيغ الَكلِمات. هذه االنِجرافات، التي ل

اإلنجليزيَّة فحسب، بل هي نَتيجةٌ لفقدان الَمقاِطع النهائيَّة في الجرمانيَّة والتي، بدورها، تعتبر نَتيجة 

 لَعالقَات الضغط الجرمانيَّة. حاول تأكيَد االنجراف باعتباره ِسمة عالميَّة لتغييِر اللَُغة.

drum language : zimanê defikê  ُالطَّبل .لَُغة  

لتوصيِف نَْوع  من اللَُغة يَستخَدم األسطوانة لُمحاكاِة ميزات الَكالم  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ لَُغة، ِعْلم الفي 

ها النَْغمات واإليقاعات(. تتألف اإلشاراُت بَشكل  رئيسي من أقوال  قصيرة وصيغيَّة، لكنّ  منالُمختارة )

يا، سواء أكان داخل القُرى أم بين إفريقَعقَّدة للغايَّة، والسيما في تُْستَْخدم لبِناِء أنظمة اِت صاالت مُ 

 الُمْجتََمعات.

D-structure : D-avakirin (pêkhate) د . -هَْيَكل  
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الَعميق، وهو ُمْرتَبِط  هَْيَكلفي القَواِعِد التَْحويليَِّة الالحقة لإلشارِة إلى َمْفهوم  بَديل  لل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

خالص  تَْمثيلهي  Dالبنيةَ  . يُفتَرُض أنَّ alpha move)البنية السطحيَّة( بقاِعدة حركة ألفا   S هَْيَكلبال

 الَموضوعي.  هَْيَكللل

dual: cotek . dwanî . duyî . الُمثنّى 

ظهر في أزواج  بََدالً من إلى َعناِصر ت يُشيرُ فَْرعيَّةٌ من الرقِم الذي  فِئةبَمْعنى ثنائي(.  dualis)التينيَّة  

في الهندو  ُمطَبقاً الَعناِصر  الُمْفَردة  أو أكثر من ُعْنُصرين. يُْمِكن العثوُر على بقايا الثُنائي، الذي كان 

 اإليرانيَّة، والقوطيَّة في الضمائر الَشْخصيَّة.-أوروبيَّة، باللَُغة اليونانيَّة، الهنديَّة

dualism : dwalî . dwane. cûtekî . الثُنائيَّة 

لوصِف نَظريَِّة الَمْعنى، في وجود َعالقَة ُمباِشرة ثُنائيَّة ااِلت جاه بين األَْشكال اللَغِويَّة  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

نائيَّة عادة ما إليها )أي اإلحالَة(. هذه النَّظَريَّات الثُ  تُشيرُ والكيانات وحاالت الشؤون، وما إلى ذلك، التي 

ة للَمْعنى، والتي تفتِرض َعالقَة ثاُلثية، وهي بين األَْشكال واإلحاالت ظَريَّات الثاُلثيَّ النَ تتناقَض مع 

 والَمْعنى.

duality: dwality . )ااِلْزِدواجيَّة)الثنيويَّة 

رى خاّصيَّةٌ ُمقترحةٌ تَْعريفيَّة للَُغة البشريَّة )تتناقض مع َخصائِص األنظمة السيميائيَّة األخرى(، التي ت

دين؛ واً يَّ هَْيَكلأن اللُغاِت ُمنَظَّمة  ْزِدواجيَّة أو اِْزِدواجيَّة البنية. االِ أيضاً ب تُسمَّىمن خالل مستويين ُمَجرَّ

دات )ذات مغزى( حْ ات من وَ َمْجموع َحيثُ في الُمْستوى األول، الُمْستوى األعلى، يتم  تَْحليل اللَُغة من 

ْقر َسْلُسل من األَْجزاء التي تفتُمْستوى أدنى آخر، يُنظر إليه على أنه تَ )مثل مورفيمات، َكلِمات(؛ عند 

َل وحدات الَمْعنى. إلى أي َمْعنى في حد  ذاتها، ولكنها تت على اً يين أحيانستويشار إلى هذين المُ حد  لتَشك 

 وهما التَْعبيران األساسيان و "الثَّانِويان" على التوالي. ،أنهما َمفَصليان

dummy : saxte . qelp . ayex  زائِف، تافِه  

أو تَْحليل لضمان  هَْيَكلفي اللَغِويَّات لإلشارِة إلى ُعْنُصر  نَْحِوّي رسمي يدخل في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 فهي ،ناِصَر الوهميَّة ال َمْعنى لهاالعَ  إنتاِج ُجْملَة نَْحِويّة. وبَصْرف النَّظَر عن دورها الرسمي، فإنَّ 

ً فارغة دَ  ، على َسبيِل الِمثاِل: )كان هناك الكثير من الناس في النادي، في المطر(. عندما يعمل هذا الليّا

 الُعْنُصر كَمْوِضع لوجوِد تباينات نَْحِويّة، يُشار إليه على أنه ناقِل زائف .

dummy element: tuxmê saxte .  َميهْ ُعْنُصٌر و  
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ع النَْحِويّة الفاِرغة في بنى نَْحِويّة ُمَعيّنة ُل َوظيفتها الوحيدة في ملء المواضِ تتمثَّ الَعناِصُر اللَغِويَّةُ التي 

يتطلُب تكافؤ الفِْعل أن يتمَّ ملؤها. فهي غيُر ُمْرتَبِطة  بَشكل  معنوي ومورفولوجي وغير ُمتفق  َحيثُ 

 .ما يُْمِكن َحْذفهاإعادة صياغتها، عادة  عليها مع َعناِصر أخرى في الُجْملَة. عندما يتم  

dummy symbol: nîşana sexte . َرْمٌز زائِف 

 ميز الَمْوقِف النَْحِوّي للفِئات.له َوظيفة ترْ  ،الَرمز الُمْستَْخدم في القَواِعد التَْحويليَّة التَّْوليديَّة

duplex perception: têgihîştina duyî . اإلدراُك الُمْزَدِوج 

وتيَّات السَّمعيَّة التي تَنطوي على التَّالعب في ُعْنُصرين من الحافِز تقنيَّةٌ تجريبيَّةٌ تُْستَ  ْخدم في الصَّ

وتّي، كل  واحد    استخدام يتم  " َحيثُ  اللغوية الظاهرة إلى المزدوج اإلدراك يُشيرُ  .في أذنمنهما الصَّ

 متزامنين بمحفزين المستمع تقديم يتم  ." ُمتََكل مال غير وإدراك الكالم من لكلٍّ  الصوتية اإلشارة من جزء

 قبل من 2684 عام في الظاهرة هذه اكتشاف تمَّ  . منفرداً  عنصراً  أذنكل   ىتلقّ ي َحيثُ ب. عالتفرّ  ثنائي

 أنظمة وجود على كدليل المزدوج اإلدراك مناقشة تتمَّ  .ييل جامعة مختبرات في راند سي تيموثي

 .األبواب إغالق خالل من الظاهرة هذه يمكن مالحظة. الكالم وإدراك العام السمعي لإلدراك متميزة

duration : demajok . drêje kêşan )الَمَدى )الُمدَّة الَزَمنيَّة .   

وتيَّات، لإلشارِة إلى طول الوقت الُمتضم   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وت أو ن في التَّ في الصَّ ْعبير عن الصَّ

اً بوحدات َزَمنيَّة، مثل الميلي ثانيَّة اً و "قصيرة" نسبيّ فترات "طويلة" نسبيّ الَمْقطَع. تُقاس الفروق بين 

(msec .في الَكالم، تعتمُد الُمدَّة الُمْطلَقَة لألَْصوات إلى حدٍّ كبير  على اإليقاع العام للتَّحد ث .) 

durative : demajokî  َوري)اِْستِْمرارّي( .د  

في التَْحليِل النَْحِوّي للجانب، لإلشارة إلى حدث  يتضمُن فَْتَرة َزَمنيَّة؛ يتناقُض مع  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 صيغةَ الفِْعل تعب ُر عن "الَمْعنى الدائم". "غير دائم" أو في الوقت الُمَحّدد. يقال إنَّ 

durative vs non-durative: demajokî hemberî ne- demajokî.  َوريّ وريٌّ ُمقابِل غير دَ د  

ها مؤقتاً )حرق، عمل، قرأ(، على النقيض من تَْحديدمليَّاِت التي ال يتم  األفعاُل الدَّوريَّة تصُف العَ 

َدالت الَزَمنيَّة ييز اِْختيار الُمباألفعاِل غير الدوريَّة، التي تعني ترسيم مؤقَّت )يحترق(. يحد د هذا التَمْ 

ت مثل ساعتين أو لفَْتَرة طويلة، ُمَعدَّالإلى ُمدَّة اإِلْجراء. يُْمِكُن اِْستِخدام األفعال الدَّوريَّة مع  تُشيرُ التي 

 خالل ساعتين. حرق المنزل لُمدَّة ساعتين /  ت مثل في ساعة واحدة: تمَّ ُمَعدَّالولكن ليس مع 

dvandva: dual . dvandva 
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اِصر في َعالقَة  ُمنَسَّقة توجد الَعن َحيثُ السنسكريتيَّة يصُف نَْوَع الُمَركَّب  ٌح باللَُغةُمْصطَلَ في القَواِعد، هو 

 . (تراكميالُمَركَّب )ال اً بـأيض يُسمَّىأي تبعيَّة داِخليَّة؛ ْقر إلى تفت

Dvanda compound: hevdudaniya Dvanda . ُمَركَّب دفندا 

بينهما. على َسبيِل الِمثاِل:  ربطلكلمتين، بدون أي تبعيَّة أخرى ته اِْرتِباط بَسيط فينَْوٌع ُمَركَّب يوجُد 

 ".اللغة األم"البوسنة والهرسك"، "

dynamic : dînamîk . çûler . bzoz   ِيناميكي)َحَركي( .د  

 َحيثُ )اللَغِويَّات الديناميكيَّة(  لغويّةاللَغِويَّات لتوصيِف وِجهَة نظر  ُعلماءيَْستَْخدمه بَْعُض  حٌ ُمْصطَلَ ( 2)

عمليَّات )موجات(  َحيثُ اِْختاِلف اللَُغة: ينظر إلى حاالت التزامن من  ِدراسةإدخال البُعد الَزَمني في  يتم  

الن ْسبِي واِت جاه  ُمَعدَّلالَمفاهيم مثل ال َحيثُ عليها، على النحو الُمَحدَّد من  تَأثيرالتغيير في إنتاجها وال

وتيَّات البارامتريَّة  تغيير. توجد ُمقد مة ُمماثَلة للبُعد الَزَمني في وِجهَة نظر "ثابِتة" لَموضوع  ال في الصَّ

وتيَّات الديناميكيَّة(، وفي العَ  الحال  يالتَْعبير، كما ه ِدراسةديد من التِقنيَّات المعاِصرة الُمْستَْخَدمة ل)الصَّ

وتيَّة التي تتضمُن الَمباِدئ هَواءفق الوالديناميكيَّة الهوائيَّة )تدُ ، الحركة العضليَّةفي  (. تتميز الطُُرق الصَّ

وتيَّة الباراميتيَّة بأنها  وتيَّات الديناميكي.ِعْلم الالصَّ  صَّ

وت، على َسبي اتْصوات لنَْغمِعْلم األَ في  اً أحيان( يَْستَْخدم الديناميكي 2) ِل تختلف في نِطاق َدَرَجة الصَّ

 الِمثاِل. الصعود أو الهبوط. تتناقض النَْغمات الديناميكيَّة مع النَْغمات الثابِتة.

dysarthria: astengên axaftinê(zimanlihevbadanî, zimantewtew). تَلَْعثُم 

إلى عدد  من اِْضِطرابات الَكالم  يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى غير واضح(.   dys+arthrun)إغريقيَّة 

 الحركيَّة في الِجهاز الَعَصبي الَمْرَكزي أو الُمحيطي. 

dysfluency: lalîn . تَأتَأة، تَلَْعثُم 

إلى اِْضِطراب  يُشيرُ على نِطاق  واسع  كُمراِدف للـ "التأتأة".  يُْستَْخدمُ في علم أمراض النُْطق واللَُغة، 

في الحالَة التي تتعطَُّل فيها طالقة الَكالم بَسبب نقِص التَنسيق الَحركي في إنتاج الَكالم الُمَحّدد 

)التأتأة(،  ن من األعراض: )أ( َخللتَْمييز اثني الَعضالت الُمشاِركة في التَّْعبير، أو التَّنفس. عادة ما يتم  

لل التَوتُر تتميُز بانقطاعات في الحركات الَمْفَصليَّة بَسبب تشنج  في العضالت الَمْفَصليَّة. و )ب( خَ 

ُب تِْكرار ( بَسبب التََسْلُسل السريع النقباضات عضالت الَكالم التي تَسب  stammeringالَعَصبي )

 تشيع عندة أو ُمْجتََمعة. التأتأة نعِزلْمِكن أن تَحدَث مُ يُ  ارضيناألَْصوات أو الَمقاِطع أو الَكلِمات. كال الع

ثين اإلناث. أكثر الُمتحدثين الذكور  ح "اختالل التوازن" لإلشارة ُمْصطَلَ اِْستِخدام  اً يُْمِكن أيضمن الُمتََحد 

 من االنهيار في طالقة الَكالم، مثل التشابُك. إلى أي نَْوع  
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dysglossia: astengeyên ziman .  َُغةاضطرابات ل  

َغي رات في أجهزة تْضِطراباِت التَْعبير بَسبب إلى اِ  يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى لَُغة(.  dysglossa)إغريقيَّة  

 . )من مثل الَشلل(النُْطق المحيطيَّة

dyslalia: astengeyên bilêvkirin . َخلُل)ُعْسُر( النُْطق 

إلى اِْضِطراباِت  يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ اِْضِطراباِت اللَُغة التَنمويَّة،  ِدراسةبَمْعنى تلعثم(. في lalia )إغريقيَّة  

 dyslaliaاألطفال، مثل الحّد من َمْقطَع، أو الخطأ، أو اِْستِْبدال األَْصوات الفرديَّة ) عندإنتاج الَكالم 

دة(  dyslaliaالجزئيَّة( أو العديد من األَْصوات )  .الُمتََعد 

dyslexia: astengeyên xwendinê .    قِراءةُعْسُر ال

 ة. ُمْختَلَفألسباب   قِراءةمن اِْضِطراباِت ال اً ٌح يغطي عددُمْصطَلَ . بَمْعنى خلل في الَكالم( léxis)إغريقيَّة  

dysphonia: tengahîyên dengan . َخلٌَل َصْوتي 

 اً ٌح يغطي عددُمْصطَلَ واللَُغة،  بَمْعنى صعوبة النُْطق(. في علم أمراض النُْطق dysphōnía)إغريقيَّة  

وتيَّة أو النواقِص أو العدوى الناقِ  وت الناتجة عن التقنيَّات الصَّ صة في الَحْنَجرة، أو من اِْضِطرابات الصَّ

 العوامل النَّْفسيَّة، مثل اإلجهاد أو االكتئاب.

dysprosody: tengahîyên dengan . َخلٌَل َعروضي 

وت(. في  prosōidía)إغريقيَّة   إلى  يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ لَُغة الَعَصبيَّة، ِعْلم البَمْعنى صعوبة تَْعديل الصَّ

اختالل  خطير  في الَعَرض، مثل اِْضِطراب في الكفاف، أو الكثافة، أو البنية الَزَمنيَّة للَكلِمة. على َسبيِل 

ق جميع يتم  نُطْ  َحيثُ ة ااِلْختاِلفات بين اإلجهاد الرئيسي والثَّانِوي في الَمقاِطع بيالِمثاِل، يُْمِكن تسو

 الَمقاِطع بنفس الكثافة.
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(E) 

 

ear-training : perwerdeya guh .  provey bîstîn  . تَْدريُب األُُذن   

وتيَّات  ة كاملة من َمْجموع تَْحديدالتَْمييز، و ْدريِب الُممارسين علىفيها تَ يتم  تقنيَّةٌ تُْستَْخدم في الصَّ

 عرف التقنيَّة الُمترابِطة إلنتاِج األَْصوات باألداء.أَْصوات الَكالم البشري. تُ 

Ebonics: Ebonics 

حالَة لَُغة متِميَّزة عن اللَُغة  منحيَّة عندما تُ فريقااِلْسم الذي يطلق على اللَُغة اإلنجليزيَّة األمريكيَّة اإل

ه لم يصبح ، إال أنَّ 2683ة القياسيَّة. على الرغم من أن ااِلْسم قد ِصيَغ في وقت ُمبك ر من عام اإلنجليزيَّ 

في ، عندما كان مجلس الَمْدَرَسة المحلي في أوكالند، 2669على نِطاق واسع حتى ديسمبر  اً معروف

بين األطفال األمريكيين األفارقة في رعايته،  ْنجازكاليفورنيا، يشعر بالقلق إزاء انخفاض ُمْستوى اإلِ 

فَة الرسميَّة المتر إعطقرَّ ف ة للقيام بذلك. ات الُمتَِّحدة األمريكيَّ ول َمْنِطقة مدرسيَّة في الواليعة ألنوّ اء الص 

 سواء، وسقط بعد شهر. جدالً كبيراً، بين السكان البيض والسود على حدٍّ  أثار هذا القرار

echo : vedeng . wtnewe . gêranewe . َصدى 

، لإلشارِة إلى نَْوع  من الُجْملَة quirkفي بَْعِض األوصاف النَْحِويّة، وال سيما قَواِعد  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ر، كليَّاً أو جزئيَّاً، مما قاله للتو ُمتََحد ث آخر. تتضمَّ  ن َكلِمات الصدى "أسئلة الصدى" )على التي تتكرَّ

إلى  : هل ذهبتَ A؟( والتعُجبات )على َسبيِل الِمثاِل:  رأيتَ  ماذا: B. اً شبح : رأيتُ Aَسبيِل الِمثاِل: 

 في المكتب!(.  : كنتُ Bالمكتب؟ 

ة أصوات في آن واحد، كما هي في الجناس، َمْجموعويمكن أن يكون بتكرار الصوت، أو 

 لتقوية المعنى والبناء.والقوافي، وذلك 

echo question: vedengiya pirsê. ؤال  َصدى الس 

ؤال بإعادِة صياغته وتِْكراره. على َسبيِل الِمثاِل، من الذي تبحث  الُجْملَةُ ااِلْستِْفهاميَّة التي تجيب على س 

  من الذي أبحث عنه ؟ -عنه؟ 

echolalia: vedengdan . dengdanewey qise . zayeley peyv . لَْفظٌ َصدوي   

ٌح ُمْصطَلَ نَّْفس، هو ِعْلم الالَعَصبيَّة واللسانيَّات بَمْعنى رنين َصوت الَكالم(. في   echo+lalia)إغريقيَّة  

د، واألشخاص الُمصابين بالفِصام، وح  طَريِق األشخاص الُمصابين بالتَ  إلى تِْكراِر األلفاِظ عن يُشيرُ 

ُح إلى تِْكرارات ُمْصطَلَ ال يُشيرُ درة على الَكالم. والَمرضى الذين يعانون من فقدان القِ والُمتخلفين َعْقلِيّاً، 
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ديين أظهرت أنَّ غير ذات َمْعنى، لكن الِدراساِت الحديثةَ مع األطفال المُ  اللفظ الصدوي  وحَّ

'echolaliaت صاليَّة وغير ااِلت صاليَّة. ة من الوظائف االِ َمْجموع ' قد يكون له 

eclecticism: helbijertin  ْتقائيَّة .ااِلن  

ق بنَماِذِج الَوصِف التي لَُغة بَشكل رئيسي فيما يتعلَّ ِعْلم الِح العام في ُمْصطَلَ العثور على تَْطبيق هذا ال تمَّ 

بناؤها من مزيج  من الس مات التي تُنشأ في أكثر من نَظريَّة لَغِويّة واحدة. على َسبيِل الِمثاِل، قَواِعد  تمَّ 

دَّة من األساليب البِْنيَِويَّة ها تستفيد من الَمفاهيِم واإِلْجراءات الُمستمَ هي انتقائيَّةٌ في أنَّ  Quirkاللَُغة 

دة التي يُْمِكن أن تقد مها في والتَْحويليَّة وغيرها. يتم  تبريُر ال حساباِت االنتقائيَّة من خالل األفكاِر الُمتََعد 

ْبط بين لغويَّةَمْنِطقة  . ضعفها الرئيسي هو صعوبةُ تطوير إطار  نظري ُمتماِسك يُْمِكن من خالله الرَّ

 ة.ُمْختَلَفالَعناِصر الَوصفيَّة ال

ecolinguistics: jîngiha zimanasnî .     ةاللِسانيَّاُت البِيئيَّ 

 اً اللَغِويَّات البيئيَّة، وأحيانبيئة وِعْلم الب اً أيض تُسمَّىثقافِية َمْرَكزيَّاً؛ بين اللَُغة والبيئة ال تَفاُعليعد  ال

الضوَء على قيمِة التَّنَْوع اللَغِوّي في العالم،  "اإليكولوجيالبيئي "اللِسانيَّات الخضراء. يسل طُ النهُج 

ّوع اللَُغة، نَ ِويَّة، والوعي اللَغِوّي، وتَ وأهميَّة الحقوق اللَغِويَّة الفرديَّة والُمْجتََمعيَّة، ودور المواقِف اللغَ 

 وتََغي ر اللَُغة في تعزيِز ثقافة السالم ااِلت صالي.

economy: aborî . اِْقتِصاد 

عدد البنيَّات الَرسميَّة )الرموز  تَْحديديسمح ب إِْجراء  القيام ب لَغِويَّات يتطلُب في التَْحليلِمْعياٌر في ال

ل إلى حلٍّ لمَشكلة ما، وقد استُ  خِدَم بَشكل صريح أو ضمني في والقَواِعد وغيرها( الُمْستَْخدمة للتوص 

 ُمْعظَم َمجاالت التَْحقيق اللَغِوّي.

إجراؤها باِْستِخدام القَواِعد التَّْوليديَّة الُمبك رة.  رئيسيَّة في ُمقترحات تقييم التَْحليالت التي تمَّ سمةٌ 

ه يَْستَْخدم ل هو التَْحليُل األكثر شموالً، أي أنَّ ْصوات التَّْوليديَّة، يُزعم أنَّ التَْحليَل المفضَّ ِعْلم األَ في 

مي، األبسط، بالَمْعنى الكَ  يكون دائماً الحلّ  ليس بالضرورة أنرى، ميزات وقَواِعد أقّل. ومن ناحيَّة أخ

تقديم العديد من َمباِدئ ااِلْقتِصاد  الحد  األدنى، يتم   بَرناَمج. في األفضل واألهم واألكثر فائدةالحل   هو

، ُمقاَرنة ، وأقصر خطوةئ، المالذ األخير، وأقّل جْهدكوسيلة لتقييم ااِلْشتِقاقات. من هذه الَمبادِ 

 ااِلْشتِقاقات التي تنطوي على نفس الموارد الُمْعَجميَّة، والتخلص من جميع ااِلْشتِقاقات األكثر اِْقتِصاداً.

ectosemantic sphere: qada nîşana derveyîn . َمجاُل إشارة خاِرجيَّة 

جميُع ِسمات حدوث هو ات، َمْعلُومبَمْعنى خاِرج اإلشارة(. في نَظريَِّة ال sema+ektós)إغريقيَّة  

ات، مثل الَخصائِص ااِلْجتِماعيَّة أو اإلقليميَّة َمْعلُومالَكالم غير ذي ِصلة على الُمْستوى الَمحلي لنشِر ال

 أو العاطفيَّة أو األُْسلوبيَّة أو الخاّصة بالِجْنِس للُمتََحد ث.
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edge: kelek . حافَّة 

ات تَأثيرال تَْحديدح لُمْصطَلَ الَمْعنى اليومي لهذا ال يُْستَْخدمُ ْصوات غير الَخطيَّة، ِعْلم األَ في بَْعض نَماِذج 

وتيَّة التي تُطبَّق على هوامش الَوْحَدة اللَغِويَّة، كما في بِدايَة الَكلِمة أو نهايتها أو في َمْقطَع لَْفظي.   الصَّ

educational linguistics:zimannasiya perwerdê. fêrkirdn ubarhênan. ةربويَّ اللِسانيَّاُت التَّ   

م لَُغة تَْعليم / تعل   ِدراسةلتَْطبيِق النَّظَريَّاِت اللَغِويَّة واألساليِب والنتائج الوصفيَّة ل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

التَْعليميَّة؛ على أصليَّة، في كلٍّ من األَْشكاِل الَمْنطُوقة والَمْكتوبة، في المدارس أو غيرها من األماِكن 

ياقات التَْعليميَّة؛ و  لَُغة التربوي وأحياناً بأصول التدريس .ِعْلم الب اً أيض تُسمَّىنِطاق أوسع، لجميع الس 

effected object: pêkhateyeke bibandor (karîger) .  ٌُمؤث ر كائن   

ر وِعباَرة ااِلْسم. الشيء الذي يدل  الفِْعل العابِ  الليَّة بينْعنى ُمَسبَّب(. الَعالقَة الدَ بمَ  efficere)التينيَّة  

. يتناقض هذا (على َسبيِل الِمثاِل، عمر يكتُب مقالةً )عليه الكائن هو نَتيجةُ الفِْعل الذي يدل  عليه الفِْعل، 

 َسب ب الوجودي". هذه األفعال بـ"المُ  تُسمَّى، ةَداللِعْلم ال. في مع الكائن المتأَثَّر

egocentric language: zimanê xwehez (xodtewer) . اللَُغةُ األنانيَّة   

إلى عدِم قدرِة األطفال )الذين تتراوح أعمارهم بين  يُشيرُ ، J.Piaget ((1896-1980 اً لبياجيهوفق

ة من ُمْختَلَف ف على جوانبَ حوالي أربع إلى سبع سنوات( على تغييِر وِجهَة نظرهم من أجل التَّعر  

ف على ااِلْختاِلِف بين منظور الَشْخص الخاّص من جانب آخر. تَ التَّ الجسم أو   "بياجيه"ركََّز اهتمام عر 

د طَوَّ ير التفكير الَمْنِطقي، الذي يتفي المقام األول على تطو عن طَريق التفكير األناني. ر من التوح 

ال(. التفكير اللَغِوّي في التمايز إلى التفكير الفعَّ اللَُغة ااِلْجتِماعيَّة إلى لَُغة تَواُصليَّة وداِخليَّة ) ترتطَوَّ 

 َشكالت.ليَِّة ولها َوظيفة التوجيه الذاتي في حل  المُ يَّاً عن اللَُغِة التواصُ هَْيَكلتختلُف اللَُغةُ األنانيَّة اِْختاِلفاً 

egocentric speech : axaftina xweser الَكالُم الذاتي .        

ألغراض  يُْستَْخدمُ  بل، عتبار احتياجات الُمْستَِمعاالِ  األطفال، هو الَكالُم الذي ال يأخذ فيفي اِْكتِساب لَُغة 

(  بعرض Jean Piaget 2769 2672(مثل التَْعبير الذاتي. قام عالم النَّْفس السويسري جان بياجيه 

ف األساسي ( كُجْزء من التَْصني2634-2769فكرة طرحها عالم النَّْفس الروسي ليف فيغوتسكي )

في التواُصل مع  يُْستَْخدمُ غار. يتناقَُض هذا مع الَكالم ااِلْجتِماعي الذي ألَْنواع الَكالم عند األطفال الصِ 

 اآلخرين.

egressive : dervî . الخاِرجي 

وتّي ألَْصوات الَكالم،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى استخراج(.  egressus)التينيَّة    يُشيرُ في التَّْصنيف الصَّ

الُمعاِكسة هي لَُغةٌ ُمبتذلة، وهي  فِئةالخاِرج. وال هَواءإلى كل  األَْصوات الُمْنتِجة باِْستِخداِم آليَّة تيار ال
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 ُمستخَرجال هَواءطَريقةٌ غير مألوفة إلنتاِج الَكالم. يتم  إِْجراء الغالبيَّة العظمى من أَْصوات الَكالم مع ال

الصاِدر  هَواءمن الحروف الساِكنة باِْستِخدام تدفُق ال قَليلالرئوي(. يتم  إنتاج عدد   هَواءمن الرئتين )ال

 الَحْنَجرة. من

األَْصوات التي تنتج ، ة فقطيَّ كقاِعدة عامة، األَْصوات النابِضة والُمبهَمة هي األَْصوات الخاِرج

 والتي تأتي من الرئتين وتتدفق عبر الفم و / أو القناة األَْنفيَّة. ، هَواءعن طَريق )خروج( ال

Egyptian: Misir . الَمْصريَّة 

ة: المصريَّة ُمْختَلَفل صديُق عليها في مراحِ ُف من لَُغة  واحدة  يتم  التَ فَْرع من اللُغاِت األفرو آسيويَّة، يتألَّ 

د(، باإلضافة إلى قَْبَل الميال 660-1300الوسطى ) قَْبَل الميالد(، المصريَّة 0022-3222القديمة )

ْستَْخدم اليوم كلَُغة تُ زال تطيَّة حتى القرن التاسع عشر، ال بعد الميالد(، والقُب 322حتى ) ةالديموطيقيَّ 

 دينيَّة في الكنيسة القُبطيَّة. 

eidetic vs operative sense:  

   faktorê ramanê beramberê faktorê hîsyetê. عاِمُل الفكِر ُمقابِل عامل الشعور 

سيميائيَّة )للعالمات اللَغِويَّة(. الَمْعنى ِعْلم البَمْعنى فكر(. التَْمييز النَّظَري المعرفي في  eĩdos)إغريقيَّة  

ا األيديولوجي للعالمة ُمستَمدٌّ من َعالقَاتها الَدالليَّة إلى األشياء والحاالت في العالم الحقيقي )أي َوظيفته

ها من خالل َدالالت اللَُغة. وعلى النقيِض من ذلك، تَْحديد الليَّة( باإلضافة إلى عالمات  أخرى. يتم  الدَّ 

اللَغِويَّة، التي تنشأ على ُمْستوى التَْركيب  ن قَواِعد ااِلْستِخدام للعالماتِ فإن الَمْعنى الَمْنِطقي يَنبُع م

الطَبيعيَّة، على َسبيِل الِمثاِل، قد يقوُم عالٌم بإِْجراِء  الُعلُوماللَغِوّي. هذا التَْمييز له أهميَّة خاّصة في 

ة(. من عمليَّات  باِْستِخدام عالمات  بدون إحساس  َملموس )على َسبيِل الِمثاِل في الرياضيَّات بأرقام سلبيَّ 

 ناحيَّة  أخرى، فإن أجهزةَ الكمبيوتر قادرة على العمل بالَمْعنى الَمْنِطقي للعالمات.

ejective: avêtin . القَْذفي . الَمْهموز  

وتّي لألَْصواِت الساِكنة على أساس  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى قذف(.  eicere)التينيَّة   في التَّْصنيف الصَّ

 ضغطتم  . يهَواءْستِخدام آليَّة تيار الباِ  جُ ْنتِ إلى ِسْلِسلَِة األَْصوات التي ت يُشيرُ طَريقِة التَّْعبير الخاّصة بها؛ 

 إطالقه.  في الفَم أو البُْلعوم بينما يظل  الِمْزماُر ُمْغلَقاً، ثم يتم   هَواءال

elaborated: hurgilî . ل  الُمفَصَّ

ة (، قدََّمه كُجْزء  من النَظريَّة العامَّ 0222-2604ٌح اْستَْخدمه عالُم ااِلْجتِماع باسيل برنشتاين )ُمْصطَلَ 

لة ال تعتمد على المعنى من  لطَبيعِة النُظِم ااِلْجتِماعيَِّة والقَواِعِد ااِلْجتِماعيَّة. وقيل إنَّ  الشفرةَ الُمفَصَّ

ياق )مثل اإليماءات أو المُ  ياق بل من خاِرج الس  ين بأن يكونوا ُمتََكل معتقدات الُمْشتََركة(؛ السماح للالس 
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ً ز لَغوِ ها تتميّ ة من البدائل اللَغِويَّة. وقيل إنّ َمْجموعبدعين بَشكل فردي في تَْعبيرهم، واِْستِخدام مُ  بنسبة  يّا

فات، والمات  مثل شروط التَ عالية من سِ   األول والسلبي. َضميربعيَّة، والص 

E-language: E- ziman . E لَُغة  

ة من الُجَمل َمْجموعَح لإلشارة إلى ُمْصطَلَ اِْختِصاٌر للَُغة خاِرجيَّة، اقترح نعوم تشومسكي هذا ال

ه يستوعب إنّ . I-languageالَمْفهومة بَشكل  ُمْستَقِلٍّ عن َخصائِص العقل، وبهذا الَمْعنى يتناقض مع 

 ظام  لأللفاِظ أو األَْشكاِل الُمقتَرنة بالمعاني، وهذا الغرُض من القَواِعد يجب وصفها.َمْفهوَم اللَُغة كنِ 

elative: bilindî .   التَْفضيلي  

فَة الُمْستَخْ (  2بَمْعنى رفع(.  elatio)التينيَّة  ة في دمة لإلشارِة إلى َدَرَجة  عاليَشكٌل فريٌد من أَْشكاِل الص 

 بَْعض الَخصائِص، وهي  على النقيض من الصيغة الفوقيَّة الن ْسبِيَّة . 

م لإلشارِة إلى اِت جاِه الحركة من الداِخل الحالَةُ المورفولوجيَّة في اللُغاِت الفنلنديَّة األوغريَّة تُْستَْخد(  0

يعب ُر عن  ،في الوصف النَْحِوّي لإلشارِة إلى نَْوع  من االنعكاس يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ إلى الخاِرج. فهو 

 َمْعنى الحركة بعيداً عن داِخل َمكان ما. 

electroglottograph : elektroglottograf . ِمْقياٌس كهربائي 

وتتُ  أداةٌ  وتيَّات الَمْفَصليَّة لتسجيِل الحركاِت االهتزازيَّة للحبال الصَّ يَّة. يقيس اللَْفظ ْستَْخدم في الصَّ

لتََّغي رات في المقاومة الكهربائيَّة عبر الَرقبة، باِْستِخدام َزْوج  من األقطاب الكهربائيَّة ا)الكهربائي( 

 ف الَدَرقي ُمباِشرة. الَموضوعة على الجلد على جانبي الرقبة فوق الغضرو

electrokymograph : electrokymograf  ُتََمَوجي َكْهَربي . ِمْخطاط  

وتيَّاِت الَمْفَصليَّة لتمكيِن إِْجراء تسجيِل التََّغي رات هو  وتيَّة . أداةٌ ُمْستَْخدمةٌ في الصَّ ِمرساُم الَذْبَذبات الصَّ

ُن الَرسم الكهربائي اِْستِخداَم قناِع الَوجه الذي الفموي واألَْنفي في أثناِء الَكالم. يتضمَّ  هَواءِق الفي تدفّ 

والسرعة،  هَواءَز بين نَْوعين من التدفُق، والَمعدَّات الُمْرتَبِطة التي يُْمِكن أن تقيَس حجَم اليُْمِكن أن يميّ 

 اً )كالكيموغرام(. وتسجيله بصريَّ 

electromyograph : elektromyografîk . ِمْخطَاطُ كهربيَِّة الَعَضل 

وتيَّات لتسجيِل تقل صات العضالت في أثناء الَكالم. يتضمَّ  ضل ُن تخطيطُ كهربيَِّة العَ أداةٌ تُْستَْخدُم في الصَّ

وتّي، وتَْحليل  في تَْطبيق أقطاب كهربائيَّة سطوح أو إبر سطحيَّة على العضالت الداِخلة في المسار الصَّ

 اآلثار الكهرومغناطيسيَّة الُمْنتِجة بصريَّاً )كهرومغناطيسي(.

electropalatograph: electropalatografî . ِمْخطَاطُ كهربيَِّة الَحنَك 
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وتيَّات الَمْفَصليَّة لتمكيِن إِْجراِء سجلٍّ  من ااِلت صاالت بين اللِسان والَحنَك في  ُمْستَِمرٍّ  أداةٌ تُْستَْخدُم في الصَّ

ُن التَْحليُل الكهربي اِْستِخداَم الَحنَك ااِلْصِطناعي الذي يحتوي على ِعدَّة أقطاب اء الَكالم. يتضمَّ أثن

 ل اِت صاالت اللِسان في أثناء عملها، تُعَرُض النتائج بصريَّاً على َشكل كهروضوئيَّة.سجِ كهربائيَّة، التي تُ 

element : pêve . endam . tuxm . make .ُعْنُصر 

ـ "ُجْزء"، غالباً ما يكون ُمقَيَّداً، والسيما في بالَمْعنى العام ل اً لَُغة، وأحيانِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

نات الُمباِشرة لَوْحَدة  من التََسْلُسل الهرمي. على َسبيِل الِمثاِل،  التَْحليل النَْحِوّي، لإلشارة إلى الُمَكو 

الفِْقرة، األلقاب هي "َعناِصر" رسميَّة من  هَْيَكلذلك، هي َعناِصر َوظيفيَّة لالَموضوع / الفِْعل، وما إلى 

 بنية الَكلِمات.

element of style: tuxme awaye . ُعْنُصُر األُْسلوب 

. باإلضافة إلى أََدوات أُْسلوبيَّة ُمَعيّنة مثل أرقام ُد الميزات األُْسلوبيَّة للنص  الَكالم،  أي  ُعْنُصر  لَغِويٍّ يحد 

)الجناس(، الَعناِصر  ألُْسلوبل يَّة. هناك َعناِصر َصوتيَّةألي ظاِهرة لَغِويّة َوظيفة أُْسلوب يُْمِكن أن يكونَ 

الُمْعَجميَّة لألُْسلوب )ااِلْسم الرمزي(، الَعناِصر المورفولوجيَّة لألُْسلوب )النِهايَة الجينيَّة(، الَعناِصر 

يد الُجْملَة، طول الُجْملَة(، والنُصوص وَعناِصر براغماتيَّة لألُْسلوب )أَْنواع عقالنَْحِويّة لألُْسلوب )تَ 

 واضيعي(.طوير المَ التماُسك، ومجال الَموضوع، والتَّ 

elementary phonetics:dengnasiya despêkî(sereke . berayî .pêşekî).وتيَّاُت االبتدائيَّة   الصَّ

بة( أن طَريقةُ البَْحث في بنيِة أَْصوات  الَكالم، التي تعتمُد حصريَّاً على ما يُْمِكن لألذن البشريَّة )الُمدرَّ

وتيَّات الُمفيدة. ميَّزه. تمَّ تجاوز هذا النهجت وتيَّات التجريبيَّة والصَّ  من خالل تطوير الصَّ

elicitation : derxistin اِْستِْنباط .    

وتيَّات لإلشارِة إلى طَريقِة الحصول على بيانات  لَغِويّة  موثوقة  من  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  في اللَغِويَّات والصَّ

ثين   .الُمتََحد 

elision : veşêrtin .إْخفاء 

وتيَّات و يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى إجبار(.  elidere)التينيَّة    ْصوات لإلشارة إلى إغفال ِعْلم األَ في الصَّ

ك، ساِكن، أو َمْقطَع. األَْصوات من ذلك ظاهرة اإلخفاء في  في الَكالم الُمتَِّصل. هو فقدان حرف ُمتََحر 

 (.(clothes ~[klo:z]المالبس:  ومن أمثلة ذلك في اللغة اإلنكليزية) القرآن الكريم، قِراءة

 مقطع، تحريف أو إما بإغفال ،ة أو الَمقاِطع غير المضغوطةلَّ حروف العِ  طالي تغييرٌ وهناك  

 بكلمة مضغوط غير نهائي ةعلّ  حرف المتجاورة، أو بدمج العلِة حروف من حرفين أو حرف بحذف أو
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 في أو Ihomme الفرنسية في الحال يه كما ، h صوت بكتم أو كمتحر   بحرف تبدأ تالية

'Thenseense of الروح .' 

ellipsis or ellipse : jêbirin . َحْذف 

بَمْعنى إهمال(. َحْذُف الَعناِصر اللَغِويَّة بَسبب القَواِعد النَْحِويّة أو الَخصائِص  élleipsis)التينيَّة 

 ، أو تطابق المواد، وقد تُحَذف المواد التي سبق ذكرها... فقد تُحَذفالتكافؤ الَكالمي ، من مثل:الُمْعَجميَّة

 . السياق من عادة فهمها يمكن ولكن للتوضيح، مطلوبة قد تكون كلمات أو جملة

elliptic form: şêwê kurtehî . َشكٌل اِْختِزالي 

ن من ثالثة ُعْنُصر الثاني لُمَركَّب ُمَكوَّ في تكوين الَكلِمة، ُمَركٌَّب حصري إهليلجي، يتم  فيه إسقاط ال

 . )الشتوي( الرياضي  قميصالَعناِصر، على َسبيِل الِمثاِل، 

elsewhere condition : rewşeke din  َخرى .الَةٌ أُ ح  

ن للتشغيل في نزاع آه عندما يكون هناك َمْبدعلى أنَّ  ْصوات الُمْعَجميَّة، ينص  ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ شرطٌ 

 . من العناصر العموميّة لعملفي اولويَّة األ اً تَْحديد لعنصُر األكثرلعند نقطة ُمَعيّنة في ااِلْشتِقاق، يكون 

embedding: têkelbûn . تَضمين . إْدماج 

أخرى، ُجملة ُجْملَةً في  نإذ تتضمَّ أو البِناء،  َعمليَّةفي القَواِعد النَْحِويّة لإلشارِة إلى ال يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 لة .نة ُمكم  أي التَبعيَّة النَْحِويّة. التَّضمين يختلُف عن االلتصاق )التَّنسيق(. يُْمِكن أن تكون البنود الُمضم  

ة من بنيِة السَّطح ِعباَرةً تُصبح فيها الُجْملَة الُمْستَقِلّ َعالقَةٌ نَْحِويّةٌ التضمين في القَواِعد التَْحويليَّة 

 اهيقال إنّ فُجْملَةَ المصفوفة. ال من ةنَكوَّ تةُ هي المُ تابِعةً في الُجْملَِة الَمصفوفة، إذا كانت الُجْملَةُ الُمْستَقِلّ 

يُصبح التَْمييُز التَقليدي بين البند الرئيسي والبند الفَْرعي هو التَْمييُز بين الُجْملَة . وبالتالي، ةنُمضمَّ 

نة.  الَمصفوفة والُجَمل الُمَكوَّ

emergentism: derketin îاِْنبِثاقيَّة .   

 عندوالبيئيَّة )التجريبيَّة(  بين العمليَّات البيولوجيَّة ُعل  تفا لَُغة النَّْفسي، يفترُض وجودَ ِعْلم النهٌج في 

ة  واحدة من العوامل )على َسبيِل َمْجموعاِْكتِساب اللَُغة، يوف ر بَديالً للنظريَّات السابِقة التي ركَّزت على 

 الِمثاِل، الفِْطرة، اإلدراك والَمْدَخالت (.

emic/etic: erkpêdanî / ne erkpêdanî . َوظيفي /  غير وظيفي 

" يتم  فيه وصف eticالبياناِت اللَغِويَّة. نهج " ِدراسةحات التي تميُّز النهَج الُمتعاِرض لُمْصطَلَ َزْوٌج من ال

ظام اللَُغة. وعلى النقيض من ذلك، ن اإلشارة إلى َوظيفتها داِخل نِ الحد  األدنى م فياألَْنماط الماديَّة للَُغة 

ظاماً ُمْغلَقاً للوحداِت الُمتَناقِضة ينشئ نِ  َحيثُ القَات الَوظيفيَّة، " يأخذ في االعتبار العَ emicنهَج " فإنَّ 
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دة كأساس  للوصف. يستمد  إيميك  وت والصورة، ُمْصطَلَ الُمَجرَّ إلى وحداِت  يُشيرُ  َحيثُ حات مثل الصَّ

نة. على َسبيِل الِمثاِل، الُمقاَربة اإليمائيَّة للتَْعبيِر عن النَ  ْغمة تصُف ِسمات نََمط الحد  األدنى الُمتضمَّ

حركةَ  eticالمعاني فحسب. من ناحيَّة أخرى، قد يصُف نهُج إلى شارة إلالتي تْستَْخدمها اللَُغة ل ةالنَْغم

حة تُْستَْخدم من قِبَل اللَُغة نُْطِق الَكلِماِت بَشكل  أكثر دقّ  ا إذا كانت الِميزات الُمَوض  ة، بغِض النَّظَر عمَّ

 لمعاني أم ال.إلى اشارة إلل

emotional context : çarçoveya hestyarî . ياُق العاطفي  الس 

ياُق العاطفي َدَرَجةَ األَْنفعال،  ُد الس  ، إذ تُنتقى الَكلِمات ذات الشحنة التَْعبيريَّة من القِوة أو الَضعفيحد 

اإلنسان في حالَة  من الشعور الجاِمح دَّة أَْنفعال. فعندما يكون حين الحديث عن أمر  فيه غضب وشِ  القويَّة

يَْستَْعمل َكلِمات  قويَّةً فيها اندفاع، مثل: القتل والذبح واالحتقار ... كما يُساِهم في ذلك طَريقة األداء 

وتيَّة التي تعمل لشحِن الُمْفَردات بالكثير من المعاني األَْنفعاليَّة والعاطفيَّة، إلى جانِب دوِر اإلشارات  الصَّ

لتها الَموضوعيَّة الخدام الَكلِمة بين دَ صاحبة للَكالم في إبراز المعاني األَْنفعاليَّة. فتتحدَّد طَبيعةُ اِْستِ المُ 

ة ودَ  كذلك " . like" تختلف عن "loveفي اللَُغة اإلنكليزيَّة، َكلِمة  " اللتها العاطفيَّة الخاّصة، مثالً العامَّ

 " تختلف عن " أعشقك".األمر في اللغة العرببيَّة كلمة" أُحبك

emotive: hestî . أَْنفِعالي  

الَمْعنى العاطفي للتَْعبير  يُشيرُ دَّاللة كُجْزء  من تَْصنيِف أَْنواِع الَمْعنى. ِعْلم الفي اً أحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

واللَُغة اإلعالنيَّة، وما  ة،تَوى األَْنفعالي" لُخطب الدعايالعاطفي على الُمْستَِمع، كما في "الُمحْ  تَأثيرعن ال

 .إلى ذلك

emotive language : zimanê hestyarî .   ةفعاليَّ نْ االِ  لغةُ ال  

 اللغة عن تمييزه يتم  . إثارتها أو الموضوع تجاه العاطفية الفعل ردود عن التعبير إلى تهدف التي اللغة

 .والفيلسوف العالم لغة ، المثال سبيل على فقط؛ لداللةا تهدف التي المعرفية أو المرجعية

 empathy: bandor . haw bîrurayî . haw dlî . تَأَثَّر    

ة عن وجهة نظر ُمْختَلَف(. اعتماُد الُمتََحد ث لَمنظور أو وِجهَة نظر تَأثيربَمْعنى  empátheia)إغريقيَّة  

 . اآلخرين

emphasis: girîngî (tekez) ْفخيم )التَْوكيد( . التَ    

هو مما  أكثر مما هو مذكور في الواقِع، أو أقلّ  أنَّه ض(. التأكيد يعنيبَمْعنى معرِ  émphasis)إغريقيَّة 

الَحْشو، التكرار،  . يُْمِكن تَْحقيق ذلك عن طَريق اِْختيار َكلِمة أو ِعباَرة قويَّة ومركَّزة، مثل:مقصود

 ب.لة، والتعج  داخالتشبيه، المُ 

emphatic: zenglor(qirrîk) . َحلقيَّةال  
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، مثل: الحاء والخاء، والهاء، (velarized) الَحلقيَّةُمْستَْخدم في اللِسانيَّاِت العربيَّة لألَْصواِت ُح ُمْصطَلَ 

 .والعين، والغين، والهمزة

emphatic consonant: dengdêrê qirrîkê  َّم .اِكُن الُمفَخَّ الس   

تَْوضيحها في  خاّص باللُغاِت الساميَّة )و السيما اللَُغة العربيَّة(، والتي يتم   نَْوٌع من الساِكن، يرتبطُ بَشكل  

وتيَّة، أو التي لها تزاوج في هذه المناطق )مثل البُْلعوم(. ينتشر التركيز  المناطق البُْلعوميَّة في القناِة الصَّ

 وبالتالي يتم  تَْحليُل هذه الظاِهرة على نِطاقرة، في كثير من األحيان إلى ِسْلِسلَة من األَْجزاء الُمتجاوِ 

 .في بنية الَكلِمات أو طويالً  اً واسع باعتبارها ُعْنُصراً بارز

empiricism : ezmûnî .  َجريبيَّةالت  

 االستنتاج من بدالً  للمعرفة كأساس والخبرة بالمالحظة اإليمانس(. مر  تَ بَمْعنى مُ  émpeiros)إغريقيَّة  

 .  المنطقي

ق من الَمْعِرفة من خالل تجربة تَْطبيٌق في اللَغِويَّات، كَمْبدأ منهجي، هو ضمان قابليَّة التَّحق  

في اِْكتِساب اللَُغة فحاِْسماً في وجهاِت النَّظَر السلوكيَّة في اِْكتِساب اللَُغة.  اً ملحوظة، تلعب التجريبيَّة دور

َمْعِرفة  د على أنَّ عاِرض العقالنيَّة، التي تؤك  ت التجريبيةم. النهائي للتعل   اإلحساس الَمْصَدرَ  تجربةُ  د  تع

التجريبيَّة إلى اِْكتِساب اللَُغة على  تنظراللَُغة يُْمِكن أن تُستَمدَّ من مصادَر أخرى غير الخبرة المعنويَّة. 

 ة. ُمْختَلَفطريَّة مها َمباِدئ فِ للَُغة، تحكُ ليٍّ كُ  ينتج من نضج  ففي العقالنيَّة، أما بة؛ جرُ تَْعميم من التَ  َعمليَّةه أنّ 

empractical use of language: bikaranîna kirdarî ya  zimanî . ااِلْستِخداُم الَعَملّي لِلَُغة 

عزولة أو غير تَقليديَّة أو إلى ااِلت صال عن طَريق َعناِصر لَغِويّة مَ  يُشيرُ ، K.Bühlerح صاغه ُمْصطَلَ 

ي بدورها معانيها من خالل ااِلْستِخدام "العملي" في الوضِع الُمعطى، والت تَْحديدغير ُمكتملة، يتم  

 طر....خروج ، ُمْنَعطَف ، خَ س، على َسبيِل الِمثاِل، ُمتَجانِ  نة بَشكل  ُمضم  

Emprunt : deynkirina ziman . ااِلْقتِراض اللَغِوّي 

واُصل، أو جاورة والتَّ المُ  تَأثيرأساليب أو تصريفات من لُغات أخرى، إما بسبب أو اِْستِعاَرة ُمْفَردات 

 يمنة كما هي حال الل غة اإلنكليزية في وقتنا الُمعاِصر.بسبب الهَ 

empty : vala . pût . فاِرغ 

لغويَّة   في بنية   لُ يدخُ في بَْعض األوصاف النَْحِويّة لإلشارة إلى ُعْنُصر  ال َمْعنى له،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 الَكلِمات الفارغة ِعباَرة عن َكلِمات ليس لها َمْعنى ُمْعَجمي، تنحصرُ  لضمان العالقة النَْحِويّة. فيقال إنَّ 

 َسبيِل الِمثاِل، إلى، في، من. ْعبير عن الَعالقَات النَْحِويّة فحسب، على َوظيفتها في التَّ 
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empty category principle (EPG) : prensîbê debaşkirina vala .  ُغةفارِ  فِئة َمْبدأ  

 قابلةً  )نَظريَّة التتبع(، أي يجب أن تكونَ ه مرئيَّةً آثارُ  أن تكونَ  فترضُ َمْبدأ القَواِعد التَْحويليَّة الذي ي

 لَحْذف. في اعلى غرار َمْبدأ إعادة اإلعمار  كمواقَِع فارغة في بنية السطح، تَْحديدلل

empty position: helweste vala .  ِغَمْوقٌِف فار  

َمْوقٌِف في الُجْملَة تُمليها بِناء الُجْملَة التي يُْمِكن أن يشغلها ُعْنُصر آخر. يتم  شغل الَوظيفة في الُجملة  (2

 إلزامياً أو اِْختياريَّاً.

مات على س   تَْحتَويحة )القَواِعد التَْحويليَّة( التي قد نقَّ عة المُ وسَّ النَْحِويّة للنَظريَّة القياسيَّة المُ  فِئةال (0

 على َخصائِص َصوتيَّة.  تَْحتَويها ال َشكليَّة ونَْحِويّة، ولكنَّ 

empty slot: qula(dirz) vala . فُْتَحةٌ فاِرغة 

 متناِظرة َصوتيّاً.  يُفتَرُض أن تكونَ لَُغة ْصوات أ الفجوات الُمفتَرضة في نُظُم هيْصوات، ِعْلم األَ في 

enclave:qada axaftine .qada navxweyî, axaftina girava .  َزيرة الَكالمَمْنِطقة بقايا، ج .ُمْجتََمُع الُمحاَدثة    

ات صغيرة )كالمزارعين، العمال، الطوائف الدينيَّة، إلخ( في المناطق َمْجموعْقُر ر عندما تستطَوَّ يت( 2

بصيانتها الن ْسبِيَّة فيما يتعلق باللَُغة ات َمْجموعز لَُغة هذه الالتي أنشئت فيها لُغات أخرى. عادة ما تتميّ 

البَْحَث في الظروِف اللَغِويَِّة الُمحيطة بالجيوب مناسبة  الُمْستَْخدمة في بلد الَمنشأ. لهذا الَسبب، فإنَّ 

ة التداِخل بين لُغَ  ِدراسةإلعادة بِناء المراحل القديمة من اللَُغة الَمعنيَّة. أصبح التَْصنيُف اللَغِوّي وكذلك 

 لهجات.ِعْلم الللبحث في  لُغات ااِلت صال َمجاالت  مهمة الجيب وغيرها من

ف ينحرِ موقعه الُجْغرافّي،  َحيثُ من ه تَْحديدع  لَغِوّي يُْمِكن نوّ عموميَّة، الجيُب هو كل  تَ بَمْعنى أكثر  (0

الجانب اآلخر من الُحدود قة باألصناِف على عن َشكل اللَُغة الُمحيطة به، ويُظهر الَخصائِص الُمتعل  

تغيير اللَُغة  َعمليَّةمظاِهر هذه الجيوب تِْكراراً هي المناطق األَثَريَّة التي لم تشارك في  أكثرَ  اللَغِويَّة. إنَّ 

رة ُمتجاوِ التي توجد خاِرج مناطق اللهجة ال لة. لكن َمجاالت االبتكارفي اللهجات األخرى ذات الصِ 

ما توجد هذه المناطق في محيط غالباً نة. تبنيها من مناطق بعيدة قد تكون ُممكِ  األكثر محافظة والتي تمَّ 

 المدن.

enclisis: dorçîtkişanî (meyil) . )إْلحاق)اِْنِضواء 

وتّي الُمتَزاِمن . énklisis)إغريقيَّة    بَمْعنى ميالن(. إرفاق َكلِمة  بَكلِمة سابِقة، يُطبَّق عند الضعف الصَّ

enclitic: dorpêç . )ُمحاط)اِْنِضواء 
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رة سابِقة، ِمثاِل، جداً ُعْنُصٌر َضعيف أو ُمضطرٌب   .I am> I' m، يعل ُق نفسه بَكلِمة  ُمتكر 

encoding: nîşankirin . تَْرميز تَْشفير .  

قوائَم جرد  ات  خاّصة من َمْعلُوم جرد  بعالمات  تحملُ  اِْرتِباط قائمة َعمليَّةات، َمْعلُومفي نَظريَِّة ال(  2

 ات.َمْعلُومتقديم نفِس ال َعمليَّةأخرى ، ويُْمِكن من خالل نتائج هذه ال

، الذي يُفِسُد الُمْستَِمَع عن طَريق ُمتََكل مظاِم اإلشاراِت اللَغِويَّة للنقُل األفكار إلى نِ هو في اللَغِويَّات،  (0

ْرفيَّة، ات الُمْعَجميَّة، والنَْحِويّة، و على الُمستويميُز في وقت  واحد ر. يَْحُدث التَ تَْشفيراِْستِخدام فك ال الصَّ

ياق.اة براغماتيَّ ويسترشد من خالل   لس 

endangered language :  

 zimanekê (hebûn-metirsîdar) talûkekirin (xeterekirî)  َدةٌ باالْنقِراض .لَُغةٌ ُمهد  

ات َمْعلُومال مع ازديادض لالنقراِض في الُمْستَقِْبَل الَمنظور. التي تتعرَّ  يُطلَُق على اللغاتٌح ُمْصطَلَ 

أكثَر  أنَّ  اعتقاد ثَمَّةات من القرن الماضي، يَّ ات والتسعينيَّ قة بالِدراسات االستقصائيَّة خالل الثمانينتعل  المُ 

ض قد يزداُد تعرّ ض لالحتضار، وال يجري نقلها بفعاليَّة إلى الجيل التالي. عرَّ من نصف لُغات العالم تت

 اللَُغة لخطر االنقراض ما لم تُطبَّْق برامج لتنشيط اللَُغة. ينصب  االنشغال على تسجيل هذه اللُغات

 .قَْبَل اختفائها  وتوثيقها

endearment : hezkirin التََحب ب .  

عن العالقات الوديَّة أو العبارات التي تعب ُر من  أَْشكالٌ هي لَُغة ااِلْجتِماعي، ِعْلم الحات في ُمْصطَلَ 

 عزيزي، عزيزتي.  من مثل: حبي،. الحميميَّة

endocentric : navendî . داخل الَمْركز  

في التَْحليل النَْحِوّي كُجْزء من تَْصنيف  ثنائي ااِلت جاه لإلنشاءاِت النَْحِويّة باِْستِخدام  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 فِئةتكون إحدى الَكلِمات ُمكا َحيثُ ة  من الَكلِمات ذات الِصلة النَْحِويّة َمْجموعإلى  يُشيرُ معايير التَّْوزيع: 

ة، يكون لها نفس التَّْوزيع َمْجموعة ككّل، أي يوجد "َمْرَكز" ُمَحّدد، أو رأس داِخل الَمْجموعاً للَوظيفيَّ 

 ككّل .

endocentric construction: avakirina navendî . ّي الَمْرَكزي(البِناُء )الدَّاخل  

( في إشارة الى البِناء النَْحِوّي الذي ينتمي 2633(. المدى الذي عرضه بلومفيلد )éndon)إغريقيَّة  

ناته. فِئةإلى نفس َشكل الطبقة / ال  ، أي يظهر نفس التَّْوزيع لُعْنُصر أو أكثر من ُمَكو 
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endocentric compound: hevdudanî(lêkdraw) navendî .)الُمَركَُّب الدَّاخلي )الَمْرَكزي 

خاّصيَّة إلى الرأس. على الب نسَ تُ له،  ُمَعدَّلر كنَْوع الُمَركَّب الذي يعمل فيه ُعْضو واحد كرئيس وآخ

(. هذا الُمَركَّب ِعباَرة عن ُمَركَّب ُمَعدَّلَسبيِل الِمثاِل: "الباخرة" )"القارب" هو الرأس، "البخار" هو ال

 ُمَعيّن من القوارب.  "الباخرة البخاريَّة" هي اِْسم، مثل "القارب"، والباخرة هي نَْوعٌ  َشريطي ألنَّ 

endoglossic : endoglossîk . إندوغلوسيك 

إلى اللَُغة التي هي اللَُغة األم لُمْعظَم )أو كّل( السكان  يُشيرُ ح ُمْصطَلَ لَغِويَّات ااِلْجتِماعيَّة، هو ِعْلم الفي 

 في َمْنِطقة ُجْغرافيّة.

endophoric : endoforîk(hevgirtina hindurî)  َّاخلي .ماُسك الدَ الت  

بنية النَّص؛  تَْحديدين لإلشارة إلى َعالقَاِت التماُسك التي تُساعد على ٌح يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويُمْصطَلَ 

ب التَْفسير يتطلَّ  َحيثُ لتي ال تلعب دوراً في التماُسك، ، اexophoricيتناقض مع الَعالقَات الخارجيّة 

( إلى أَْنواع َمجازيَّة endophoraإشارة إلى الوضع خاِرج نِطاق اللَُغة. تنقسم الَعالقَات اإلحيائيَّة )

 وقطبيَّة.

energeia: çalakiyê . wze . hêz .)نَِشط )طاقة 

  Wilhelm von فيلهم همبولدت َمْفهوم يُْمِكن رّده إلى (.enérgeia)إغريقيَّة  

Humboldt((1767–1835وليس كياناً ثابِتاً  ،اللَُغة كـ "حركة" أو "طاقة فّعالة" أنَّ  ى، الذي رأ

(ergon َبجعل اللَُغة ذات الم .) ِإبداعاتها.حدودة في غير مَ طاقةً حدودة، د المَ وار 

ة  ليَّة يبما في ذلك القَواِعد التََّحو يوي" للَُغة،نظريَّات لغويَّة عديدة استجابت لهذا الَمْفهوم "الحَ  ثَمَّ

ذلك  تَْمثيل. تمَّ energeiaت بالجانب اإلبداعي لَمْفهوم ، التي اهتمَّ N.Chomsky تشومسكيالتَّْوليديَّة ل

رة.في إطار نظريته كن ظام  من العمليَّا  ت الُمتكر 

energetic: çalakî (hêzî) . )شيطنَ  )َحيوي  

 على أَْشكال  اللَُغة العربيَّة  تَْحتَويالشرطيَّةُ من األفعال الُمْستَْخدمة للتَْعبيِر عن التأكيِد القاِطع.  فِئةال

 إعادة الصيغ.ك ذلك من خالل درَ يُ ، وأشباههاة من اللَُغة النشيطة، واللَُغة اإلنجليزيَّة ُمْستَقِل  

English: Îngilîzî . إنكليزيَّة 

ات الُمتَِّحدة، وكندا، وأوستراليا ث بها، في إنجلترا، والواليحدَّ م  التاللغات الجرمانيَّة الغربيَّة، يت من

يا(، إفريقونيوزيلندا. هي اللَُغة الرسميَّة الوحيدة في أكثر من عشرين بلداً )على َسبيِل الِمثاِل جنوب 

ْخدم كلَُغة التجارة في الهند وباكستان. اليوم هي لَُغة التجارة األكثر أهميَّة، واللَُغة الثانيَّة األكثر وتُْستَ 
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، الذين قاموا مع القبائل األخرى Anglesتعل ماً على نِطاق واسع. يأتي اِْسم "اإلنجليزيَّة" من اإلنكليز 

يا في القرن الخامس الميالدي ودفعوا ( بغزو بريطانSaxons ،Jutesمن السكسونيين والقوطيين)

ة )اسكتلندا وويلز وكورنوال(. يُْمِكن تَْمييز ثالث فترات رئيسيَّة ( إلى المناطق النائيCelticالكلتيين )

(، مع لَهجة يسيكس. )ب( 2212في تَاِريخ اللَُغة اإلنجليزيَّة. )أ( اإلنجليزيَّة القديمة )القرن الخامس إلى 

"اللَُغة القياسيَّة: خالل فَْتَرة احتالل نورمان النجلترا )في  هي ،(2122-2212)الشرقيَّة اإلنجليزيَّة

في منتصف القرن الرابع عشر كانت إنجلترا ث نائيَّة اللَُغة  (2299في عام )معركة هاستينغز 

ْمييز بين الَكلِمات ذات التَ فات النورمان الفرنسيين في الُمْفَردات، تَأثير تبرزُ . "الفرنسيَّة-اإلنجليزيَّة"

المعاني الُمماثَلة غالباً ما يعتمد على التعايش الجرماني والجذور الرومانسيَّة. )ج( اللَُغةُ اإلنجليزيَّة 

 الحديثة.

entailment : pêdagirtin . )اِْحتِواء )اِْقتِضاء 

 ميسُ ؛ دَّاللةِعْلم ال ِدراسةفي كثير من األحيان كُجْزء من  يُْستَْخدمُ ُمْشتَق من الَمْنِطق الرسمي،  حُمْصطَلَ 

حقيقةَ االقتراح الثاني يتبع  أنَّ  َحيثُ إلى َعالقَة بين َزْوج من الُمقتَرحات ب يُشيرُ باالنكفاء.  أيضاً 

ة أستطيع رؤي -اً الِمثاِل. أستطيع أن أرى كلب ، على َسبيلِ أو ينطوي عليها بالضرورة الحقيقة األولى

 د األول وينفي الثاني. حيوان. ال يُْمِكن للمرء أن يؤك  

لزم نزوالً ها تستالتي يُْمِكن وصفها إما بأنّ مة من س مات الُمَحّددات، ااِلْنِحطاط ااِلت جاهي هو سِ 

أكثر  يكون ااِلت جاه من َحيثُ ) اً ( أو يستلزم صعوداً تَْحديدإلى أكثر  اً تَْحديد أقلَّ  يكون ااِلت جاهُ  َحيثُ )

ق بِعباَرة الُجْملَة التي يكون فيما يتعلّ اً هبوطما يستتبع  (. على َسبيِل الِمثاِل، كل  اً تَْحديد إلى أقلّ  اً تَْحديد

 . (له أربعة أرجل كلب   كل  ) َصحيحقد نستنتج بَشكل  (لديه أربع أرجل كلب   كل  )منها:  ُجْزءاً 

enthymeme: ramankirin . تَفكير 

ااِلْفتِراضاُت الرئيسيَّة على ُف ذيحْ ط، بَمْعنى تفكير(. قياٌس َمْنِطقي ُمختلَ  enthymázein)إغريقيَّة  

عام، أو  بَشكل   اً َصحيحوقع َمْفهوم. اْستَْخدمه أرسطو، ليعنَي القياس الَمْنِطقي الذي يكون فيه المَ نحو 

. إنسانْحليلي، على َسبيِل الِمثاِل، سقراط رجل، وبالتالي التَّ  من القياسِ  . على النقيضِ الً ، أو ُمحتمَ اً َمْنِطقيَ 

 ة، ولكنها ببساطة معقولة. َصحيحيجب أال تكون بالضرورة 

entropy: zîvirandin . انعطاف 

ة من َمْجموعاتي لَمْعلُومات، يعني الُمْحتَوى الَمْعلُومغيير(. في نَظريَّة البَمْعنى تَ  entropía)إغريقيَّة  

 ات.َمْعلُومكُمراِدف  لل راريَّة وكثيراً ما اُْستَْخدمَ ح من الديناميكيَّات الحَ ُمْصطَلَ اُشتق هذا الالعالمات. 

entry: derbasbûn . دخول 
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يَّة الُمتراكمة بخصوص هَْيَكلاِت الَمْعلُومصف النَْحِوّي لإلشارِة إلى الفي الوَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

 ُعْنُصر ُمْعَجم كما هو َمْوجود في الُمْعَجم أو القاموس. 

الن ظام  شرط إدخال الِعباَرة إلى الِمْعيار الذي يجب استيفاؤه لكي يصبحَ  يُشيرُ ( في القَواِعد النَْحِويّة، 0)

اإلدخال ِعباَرة رئيسيَّة. ويُنظر إلى اللَُغة بأكملها  اإلدخال أن يكونَ  النَْحِوّي الُمَعيّن نافذاً. يتطلب شرطُ 

 ها َشبَكة من أنظمة هذا النَْوع.على أنَّ 

environment : jîngehê . hawirdorê . dewr uber . البِيئة   

وتيَّات لإلشارة إلى  أَْجزاء ُمَحّددة من الَكالم )أو النَّّص( بالقرب من  يُْستَْخدمُ ( 2)  في اللَغِويَّات والصَّ

ر ميزات البيئة اللَغِويَّة على اِْختيار َوْحَدة ُمَعيّنة، في َمكان َوْحَدة  التي هي َمْوِضع االهتمام. قد تؤث  المن 

ما إذا كان فيْصوات، ِعْلم األَ ْوزيعه. على َسبيِل الِمثاِل، في تَ م، وبالتالي تَْقييد حدوثه أو الَكال منُمَعيّن 

وت الساِكن مُ  ك  ُمستدير في بيئته غير ُمستديرأم  اً ستديرالصَّ ، قد يعتمد على وجود حرف  ُمتََحر 

وتيَّة. يُشار إلى األَْصواِت بأنَّ   ها "َمشروطة" بحسب بيئتها. الصَّ

إلى الحالَة اللَغِويَّة ااِلْجتِماعيَّة التي يتم  فيها إِْجراء ُمالَحظة خاّصة. في  يُشيرُ ( "البيئة اللَغِويَّة" 0)

ر عن البيئة بغض النَّظَ َعيّنة تظهر في عمر الثانيَّة، مُ  بنيةَ  اِْكتِساب اللَُغة، على َسبيِل الِمثاِل، قد يقال إنَّ 

 .اللَغِويَّة للطفل

epenthesis : daxistin . )إدراج)إقحام 

وتيَّات يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ )إغريقيَّة(.   لإلشارة إلى  phonology ْصواتِعْلم األَ و phonotics في الصَّ

وت التي تتكوَّ ظاِهرة تإّن  نَْوع  من التَّطفُل، إذ يتم  إدخال َصوت  إضافي في َكلِمة واحدة. ن من َغي ر الصَّ

 واحد.  بَسبب صعوبة نُْطقها في صف  ن آخرين، عادة ما يكون َمداَخلة َصوت بين َصوتيَ 

epic preterite: çîrokina  destanî (borîya efsanê) .  ْميحَ السَّْرُد الَمل  

ها تبني كل عام. إنّ ااِلْستِخداُم الَزَمني للوقت البَسيط، الذي هو الَشكل السائد للسَّْرِد الملحمي أو السَّْرد بشَ 

 .إلى الُمْستَقِْبلَ  تُشيرُ ، وبالتالي يُْمِكن تَْعديله بواسطة َشْخصيَّات اً وهميَّ  اً حاضر

epicene : hevre(bêyî zayendê) . )الُمْشتََرك)الُمحايد النَْحِوّي 

 يُشيرُ لَُغة ااِلْجتِماعي، اِْسم يُْمِكن أن ِعْلم الفي وح من القَواِعد التَقليديَّة، ُمْصطَلَ (. epíkoinos )إغريقيَّة 

من  بأيٍّ  إلى اِْسم  يُْمِكن أن يرتبطَ  يُشيرُ إلى كيانات الذكر واألنثى بدون تغيير ِجْنسها النَْحِوّي، أي 

الِجْنسين بدون تغيير َشكله. اْستُْخِدم في قَواِعد اللَُغة الالتينيَّة واليونانيَّة لألَْسماء التي بقيت في نفس 

 , teacherاإلنجليزيَّة  ذلك في اللغة أمثلة من. شار إليهعن ِجْنس الَشْخص المالِجْنس بغض النَّظَر 

doctor)) .ة في اللغة العربية أنَّ ته ن أمثلمو  ريق...ث، مثل: الحال، الطَّ ؤنَّ ر وتُ كَّ ذأسماء تُ  ثَمَّ
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epiglottis : qirikê)kerkerîk) . )لَهَاةٌ )لِسان الِمْزمار 

 .كمفاِصل نِشطة في الَكالم يُْستَْخدمُ تشريحي يُغلق فوق الَحْنَجرة في أثناء البلع. ال  هَْيَكل

epiphora: dûbare . تِْكرار 

بَمْعنى تِْكرار(. َشكٌل من الِخطاب، يقوم على تِْكراِر َكلِمة  أو تَْعبير  في نِهايَِة  epiphorá)إغريقيَّة  

رة  خاّصاً، ألنَّ  اً عاطفي اً خلِق إيقاع  قويٍّ يكتسُب تغييرة من الُجَمل أو الِعباَرات، لَمْجموع الَكلِمةَ الُمكرَّ

 تُْستَْخدم إلبرام الُجْملَة أو الَمْقطَع.

episememe : epîzîmam اإلبسيميم .    

 أْصَغُر َوْحَدة  نَْحِويّة  ذات َمْعنى .

epistemic : zanyarî . nasînî  . َمْعِرفة 

، يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويّين كُجْزء  من إطار  َمْنِطقِ ِعْلم الٌح ُمْشتٌَق من ُمْصطَلَ (. episteme)إغريقيَّة  

عرفي" بالبنية الَمْنِطقيَّة ق "الَمْنِطق المَ لتَْحليِل األفعال الَمشروطة والبنى ذات الِصلة باللَُغة. يتعلّ  نظريٍّ 

 .نة ؤمَّ ااِلْفتِراضات معروفة أو مُ  د أو تدل  على أنَّ للتصريحات التي تؤك  

epistemic logic: locîkê zanyarî . الَمْنِطُق الَمعرفي 

 ةُجسيمات الَمْنِطقيَّة )الوراثنَْوٌع خاصٌّ من الَمْنِطق الفَْلَسفي، باإلضافة إلى التَْعبيراِت الَمْنِطقيَّة مثل ال

تَْعبيرات "االعتقاد" و"الَمْعِرفة" بإدخال مشغلين مناسبين  اً ْستَْخدم أيضتُ ، الَمْنِطقيَّة( )و، أو، وغيرها(

 Xوالَمْعِرفة التي تعب ُر عنها "التَْعبيرات المعرفيَّة" مثل  عتقادياقات االسِ  لتَْحليِل الدَّاللّي. بما أنَّ في ا

ياقات الُمعتِمة )ِسياقات غير شفافة ُمقابِلPتعتقد / تعرف  شفافة(، يلعب  ، هي أمثلة أُنموَذجيَّة للس 

هة للَغة الطَبيعيَّة.حاِْسماً في دَ اً ق المعرفي دورالَمْنطِ   الالت َمْنِطقيَّة ُمَوجَّ

epithets: nasnavan .  نُعوت . ألقاب   

 سمة أو نوعية، تَْحديدل ستخدم، فيوصيفات الخاّصةٌح في التَ ُمْصطَلَ يُشاع هذا ال(. epítheton)إغريقيَّة 

ريتشارد العظيمة،  التاريخية، من مثل: كاثرين األلقاب استخدامه في  يكثر. ما شيء أو لشخص زةمميّ 

ظم. من نتَ قلب األسد. أما في القَواِعد واألُْسلوبيَّة، فهي َكلِمة أو ِعباَرة تميّز ااِلْسم وترتبط به بَشكل مُ 

 ...ديديَّة.والسيدة الحَ غرفة مريضة، سكون، ل مَ األمثلة على ذلك: منزِ 

eponym : navdar . الُمَسّمى 

 ميّزات.مات ومُ ااِلسم الذي يلقَُّب به شخص، نسبةً إلى مهنته أو مكانه أو صفته أو غيرها من سِ 
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equative : wekhevî . )ُمساِويَة)معاِدلَة 

في التَْحليل النَْحِوّي لإلشارة إلى نَْوع  من الُجَمل، يضع فيه  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (. aequare )التينيَّة 

الفِْعل  يُسمَّى. يُْمِكن أن (هو الزعيم مر)عُ الفِْعل ِعباَرات  اِْسميَّة في َعالقَِة هُويَّة، على َسبيِل الِمثاِل، 

عن َدَرَجة  رُ الَدَرَجة التي تعب  . هناك َشكل الُمقاَرنة أو عاِدالً ساوياً أو مُ ناِصر فعالً مُ الذي يربط هذه العَ 

 .(على َسبيِل الِمثاِل، عمر بنفس طول هند)ها، ة في بَْعض الَخصائِص أو كل  ُمتَساوي

equatorial languages: zimanên ekwatorî .  ِستوائيَّةاللُغاُت اال  

لَُغةً في أمريكا الجنوبيَّة،  (212)ْقريباً ُن تَ ( يتضمَّ 2678ةٌ لَغِويّةٌ ُمفتَرضة من قِبَل جرينبيرج )َمْجموع

 أهم فروعها هي أراواكان وتوبي. 

equipollent: wekhevdar . ُمتَكافِئ 

 َحيثُ ، فِئةتكاهي معاَرضة مُ  ،ْصوات لَمْدَرَسة براغِعْلم األَ ي نَْوع من المعاَرضة الُمعتَرف بها ف ثَمَّة

تناقضها بالتدريج وال عن طَريق ِميزة  مع بَْعضها، وال يتم   فِئةتكامُ  اً ها َمْنِطقيَّ نظر إلى األَْعضاء على أنَّ يُ 

 لنيكوالي تروبيتسكوي.اً /، وفق k/ و /  pث نائيَّة: على َسبيِل الِمثاِل، ال يُْمِكن تَْحليل التَْمييز بين / 

equivalence : hevsengî . wekhevî ُمكافئ تَكافؤ . .  

اً في حال كان كال َصحيح qو  pفي الَمْنِطق الرسمي يكون اِْقتِراُن اثنين من ااِلْفتِراضات األوليَّة 

 (.p↔qأو  p≡qالجزئين من الُجْملَة لهما نفس القيمة الحقيقيَّة )تدوين: 

لِد نفس  َعالقَةٌ تساوي القوة بين القَواِعد النَْحِويّة. يقال إنَّ  ة الُجَمل َمْجموعالقَواِعد النَْحِويّة التي توَّ

ة من معاِمالت الِعباَرة تكون َمْجموعد نفس ل  لقَواِعد النَْحِويّة التي توَ بَشكل  ضعيف. ا فِئةتكون ُمكا

إن وي لكلٍّ منها. هَْيَكلفس الَوصف الد نالُجَمل نفسها فحسب، بل تحد   دل  توَ ها ال بقوة، أي أنَّ  فِئةمتكا

 دل  توَ القَواِعد النَْحِويّة التي تعرض ااِلْختاِلفات في وضع العالمات أو األقواس للهياكل، أو التي 

الليَّة أخرى، في سياقات نَْحِويّة ودَ  اً ح أيضُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ . فِئةتكاة من الُجَمل، غير مُ ُمْختَلَفات َمْجموع

الليَّة" )أي عادلة الدَ ْوزيع(، "المُ دات التي لها نفس التَ حْ ْوزيعي" )بين الوَ َسبيِل الِمثاِل، "التكافؤ التَ  على

 ترادفات(.مُ 

equivalence grammars: rezmanê wekhevî .  َساواة(كافؤ)المُ قَواِعُد الت  

خاصيَّةٌ من القَواِعِد التَّْوليديَّة، يُطلق على اثنين من القَواِعد النَْحِويّة اِْسم "الُمكافئ الضعيف" إذا كانا 

ة الُجَمل َمْجموعان نفس دل  توَ كافئ القوي" إذا كانا ة الُجَمل. ويطلق عليها اسم "المُ َمْجموعان نفس دل  توَ 

 ي لها.هَْيَكلوتخص ص نفس الَوصف ال

equivalent: wekhevdar .  ُمتكافِئ  . ُمعاِدل
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وتيَّات ِعْلم الفي  ، و يكون بوجود ِسمة تَأثيريتعادَل الطرفان بالقوة وال تضاد ُمتكافئ، يعني أنَّ  ثَمَّةصَّ

فَة التِْكرار في الراء فهي غير َمْوجودة في في سائر الفونيمات األخرى مثل صِ ُمِميَّزة في فونيم ال توجد 

ر بين الطاء والكاف، فليس ااِلْختاِلف بينهما في الجهر والهمس، والغين وغيرها. مثل التناظُ العين 

فكالهما َمْهموسان. وما ااِلْختاِلف بينهما في السيرورة والتوقف، فكالهما وقفيان، ولكن بينهما اِْختاِلفاً 

ف في اإلطباق ليس له أَثَر تناظري، في َمْوِضع النُْطق أوالً، فالطاء لثوي والكاف طبقي. وبينهما اِْختاِل

 كاألَثَر الذي يَْحُدثه ااِلْختاِلف بين السين والصاد في إقامة تناظر بينهما في اإلطباق.

equivocation: wekhevî . ُمواربة 

 مَشكلة ُمْعَجميَّة. هيَشكٌل من أَْشكال الغموض الُمْعَجمي في َكلِمات  عن أصل الَكلِمة. فالُمراوغة 

ergative: kirdeyî . فاِعلي 

غيير، قد تكون اإلضافة بإضافة أصوات ر في التَّ بَمْعنى فاِعل(. إضافة عنصر يؤث   ergátēs)إغريقيَّة 

 ة مؤث رة.ة أو معجميَّ رفيّة، أو عناصر نحويَّ وامت، أو بإضافة زوائد صَ ائت أو صَ ة من صَ ُمْختَلَف

ergative language: zimanê kirdeyîn . لَُغةٌ فاِعليَّة 

 الذي يتناقُض مع اللُغات ااِلْسميَّة واللُغات النِشطة. باِْفتِراض أنَّ  ئقيّ تَْصنيِف العاللَوفق االلَُغة من نَْوُع  

 رة والالهيَّة هي الخاّصة بالوكيل.أهم الَعالقَات الَموضوعيَّة في الُجَمل األساسيَّة العابِ 

ergon: kar .عمل 

 Wilhelm von Humboldt فيلهم فون همبولدت َمْفهوم يعود إلىبَمْعنى عمل(.  érgon)إغريقيَّة  

 ت معدها نتاُج عمل  ُمكتِمل. يتناقض فكر هومبوليَنظر إلى اللَُغة على أن   الذي كان ،1835–1767))

)ثابِتاً(، فمن وِجهَة نظره الخاّصة اللَُغة َمْصَدر للطاقة، مثل "العمل" أو  اً َمْفهوم اللَُغة باعتباره كيان

الة".  "الطاقة الفعَّ

error : çewtiyê(şaşî) . hele . َخطأ  

ف على ِعدَّة إلى أخطاء  في التَّ  يُشيرُ ( تَْطبيٌق في اللَغِويَّات، 2)  حد ث أو الِكتابَة الَعفويَّة. وقد تمَّ التعر 

عوبات في توقيت أو طأ في اللِسانيَّاِت النَّْفسيَّة. "أخطاء الُمتََحد ث"، التي تنطوي على صُ من الخَ  أَْنواع  

أو َحْذفها أو اِْستِْبدالها، وكثيراً ما يالَحظ في  ،أَْصوات  ومورفيماتي إلى إضافة ْلُسل األوامر، ستؤدّ تَسَ 

ف، وغيرها من عدم الطالقة في الِخطاب اليومي. التََّوقُ  فيسماة بـ "زالت اللِسان"، والظاِهرة المُ 

 مع" والسيما عند اِْكتِساب اللَُغة .باإلضافة إلى "أخطاء السَّ 

األَْشكاِل غير المقبولة وتَْصنيفها  تَْحديدم، يعد  تَْحليُل األخطاء تقنيَّةً ل( في تدريس اللَُغة والتعل  0)

علَّم لَُغة أجنبيَّة، باِْستِخدام الَمباِدئ واإِلْجراءات التي وتَْفسيرها بَشكل منهجي التي ينتجها َشْخص يت

تَعْكَس األخطاء، بطَريقة  ُمنتِظمة ، إنَّ ُمْستوى الكفاءة التي يحققها  هارها اللِسانيَّات. يُفتَرض أنَّ توف  
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ها. َصحيحى تالُمتعل م؛ تتناقُض مع "األخطاء"، التي هي قيود األداء التي سيكون الُمتعل م ُقادراً عل

 في األسفل(. " "error analysis hypothesis، و   " error analysis" )للتفاصيل ينظر في :

error analysis: analîzkirina şaşîyan(çewtê(. şîkirdenewe hele .  تَْحليُل األخطاء 

ُز على الفروِق اللَغِويَِّة بين اللغتي للُمساعدة على تقديم مادة لَغِويّة مناسبة ة، ن عند اِْكتِساب اللَُغة الثانيترك 

ف على لَُغة األجنبيَّة على مراحلِعْلم المنهُج تَْحليل األخطاء في تَ يقوم  لَُغة الهََدف.ِعْلم اللت ، هي: التعر 

مة عن السهو أو عدم االكتراث الكافي عند اِْستِخدام اللَُغة، ثم األخطاء الحقيقيَّة، وتَْمييز األخطاء الناجِ 

ْرفيَّة أو أخطاء إضافة، أو َحْذف أو  وصف هذه األخطاء وتَْصنيفها )إلى أخطاء َصوتيَّة ونَْحِويّة وصَّ

ر أسباب هذه األخطاء، أهي بَسبب تداخلها مع اللَُغة األم، أو من إبدال أو تَْرتيب(، وبعد ذلك تُفسَّ 

األخطاء ووصفها، وتَْفسيرها، تأتي مرحلة  تَْحديدلي. وبعد واصُ الَمْوقِف التَْعليمي، أو عن الَمْوقِف التَ 

 تصويب األخطاء، وعالجها. 

error analysis hypothesis: grîmane şîkirdenewe hele. egerîya analîzîkirina 

çewtê (şaşîyan)  . فَرضيَّةُ تَْحليل األخطاء  

ُز على الفروِق اللَغِويَّة بين اللغتين عند اِْكتِساب اللَُغة نَظريَّةٌ في تَْعليِم اللُغات،  ة، للُمساعدة الثانيترك 

تَْحليل األخطاء، أولها  ِدراسةلَُغة الهََدف. يمكُن تلخيص أهداف ِعْلم العلى تقديم مادة لَغِويّة مناسبة لت

تَْحليل  أنَّ  َحيثُ الميدانيَّة الخاّصة بها. اللَغِويَّة والبَْحث في الَمجاالت  ِدراسةهََدف لَغِوّي، ينبثق عن ال

لَُغة ِعْلم الفي ة، سواء أكان ُمْختَلَفعلوم اللَُغة ال ِدراسةاألخطاء وسيلة علميَّة أساسيَّة في َمجاالت 

النَّْفسي، أو الَعَصبي، أو التَّقابُلي، أو حتى العام. ثانيها: تُسهم في ُمساعدة الدارس في اِْكتِساب اللَُغة 

ِعْلم هََدف. ثالثها: إن نتائجها وُمقترحاتها ستُوَضُع بدورها في خدمة وضع سياسة استراتيجيَّة خاّصة بتال

 لَُغة لغير الناطقين بها على أسس  َمدروسة.ال

وتيَّة،  ْرفيَّة، وتُصنَُّف األخطاء على النحو التالي: األخطاُء اإلمالئيَّة والصَّ األخطاء واالخطاء الصَّ

األخطاء. ويُْمِكن تَْصنيف األخطاء النَْحِويّة بحسب تَْركيب وغيرها من األخطاء الدَّالليَّة. والنَْحِويّة، 

الُجْملَة، وَزَمن الفِْعل، وعالمة اإلعراب، وحروف الجر، والتَّْذكير والتأنيث، والتَْعريف والتَْنكير، 

أن يبرز مدى اِْرتِفاع َدَرَجة العموميَّة، أو انخفاضها، واإلفراد والجمع، والعطف. يُْمِكن على ضوئها 

 .ومدى اِْرتِفاع الُشيوع أو انخفاضها

ESL: ESL . اِْختِصار 

ح ُمْصطَلَ هذا ال اُستبِدلة". على "اإلنجليزيَّة كلَُغة ثاني بَشكل أساسي في أمريكا الشماليَّة، للداللة يُْستَْخدمُ 

ثين بلُغات أخرى(." ESOL" إلىتدريجياً   )اإلنجليزيَّة للُمتََحد 

Esperanto: Esperanto . اِْسبرنتو 
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لم  (.1887 کمشروع لَُغة اِت صال دولية سهلة عام) لودفيغ أليعزر زامنهوف  اخترعهالَُغةٌ ُمصطنعةٌ 

الالتينيَّة.  بل هي تغيير ُمْعَجمي للغة ،عادلة إلحدى اللُغات األوروبيَّة الرئيسيَّةتكن لغة اإلسبرانتو مُ 

(، 3122تعتمد ُمْفَرداته على مزيج من جذور الَكلِمات الرومانسيَّة والجرمانيَّة )التي يبلغ عددها حوالي 

ن )وهي أيضا لَُغة ُمتأص   حقةوسبعة وعشرين ال سوابق،والتي يُْمِكن دمجها مع عشر  لة(. قَواِعدها تتكوَّ

 من ستة عشر قاِعدة، ليس لها اِْستِثناء.

essive : hebûnî . ُكْنِهي 

 في الوصف النَْحِوّي لإلشارِة إلى نَْوع  من االنعكاس الذي يعب ُر عن حالَة الوجود.  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ethnography of speaking: " regeze" gelsaziya axaftinê. "الَكالم ناسُ أجْ  ا"اِْثنوغرافي  

من القرن العشرين  هذا النهُج في الخمسينيَّات وأوائل الستينيَّاتم بَمْعنى الناس(. قدَّ  éthnos)إغريقيَّة  

، يهتم  بتَْحليِل اِْستِخدام اللَُغة في محيطه ااِلْجتِماعي الثقافي. J.J.Gumperzو D.Hymes كٌل من

هذا النهَج يَستنُد إلى  ة، فإنَّ وعلى النقيِض من النَّظَريَّات اللَغِويَّة الشائِعة للنُظِم البِْنيَِويَّة والقَواِعد التَْحويليَّ 

ق بـ "حدث الَكالم" أو "الَحَدث التواُصلي". َمْعنى الَكالم ال يُْمِكن فهمه إال فيما يتعلَّ  فرضيَّة  مفادها أن  

 اً )على َسبيِل الِمثاِل، عظة أو تجربة أو مكالمة هاتفيَّة( . طَبيعة أْحَداث الَكالم ثقافيّ  تَْحديد يتم  ف

ethnolinguistics: zimannasiya gel(regez) (ِعْلم الاللِسانيَّاُت اإلْثنيَّة. )لَُغة السالالت  

اللَُغة في َعالقَتها بالبحوِث الخاّصة بأَْنماِط السالالت  ِدراسةفَْرٌع من اللِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة، يُعنى ب

مواضيع الدرس  َحيثُ ها ذات ِصلة وقرابة وثيقة من حات كلّ ُمْصطَلَ البشريَّة وأَْنماط سلوكها. هذه ال

لتَْحقيقات األنثروبولوجيَّة واللَغِويَّة في الَعالقَات بين اللَُغة والهََدف وطَبيعة العمل فيها. فيُعنى با

م ْعظَ مُ  ردّ والجوانب ااِلْجتِماعيَّة والثقافِية القائمة على أساس  عرقي للُمْجتََمع اللَغِوّي الُمعطى. يُْمِكن 

 (.2731–2898فيلهلم فون هومبولت )لإلى الفَْلَسفة اللَغِويَّة  لَُغة العرقيّ ِعْلم الالعمل في 

ِعْلم ل إلى حدٍّ ما مع األَْنواع والسلوك العرقي. يتداخَ ق بالتَْحقيق في لَُغة بما يتعلّ ِعْلم الهذا ال يَْدُرس

صات الُمْرتَبِطة لَُغة ااِلْجتِماعي، ِعْلم اللَُغة األنثروبولوجي وال مما يَعْكس االهتمامات الُمتداِخلة للتخص 

نة  اللَغِويَّات ااِلْجتِماعيَّة ُعلماء استعمل ْجتِماع.ِعْلم االِ ثروبولوجيا وعراق واألنِعْلم األ ، منالُمتضم 

لة من ة كامِ َمْجموعق بما يتعلَّ في اللَُغة ِدراسة فيث" حدُ التَّ  ل أو إثنوغرافيا"إثنوغرافيا التواصُ  ِعباَرةَ 

د األساس ااِلْجتِماعي لاِلت صال، مع التركيز على وصف التفاُعل اللَغِوّي. رات اللَغِويَّة التي تحد  المتََّغيَّ 

المعرفيَّة،  الُعلُومُق بدَّاللة اإلثنوغرافيَّة( الَمنظور األنثروبولوجي فيما يتعلَّ ِعْلم الثنيَّات )أو ِعْلم اإليأخذ 

ق بالتَْعبير ة )على َسبيِل الِمثاِل فيما يتعلَّ ُمْختَلَف ثقافِية   بها بِناء الَمْعنى في بيئات   لطَريقة التي يتم  ويَْدُرس ا

 عن القرابة، واللون، أو بنية ِخطاب أْحَداث الَكالم( .

ethnomethodology : gelzanî . regez nasî . األجناسيَّة . اإلْثنولوجيا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%B1_%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%B1_%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/1887
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إلى تطوير  ت، أدّ 2682ْجتِماع األمريكي في أوائل ِعْلم االِ رت في طَوَّ إلى حركة ت يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ 

التها واإلبالغ فيِة تجربة األفراد، وإدراك تفاعُ ركيز على كيلَُغة. ينصب  التَّ ِعْلم التَْحليِل الُمحاَدثة في 

ن من تسجيالت َصوتيَّة للُمحاَدث. عنها  ة الطَبيعيَّة والكتابات الُمْرتَبِطة بها.إن البيانات اإلثنولوجيَّة تتكوَّ

تَْحليِل ، المقصود به H.Garfinkel غارفنكل بدأه، رييماع التفسْجتِ ِعْلم االِ َمجال البَْحث في 

الُمْجتََمع ااِلْجتِماعي  تَْحقيُق في األنشطِة التي يقوم بها أَْعضاءُ بال ،الَشكليَّة للتفكيِر العمليالَخصائِص 

جعل والثقافي بإنتاج الحياة اليوميَّة وإدارتها. تعد  هذه األنشطة ُمماثَلة لتلك التي يَْستَْخدمها األَْعضاء ل

. ، وقابلة للتَْفسير لها ولآلخرينقابلة للُمالَحظة، ويُْمِكن اإلبالغ عنها أي، ساءلة"اإلعدادات "قابلة للمُ 

األَْعضاء يفهمون أفعالهم من خالل تَْفسيرهم على خلفيَّة األَْنماط  اق البشريَّة أنَّ عرِعْلم األيفترُض 

 م به. مسلَّ  هم يأخذون بَْعض الَمْعِرفة الَمْنِطقيَّة الُمْشتََركة كأمر  أنَّ  األساسيَّة، أيَّ 

etic vs emic analysis: şîkirdenewe etik ber emik. التَْحليل غير الَوظيفيالتَْحليُل الَوظيفي ُمقابِل   

 Pike بايكو Swadesh((1934 سواديش من قِبلااِلْجتِماعيَّة  الُعلُومُح في ُمْصطَلَ دِخَل هذا الأُ 

 .الماديَّة والَوظيفيَّة للَُغة ِدراسةللَداللة على التَْمييز بين ال 1967))

األََدوات  الذي جادل بأنَّ من قِبَل اللَغِوّي كينيث بايك،  2614حات في عام ُمْصطَلَ ال هذه صيغت

تطويرها لوصف السلوكيَّات اللَغِويَّة يُْمِكن أن تتكيَّف مع أي سلوك اِْجتِماعي بشري. ناقش بايك  التي تمَّ 

ذاتيَّة. كان ابتكار بايك هو االبتعاُد عن الجدِل  مما إذا كانت معرفتهم َموضوعيَّة أفيااِلْجتِماع  ُعلماء

 المنهجي.  بََدالً من ذلك الحل  فاعتمد عرفي، المَ 

وتيَّة، والتي بدورها ُمْشتَقَّة من ُمْصطَلَ ُمْشتَقتين من ال eticو   emicيعد   حات اللَغِويَّة الصَّ

" فهو وصف لسلوك eticيأتي من َشْخص داِخل الثقافة. أما حساب " emicالجذور اليونانيَّة. حساب 

"، مما يحد  من أي تحيّز اً قِب علمي، ليكون "ُمحايداً ثقافيَّ اِْجتِماعي أو ُمراأو اعتقاد من قِبَل ُمحل ل 

 ب.راقِ لإلثنيَّة، السياسيَّة، أو الثقافِية أو االغتراب من قِبَل المُ 

طلعين" الثقافيين و "الغرباء" قادرون بنفس القدر على "المُ  جادل بايك، وهاريس، وآخرون بأنَّ 

" لإلشارة إلى الحسابات eticزة وُمبتِكرة لثقافتهم. يَْستَْخدم بَْعُض الباحثين "إنتاجِ حسابات  ُمِميَّ 

 " لإلشارة إلى حسابات ذاتيَّة أو داِخليَّة.emicالَموضوعيَّة أو الخاِرجيَّة، و "

ethnopoetics: etnopoetîk(regeze sazî) األدبيَّة األْجناس .  

 التي( اللفظية التقاليد أي) السردية العروض أو الشفهي الشعر من يةالنصّ  النسخ لتسجيل طريقة يه

 الشعري األداء عناصر اللتقاط( يَّةالنثر فقراتال من بدالً ) الشعرية والمقاطع الشعرية الخطوط تستخدم

 األداء فناني تقنيات زتعز   كيف إظهارُ  هو عرقي نصٍّ  أيّ  من الهدف. الكتابة في تضيع قد التي الرسمية

 . بهم الخاصة الثقافية السياقات ضمن ألدائهم الجمالية القيمة من الفريد الشفهي



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
209 
 

 وديل ، تيدلوك ودينيس ، روتنبرغ جيروم العرقية، النظرية في الرئيسيين المساهمين بين من

 فولكلورِعْلم الو واألنثروبولوجيا البشرية عراقِعْلم األ من فرعاً  حقالً  Ethnopoetics تعتبر. هايمز

 . الترجمة ودراسات واألدب واللغويات سلوباألِعْلم و

etymology :bêjenasî .weşe nasî .(etymolojî).   الكلمات( أصول علم)التَّأصيل

ر َشكل الَكلِمات  ِدراسةفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (. logósَكلِمة+حقيقة étymos)إغريقيَّة   تَاِريخ تطَو 

 . مع مرور الزمن ومعانيها

 اللغة أصول ظهرت .القديمة الهند في السنسكريتية النحويين إلى الكلمات أصول أقدم يرجع

 . عشر الثامن القرن في أوروبا في الحديثة

 diachronicيَّة به فَْرع من اللَغِويَّات التَاِريخيَّة. اُْستَْخدمت الِدراسات التعاقُ يُنظر إليه على أنّ 

الَعالقَات ااِلْشتِقاقيَّة  ِدراسةفي اللَغِويَّات الُمقاَرنة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، من خالل 

 على الَعالقَة بين اللُغات أو الَكلِمات الفرديَّة.  وروبيَّة، أو كدليل  يَّة األالهند للغاتإلعادة بِناء لَُغة ُمْشتََركة 

 النصوص في المسجلة التغييرات ِدراسة على لغة كلمات أصل لعلم الرئيسية تنطوي المناهج

 ذات أكثر أو لغتين تحليل يتم   َحيثُ  - نصية أدلة وجود عند تُستخدم ما التي غالباً  – والمقارنة المكتوبة،

 .مشتركةال ماألُ  غةللا حول استنتاجات إجراء أجل من معاً  منهجي بشكل   لةصِ 

etymon: resenî . أصلي 

 األصلي أو َشكل الَكلِمة.الَمْعنى 

E-type pronoun: E- cure cînav  َضميرنَْوُع ال .  

ة، َضميرلداللة على دَّاللة لِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   اللغوي والسياق َضميرال مرجع بين القةع ثَمَّ

 حاالت هناك المثال، سبيل على. نسبياً  واضحة العالقة هذه تكون الحاالت، بعض وفي. فيه يحدث الذي

 ما خالل من ذلك من بدالً  هتَْحديد يتم   ولكن ، اللغوي السياق عن تماماً  مستقالً  َضميرال مرجع فيها يكون

 أو المحاور، أذهان جميع في الفتاة أو المرأة إلى تُشيرُ  أن يمكنمثالً . اللغوي غير السياق في بارز هو

 .إلخ ، ثالمتحد   إليها يُشيرُ  التي الفتاة أو المرأة

euphemism: euphemîzmê . ِكنايَة 

بَمْعنى الَكالم الحسن(. تعبير أُريد به غيُر المعنى األصلّي ؛ لعدم وجود قرينة  euphēmía)إغريقيَّة  

 . على َسبيِل الِمثاِل، نؤوم الضحى )أي ُمرفَهّة(. مانعة

euphonism: dengên hemanrêzek(ofonîzmê) .  الَصوتيّ التَجانُس  

وتّي، يُساعد  euphōnía)إغريقيَّة   وت الممتاز(. مزيٌج مقبوٌل من األَْصوات. أو الوئام الصَّ بَمْعنى الصَّ

وت، واإليقاع. عكسه النشاز.  في حساب الَصدى، والصَّ
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eurhythmy : eurhythmy . اإليقاع الُمنتَظَم 

بكات الُممكنة الشَّ  ىإل اً شيرسيِر الَشبَكات المتريَّة، مُ َصوتيَّات الِمتريَّة لتَفْ ِعْلم الَمْبدأ ُمقتَرٌح في 

لة. يضمن أنَّ  وريَّة(. يُْمِكن حساب قيم البنية دَ ال) ةلفضَّ َشبَكة المُ الي إلى تكوين تؤدّ  السالسلَ  والُمفضَّ

ب هذه القَواِعد ظميَّة؛ على َسبيِل الِمثاِل، قد تتطلَّ ة من القَواِعد النُ َمْجموعاإليقاعيَّة من الَشبَكة بواسطة 

ُز التَّناوب الُمنتظَ مات الَشبَكة على جميع المستويُمتَساوياً لعال اً تباعد  م. ات، مما يعز 

European languages: zimanên ewropî . اللُغاُت األوروبيَّة 

ك في الغرب لَُغةُ الباس يُستثنى منهاإلى عائلة اللُغات الهنديَّة األوروبيَّة.  اً نتمي اللُغاُت األوروبيَّة عمومت

جريَّة والفنلنديَّة )اللُغات الفنلنديَّة األوغريَّة، األوراليَّة(، المَ وعزولة(، المَ  ات)تُصنَُّف ضمن اللُغَ 

التركيَّة )لَُغة التايسيَّة(، وكذلك المالطيَّة في مالطا، والتي ترتبط اِْرتِباطاً وثيقاً بالعربيَّة وبالتالي تنتمي و

 ة لُغات األفرو أسيويَّة.عَمْجموإلى 

evaluation procedure: pêvajoya nirxandin (helsengandn) .  َقييمإِْجراُء الت   

 ين على أساِس معايير مثل البساطة واألناقة.اِلْختياِر أفضِل وصفين لَغِوي تقنيَّةٌ 

evaluative: nirxandinî . تقييمّي 

تعب ُر الُمقترحات عن َمْوقِِف الُمتََحد ث تجاه ما  َحيثُ دَّاللة لنَْوع  من األساليب ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 يقال )من مفاجأة، أو ندم ...(. 

eventive : bûyerî . َحَدثّي 

الحاالت أو  َحيثُ اللّي لُجْملَة، من ن التَْحليِل النَْحِوّي أو الدَ ين كُجْزء  مٌح يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويُمْصطَلَ 

صاِحب  " إلى ُعْنُصر  يعب ُر عن إِْجراء  مُ eventiveر "الَكالم الُُمتكر   يُشيرُ شاركين. عادةً ما أدوار المُ 

 لفعل  "فارغ" نسبيّاً من الَمْعنى. 

evidence : rêberî (rêhberî) . َدليل 

نَْوعان من  اعشللَُغة. يُ في افل من اِْكتِساِب الَمْعِرفة في اِْكتِساِب اللَُغة، البياناُت الالزمة لتمكين الطِ 

األدلة اإليجابيَّة إلى األلفاظ التي تحدث بالفِْعل للطفل في بيئته؛  تُشيرُ : ةتشومسكيَّ الَمباِدئ للاً األدلة، وفق

ات األبويَّة َصحيحة حول ما هو غير مقبول، مثل التَّ ُمْختَلَفؤِشرات الاألدلة السلبيَّة إلى المُ  تُشيرُ 

ب بَْعض أَْنماط الُجْملَة )الدليل السلبي غير الُمباِشر(. إن جن  والتَْفسيرات )األدلة السلبيَّة الُمباِشرة(، وتَ 

بَْعَض الَمْعِرفة باللَُغة  ، يدعم وِجهَة النَّظَر القائلة بأنَّ جداً هذه األَْنواع من األدلة َمْحدودة  االدعاء بأنَّ 

 ة.يجب أن تكون فطريَّ 
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evidentiality : eşkereyî . xuyakirî ظاِهري .  

يتم  التأكيد على ااِلْفتِراضات من  َحيثُ دَّاللة لنَْوع  من الوسيلة الَمعرفيَّة ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2

 خالل تقديم أدلة وتبريرات وإضافة فروق دقيقة للَمْعنى إلى  ُجْملَة ُمَعيّنة.

ة ُمْختَلَفبُمساعدة أَْنواع   ُمتََكل مات التي يُرسلها الَمْعلُومي لقَواِعد النحو الذي يقن ُن َمْصَدر الهَْيَكلال عدُ ( البُ  0

مصادر أخرى ُمهمَّة  ثَمَّةات؛ َمْعلُوممن اإلنشاءات. تعّد الُمالَحظة الَشْخصيَّة للمرء الَمْصَدر األساسي لل

رئيس ال الل(. مثالً: قال الُمتََحد ث إنّ تاجيَّةُ للُمتََحد ث )االستدااِلْستِنْ ات هي اإلشاعاُت والمهاراُت َمْعلُوملل

اً من ااِلْقتِباس الُمباِشر )الرئيس لديه توقيع التَْعديل(.وقّع على التَْعديل، ُمْستم  د 

exam question: pirsa ezmunê . ؤاُل ااِلْمتِحان   س 

ل بََدالً من ذلك التحق ق ة، َصحيحال اإلجابةَ  السائلُ  عندما يعرفُ ْختبار االِ يتم  اِْستِخداُم ُسؤال  ما إذا يفضَّ

 .أم ال ةَصحيحكان الَشْخص الذي يتم  استَجوابه يعرُف اإلجابة ال

exceptional case marking: nîşankirina rewşe awarte(bilî .)ااِلْستِث نائيَّة  الةة الحَ المعَ   

 تلك األفعال.  ءات التي تظهر فيستثنايّنة  واإلُق بأفعال  ُمعَ ٌح يتعلَّ ُمْصطَلَ  وفي القواعد التحويليَّة ه

exclamation : şermezariyek (syrbûn) . التََّعُجب 

على  اً س القَواِعد النَْحِويّة وأحيانفي تَْصنيِف وظائِف الُجْملَة، ويحدَُّد أحياناً على أسا يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

، وعادة ما يَْفتقُر إلى البنية حالة عاطفيَّةالتعُجب إلى أي  يُشيرُ اً، أساس  لَغِوّي أو لَغِوّي اِْجتِماعي. تَقليديّ 

 القوي، على َسبيِل الِمثاِل. يا الهي! حزن ُمخيف!  نغيمْملَة  كاملة، ويميّزها التَ النَْحِويّة لجُ 

exclamatory: ecêbmayî . qîrînî . )هتافي)تعجبي 

على تَْرتيب  اً بياٌن أو ُسؤال أو أمٌر اعتماد هالمزاُج الشَّفَهي األساسي الذي يُْمِكن وصفه رسميَّاً بأنّ 

ل َوظيفتُه األساسيَّة في التَْعبير عن حالَة  عاطفيَّة  قويَّة من خالل بَْعض الُجزيئات النََمطيَّة: الَكلِمات، تتمثَّ 

 أليس من العار؟ 

exclusive : hewî  . َحصريَّة  

في التَْفسيِر  .الَرسمي )على النقيِض من الشمول(ٌح ُمْشتٌَق من الَمْنِطِق ُمْصطَلَ دَّاللة، ِعْلم الفي  

 اً.َصحيحاً في حال كان أحُد الُمقترحات أو غيره َصحيحالَحصري، يكون ااِلْختاِلُف 

exemplar : nimûne . أُنموَذج 
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ب اللَُغة لَُغة النَّْفسي كُجْزء  من نَظريَّة اِْكتِساِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ نَّْفِس المعرفي، ِعْلم الٌح ُمْشتٌَق من ُمْصطَلَ 

 فِئةلون الفِئات من خالل تخزين األمثلة الفرديَّة للالناس يمثّ  ظَريَّات األُنموَذجيَّة أنَّ والتَخزين. تفترض النَ 

ة من خالل تقييم تشابهها مع العائدات السابِقة القائمة. في َجديدعائدات أُنموَذجيَّة  تُصنَّففي الذاكرة؛ 

وتيَّات، يفترض المنهُج أنَّ ِعْلم ال ُف من ذكريات تَفصيليَّة َصوتيَّة. في بِناء الُمْعَجمي يتألَّ  تَْمثيلال صَّ

ة من القَواِعد، بل من ِسْلِسلَة َمْجموعالتَْركيبات النَْحِويّة ال تنشأ من تَْطبيق  الُجْملَة، يفترض النهج أنَّ 

نة من الالتَْعميمات التماثليَّة المَ   مواجهتها. تت السابِقة التي تمَّ تَْمثيالبنية من الذكريات الُمخزَّ

exhaustiveness : tevahî  ِل .شام  

ة  من البيانات، وفي نِهايَةِ َمْجموعالتناقضات اللَغِويَّة في  تَْحديدالهََدف هو  َحيثُ َمْبدأ التَْحليِل اللَغِوّي 

المطاف في اللَُغة ككّل. غالباً ما يتم  االستشهاد به كواحد  من ثالثة َمباِدئ علميَّة يجب االلتزام به في 

 صاد.لَُغة، والبَْعض اآلخر هو ااِلتّساُق الذاتي الَمْنِطقي وااِلْقتِ ِعْلم ال

exhortative: amojiyar . moçiyarî .  َّحْضي   

 اً ه غالبتَْشفير ُمْشتََرك، يتم   عب ُر عن طلب إِْجراء  يُ الُجْملَة من بَمْعنى تشجيع(. نَْوُع  exhortari)التينيَّة  

 في الحديقة! اً في صيغة الجمع: لنلتقي غد

existential : hebûnî . bûnayetî  . وجودي    

يبدأ بالَكلِمة غير  هَْيَكلإلى نَْوع  من ال يُشيرُ في الوصف النَْحِوّي ألَْنواع من الُجَمل،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ِعدَّة أَْنواع من الُجَمل الوجوديَّة )بما في ذلك  هناكتَوقعة التي يتبعها َشكٌل من أَْشكال الفِْعل الُمساِعد. المُ 

الَعالقَة بين هناك ، وبيِل الِمثاِل لديها وجبة جاهزةنة، على سَ ُمتضم  التي تكون ْشكال الَمْوجودة بَْعض األَ 

( يعد  جانباً هاّماً من جوانب التَْحقيق في الليَّة )مثل الَموقع والحيازةرها من الفِئات الدَ هذه الفِئات وغي

 الوظائِف النَْحِويّة الشاِملة. 

existential proposition: pêşniyarên hebûnî . اِْقتِراٌح ُوُجودي 

نِطاق  ُمَعيّن على النقيِض  فيُعْنُصر  واحد  على األقل )فرد، حالَة، وما إلى ذلك(  وجود اقتراٌح حول

ااِلْفتِراضات الوجوديَّة في  تَْمثيلإلى جميِع َعناِصر نِطاق ُمَعيّن. يتم   تُشيرُ من الُمقترحات العالميَّة التي 

واحد يكون  X، كما يلي: "يوجد على األقل الُمَعيّن القائم على الوجوديَّةة ساِعدالَمْنِطق الرسمي بمُ 

 حامي" .على َسبيِل الِمثاِل "مُ ، " Aفيه خاّصيَّة  X كان إن اً َصحيح

exocentric : navendiya derve . َمْرَكزيَّةٌ خارجيَّة 

في التَْحليِل النَْحِوّي كُجْزء  من تَْصنيف  ثُنائي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى في الخاِرج(.  éxō)إغريقيَّة  

ة  من الَكلِماِت ذات الِصلة َمْجموعإلى  يُشيرُ ْوزيعيَّة: تَ  ااِلت جاه لإلنشاءاِت النَْحِويّة باِْستِخداِم معايير
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أو جد "َمْرَكز" ُمَحّدد ) أي ال يو ة ككلّ َمْجموعلل اً ة َوظيفيَّ ساويال يوجد أي من الَكلِماِت المُ  َحيثُ النَْحِويّة 

ال يُْمِكن ألي ُجْزء أن يحلَّ  َحيثُ تَْعريف )البِناء الَمْرَكزي الَمشروط(، ة(. هذا َمْجموعرأس داِخل ال

 محلَّ بنية الُجْملَة كُكل. 

exocentric compound: hevdudaniya navendîya derveyî . ُمَركَّب َمْرَكزّي خارجي 

 الرأس، على َسبيِل الِمثاِل "الذكي" )ليس حكيماً وال غبيَّاً(.ُمَركٌَّب يَْفتقُِر إلى 

exocentric construction: avakirina navendîya derveyî . بِناٌء َمْرَكزّي خارجي 

، على النقيِض من البِناِء الدَّاِخلي الخارجي إلى البِناِء النَْحِويّ  يُشيرُ ( 2633ٌح قدَّمه بلومفيلد )ُمْصطَلَ 

ناته، وال يُظهر التَّْوزيع نفسه.  فِئةُشيوعاً، ال ينتمي إلى نفِس الاألكثر   مثل أي  من ُمَكو 

exophoric pronoun: cînavê dûr . البعيد(ُمَجوَّف َضمير(  

ة ُمباِشرة، ولكن الِعباَرة السابِقِة أو التالي إلى يُشيرُ الذي ال  َضميربَمْعنى يحمل(. ال phérein)إغريقيَّة  

 أبعد منها.إلى 

expansion: firehbûn . تَْوسيع 

ة إلى البِناء بدون أن َجديدنَْحِويّةٌ يتم  فيها إضافةُ َعناِصر  َعمليَّةس(. بَمْعنى تنفُ  exspirare)التينيَّة  

قَواِعد  تُسمَّىها األساسي، على َسبيِل الِمثاِل، إضافة الصفات قَْبَل ااِلْسم. في القَواِعد النَْحِويّة، هَْيَكليتأَثَر 

رمزاً ُمنفَِرداً يتم  تَْوسيعه إلى ِسْلِسلَة  من الرموز  "قَواِعد التََّوس ع"، وذلك بحقيقة أنَّ اً دة الِكتابَة أحيانإعا

 (. VP ⇒ V + NPالتي تمث ُل تَْركيبه األساسي )على َسبيِل الِمثاِل، 

experiencer : ezmûnker-pispor  . ب  ُمَجرَّ

في القَواِعد اللَغِويَّة والدَّالليَّة لإلشارِة إلى حالَِة كيان  أو َشْخص  تأَثَّر نفسيَّاً باإِلْجراء أو  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ُح كُجْزء  من مناقشِة األدوار الَموضوعيَّة في العديد ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ الحالَة التي يعب ُر عنها الفِْعل. 

 من المنظورات النَظريَّة. 

experimental phonetics: dengnasiya ezmûnî . وتيَّاُت التَّجريبيَّة  الصَّ

ْصوات التجريبي أو اآللي أو المعملي يَْستَْخدم اآلالت واألجهزة لرسِم َمخاِرج األَْصوات ِعْلم األَ  إنّ 

إِْجراء تَْحليل َصوتّي منذ نِهايَة القرن التاسع عشر، على النقيِض من الِدراساِت  تمَّ ئِصها. وَخصا

وتيَّة)التي تعتمُد على الُمالَحظاِت الذاتيَّة(، يتم  اِْستِخداُم آالت ا لتسجيل والتخزين الكهروكيميائي . الصَّ

األَْصوات وَخصائِصها. َوظيفةُ هذا الفَْرع إِْجراء  ذي يَْستَْخدم اآلالت واألجهزة لرسِم َمخاِرجِعْلم الهو ال

َمعمل األَْصوات. وهذه  يُسمَّىعدٍّ لذلك، ة بواسطة الوسائل واألََدوات الفنيَّة في َمكان مُ ُمْختَلَفالتجاُرب ال
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ات، ألَْصوالجانب الفيزيائي ل ِدراسةفي  يُْستَْخدمُ ْصوات النُْطقي، ومنها ما ِعْلم األَ األجهزة منها ما يخدم 

دةٌ مُ  ْصوات التجريبي بدور خطير، ِعْلم األَ عةٌ في طُُرزها ووظائفها وفي دقّتها. قام نَوّ توهي أجهزةٌ ُمتََعد 

وت اإلنساني في أيَّة صورة، وللمهتمين بعالج عيوب النُْطق والصمم.  بتقديم العون للمشتغلين بالصَّ

م الكبير في   األجهزة الُمْستَْخدمة في هذا الَحقل.ويرجع الفضل في ذلك إلى التقد 

expert system: pergala pisporbar .  ِظاٌم َخبيرن  

حل  المهام الخاّصة بنفس الطَريقة  فيفي الذكاء ااِلْصِطناعي، يعتمُد نِظاُم الَمْعِرفة القائم على التَْطبيق 

رئيسيَّة في الطب، جاالُت التَْطبيق المَ يعد  من مثل "الخبراء" البشريين.  ْنجازوبنفس الُمْستوى من اإلِ 

ة األخرى، ال سيما  الل، فإنَّ واالستد تَْمثيلل التي تواِجه الباإلضافة إلى المشاكِ والتقنيَّات.  المشاكَل العامَّ

. في كثير من األحيان، يتم  اِْستِخدام أنظمة  في اِْكتِساِب الَمْعِرفة الُمتخصَّصة، تظل  بحاجة إلى حل 

 الوصول للَُغة الطَبيعيَّة للتفاُعل مع األنظمة الخبيرة.

expiration: borîn . فير  الزَّ

فيرُ   .الرئوي هَواءل مع آليَّة تيار الضروري لجميع إصدارات أَْصوات الَكالم التي تتَشكَّ  شرطٌ  الزَّ

explanatory : şîrove . rûnkirdnewe . rûnkarî . pênase . التَْفسيري  

ق في ِكتابَة القَواِعد النَْحِويّة. تتحقَّ  ْنجازلَُغة التَّْوليدي لإلشارِة إلى ُمْستوى اإلِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

مبدئي لتَّْقرير المزايا الن ْسبِيَّة لقَواِعد النحو البَديلة، وكلّها  الُمالَءَمة التَْوضيحيَّة عندما يتم  تأسيُس أساس  

اُقتَرحت ِعدَّة معايير إلضفاِء الطابع الَرسمي  كفاءة الُمتََحد ث األصلي(. لها تمثّ اً )أي أنَّ ُمالَءَمة وصفيَّ 

 على هذه الفكرة.

( أشار فيه إلى نَْوعين من قَواِعد 2688في كتاب تشومسكي "ِدراسات في الَشكل والتَْفسير" )

حاللّي، من خاللهما التَْفسير الد د التَْفسير قَواعِ  -المعاني في إطار النَظريَّة التَّْوليديَّة والتَْحويليَّة: أ تَُوضَّ

التي هي ُجْزٌء من قَواِعد الُجْملَة والتي تتناول مظاِهر َموضوع الَكالم ومظاِهر التِْكرار، فتكّون الَشكل 

قَواِعُد التَْفسيِر الَداللّي التي يتم  إجراؤها على األَْشكاِل الَمْنِطقيَّة والتي تتداَخل مع بقيَّة  -الَمْنِطقي. ب

 البنى اإلدراكيَّة.

explicitness : aşkere.(zelal) . ُوُضوح 

جميع َخصائِص  تَْحديديتم   ،األساسي للتَْحليل التَّْوليدي الهََدف َحيثُ  ،يَّةُ الصياغات في اللَغِويَّاتخاصّ 

القاِعدة والشروط التي تعمل بموجبه بَشكل كامل ودقيق. في هذا الَمْعنى، تتناقُض األوصاُف الواضحة 

ما تكون غاِمضة، أو تحتاج إلى  اً واِعد التَقليديَّة، والتي غالبمع العديد من القَواِعد الَمْوجودة في القَ 

لتَْفسيرها )كما في تَْعريف األَْسماء كأَْسماء األشخاص  َمْعِرفة  ُمسبقة من جانب الُمتََحد ِث األصلي

َر ما إذا كان ُعْنُصر ُمَعيّن مؤهالً أم ال(. َحيثُ واألماِكن واألشياء،   يرجع األمر إلى ُمْستَْخدم اللَُغة ليقر 
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explosive: teqîn .  ّاِْنفِجاري 

فه وحر عن طَريق الفَم. إطالقهفي أثناِء النُْطق ثم  هَواءبَمْعنى إخراج(. حبُس ال explodere)التينيَّة  

 (أجد قط بكت + ض تسعة جمعت في عبارة : )في اللغة العربية 

exponence : derxistin(xwekişandin) .اِْنِسحاب 

إلى َعالقَِة الُمراسالت بين الوحدات اللَغِويَّة عند ُمْستوى أعلى من  يُشيرُ َمْفهوٌم في تَْحليل  لَغِوّي هَرمي، 

داٌت َصوتيَّة حْ الَكلِمات هي وَ  دات عند ُمْستوى ُمْنَخفِض. على َسبيِل الِمثاِل، يقال إنَّ حْ التَْحليِل والوَ 

دة بواسطة دات مُ حْ مات َصوتيَّة. يتم  الكشُف عن وَ ما بعدها هي سِ لكأسطوانات لها، وأساسيَّات  َجرَّ

 وحدات  تَْجريديَّة أخرى أو وحدات  ماديَّة.

expression : derbînwaz . تَْعبير  

 إلى ِسْلِسلَة  من الَعناِصر التي تعاَمُل كَوْحَدة ألغراِض التَْحليلِ  ةلُغَ ِعْلم الُح في ُمْصطَلَ هذا ال يُشيرُ 

فات نَْحِويّة و ْعبير على َشكِل التَّ  ، يمكن تحليلُمْعَجميَّة، على َسبيِل الِمثالِ والمناقشة: التَْعبيراُت لها ص 

َخصائِصها  َحيثُ تََسْلُسل  لكلٍّ من فصول األُنموَذج والُمْفَردات. يُْمِكن عندئذ البَْحث عن تَْعبيرات من 

هيم مثل "اإلحالَة" و "التَْعبير به في المناقشة الفَْلَسفيَّة والَمْنِطقيَّة )من خالل َمفا عمولٌ الدَّالليَّة، كما هو مَ 

 التأُملي"( .

expression plane vs content plane:  

   astê derbînwaz hemberî astê naverokê.  َّْعبير ُمقابِل ُمْستوى الُمْحتَوىُمْستوى الت  

العالمة ات تَْحليل ك يُقَصد به التَْمييز في مستويماتيدوسوسير وعند هيلمسليف في غاِلسفي محاضرات 

اللَغِويَّة. بخصوص التَْمييز بين الوحدات اللِسانيَّة على أساس نَسقي، اقترحت الجلوسيماتيَّة التَْمييز بين 

ْبط الوحدات اللِسانيَّة على أساس  َوظيفي أوالً، ثم على أساِس أنَّ  ها أَْشكال وجواهر في نفس الوقت)الرَّ

ْبط بين   والُمْحتَوى كجوهر(. شكلالُمْحتَوى كبين الفونولوجي والفوناتيكي، والرَّ

expressive : derbînwazî . )ُمَعب ر)تعبيري 

الَمْعنى التَْعبيري إلى  يُشيرُ دَّاللة كُجْزء  من تَْصنيِف أَْنواِع الَمْعنى. ِعْلم الأحياناً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

هويَّة قد يكون لها َشْخصيَّة الفرد أو إبداعه الفردي )كما في اللَُغة  الُمْحتَوى العاطفي، وإلى أيّ 

 الشعريَّة(. عادة ما يتم ُمقاَرنته بالَمْعنى الوصفي و "ااِلْجتِماعي". 

يعب ُر  َحيثُ ُح أيضاً في نَظريَِّة أعمال الَكالم لإلشارِة إلى نَْوع  من الَكالم ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ 

ُث   عن مشاعره، على َسبيِل الِمثاِل، أعتذر / أتعاطف / أسف.الُمتََحد 
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expressive function of language:peywerê derbînwaziya zimanî. للَُغة لُمَعب رةالَوظيفةُ ا  

التَْعبيريَّة للَُغة إحدى الوظائف الفَْرعيَّة الثالثة للعالمة اللَغِويَّة في أُنموَذج لَُغة  الَوظيفةُ  لُ َشك  تُ 

K.Bühler . ُنواياها باعتبارها عن  تُعب رإلى الَعالقَة بين اإلشارة اللَغِويَّة و "الُمرِسل"، التي  يُشير

 " من خالل اإلشارة اللَغِويَّة.اً "عرض

extended standard theory : dîmaneya pîvandina dirêjin. الُمَوسََّعة  النَظريَّةُ القياسيَّة  

ر في أوائِل السبعينيَّاتااِلْسم الُمعطى  خالل من  ،ألُنموَذج  من القَواِعد النَْحِويّة التَّْوليديَّة، الذي تَطَوَّ

أنَّ البنيةَ الَعميقة هي  رأى( )النَظريَّة الِمْعياريَّة(. 2691َمْنِطق نوام تشومسكي في نَظريَّة البِناء )

ه ربما يُْمِكن االستغناء عن قال إنّ تَطور  الحق لهذا الرأي،  فيوة. الَداللّي للُجْملَ  تَْمثيلالعامُل الُمَحّدُد لل

 مة عن بنية السطح.ه بفكرة ُمتقد  تَْحديد يمكنبَدالالت األلفاظ، و الخاّصةوِم البنيِة الَعميقة كليَّاً، َمْفه

extension : pêşvebrin(dirêjkirin) . )اِْمتِداد )تََّوس ع 

التَمديد في تَْصنيِف أَْنواِع التََّغي ر  يُْستَْخدمُ د(. في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، بَمْعنى تمد   extensio)التينيَّة 

تُطلق  تمثالً: كلمة"حفل" كانالتَْضييق.  عكسهالدَّاللّي، في إشارة إلى تَْوسيِع الَمْعنى في مادة  ُمْعَجميَّة؛ 

 جتماع من فرح أو حزن.أصبحت تُطلَق على كل  اثمَّ ن، على تجمع الناس في الحز

extensional: dirêjkirinî(pêşvebrinî) . )الُمْمتَّد )اِْمتِدادي 

د(. في الَمْنِطق الرسمي، خاصيَّةُ الروابِط االفتتاحيَّة التي تعتمد قيمتها بَمْعنى تمد   extendere)التينيَّة  

ع لفِْعلي. هذا التَْفسيُر الُموسَّ ُمْحتَواها الَداللّي االحقيقة على قيم الحقيقة لالقتراحات األوليَّة، و ليس على 

لَمْنِطق ااِلْفتِراضي الكالسيكي والَمْنِطق األصلي، على َسبيِل في االَمْنِطقيَّة هو أساسي لاِلْرتِباطات 

 الِمثاِل. التَّضمين، الُضمني...

extensive : berfirehî . )اِْتساعي)اِْمتِدادي 

في بَْعض التَْحليالِت النَْحِويّة لإلشارة إلى التراكيِب التي ال توجد فيها َعالقَة َدالليَّة  مُ يُْستَْخدٌح ُمْصطَلَ 

 نية .وثيقة بين َعناِصر البِ 

extraction : derxistin . اِْستِخراج 

والتي تنقل ُعْنُصراً أساسيَّاً من داِخل الَوْحَدة إلى  ،نَْحِويّة   َعمليَّةفي القَواِعد النَْحِويّة ل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 َمْوِضع خاِرج هذه الَوْحَدة. 

extralinguistic: zimanên derve. serûzman. derzman. perzman . اللِسانيَّاُت الخاِرجيَّة 
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ُح إلى َخصائِص ااِلت صال التي ال يُْمِكن تَْحليلها بَشكل  واضح من الناحيَّة اللَغِويَّة، ُمْصطَلَ هذا ال يُشيرُ 

وت. كما يعني  ، بل َعالقَة اللَُغة بالعوامل غير اللَغِويَّة ِدراسةعلى َسبيِل الِمثاِل. اإليماءات ونَْغمات الصَّ

 .رهابعوامل خارجيَّة من نفسيَّة أو اجتماعيَّة أو ثقافيَّة وغي

extrametricality: ser pîvanî . per piwanî . ِمقياٌس إضافي 

جة، تََدر  االعتماد على تعيين بنية مُ  ْصوات، يسمُح لَعناِصر ُمَعيّنة في ِسْلِسلَة ُمَعيّنة بعدمِعْلم األَ َمْبدأ في 

 قَواِعد تعيين اإلجهاد)النبر( تتجاهُل هذه الَعناِصر .  بَمْعنى أنَّ 

extraposition : veguherîne (berdêl)   . تَباُدل  

نقل )أو  َعمليَّةفي التَْحليل النَْحِوّي لإلشارة إلى  يُْستَْخدمُ ،  O.Jespersen يسبرسن ٌح صاغهُمْصطَلَ 

ِكُن نقُل الَعناِصر يُمْ  ايَة الُجْملَة أو بالقرب منها .اِْستِْبدال( ُعْنُصر من موقعه الطَبيعي إلى َمْوِضع عند نِه

تَْركيبات الَمْصَدر، الَموضوع التَْحويلي، ُجَمل األشياء والِعباَرات، الِعباَرات الظَْرفيَّة( الجوهريَّة)مثل: 

 ح جداً.عند مجيئي. ُمقابِل: عند مجيئي فرِ  حَ إلى نِهايَة الُجْملَة: فرِ 

extraposition grammar: rezmana veguherîne(berdêle) . قَواِعُد التَباُدل 

ل، ستمَ الَشكليَّةُ النَْحِويّةُ الُمْستَْخدمةُ في اللَغِويَّات الحاسوبيَّة المُ  دَّة من قَواِعد النحو الُمَحّدد وقَواِعد التََّحو 

م نَْوعاً ُمَعيّناً من القَواِعد لُمعالَجة "تراكيب اليسار" )مثل: الحركة غير الَمْحدودة الَمْوجودة في تقدَّ 

 الُجَمل ااِلْستِْفهاميَّة وفي الُجَمل الن ْسبِيَّة في اإلنجليزيَّة والفرنسيَّة، نَظريَّة النزوع(. 

extrasyllabic : kîte biserde . َمْقطٌَع إضافي 

  لة به.هما على صِ يَن، لكنَّ ُمْختَلَفتطبيقيَن ْصوات التلقائي مع ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ 

إلى مادة قطعيَّة تظهر في َمْوِضع الَكلِمة النهائيَّة، وال يُْمِكن تَْصنيفها وفقاً للَمباِدئ التي يبدو  تُشيرُ )أ( قد 

مزيد من البيانات التي قد تضيف أو تزيل القيود على ما يُْمِكن أن ال يُطلَبُ  َحيثُ ها تحمل َكلِمة داِخليَّة. أنَّ 

 ظهر َكلِمة. تُ 

ر فيها تَْحويل الحروف الساِكنة خالل ل مع الحالَة التي يتعذَّ للتعامُ  اً ح أيضُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ )ب( 

 إِْجراء المقطوعات، وتبقى غير ُمْرتَبِطة بأي َمْقطَع لَْفظي حتى نقطة الحقة في ااِلْشتِقاق. 

extrinsic : derveyî . خاِرجي 

إلى نَْوع  من القيود المفروضة  يُشيرُ في القَواِعد النَْحِويّة،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (. extrinsecus)التينيَّة  

فيها بتَْطبيق هذه القَواِعد بتَْرتيب عشوائي(. الطلب  حُ سمَ على تَْرتيب القَواِعد )على َعْكس الحالَة التي يُ 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
218 
 

الخاِرجي هو الذي يتم  تحفيز تََسْلُسل القَواِعد من خالل النَّظَر في حقائق اللَُغة فحسب، وليس من خالل 

 ع الَمْنِطقي: بل هو أمٌر ُمَحّدٌد مطلوٌب لضمان أن يتمَّ إنشاء الُجَمل النَْحِويّة فقط.اعتبارات من النَوْ 

extrinsic vs intrinsic ordering of rules: rêzên rexstina derveyî ber rêzên 

rexstina hindurî . داِخلي ها الاِرجي للقَواِعد ُمقابِل تَْرتيبتَْرتيٌب خ  

إلى  باالستنادالتَْرتيب الذي يتم  من خالله تَْطبيق ِعدَّة قَواِعد بواسطة تَْرتيب خاِرجي،  تَْحديديُْمِكن 

ياَغة القَواِعد. في النَظريَّة القياسيَّة وهو أمٌر جوهري يتبع بالضرورة صحقائق لَغِويّة، أو "داِخليَّة"، 

ة ) جميَع  )أي أنَّ  اً تَْرتيب ُمَحّدد للقَواِعد تمامالقَواِعد التَْحويليَّة(، يتم  االستغناء عن في الُموّسعة الُمنقَحَّ

ه يُْمِكن إظهار حاالت كاملة من تَْرتيب القَواِعد الخاِرجيَّة، يبدو أنَّ  َحيثُ القَواِعد تعمل بَشكل اِْختياري(، 

 ة. قِلّ ة ذات دوافع ُمْستَ ستمدَّ من َمباِدئ عامَّ يُْمِكن أن تُ 
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(F) 

face: rû . الوجه 

في تَْحليل  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ لي، هو لَُغة ااِلْجتِماعي التفاعُ ِعْلم ال(. في البراغماتيَّة وfacere)التينيَّة  

شاركة مع اآلخرين؛ الوجه السلبي هو الرغبة ب. الوجه اإليجابي هو الرغبة في إظهار المُ ظواهر التأد  

ل: على الَعالقَة الَمْوجودة في التفاعُ  لآلخرين. يُْمِكن اِْستِخدام هذه العوامل لتَْحليل نَْوع في عدم اإلساءة

ة حتى ال يسيء في تحّدثه. ويساعد الوجه ُمْختَلَفَسبيِل الِمثاِل، قد يختار الُمتََحد ث نُْطق ِعباَرة بطَريقة 

 داقة وغيرهما.رام، أو الصَ تِ كاالحْ  لي،ة من األُْسلوب التفاعُ ُمْختَلَف على تَْفسير أَْنواع

face-to-face interaction : têkilîya rû bi rû .  ُجههاً لوَ جْ ل وَ التفاع  

ت صال فوري. البَْحث في يقوم الُمتََحد ث والُمْستَِمع بإِْجراء اِ  َحيثُ واصلي في مواقِف الَكالم التَّ  السلوكُ 

في المقام األول بالَخصائِص غير  الَخصائِص اللَغِويَّة، لكنه يهتمُ ل وجهاً لوجه يأخذ في االعتبار التفاعُ 

واصل مع العين، واإليماءات، والَمْوقِف، فضالً عن طرائق تَْعبير اللَغِويَّة مثل تَْعبيرات الوجه، والتَّ 

 أخرى، مثل طَريقة التَْعبير )الهَمس، الُصراخ(.

factitive : gerguhêz(têper)  لَمْفعولين)فِْعل متعد  لَمْفعولين( .ناِصٌب  

ِوّي صف النَحْ ح في الوَ ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ  بمعنى الماضي التام( factusة عن الالتينية ألمانيّ ) 

، كائن إلى باإلضافة موضوعية تكملة التركيبات بعض في يتطلب اً يّ متعد فعالً  يتضمَّن لإلشارة إلى بِناء

 .طالَب درساً ِعْلم المثل: جعل الدرَس سهالً، 

factive: rastîn  َقيقي . واقعي .ح  

لة،  يُشيرُ في تَْصنيف األفعال،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  الُمتََحد ث  ضُ فترَ يَ  َحيثُ إلى الفِْعل الذي يأخذ فِْقرة ُمكم 

تعرف، توافق، تدرك، إلخ. هي "أفعال  أفعال نحو: م في الفِْقرة. على َسبيِل الِمثالِ حقيقة االقتراح الُمقدَّ 

"مؤلفو  القطة في الحديقة. قد يشملُ  الُمتََحد ث أنَّ  ضُ طة في الحديقة، يفترِ القِ  فِْعليَّة": فهي تعلم أنَّ 

فَة اإلنشاءات ااِلْسميَّة، عل ى َسبيِل الوقائع" فِئات أخرى غير األفعال: على َسبيِل الِمثاِل، قد تظهر ص 

  ( factive predicate )ينظرفي األسفلئ أنه غادر، فمن العار أن غادر(.فاجمن المُ ِمثاِل، فاِعليتها، )ال

factive predicate : pêşlêkera rastîn .  ُقائعي(قيقي)الوَ ْسنَد الحَ الم  

ترض حقيقة )عادة( يف ُمتََكل مال بـ "ااِلْفتِراض الُمسبق الفِْعلي"، أي أنَّ  يُسمَّىْسنَد الذي يُنتج ما نَْوُع المُ 

إلى الُمْسنَد الفِْعلي، على َسبيِل الِمثاِل، هو ُمْنَدِهش من أن الثلج يتساقط مرة أخرى  اً الِعباَرة اِْستِْناد

يفترض أنه يتساقط مرة أخرى. أمثلة من الُمْسنَدات الوقائعيَّة هي الفهم والَمْعِرفة . التباين مع الُمْسنَدات 

منيَّة. الوقائعيَّة  هي األفعال الض 
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factorization: faktîkî . hokarî .  َْعميل(العاِمل)ت  

تََسْلُسالت كبيرة إلى تََسْلُسالت  إلى تَْقسيمِ  العاِملُ  يُشيرُ . عوامل إلى الكمية حل   عمليةإلى  يُشيرُ عموماً 

يكون هناك  َحيثُ ب، َشَجرةالفي ُمَخطَّط  اتتَْقسيمإجراء العاِمل إلى  يُشيرُ زئيَّة. في القَواِعد التَْحويليَّة، جُ 

 .َصحيحي للقَواِعد، عندئذ يكون للُجْملَة تَْحليٌل هَْيَكلح في الَوصف الُمْصطَلَ ُعْنُصر يقابل كّل 

factorial typology: tîpolociya hokarî (faktîkî)  ُالعاِملي . التَّْصنيف   

في نَظريَّة األمثليَّة، هو التَّْصنيف ااِلْفتِراضي الناتج عن كل  تباُدل ُممكن لتَْرتيب القيد. بالن ْسبِة ألي 

تَْرتيب  ة من القيود التي يُْمِكن ُمالَحظتها بحريَّة، تتنبأ النَظريَّة بإَمكانيَّة عرض اللُغات لكل  َمْجموع

 ُمْحتمل.

FAITH : BAWERÎ . إيمان 

 األمثلة )مع الميزات الُمقتَرنة بها(. نُ من اإلخالص. تتضمَّ  المثاليَّة لنَْوع   في نَظريَّةِ  اِْختِصارٌ هو 

faithfulness : dilsozî . إخالص 

ِعْلم  مثالً . المتضاربة للقيود األمثل الرضا من تنشأ للغة المرصودة األشكال أنَّ  يقترح لغوي نموذج هو

. القيود من بدالً  القواعد عادةً  تستخدم والتي ،( SPE) الخطي صواتاأل ِعْلمو المقطع ذاتي صواتاأل

 إلى يُنظر عادةً، المخرجات؛ إلى المدخالت من التعيينات رتوف   كنظمفيها  اللغوية القواعد نماذج

 أكبر إطار ضمن نهج هإنّ . السطحي إدراكها هي والمخرجات أساسية، تتَْمثيال هاأنَّ  على المدخالت

 . التوليدية للقواعد

falling : ketin . هبوط. ُسقوط 

اً إلى ة نسبيّ عاليمن بقة، باإلشارة إلى حركة ْصنيف ااِلْستِخدامات اللَغِويَّة للطفي تَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

األَْنواع )على َسبيِل الِمثاِل "السقوط العالي  ُمْختَلَفطة من . قد تصادف النَْغمات الُمتساقِ اً ُمْنَخفِضة نسبيّ 

 .يَّةلُغات النَْغمالأنظمة التجويد و ِدراسة/ الُمْنَخفِض"، "الهبوط في ااِلْرتِفاع"( في 

false friends : hevalên derewîn . dostekan helekirdin  ٌبون .كاذِ  أصدقاء  

ة والتي تشبه بَْعضها في الَشكل، ُمْختَلَفالَكلِمات بلُغات   ح يصفُ ُمْصطَلَ لَغِويَّات الُمقاَرن، ِعْلم الفي 

 بالزائفة . أيضاً  تُسمَّىة؛ وُمْختَلَفولكنها تعب ُر عن معان  

على ة، ُمْختَلَفغات إلى أزواج الَكلِمات من لُ  يُشيرُ الذي   faux amisيقابلها باللَُغة الفرنسيَّة 

التشابه هذه ي أوجه ما تؤدّ  اً ة. كثيرُمْختَلَف لهما معان   بينهما، إال أنَّ الرغم من أوجه التشابه في الَشكل 

 ة.ل عند اِْكتِساب اللَُغة الثانيإلى أخطاء في التداخُ 
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family : malbat . xîzan . عائِلة 

جيني للَعالقَات بين اللُغات. "عائلة"  أُنموَذج   في الِدراسات اللَغِويَّة التَاِريخيَّة لوصفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

دَّة من سلف  ُمْشتََرك، أو "أصل" ُمْشتََرك، على َسبيِل الِمثاِل. تتألف ة اللُغات الُمستمَ َمْجموعغات هي اللُ 

التينيَّة وغيرها، والتي ( من "لُغات االبنة" السنسكريتيَّة واليونانيَّة والIEالعائلة الهنديَّة األوروبيَّة )

اإلشارة إلى التجمعات داِخل إحدى  (. قد تتم  PIEوروبيَّة )ديَّة األرت جميعها من البروتو الهنتطوَّ 

(. Italicالعائالت باِْسم العائالت الفَْرعيَّة )على َسبيِل الِمثاِل، العائلة الفَْرعيَّة الرومانسيَّة ضمن عائلة 

اللَُغة الُمقاَرن في القرن التاسع عشر. ومع  ُعلماءلهذه الَعالقَات التي ابتكرها  تَْمثيلَشَجرة العائلة هي 

ح "العائلة" ُمْصطَلَ تخِدم لة الُمحتملة، اسأكبر من اللُغات ذات الصِ  اً لِدراسات الُمقاَرنة شملت أعدادنمو ا

حيل إثبات الَعالقَة الوراثيَّة فيها. ستما يُطبَُّق على الحاالت التي كان من المُ  اً مع زياَدة العموميَّة، وغالب

إال على َدَرَجة بعيدة من  تَْحتَويات اللَغِويَّة التي ال َمْجموعح بالن ْسبِة للُمْصطَلَ ب هذا الاِت جاه لتجنّ  ثَمَّة

ات اللَغِويَّة الُمقترحة في اللُغات َمْجموعال تُسمَّى الَعالقَة، أو عندما تكون لَُغة سلف غير معروفة.

 )ينظر في :ات فَْرعيَّة" أو "فروع"، بدون اِْستِخدام ثابِت. َمْجموعات" أو "َمْجموعة "ُمْختَلَفال

language typology.) 

favourite : hezkirî . ل  ُمفَضَّ

إنتاجيَّة في ين في تَْصنيف أَْنواع الُجْملَة لإلشارة إلى نََمط الُجْملَة األكثر ْعُض اللَغِويح يَْستَْخدمه بَ ُمْصطَلَ 

ل )أو NP + VPاللَُغة. في اللَُغة اإلنجليزيَّة، يكون نََمط الَموضوع + المْسنَد ) ( هو النَْوُع الُمفضَّ

لة )أو ثشار إليها على أنَّ الرئيسي(، وأَْنواع أخرى يُ   انِويَّة(.ها غير ُمفضَّ

feature : taybetî . ciyawazek . ِميزة 

وتيَّات لإلشارة إلى أي خاّصيَّة أُنموَذجيَّة أو ملحوظة من اللَُغة ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  لَُغة والصَّ

ة من التَْحليل اللَغِوّي، على َسبيِل ُمْختَلَفات مستوي َحيثُ تَْصنيف الميزات من  م  الَمْنطُوقة أو الَمْكتوبة. يت

"ميزات سمعيَّة / َمْفَصليَّة / سمعيَّة". على الُمْستوى األكثر عموميَّة،  ،أبعاد الوصف َحيثُ الِمثاِل من 

"( ُمقابِل "غير لَغِويّة" intralinguisticها لَغِويّة )أو "يُْمِكن تَْصنيف الس مات على أنَّ 

(extralinguistic  أوmetalinguistic على .) نة من اٌ، قد يتم تعيين أَْنواع ُمَعيّ تَْحديدأكثر ُمْستوى

ِعْلم ها وحدات الحد  األدنى من النَظريَّة، كما هي الحال في نظريَّات الِميزة الُمِميزة لالميزات على أنَّ 

 ْصوات. األَ 

وتيَّة أو الدَّالليّة أو النَْحِويّة. الميزات هي الَخصائِص اللَغِويَّة الُمتّصِ  ت تَْمثياللة بالوحدات الصَّ

ً من الوَ َمفاهيميَّة للَعناِصر الهامَّ  ق بحقائق الواقِع غير اللَغِوّي، ولكنها ليست صف التي تتعلَّ ة لَغِويّا

على َسبيِل  -أو"  -ياق "إما ها تُْستَْخدم في سِ ة، تكون الميزات ث نائيَّة، أي أنَّ تطابقة معها. كقاِعدة عامّ مُ 

ج ميزات[. تُستخَدم الغير أنفي-[ أو ]أنفيالِمثاِل، إما وصف َصوتّي على أنه ]+  graduated التدر 
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ُم وصٌف لَغِوّي مبني على الميزات بَشكل ملحوظ بوُمْختَلَفدرجات  تَْحديدل ِعْلم اسطة ة من الس مات. قُد 

ُق بين الس مات الُمِميّزة والس مات الزائدة )الُمتكر  ْصوات البِْنيَِويّ األَ  ْحليل اللَغِوّي رة( في التَ ، مما يفر 

ياقيَّة، التي التَْمييز بين الَخصائِص المتأص   صف. وبالمثل، يتم  ات الوَ ستويعلى جميع مُ  لة والميزات الس 

ياق من الَخصائِص التي يُْمِكن التنبؤ بها والتي تعتمد على تَُحّدد من خاللها الَخصائِص الُمْستَقِلِ  ة للس 

ياق. اِْستِْند تشو يَْستَْخدم  َحيثُ غير َمْحدود للميزات،  اً ميّ عال اً مسكي في فرضيته إلى أن هناك جردالس 

 ة ُمَحّددة .َمْجموعكل لَُغة 

ف بها الَكلِمات في تَُصنَّ ُمْرتَبِطاً بالطَريقة التي  حُ ُمْصطَلَ في التَْحليل النَْحِوّي التَّْوليدي، أصبح ال

  ُمذكر،common ، male الحّي،  مشترك [animateخواصها النَْحِويّة، مثل  َحيثُ الُمْعَجم من 

وتيَّة، وتمَّ  في[. تعد  هذه الس مات عادةً ث نائيَّة، كما countableمعدود  ها ]+ تَْحليلها على أنَّ  الس مات الصَّ

anim] ،[−animateإلخ. يُْمِكن التعام ،]كما في تَْحليل العانس كـ ]+ اً ل مع الس مات الدَّالليَّة أيض ،

ف على  اً أيض ر[(. يتم  [ و ]+ أنثى[ )أو ربما، ]−مذكَ اً يتَزْوج أبد[، ]+ كبير[، ]+ لم إنسان التعر 

دة القيم"(. يُ  نات، على أنَّ اً شار إلى الميزات أحيانالميزات غير الث نائيَّة )"األُحاِديّة" و "الُمتََعد  ها ُمَكو 

 والسيما في التَْحليل الدَّاللّي. 

feature bundle: desteke taybet . ِحْزمة ُمِميَّزة 

دات حْ الوَ  تَْمثيلْصوات البِْنيَِوّي والتَْحليل التكويني الدَّاللّي لِعْلم األَ تطويره في  من الوصف تمَّ  نَْوعٌ  

نات الُمِميَّ  ات  َمْجموع اللَغِويَّة على أساسِ  دات حْ من خاللها بِناء هذه الوَ  زة االبتدائيَّة التي يتم  من الُمَكو 

 على َسبيِل الِمثاِل : ]+ َصوتّي[ ]+ أَْنفي[.اللَغِويَّة، 

feature geometry : endezyariya taybet الس مة(هَْنَدسة الِميزة( .  

 ت َصوتيَّة.تَْمثيالبها تنظيم الس مات في  أُنموَذج للطُُرق يتمَّ هو ْصوات غير الخطيَّة، ِعْلم األَ في 

 أو مصفوفة من بدالً  منظم هرمي كتسلسل مميزة سمات تمثل صوتية نظرية هي السمات ندسةه

 المستقلة الطبيعة على دتؤك   والتي ، القطع ذاتي صواتِعْلم األ من ماتالس   هندسة نشأت. ةَمْجموع

 اتَمْجموع بعض أن السمات هندسة تدرك. بينها فيما المنتظمة غير والعالقات المميزة للسمات

 يتفاعل ما نادًرا بينما ، ةوتيَّ الصَ  والتعميمات ةوتيَّ الصَ  التعميمات في مًعا تتشكل ما غالبًا الميزات

 في العقد تحت الميزات من اتَمْجموع رسميَّاً  تشفر السمات هندسة فإن ، وبالتالي. اآلخر البعض

 العمليات تَْشفير ويمكن ، األصلية العقدة في تشترك عام بشكل مًعا تنميط التي الميزات إن يُقال: شجرة

 .األصلية العقدة على كعملية ةَمْجموعال هذه على

 على تهيمن منظمة عقدة هي الحنجرية العقدة. الحنجرية العقدة هي المعالم هندسة في العقدة إحدى

 من[. المنتشر المزمار] و[ الضيق المزمار] و[ صوت] اعتبارها يتم ما وعادة ، الحنجرة ميزات

 ، أخرى ميزة كل استبعاد مع العالم للغات صواتِعْلم األ في معاً  الثالث السمات هذه تتشكل أن الشائع
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 علىعموماً  للمعالم الهندسية األشكال تشتمل ، وبالمثل. الشجرة تَْمثيل ذلك يتبع ، السمات هندسة وفي

 .المكان معالم في السائدة العقدة هي التي المكان عقدة

 هندسة بأنَّ  ريس تشارلز جادل ، 0223 عام في. والمفاهيمي الرسمي النقدَ  السمات هندسةُ  اجتذبت

 مثل ، األجزاء بين اتالتبعيّ  نتتضمَّ  التي الصوتية القواعد من فِئة لحساب يكفي بما قوية ليست السمات

 عام في. الخصائص هذه ترميز على قادرة غير المعالم هندسة. الهوية وعدم والكاملة الجزئية الهوية

 ألن نظراً  وأنه ، الفسيولوجي للتنظيم تلخيص إعادة مجرد هي الهندسة بأنَّ  ميلك جيف جادل ، 0227

 السمات هندسة فإنَّ  السمات، سلوك في أنماطًا مستقل بشكل سيخلق الصوت تغيير على التعبير تَأثير

 .صواتِعْلم األل العقلي للتنظيم كنظرية الحاجة عن زائدة وهي التزامن عدم صتلخ  

feedback : bersiv (karvedan)   َد  الفِْعل .ر  

التي بموجبها  َعمليَّةح في نَظريَّة ااِلت صاالت، مشيراً إلى الُمْصطَلَ يعّد امتداداً لاِلْستِخدام التقني لهذا ال

 مما يُْمك ن من التحقّق من كفاءة ااِلت صال.  تَلقييحصل مرسل الرسالة على رد  فعل  من المُ 

ها ح "ُمالَحظات كاملة" لهذه الخاّصيَّة، عندما يُنظر إليها على أنَّ ُمْصطَلَ م العادةً ما يَْستَْخد

وت الخاّص بهم ُمتََكل مإلى وعي ال اً ْصوات، يُشار أيضِعْلم األَ ة. في "ِميزة تصميم" للُغَ  ين بإنتاج الصَّ

 (.  الحنجرة)عبر اً أو اهتزازيَّ اً )عن طَريق األذن(، و قد يكون ذلك َسمعيَّ  ه تعليقات؛على أنَّ 

feeding : xwarin  َغذيَّة .ت  

ْصوات الَرقمي، ِعْلم األَ ياق لتَْرتيب القَواِعد ويدخل في س في التَْحليل اللَغِوّي التَّْوليدي يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

التغذيَّة هي إحدى  إن َعالقَةَ  النزيف. تضاد معمن الَعالقَة الَوظيفيَّة بين القَواِعد؛ ي لإلشارة إلى نَْوع  

ق عليه قاِعدة أخرى طبَّ ي تُ هَْيَكل تَْمثيل( إلى إنشاء Aي فيها تَْطبيق قاِعدة واحدة )الحاالت التي يؤدّ 

(Bعدد النَماِذج التي يُْمِكن تَ (، وبالتالي تزيد من )تغذيَّة ) ْوليدها. إذا كانت القاِعدةB  هيX ⇒ Y ،

قاِعدة التغذيَّة  Aالقاِعدة  تُسمَّى. في هذه الظروف، W × Xمن األُنموَذج  Aفيجب أن تكون القاِعدة 

تَْطبيق القَواِعد بالتَْرتيب  التَْرتيب الَخطي لهذه القَواِعد بتَْرتيب التغذيَّة. إذا تمَّ  يُسمَّى، وBفيما يتعلق بـ 

 . Bإلى التغذيَّة الُمضادة  Aالَعْكسي، فسيتم إرجاع 

felicity conditions : mercên dilxweşîyê(bextewerî)   ُروطُ السَّعادة.ش    

ف دُ ستيفائها إذا كان فعل الَكالم يهْ إلى المعايير التي يجب ا يُشيرُ في نَظريَّة الَكالم ل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

بإصدار  ق "شروط اإلخالص"عادة. تتعلَّ قترحت ِعدَّة أَْنواع من شروط السَ إلى تَْحقيق غرض ما. اُ 

ق "الشروط األساسيَّة" بالطَريقة َصوت الَكالم بإخالص )على َسبيِل الِمثاِل، الُمتََحد ث ال يكذب(. تتعلّ 

التي يلتزم بها الُمتََحد ث بنَْوع ُمَعيّن من المعتقدات أو السلوك، بعد أن يقوم بفعل الَكالم )على َسبيِل 

قتِرحت لتَْحليل الطلبات اُ الِمثاِل، تشمل شروط السعادة التي  الِمثاِل، قبول الكائن بالطلب(. فعلى َسبيلِ 
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لدى الُمْستَِمع القدرة على تنفيذ الطلب، ووجود أسباب وجيهة لتقديم  غير الُمباِشرة، اعتقاد الُمتََحد ث أنَّ 

 الطلب في المقام األول. 

feminist linguistics: zimannasiya (mêzayîn) jinên(afretan).اللِسانيَّاُت النَّسويَّة 

أمريكي في  -ة، التي أُنشئت في الميدان األنغلو َجديدنهٌج بحثي بدأته حركة تحرير المرأة ال( 2)

 (.2681ف وثورن / هينلي )كل عام ف السبعينيَّات من خالل منشورات كي، الكومنتصَ 

 الحركات من غالباً  المبذول، الجهد إلى النسوي اللغوي التخطيط أو النسوية اللغة إصالح يُشيرُ 

 الفردي المستوى على واألفكار واألنشطة الجنس ألفراد اللغة استخدام كيفية لتغيير ة،والشعبيّ  السياسية

أساسي مع  تتعامل الِدراسات التجريبيَّة اِلْستِخدام اللَُغة في إطار تَْحليل الُمحاَدثة بَشكل   .والمجتمعي

الِجْنس على التنشئة اللَغِويَّة. يجب التخلي  تَأثيرل الخاّص بالِجْنس، باإلضافة إلى مشاكِ  سلوك الِخطابِ 

رات أخرى، مثل العمر، والَمْرَكز، والِجْنسيَّة وما َغيّ تَ ر لصالح تفاعله مع مُ َغيّ ْنس" المتَ عن عزل "الجِ 

 إلى ذلك. 

ظام من الشَّبكات النَّظَر إليها كنِ  لَُغة يتم   إلى ُمْفَرداتِ دَّاللة لإلشارة ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0) 

تطوير نَظريَّة الحقول الدَّالليَّة )نَظريَّة الَمجال(  ة. تمَّ للَعناِصر الُمْستَقِلّ  طة، وليس كجرد  الُمْعَجميَّة الُمترابِ 

(، وفي وقت 2682-2764في أوروبا في ثاُلثينيَّات القرن العشرين )ال سيما من قِبَل جوست ترير )

فصل الحقول الَمفاهيميَّة )مثل اللون، القرابة(،  ((. يتم  2671-2766يوهان ليو فايسغربر )لدى الحق 

َشبَكة  َحيثُ ة لهذه الحقول من ُمْختَلَفتَْحليل الَعناِصر الُمْعَجميَّة الُمْستَْخدمة لإلشارة إلى الس مات ال ويتم  

 هذه الَشبَكة البنية الُمْعَجميَّة للَحقل الدَّاللّي )أو "الُمْعَجمى"(.  لالَعالقَات الحّسيَّة. تَشك  

 َحيثُ َمجال الِخطاب إلى تَْصنيف الس جالت من  يُشيرُ ، Hallidayan( في َمجال اللَغِويَّات لـ 3)

 الَموضوع، على َسبيِل الِمثاِل. "حقول" الكيمياء والدين واإلعالن.

الميدانيَّة( في اللِسانيَّات التي  ِدراسةالعمل الميداني )أو ال حِ ُمْصطَلَ عتاد لأيًضا الَمْعنى المُ  يُْستَْخدمُ ( 4)

 نزليَّة.خبرين، وخاّصة في بيئتهم المَ اللَغِويَّة من المُ  إلى َمباِدئ وإِْجراءات الحصول على البياناتِ  تُشيرُ 

ها تَْوزيعها، على أنَّ  َحيثُ الَحقل إلى تَْحليل الوحدات اللَغِويَّة من  يُشيرُ ، tagmemics( في َحقل 4)

 تختلف عن وضعها كجزيئات )مواد ُمنفَِصلة جسدياً( أو موجات )أَْشكالها المتباينة(.

field work: karê zeviyê .  ُيدانيالمَ  الَعمل  

فَهياً ف تُنقَل( للَُغة الَمحكيَّة أو لَُغة corpusَمنهجيَّة لجمِع البيانات والنُصوص اللَغِويَّة ) َعمليَّة . حسبشَّ

 ِدراسةبها العمل الميداني على األهداف الخاّصة لل يعتمد اِْختياُر البيانات والطَريقة الُمَحّددة التي يتم  

نَظَّمة مع الَمعنيَّة. تتمثُل التقنيَّات في تسجيل الُمحادثات في "الُمالَحظة التشاركيَّة" أو في الُمقاباِلت المُ 
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ل َحيثُ ، واستَجواب الُمخبرين من قِبَل الُمحققين ةالنسخ الالحق  َعمليَّةجميع اإلجابات في أثناء  يَُسجَّ

 الُمقابِلة، وااِلْختبارات اللَغِويَّة، والَمْوقِف اللَغِوّي. 

figure of speech: veguherîna axaftinê . الَكالُم الَمجازي   

شة أو غير العاديَّة للَكلِمات أو الِعباَرات. بالغة لجميع أَْنواع التَْشكيالت الُمدهِ ح جماعي في الُمْصطَلَ 

وتّي، المورفولوجي. النَْحِوّي، حْ ر التباين على جميع وَ يُْمِكن أن يؤث   دات الن ظام اللَغِوّي )الجرافيكي، الصَّ

رار، على َسبيِل الِمثاِل الجناس، والتوازي؛ )ب( (، يَْحُدث من خالل )أ( التِكْ َعمليَّةالدَّاللّي، واألَْنماط ال

 التمديد . )ج( ااِلْختِصار. )د( التقليب / التَْحويل وااِلْستِْبدال .

file change semantics: guhertina zeviyên watenasiyê  َقوِل الدَّالليَّة .غييُر الحُ ت  

فيها الُجَمل كتَْعليمات لمراجعة "ملفات" الُمتََحد ث  تَُحلَّلُ ضمن الدَّالالت النَظريَّة األُنموَذجيَّة،  نَظريَّةٌ 

الوضوح. مشابه في كثير من النواحي لنَظريَّة  ِدراسةست اهتماماً خاّصاً بات. وقد كرَّ َمْعلُومالخاّصة بال

 الِخطاب. تَْمثيل

filled pause : rewsteka tijî   َليئة .َوْقفَة م  

، أو er"ملؤه" بواسطة  د تمَّ اللَغِويّين لإلشارة إلى َوْقفَة غير َصاِمتة، أي ترد   ح يَْستَْخدمه بَْعضُ ُمْصطَلَ 

erm.أو غيرها ، 

filler : tijeyer  . َحْشو  

، لإلشارة إلى أُنموَذج tagmemicsفي بَْعض نَماِذج التَْحليِل اللَغِوّي، والسيما في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ما. هَْيَكليُْمِكن اِْستِخدامه في َمكان ُمَعيّن، أو فُْتَحة، في 

filter : parzûn(muxil) .ِمْصفاة 

في ااِلْشتِقاق تَْحويل بَْعض  ألول مرة في النَظريَّة الِمْعياريَّة للقَواِعد التَّْوليديَّة إذ يتم   َعمليَّةالُعِرفَت هذه 

ة ُمْختَلَفن خالل تَْطبيق قيود ترميز بَْعض آخر م ، بينما يتم  إلى بنى سطحيَّةُمَحّددات الِعباَرات األساسيَّة 

 . ُمَحّددة

ة َمْجموع الذي هو ناتجُ  هَْيَكلمن المهم التَْمييز بين "الفالتر" و"القيود": فاألول يُطبَّق على ال

الفالتر أكثر  إنَّ تتاليتين ضمن ااِلْشتِقاق. على مرحلتين مُ  آلخريُطبَّق ابينما َعيّنة فحسب؛ قَواِعد مُ 

ّددة: يمنع عموميَّة وأكثر شموليَّة وأكثر تَْقييداً على البِناء النَّظَري من القيود التي تقيّد تَْطبيق قَواِعد ُمحَ 

شح لتَ  ْوليد هذه الُجْملَة، في حين ة القَواِعد التي طُبقت في تَمْجموع(، بغض النَّظَر عن Sُجْملَة ) ْوليدالُمرَّ

من  Sْوليد )مما يسمح بإَمكانيَّة عدم ت Sة ُمَحّددة من القَواِعد إلنتاج َمْجموعتحد  من تَْطبيق  القيودَ  أنَّ 

 ات قَواِعد أخرى(.َمْجموعخالل تَْطبيق 
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filtered speech: axaftina parzûn e(moxilkirî) .  الَكالُم الُمْصفَّى 

ُر من خالل الُمَرشَّحات )األجهزة التي تسمح بإشارات من ترّددات  وتيَّات، الَكالم الذي يَُمرَّ في الصَّ

وتيَّة. ُمَعيّنة الجتيازها( لتغيير َخص  ائِصها الصَّ

final : dawîn . ancame . kotayî . الن هائي . األخير  

اً أحيان ،ْصواتِعْلم األَ الطَريقة الُمعتادة لإلشارة إلى الُعْنُصر األخير في َوْحَدة لَغِويّة، والسيما في 

وت / FV =) " final vowelياقات مثل في س Fيُختََصر بـ  يَْحُدث /  t"(. على َسبيِل الِمثاِل، الصَّ

 . (cat)في َكلِمة  "في الَمْوِضع النهائي" أو "األخير"

final state : rewşa dawîn  َهائيَّة .الَةُ النِ الح  

تعادل َمْعِرفة الكبار بلَُغة ما. في بَْعض األحيان يُْرَسم التباين  ْنجازمرحلة من مراحل اإلِ  تصفُ  ِعباَرةٌ 

 من اِْكتِساب اللَُغة األولى والثانيَّة. مع اللَُغة في حالتها األوليَّة، في كلٍّ 

finite : sînorkirî . tixûb . فعٌل غير َمْصَدري(. تام. َمْحدود( 

ْصنيف النَْحِوّي ألَْنواع األفعال والبنود. الفِْعل الَمْحدود في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (. finitus)التينيَّة  

ضات في عارُ لتلُجْملَة رئيسيَّة(؛ يسمح  ده في  ُجْملَة ُمْستَقِلة )أو)ِعباَرة( عن َشكل يُْمِكن أن يَْحُدث بُمْفرَ 

قرات تابِعة، وتفتَقِر إلى من تلقاء نفسها فقط في ففتحدُث األَْشكال غير الَمْحدودة للفعل بينما . الَزمن

 . الَزمنيَّةضات عارُ الت

finite state automaton: rewşe tixûb xokar. )حالَةٌ َمْحدودةٌ ذاتيَّة)غير َمْصَدريَّة 

ِسْلِسلَة  automatonنَْوع من اآللية الذاتيَّة يتكّون من عدد َمْحدود من الحاالت الُمتَِّصلة بااِلْنتِقال. يقَْبَل 

الت الُمَحّددة في الِسْلِسلَة، وصوالً إلى  من الرموز عندما يُْمِكن للمرء أن يبدأ في حالَة أوليَّة ويتبع التََّحو 

 رى لُمعالَجتها. حالَة نهائيَّة بدون َعناِصر أخ

finite state transducer: veguherîna rewşe tixûb .  ة َمْحدودةحالُمحّوُل  

، تُقرأ ِسْلِسلَة َعمليَّةيُشبه حالَة إنسان منتهيَّة، إال أن اِْنتِقاالته ُمزيَّنة بأزواج من الرموز الُمقابِلة. في ال

الت. أظهر جونسون ) اً دة وتُكتب ثانيَّة، تَستند دائمواح وت ِعْلم ال ( أنَّ 2680إلى ُمراسالت التََّحو  صَّ

، و يُْمِكن FSTs( يُْمِكن أن يُصيغ نَماِذج 2697هالي للَُغة اإلنجليزيَّة )ونََمط تشومسكي  فيالُمْشتَق 

 ْوليد أو التَّْحليل.من أجل الت -بطَريقة َعْكسيَّة لهذه أن تعمل 

finite verb form: şêweyê lêkerê tixûb . َشكُل الفِْعِل الَمْحدود 
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وت، و، َزمنتميَّزت وفقاً لل ،صيغةُ الفِْعل الُمقتَرن : )تأكل( ُمقابِل األَْشكال غير ددالعَ والَشْخص، والصَّ

 .دودة )األكل( )صيغة الَمْصَدر(الَمحْ 

finite-state grammar (FSG) : rêzimana rewşa- tixûb الحالَِة الَمْحدودة. قواِعد   

( 2618من القَواِعد النَْحِويّة التي ناقشها نعوم تشومسكي في كتابه "التَْركيبات التَْركيبيَّة" ) نَْوعٌ 

 ْوليد القَواِعد النَْحِويّة من خالل العمل لُجْملَة "من اليسار إلى اليمين"؛ يتم  ضيح  لِجهاز تَْوليد  بَسيط. تَ كتَوْ 

من  كامل   إَمكانات حدوث جميع الَعناِصر األخرى بَشكل   تَْحديدأولي، وبعد ذلك يتم   ر  ُعْنصُ  اِْختيارِ ب

الَكلِمة  تَْحديدب فيها أي ُجْملَة سوف تبدأ القَواِعد إنَّ طَبيعة الَعناِصر التي تسبقها. على َسبيِل الِمثاِل، 

دماً من هذه "الحالَة الُممكنة للُجْملَة(، والمضي قُ ة الَكلِمات األولى َمْجموعاألولى )أي اِْختيار واحدة من 

(، تتواصل هذه هاة الَكلِمات التي يُْمِكن أن تتبعَمْجموع)أي واحدة من  ةالتاليَكلِمة ال تَْحديداألوليَّة" ل

 حتى الوصول إلى "الحالَة النهائيَّة" للُجْملَة. َعمليَّةال

Finnish: Fînlandî . الفنلدنيَّة 

(، هي اللَُغة الرسميَّة لفنلندا. وجدت الوثائق األدبيَّة منذ القرن Fin. Suomiالفنلنديَّة األوغريَّة )اللَُغة 

 .SVO نظام ب الَكلِمات فيها وفقرتَّ السادس عشر. تُ 

first-sister principle: prensîbê xwişka yekem . َمْبدأ األخت األولى 

، افترض الَمْبدأ تَْشكيل الُمَركَّبات اللَْفظيَّة Roeper , Siegel ( (1978لـ  في نَظريَّة تَْشكيل الَكلِمة

ل التَْحويلي اِلْسم ما، في الَمْوِضع المُ  جاور الُمباِشر وتَْفسيرها. يسيطر َمْبدأ األخت األولى على التََّحو 

ْستِْنباط صانع )=األخت األولى( للفعل في إطار التَّْصنيف الفَْرعي الخاّص به. وفقاً لذلك، يُْمِكن اِ 

مماثالً في بِناء الُجْملَة  َمْبدأً  Selkirk((1982َمل. يفترض السالم، ولكن ليس ُمفك ر السالم كُمَركَّب ُمحتَ 

 في َمْبدأ اإلسقاط األولي.

Firthian : Firthian . الفيرثيَّة  

ة اللِسانيَّات العامَّ ، أستاذ James Rupert Firth((1890–1960  س هذه المدرسةؤس  مُ  نسبة إلى اسمِ 

( 2644أّكد فيرث على الَوظيفة ااِلْجتِماعيَّة للَُغة؛ فوضع في عام )( . 2619-2644في جامعة لندن )

ياق فيها يمثل "َحقالً من الَعالقَات  " الداِخليَّة   field of relationsأصول نظريته التي أصبح الس 

 والخاِرجيَّة.

حاً إياهما بأنَّ عّرف الَمْعنى والَوظيفة  ياق ما، ل لَشكل لَغِوّي، في َعالقَة بسهما اِْستِْعماُمَوض 

ياقيَّة، وقسَّ  ة للَُغة إلى ُمْختَلَفات ستويم "الَمْعنى" أو "الَوظيفة" بحسب مُ وبأنهما ُمَركَّب من َعالقَات س 

ي -2ة. ميّز بين:ُمْختَلَفعوامل  وتيَّة )أي التَّْوزيع الس  اقي لَصوت ما(، والَوظيفة الُمْعَجميَّة، الَوظيفة الصَّ

َوظيفة الَمْنطُوق بأكمله في سياق  والَوظيفة المورفولوجيَّة، والَوظيفة النَْحِويّة، والَوظيفة الدَّالليَّة، وهناك
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حيطة ، وَشْخصيَّة السامع، وجميع الظروف المُ ُمتََكل مياق الحال من َشْخصيَّة البيان س -0الَمْوقِف، 

ذكر األَثَر الذي يتركه الَكالم، من ضحك  -4أو إغراء.  بيان نَْوع الَوظيفة الَكالميَّة من تمن   -3م. بالَكال

 كم ...أو سخريَّة أوته

 نظّرهم الرئيسي هودد، الذين كان مُ ن الجُ يالفيرثي ُعلماءة من َمْجموعة طورتها ُمْختَلَفأفكاره ال

 .2682إلى  2691ة في جامعة لندن من اللِسانيَّات العام  ، أستاذ M. A. K. Halliday هاليدي

Fis phenomenon : diyarde Fis  . ظاِهرة فيس  

ليد َشْخص بالغ في اِْكتِساب اللَُغة، يرفض األطفال فيه قبول تَق شائِع ااِلْستِخدام يُطلَق على سلوك   اِْسمٌ 

بَْعض  يُفسَّرهذا ااِلْسم من التَّْقرير األول لهذا السلوك في أوائل الستينيَّات.  دَّ ستمِ اُ لخطأهم الخاّص. 

راً أكثر ت على إدراك   الظواهر كدليل   من القدرة اللَغِويَّة اإلنتاجيَّة لدى األطفال الصغار، إذ استنتج  طَو 

ن في دماغ الطفل وتّي للبالغين يَُخزَّ ، أو أّن لدى الطفل فصلين للمخازن بَْعُض الباحثين أنَّ الَشكَل الصَّ

 الُمْعَجميَّة، أحدهما لإلنتاج واآلخر لإلدراك.

fission : perçebûn  . ااِلْنِشطار 

فيها تَْقسيم  يتم   َعمليَّةل لإلشارة إلى تَشك  ِعْلم الْصوات وِعْلم األَ في بَْعض األحيان في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ْصوات ِعْلم األَ في . ْصواتِعْلم األَ ماِذج الحديثة من َوْحَدة لَغِويّة واحدة إلى قسمين. في بَْعض النَ 

ر آليَّة للتعامل مع الثغرة قدة جذر إلى قسمين، وبالتالي توف  التي تقس م ع َعمليَّةإلى ال يُشيرُ الفيزيولوجي، 

ع، يعالج االنشطار حاالت ُمَعيّنة  وأَْنواع أخرى من ظواهر "االنهيار". في الَشكل المورفولوجي الموزَّ

 من األسس الُمْزَدِوجة.

fit: lêtayê(pêkhatiye, lihevhatiye) . الُمالَءَمة    

وتّي.   الُمالَءَمة بين الن ظام الكتابي والن ظام الصَّ

fixed : pêvekî(nebzêw)(cîma ) ثابِت .  

وتيَّات لإلشارة إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   من ة. ر في بنية الَوْحَدة اللَغِويَّ تََغيّ تال  ظاِهرةفي اللَغِويَّات والصَّ

على َمْقطَع ُمَعيّن من َكلِمة، على َسبيِل الِمثاِل الَمْقطَع  اً الذي يقع دائم َضغطالثابِت" )أي ال نَبرمثل "ال

الَكلِمات الثابِتة" )أي اللُغات التي تعتمد على أَْنماط تَْرتيب "تَْرتيب و .األخير في اللَُغة الويلزيَّة(قَْبَل 

 ر بدون تغيير الَمْعنى .َغيّ تَ أي ال يُْمِكن أن ت الَكلِمات،

flap : dev .  ِلُت الُمْستَ الّصام  
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وتّي لألَْصوات الساِكنة على أساس طَريقة التَْعبير الخاّصة بها؛  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  في التَْصنيف الصَّ

بأحد ِجهازي الَمفاِصل )باِْستِثناء اهتزاز َصوتّي  سريع   َصوت ينتج عن طَريق اِت صال   إلى أيّ  يُشيرُ 

 رة(.كرَّ ُمَضعَّف(. من مثل الراء الَمْنقُورة)غير مُ 

م، بَسبب حركته الُمتقل بة ألنها تتجاوز العائق. عند تَْشكيل الُمنَعطَف، طلق على َصوت الَكالكما يُ 

ك بحركة ضرب مُ  لة ضد َمكانه الَمْفصلي تواصِ ينحني طرف اللِسان إلى الخلف واألعلى ويتحرَّ

 )الحافة السنخيَّة أو الَحنَك األمامي( قَْبَل العودة إلى وضع الراحة.

flat : vêl . mal . ُمَسطَّحة 

وت التي أنشأها جاكوبسون وهالي في نظريتهما في  وات، للتعامل مع صْ ِعْلم األَ إحدى ميزات الصَّ

ل و سمعي، كتلك التي تتضمَّ تَْقريب الشفاه ُف األَْصوات الُمَسطَّحة بَشكل ُمفَصَّ ي قة يَّة ضن فُْتَحة فم. تُعرَّ

 .اً نسبيَّ 

floating : herikîn . العائِم . الَحشو 

مع ااِلْشتِقاق. يُستخَدم  ثابِتٌ  ليس له اِْرتِباطٌ  إلى ُعْنُصر   يُشيرُ ح ُمْصطَلَ ( في اللَغِويَّات التَّْوليديَّة، 2)

وتيَّات غير الَخطيَّة مع اإلشارة إلى َوْحَدة ال ترتبطُ ِعْلم الالتعويم ، في بَْعض نَماِذج  بُمْستوى أعلى  صَّ

الحروف  تَْحتَويإرشادي(. على َسبيِل الِمثاِل، ال  ُمَرخّصة بَشكل  ها ليست حاكاة )أي أنّ من بنية المُ 

ترتكز الحروف  بينمايَّة، وبالتالي فهي عائمة، هَْيَكلالساِكنة الكاِمنة )كما في الفرنسية( على فُْتَحة 

َصوتيَّة، واآلن ْطبيق قاِعدة الساِكنة الثابِتة. النَْغمة العائمة هي التي أَْنفصلت عن َمْقطَع َصوتّي بعد تَ 

 . تَْمثيلَعالقَة بأي َوْحَدة تحمل نَْغمة ُمَعيّنة في اللها يس ل

آخر في بِناء الُجْملَة التَّْوليديَّة لُعْنُصر قادر على ااِلْنتِقال من َمْوِضع إلى اً ح أيضُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ( 0)

 ُجْملَة. الفي بنية 

fluid-S: herrik . gerok . cûler  –S .  مائع   

 .( مع واحدة من حالتين أساسيتينSالَموضوع النَْحِوّي ) يُميَّز ناللُغات النَِشطة حي يُطلق على

focus : bala(çavserî) . تَْركيز . بُؤرة 

اتي للُجْملَة التي يرغب الُمتََحد ث في التَْعبير َمْعلُومح للُمْحتَوى الُمْصطَلَ د(. بَمْعنى موقِ  focus)التينيَّة  

هي تَْرتيب الَكلِمات  دمة لإلشارة إلى تركيز الُجْملَةالوسائل النَْحِويّة الرئيسيَّة الُمْستَخْ  عنها.

ؤال على طُب قَ خصيصيَّة( والتَْنغيم. إذا )التَّ  ؤال األكثر  ُجْملَة، فسيكون التركيز اِْختبار الس  على نِطاق الس 

ؤال األكثر طَبيعيَّة هو )من ذهب إلى السينما  سينما. ففي ُجْملَة مثل)ذهبنا إلى الاً طرح البارحة(، الس 

ؤال الطَبيعي سيكون )أين ُمْختَلَفباألمس؟( مع نَْغمة  ذهبت باألمس؟( ة )ذهبنا إلى السينما باألمس(، الس 
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ثين يرك   ألن أحدَ  اً نظر اشى مع الُمَخطَّط ة في الُجْملَة، فالتركيز عادة يتمَجديدات الَمْعلُومعلى ال زُ الُمتََحد 

 أو التعليق.

folk etymology: resena gelerî (etymolojiyê). األصوُل الشَّعبيَّة 

تصميمها بعد  ياَغة َكلِمة غريبة قديمة تمَّ نى وإعادة صتعتمد على إعادة تَْفسير الَمعْ  ،تَْشكيل الَكلِمة َعمليَّة

الَكلِمات غير الَمْفهومة  تَُحفَّزقميَّة، اللَغِويَّة الرَ  َعمليَّةَكلِمة مشابهة بها في الَمْعنى. من خالل هذه ال

في هذه  اً مهمّ  اً دورمعانيها شفافة من خالل تَْفسير َمقبول. يلعب التشبيه  )بَشكل ثَّانِوي(، بَمْعنى أنَّ 

 ، والَمْعنى األصلي محجوب .َعمليَّةال

foot : ling . قََدم 

وت والفونولوجيين لوصف َوْحَدة اإليقاع في اللُغات التي تقع  ُعلماءٌح يَْستَْخدمه بَْعُض ُمْصطَلَ  الصَّ

  َكلِمة. في كل   اً الَمقاِطع الُمْجهَدة على فترات ُمنتظمة تْقريب

 المقاطع من ةَمْجموع ، فهوح الُمْستَْخدم في الِدراسات التَقليديَّة لبنية الشعر المتريُمْصطَلَ لل هو امتدادٌ 

 القدم تشكيالت جميع الكالسيكيون والشعراء المؤيّدون أسس. اإليقاع ووحدة مترية؛ وحدة لتشك   التي

 والقصيرة، الطويلة المقاطع: المقاطع في االختالف)الكّمي( َحيثُ من  القدم فيُقاس. تقريباً  المعروفة

 .المضغوطة وغير المجهدة

FOOTBIN : FOOTBIN 

 قََدم الحتواء َمْقطَعين. كل   بُ ملحوظة يتطلَّ في نَظريَّة األمثل، هو اِْختِصار لقيود 

footing: bingehîn . أساس 

ُمَعيّن من النشاط يَْستَْخدم فيه المشاركون أََدوات  نَْوع   ( لتوصيفِ 2672ح الذي قدَّمه جوفمان )ُمْصطَلَ ال

يديرون بها إنتاج أو  اآلخرين بالطَريقة التيتجاه د َمْوقِفهم تجاه أَْنفسهم والتأطير )اإلطار( التي تحد  

وت وجودة تبَديل الشفرة، وتغيير س يُشيرُ د اِْستِْقبال َكلِمة ما. ق مات الَخصائِص اللَغِويَّة )في َدَرَجة الصَّ

وت( إلى وجود قاِعدة  شاركين من َعالقَة في تَْفسير الَعالقَة بين المُ  ي إلى تغيير  ة، مما يؤدّ َجديدالصَّ

 التغييرات في القَدم هي ِسمة طَبيعيَّة للَُغة الَمحكيَّة. لة. وفقاً لجوفمان، فإنَّ ُمتماثِ لة إلى َعالقَة غير ُمتماثِ 

foreign-language pedagogy:  

   pedagojiya(perwerdeya) zimanê biyanî. األجنبيَّة أصوُل تدريس اللَُغة  

بنَظريَّة ممارسة تَْعليم اللَُغة  تهتم   لَُغة التَْطبيقي، في طُُرق تدريس اللَُغة التيِعْلم الَمجاالت أحُد  

قة باألهداف التَْعليميَّة تعل  ة لعلم أصول اللُغات األجنبيَّة هي )أ( القرارات المُ األجنبيَّة. الَمجاالت الهامَّ 
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ِرفة وهبة، والَمعْ حفيز، والمَ لَُغة )التَّ ِعْلم التطلبات تطلوبة ونِطاقها(؛ )ب( ِدراسات عن مُ )نَْوع الكفاءة المَ 

طُُرق ع المواد التَْعليميَّة؛ و )د( السابِقة، وعمر الُمتعل م، وتنظيم تَْعليم اللَُغة، وما إلى ذلك(؛ )ج( تَْجمي

 تقييم الكفاءة )اِْختبارات الكفاءة وإِْجراءات ااِلْختبار(.

foreign vs second language:  

    zimanekê biyanî ber zimanekê duyemîn .  ٌثانيَّة أجنبيَّةٌ ُمقابِل لَُغةلُغة  

 في بلد أو دولة ُمَعيّنة. على َسبيِل الِمثاِل، سيتم اعتباراً ف بها رسميَّ عترَ اللَُغة األجنبيَّة هي أي لَُغة غير مُ 

ثين بها. وعلى الن كثرةِ من  دة "لَُغة أجنبيَّة" على الرغم ات الُمتَّحِ اللَُغة اإلسبانيَّة في الوالي قيض الُمتََحد 

هم في بلد أو دولة تَْحديدث بها السكان الذين يُْمِكن يتحدَّ  اً ة رسميَّ عتُمدة هي لَُغة مُ من ذلك، فإن اللَُغة الثاني

ة األجنبيَّة" واللَُغة التَْمييز النَّظَري بين َمْفهوم "اللُغَ  ما يتم   اً لَُغة الفرنسيَّة في كندا. غالبُمَعيّنة، مثل ال

 .التلَّقي واإلنتاجهارات مَ  على إتقانِ  ُمتَساو   التركيز بَشكل   ة إلى لَُغة "ثانيَّة"، يتم  ة". في الدعو"الثاني

foreign word: peyva biyanî .  ٌنبيَّةجْ أَ  َكلِمة  

قصود بها أي كلمة أجنبيَّة تُستعار المَ  يعود َمْفهوم الَكلِمات "األجنبيَّة" إلى منتصف القرن السابع عشر،

 أخرى.من لُغة إلى 

foregrounding : pêşiya erdê (bingeh) . (األساس) دارةالصَ    

في التَْحليل البراغماتي والِخطابي، لإلشارة  اً في األساليب )والسيما الشعريَّة( وأحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 الرقمَ  لَغِوّي؛ يشبه القياسُ  ما ينطوي على انحراف عن ِمْعيار   اً إلى البروز الن ْسبِي في الِخطاب، غالب

 خلفيَّة(. العلى أنَّه  خلفيَّة )يشار إلى بقيَّة النص  العلى  يُشاهَدالذي 

 اللغة تجذب َحيثُ ب المقدمة، إلى التعبير فعل تدفع تقنيات استخدام إلى حُمْصطَلَ ال يُشيرُ إذ 

 والسيما. الواقع األدبية اللغة بها تمثل التي الطريقة إلى بدوره االنتباه يلفت وهذا .نفسها إلى االنتباه

 . الشعرية اللغة

forensic linguistics: zimannasiya dadperwerî .  ُةالتَّشريعيَّ  الل سانيَّات  

ُل فيها البيانات اللَغِويَّة ُجْزءاً من األدلة، مثل اِْستِخدام التقنيَّاِت اللَغِويَّة للتَْحقيق في الجرائم التي تُ  َشك 

ِعْلم تَْمييز َمجال  اِْستِخدام المعايير النَْحِويّة أو الُمْعَجميَّة لمصادقة بيانات الشرطة. غالباً ما يتم  

، إذ يتعامل مع مسائل مثل خطوط َصوتيَّة، وتنميط السَّمع، ُمنفَِصلٌ  ه َمجالٌ ْصوات الشرعي على أنَّ األَ 

 تنازع عليها.الَكلِمات المُ  تَْشفير كّ وتَْحسين الَشريط، وُمصادقة الَشريط، وفَ 

form : şêwe . rwalet . َشكل 
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وتيَّة،  فيإلى األَْشكال اللَغِويَّة،  يُشيرُ حات اِْستِخداماً في اللِسانيَّات، ُمْصطَلَ من أكثر ال الَخصائِص الصَّ

 والنَْحِويّة، والُمْعَجميَّة . 

 إلى يُشيرُ  أن يمكن. المربكة المعاني من متنوعة ةَمْجموع إلى يُشيرُ  نقدي حُمْصطَلَ أنّه  كما

 وتصميمه وبنيته شكله إلى يُشيرُ  فإنّه األدبي العمل شكل عن أّمامقال...  ، قصيرة من قصة العمل نوع

 الشكل فصل يمكن ال. وهو يختلف عن المحتوى أسلوبه، صنعه، وبالتالي، بها يتم   التي والطريقة

  .منفصل بشكل وتقييمهما تحليلهما يمكن ولكن والجوهر،

form class: çîna şêwe . الشَّكل فِئة  

وتيَّة  ات من التَْعبيرات اللَغِويَّة ذات الصيغة الُمتَشابِهةَمْجموعٌح قدَّمه بلومفيلد لُمْصطَلَ  والبنية الصَّ

القدرة األُنموَذج هي  فِئةيَّة باإلضافة إلى الَخصائِص النَْحِويّة. معايير لُعْضويَّة التَْعبيرات في َصرفوال

اقتراح َمفاهيم  تمَّ ياقات ُمَعيّنة والقدرة على حدوثها في تَْعبيرات ُمَعقَّدة. على االستعاضة عنها في سِ 

 .O. Jespersenو  C.Hockettو  C.Friesشابهة من قِبَل البِْنيَِويين اآلخرين مثل مُ 

formal language: zimanê şêweyî . اللَُغةُ الشَّكليَّة 

 ظام لَغِوّي يعتمد على الَمْنِطق و / أواللَُغة الَشكليَّة هي ن ة، فإنَّ على النقيض من اللُغات الطَبيعيَّ 

اللَُغة  حُمْصطَلَ ، يُطلق اتيَّةومَمْعلُ وال والَمْنِطق الرياضيَّات . فيز بوضوحهاالرياضيَّات التي تتميّ 

الحروف  تُسمَّى A ة نهائيَّةَمْجموعمأخوذة من ، من ُجَمل َمْحدودة الطول ةَمْجموع على أي  الَشكليَّة

تَْطبيقات اللُغات الَشكليَّة، يُْمِكن أن ننظر إلى اللَُغة الَشكليَّة على أنها ُمماثَلة  ُمْختَلَفاألبجديَّة. فمن خالل 

 .ة ُجَملَمْجموعة َكلِمات أو َمْجموعل

formal language theory: dîmaneya zimanê şêweyî.نَظريَّةُ اللَُغِة الشَّكليَّة 

 قُس مت فيها  .ةُمْختَلَفمن مثل اِْستِخدامات المعاني ال ها،لَخصائِصياضيَّة لَشكل اللُغات، تَبَعاً الر ِدراسةال

( CF) (contextfreeالحالَة الَمْحدودة(. لُغات ) automatonاللُغات العاديَّة ) اللغات إلى أنواع، من

ياق(، ولُغات ))أي قَواِعد خالي ياق )قَواِعد نَْحِويّة ُمالَءَمة CSة من الس  ياق(، وغير للس  ( الحساسة للس 

 ها لُغات من النَْوع الثالث )العادي( ولُغات من نَْوع صفر.ما يُشار إليها على أنَّ اً ُمقَيَّدة. وغالب

ظريَّة أدبيَّة تُعنى والفن، ونَ  األدب ِدراسةالَشكليَّة في األدب، هي َمْدَرَسة نقديَّة في 

خاِرجي عليه. فالشَّكليَّة  تَأثيربدون اعتبار  ألي  للنص   ِدراسةها كما أنَّ   .لنصٍّ ُمَعيّن البِْنيَِويَّة باألغراض

الحضاريَّة أو ااِلْجتِماعيَّة الُمطَبَّقة على النَّص، وتركز بََدالً من ذلك على ات تَأثيرال ترفض فكرةَ 

، الهيئة، والصور )البِناء كليون على جوهر النَّص  ز الشَ ركَّ . األساليب واألَْنواع واألَْشكال األدبيَّة

 الُمْحتَوى المعنوي(.ن الطَبيعة الَعَرضيَّة للنص  )البالغيَّة( رافضي

formal logic: locîka şêweyî . الَمْنِطُق الشَّكلي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 ر طَريقةً ه يوف  النَظريَّة والتجريبيَّة ألنَّ  الُعلُوم والَمْنِطقي، فالَمْنِطُق أمٌر أساسي لكل   َصحيحللفكر ال ِدراسة

الشَّكل الَمْنِطقي للُجَمل، يَْستَْخدم الَمْنِطق الَشكلي لَُغة  تَْمثيلة. لَصحيحل إلى اِْستِْنتاجات للتوص  

ُمَعيّنة من اللَُغة الطَبيعيَّة، فهي  رَ اِْصِطناعيَّة رسميَّة مع جرد ُمَميّز من الرموز التي يُْمِكن أن تُمثَّل ظواهِ 

الروابط  ِدراسة)أ(  :التركيز الرئيسي للَمْنِطق الَشكلي على أَْشكال األُْسلوب. ينصب   ص من كل  خلَّ تت

البنية الداِخليَّة لالقتراحات  ِدراسةالَمْنِطقيَّة لالقتراحات وقيمها الحقيقة )الَمْنِطق ااِلْفتِراضي(، )ب( 

 (.presuppositionالالت )د( وصف االستد)الَمْنِطق المْسنَد(، )ج( نَظريَّة الخاتمة واإلثبات، و )

formalist : şêwazîk . rwaletî . الشَّكليَّة     

، مع بنية داِخليَّة يُْمِكن ِدراسةكجسم  رسمي لل صَ يعتبر النَّ  هج  نَ  ٌح ُمطبَّق في األُْسلوب على أيّ ُمْصطَلَ 

 ين في أوروبا الشرقيَّة.شكليّ ين الياللَغوِ بها بَشكل َموضوعي ورسمي. وقد ارتبطت هذه الُمقاَربات تَْحديد

formality: şêwanî . çînî .الشَّكليَّات 

عة. للَُغة من خالل الس مات اللَغِويَّة الُمتنَوّ  ِدراسة ثَمَّةفي الِدراسات األُْسلوبيَّة وااِلْجتِماعيَّة اللَغِويَّة، 

من بِناء ُجْملَة وُمْفَردات ُمَعقَّدة، والتي تتبع بدقة اللَُغة  اً ة، وغالبليَّة ِخطاباً ُمنَظَّماً بعنايتتضمن اللَُغة الَشك

اسة لألحكام اإللزاميَّة. اللَُغة غير الَشكليَّة غير ُمنَظَّمة بَشكل جيد، وتنطوي على القياسيَّة، وتكون حسَّ 

لِمثاِل باِْستِخدام ما تنحرف عن المعايير القياسيَّة )على َسبيِل ا اً عال من التَْعبير العامي، وغالبُمْستوى 

 اللَُغة العاِميَّة، واإلقليميَّة(.

formalization : şêwaze . تَّشكيل 

 اِْستِخداُم اللُغات الرسميَّة للرياضيَّات والَمْنِطق الرسمي لوصف اللُغات الطَبيعيَّة.

ي تحكم التَْحليل بدقة، القَواِعد والَمباِدئ والشروط الت تَْحديديُْمِكن  َحيثُ مة من الصياغات اللَغِويَّة، بسِ 

ل. ل والتكامُ تطوير حساب التفاضُ  َمْنِطقي أو رياضي، وأن يتمَّ  ر التَْحليُل اللَغِوّي من منطلق  بأن يفسَّ 

ف إحدى ". تُعر  "غير َشكليّ  اً لَمْنِطقة لَغِويّة، يعارض حسابالحساب "الَشكلي"  بهذا الَمْعنى، فإنَّ 

إضفاء الطابع الرسمي على  َعمليَّةمن  ة من الميزات، الُمْستَْخدمة كُجْزء  َمْجموعالس مات الُمَحّددة، أو 

 الشَّكلي. هَْيَكلال

formant: şêwê . ن الَموجي  الُمَكو 

وتيَّات ذات قيمة خاّصة في تَْصنيف حروف العلّ ُمْصطَلَ هو  ااِلْنتِقاليَّة بين حروف ة والس مات ٌح في الصَّ

وتيَّة، مما يَعْ   هَواءُكس الطَريقة التي يهتز  بها الِعلّة واألَْصوات الُمجاورة. السكون هو تركيز الطاقة الصَّ

وتيَّة. ففي أي حرف عل ة، يهتز  ال ة دفعة ُمْختَلَفدات الفي العديد من التردّ  هَواءالرئتين في القناة الصَّ

كة الُمِميّ ات األكثر اِْنتِشاراً إلنتاج سِ رّددواحدة، وتُجمع الت فرقة من  زة. وتَُشّكُل كل  مات األحرف الُمتََحر 

َصوتّي كخط أسود  ْيف  ظهر بوضوح في سجل ينتج بواسطة طَ الترّددات الُمسيطرة َشكالً صارِماً، ي
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( هي األدنى، أما F1ة )لَوصف حروف العل ة: أول متوالير ثالثة صيغ رئيسيَّة أساساً سميك. توف  

 ( فيرتفعان على التوالي. F3و  F2المستويان الثاني والثالث )

formation rule : rêza avakirinê . rêse pêkhênan . ل  قاِعدةُ التََشك 

لَُغة لإلشارة ِعْلم الدَّاللة التَّْوليدي في ِعْلم الق بأُنموَذج ٌح من الَمْنِطق الشَّكلي الُمْستَْخدم فيما يتعلَ ُمْصطَلَ 

 الدَّاللّي للُجَمل. تَْمثيلة القَواِعد األوليَّة التي تّولد الَمْجموعإلى 

formative : avakirinî . pêkhênanî . كويني . ُمَشكَّل تَ   

، ه تَْحديد. فهو ُعْنُصر نَْحِوّي يُْمِكن طيَّة ذات الَوظيفة النَْحِويّةفي القَواِعد النَْحِويّة، أْصَغر الوحدات الخَ 

أكبر، مثل الَكلِمات والُجَمل. أصبحت تُْستَْخدم  دات لَغِويّة  حْ وغير قابل لاِلْختِزال والذي يدخل في بِناء وَ 

سَّطحي للُجْملَة. يُْمِكن تَْمييز  تَْمثيلح المورفيم، للَعناِصر الطَّرفيَّة في ُمْصطَلَ في القَواِعد النَْحِويّة، كبَديل ل

ديَّة" الُجْملَة، على َسبيِل الِمثالِ  نات، بِناء على دورها في بنيةِ ِعدَّة أَْنواع من التكوي . "الصيغ التََعد 

ات انعطافيَّة، وما إلى ذلك(، "الصيغ الُمْعَجميَّة" )أي األَْشكال التي يمكن اِْشتِقاق ُعْنُصر آخر )نهاي

 اشتقاق مواد معجمية عّدة منها(.يمكن مما ة وغيرها مكانيَّ الة وة والمفعوليّ منها، من مثل لواحق الفاعليّ 

formator: şêwer . ُمَشك ل 

، هي عالمة، على النقيض من التَّْسِميَّة، ليس لها (2649) في نَظريَّة موريس للعالمات )السيميائيَّة(

  ُمباِشرة إلى كائن أو حالَة ما في العالم الحقيقي . تُشيرُ َوظيفة دَّالليَّة، وبالتالي ال 

ة من الصياغات: )أ( الصياغات البراغماتيَّة، التي ُمْختَلَفأَْنواع  أربعةَ  Weinreich  (1963)زيميّ 

ؤال؛ )ب( مُ  ُل الَوصفات )مثل، هنا، هناك، غداً، أنا، أنت، تعب ُر عن َوظيفة الَكالم كأمر أو س  َشك 

ياق الَمكاني أو الَزَمني للتَْعبير ) تُشيرُ وغيرها(، والتي  (؛ )ج( الثوابت الَمْنِطقيَّة )مثل deixisإلى الس 

د قيم الحقيقة الخاّصة بها )َمْنِطق المْسنَد(؛ )د( الوصالت و، أو، وغيرها(، التي تربط بين األلفاظ وتحد  

 ات. َمْجموعد كميَّة الالتي تحد  ، بَْعض، فقط، وغيرها(، كلّ لقياسات الكميَّة )مثل ِعدَّة، ا

formula: şêweyê(formula) . ُمعادلة . صيغة 

َمْنِطقيَّة، على َسبيِل الِمثاِل، صيغة الُجْملَة: )أ( هند أخت ليلى.  َعمليَّةفي الَمْنِطق الَرسمي، هي نَتيجة ل 2

 )ب( هما أختان.

ة من الَكلِمات، عادةً ما تكون لها قيمة  َمْجموع( لidiomaticsٌح من الِعباَرات الُمَركَّبة )ُمْصطَلَ ( 0)

 مقعد برلماني، تصويت انتخابي .... ُجْملَة .

formulaic language : zimanê şêweyî(formulayak) . ُلَُغةٌ ِصيغيَّة 
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ْقر إلى ، لإلشارة إلى األلفاظ التي تفتفي بَْعض الِدراسات النَظريَّة والوصفيَّة للقَواِعد يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

، بالَمْعنى الحرفي للَكلِمة، يعني اً أيض يُْستَْخدمُ ة. )يُْمِكن أن الطَبيعيَّ الَخصائِص النَْحِويّة أو المورفولوجيَّة 

 على صيغ"، أو رموز خاّصة، كما هي الحال في الِكتابَة العلميَّة.(  تَْحتَوي"لَُغة 

ل ُمَعيّناً، مثل تَبادُ  اً اِْجتِماعيَّ  اً َشكل ثابِت للَكلِمات يخدم غرض الِخطاب الِمْعياري إلى أي يُشيرُ 

لَُغة ِعْلم الة أيضاً في التحيَّة أو َكلِمات مراِْسم الزواج؛ يتناقض مع الِخطاب الحّر. هذه الفكرة مهمَّ 

 ل ُمعالَجة اللَُغة واِْكتِساب اللَُغة.ها تسه  النَّْفسي، ألنَّ 

form word : şêwa peyve َشكُل الَكلِمة .    

 أحياناً في تَْصنيف الَكلِمات لَكلِمة يكون دورها نَْحِويّاً. مثال : الضمائر، والعطف.  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

fortis : hêzdar . الشَّديد 

وتّي لألَْصوات الساِكنة على أساس طَريقة في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (. fortis)التينيَّة   ْصنيف الصَّ

إلى َصوت مصنَْوع بَدَرَجة قويَّة من الَجْهد العضلي وقوة التنفس ُمقاَرنة مع بَْعض  يُشيرُ التَْعبير: 

خو أيضاً. تُْستَْخدم  وهناك التمييزاألَْصوات األخرى )المعروفة باِْسم لينيس(.  بين الشديد والرَّ

ن، ولكنَّ اً "القويَّة" و "الضعيفة" أحيان الُملصقات للغموض. من ذلك ها أكثر عرضة للتناقض الُمتضم 

إنتاجها مع التَْعبير  التي تميل إلى أن يتمَّ  ،[(s]، [f]، [t]، [pة )]الحروف الساِكنة الخافتة التالي

" fortis" الشديد حُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ  كما (.اً المعب ر عنها ضعيفة نسبيَّ  تكون نظائرها َحيثُ الحصري )

وتّي القوي أيض بَشكل فضفاض لإلشارة إلى اً أحيان  ، ولكن ذلك ليس مقياساً.اً التَْعبير الصَّ

fortis vs lenis: hêzdar ber lawaz .  َعيفقَوي ُمقابِل ض  

ر العضالت. في أَْصوات ة من توت  ُمْختَلَفإلى درجات   تُشيرُ ِميزة تَْركيبيَّة من التوقفات والُحبيبات التي 

 تحت الَحَدقي وخلفه، نُطقها أقوى مما هو في أَْصوات ضعيفة.  هَواءقويَّة، يكون ضغط ال

fortition: bihêz   َقويَّة .ت  

بَشكل ُمتَزاِمن أكان ْصوات لإلشارة إلى تقويَّة الطاقة الكليَّة للَصوت، سواء ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ل التََّغي ر من ااِلْحتِكاك إلى التوق   عكسهُمتناوب؛  مأ ف، أو التَّْقريب إلى اإلضعاف. يشمل التََّحو 

وت الُمعب ر من َصوت    خافت . ااِلْحتِكاك، أو الصَّ

fossilization: kevirkirin . ر   تََحج 

 (rة، من ذلك اِْختاِلف نُْطق )انيم للَُغة ث(. االحتفاظُ الدائُم بالعادات اللَغِويَّة عند التعل  fossilis)التينيَّة 

 ة.ُمْختَلَففيما بين اإلنكليز والفرنسيين، وكذلك اِْختاِلف تَْرتيب الَكلِمات بين اللُغات ال
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fossilized : kevirî . ر  ُمتََحج 

َمعاِجم لإلشارة إلى نَْوع من البِناء لم يعْد ُمْنتِجاً أو ُمتداوالً ِعْلم الفي القَواِعد اللَغِويَّة و يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 في اللَُغة. 

four skills: çar karkerên(çar berhem). أْربُع َمهارات 

والِكتابَة "المهارات األربع".  قِراءةل مهارات االستماع والتحد ث والفي تَْعليم اللَُغة واالستحواذ، تَشك  

 تطوير الكفاءة في المهارات األربع أحَد األهداِف األساسيَّة لتَْعليم للُغات األجنبيَّة .  عد  ي

fracture : perçe . الشَّْطُر 

 ائِت ُمَركَّب.صَ ْحويل الّصائِت الُمْفَرد إلى تَ 

frame :  çarçove . pêwer . اإلطار    

وضعه تشارلز ج. فيلمور. تربط الدَّالالت اللَغِويَّة الالت اإلطار هي نَظريَّة الَمْعنى اللَغِوّي الذي دَ 

ه ال يُْمِكن فهم َمْعنى َكلِمة واحدة بدون الوصول إلى كل  بالَمْعِرفة الموسوعيَّة. الفكرة األساسيَّة هي أنّ 

د ة من الحقائق التي تحد  َمْجموعق بهذه الَكلِمة. فاإلطار الدَّاللّي هو المعارف األساسيَّة التي تتعلّ 

زة مع األشياء الُمْرتَبِطة بها. التها الُمِميّ اعُ زة والس مات والوظائف الخاّصة بها، وتفالَخصائِص الُمِميّ 

لة بها. مثالً عند تعريف ه بنية ُمتماِسكة للَمفاهيم الُمتَص  يُْمِكن تَْعريف اإلطار الدَّاللّي أيضاً على أنَّ 

الالت اإلطار إلى تَْوسيع دَ  تمَّ  فصيلة. لة بكل  ة الخصائص المتَص  من معرف ة أو نباتيّة ال بدَّ فصيلة حيوانيّ 

ا في قَواِعد جهمْ دَ  ، وتمَّ اً ة األكبر حجماً واألكثر تعقيددات اللَغِويَّ حْ التَْركيبات النَْحِويّة وغيرها من الوَ 

 اللّي رئيسي. البِناء كَمْبدأ دَ 

Franz Boas : Farnz Bwaz . فرانز بواز 

لغة األمريكي الحديث، وقد ظهر مرجعه في لغات الهنود ِعْلم الس ( يعّد مؤس  2640 -2717) 

ل هذا المرجع فكرتان رئيسيتان: اإلشارة إلى أن ( ويتخلَّ 2600-2622األمريكيين )باإلنجليزية( من ) 

ة، اللغات الهنديَّ ال يجوز أن تنقل إلى  في أوروبا ةوروبيّ يَة األرت اللغات الهندالمناهج التقليدية التي طوَّ 

ة، ثالث خواص للغات الهنديّ  أبرز بوازه ال توجد شعوب وال لغات متخلفة. ة اإلنسانية هي أنَّ والفرضيَّ 

ن األوروبي إليها، المقارَ  –لغة التاريخيِعْلم الها ال تراث لها، ونتيجة لذلك ال يمكن أن ينقل هي: أنّ 

تلميذين لفرانز بواز، هما إدوار سابير وليونارد  أهم الت نسبية.وبذلك ال يمكن أن تكشف بينها صِ 

 بلومفيلد .

free : azad . serbest .  الُحر 
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ياقات اللَغِويَّة لإلشارة إلى خاصّ َمْجموعفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2)  ر قِ يَّة َصوتيَّة أو نَْحِويّة تفتَ ة من الس 

المورفيم الذي يُْمِكن فرزه ولَْفظه بصورة حّرة، ويقوم بنفسه هو فالَرسميَّة.  من القيودِ  ُمَحّدد   إلى نَْوع  

وات، والضمائر الُمنفَِصلة، موصولة وأَْسماء اإلشارة، واألَدمن غير حاجة إلى غيره. )مثل األَْسماء ال

ات النفي، وأفعال وَ ة، من مثل أَدوحروف العطف، وحروف الجّر(. وقد يكون المورفيم َكلِمة ُمْستَقِلّ 

فة.ة وُمتَ صة،  فهي ُمْستَقِلّ الشروع، واألفعال الناقِ   َصر 

( على الُمْستوى النَْحِوّي ِعباَرة عن َوْحَدة نَْحِويّة صغيرة يُْمِكن اِْستِخدامها كَكلِمة، بدون الحاجة إلى 0) 

ة عندما يُْمِكن عكسه اتَْعديل مورفولوجي آخر ) تغيير َكلِمة المرور لتَْقييد(؛ يَْحُدث تَْرتيب الَكلِمة الحرَّ

في لَُغة ما بدون تغيير الحق للَمْعنى )ُمقابِل ثابِت(؛ الِخطاب الحّر هو التَْعبير الَمْنطُوق أو الَمْكتوب 

 الذي ال يَْستَْخدم لَُغة صيغيَّة، على َعْكس "الِخطاب الِمْعياري". 

free adjunct: zêdeya azad . ة  إضافةٌ ُحرَّ

كان يشاهد )ُجْملَة:  يُْمِكن إضافته بحريَّة إلى ُمَعدَّل(. الُعْنُصر النَْحِوّي يعمل كadiungere)التينيَّة  

 (."في السينما"الفيلم 

free morpheme: morfîma azad .   المورفيم الُحر 

ة، ويقوم بنفسه من غير هو المورفيم الذي يُْمِكن فرزه ولَْفظه بصورة حُ  حاجة إلى غيره. )مثل الرَّ

ات، والضمائر الُمنفَِصلة، وحروف العطف، وحروف وَ ، واألَداألَْسماء الموصولة وأَْسماء اإلشارة

لناقصة،  ات النفي، وأفعال الشروع، واألفعال اوة، من مثل أَدالجّر(. وقد يكون المورفيم َكلِمة ُمْستَقِلّ 

فة.صَ ة وُمتَ فهي ُمْستَقِلّ   ر 

free variation: pirrengiya azad  ُع الُحر  .تَّنَوّ ال  

في نفس الَمْوقِف  صف ألوفونات يُْمِكن أن تحدثَ لوَ  N.S.Trubetzkoy تربتزكوي مهح قدَّ ُمْصطَلَ 

 . " ابتاع" في العربية/ في َكلِمة  p/  الباء ب في تغيير الَمْعنى، على َسبيِل الِمثاِل. نُْطقَسبّ بدون التَ 

وتيَّة الْنجازتُعَرف هذه اإلِ  رات َغيّ جانيَّة )ُمقابِل "المتَ رات المَ َغيّ تَ مع باِْسم المُ ة للسَّ ُمْختَلَفاُت الصَّ

ياقيَّة" الَمْوجودة في حاالت التَّْوزيع التكميلي(. في  ّر ااِلْختاِلف الحُ  ُعدَّ تَقليديَّة، الَصوتيَّة ال اتِدراسالالس 

لمجانيَّة، رات اَغيّ وصف المتَ  قترح أن يتمَّ اُ اللَغِويَّة ااِلْجتِماعيَّة،  األهميَّة؛ ولكن في الِدراسات قَليلَمجاالً 

 اِْجتِماعيَّة، كما على أسس   ه، ألن اِْختيار أحد األَْشكال بََدالً من اآلخر قد يتم  حدثيُ الترّدد الذي  َحيثُ من 

ح "التباين ُمْصطَلَ مة". يُطبَّق "ُحرْ  كلمة "سيدة" بََدالً منكلمة : هي الحال عندما "يختار" الَشْخص

تَْعبيرات الحال عند اِْستِخدام  يالالت الدَّاللة، كما هِويّة ودَ ب في القَواِعد النَحْ بَشكل متقارِ اً " أحيانرّ الحُ 

 ".رّ ع الحُ نوّ ُمراِدفة في "التَ 

French: Fransî . الفرنسيَّة 
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وروبيَّة، وهي الل َغةُ ديَّة األة اللغات الهنَمْجموعانسيَّة من الروم اللُغاتِ  تنتمي إلى عائلةِ  لَُغةٌ 

من فرنسا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسويسرا وبَْعض الدول التي استعمرتها  األْصليَّة)األم( في كلٍّ 

 فرنسا سابِقاً. 

frequency : pircarenî . frawanêtî  َد .ت رد   

وت، و ِدراسةٌح ُمْشتَق من ُمْصطَلَ  وتّي، مشيِعْلم األَ  في يُْستَْخدمُ فيزياء الصَّ  إلى عددِ  راً ْصوات الصَّ

ح الذي ُمْصطَلَ (، وهو الHzقاس بالِهْرتز )ة(؛ يُ ة َزَمنيَّة )عادةً ثانيمرات حدوث َموجة َصوتيَّة في َوْحدَ 

وت بإحساس سَ محلَّ "الدَّورات في الثانية". ترتبط زِ  حلَّ  وت. ياَدة تردَّد الصَّ  معي باِْرتِفاع َدَرَجة الصَّ

frequency dictionary : ferhenga pircarenî( frawanêtî) . القاموُس الُمتداَول 

اِْختيارها، على أساس المعايير الكميَّة،  الس جُل اإِلْحصائي للَكلِمات األكثر تِْكراراً في اللَُغة التي يتم  

دات لترد  على استند هذه األبحاث الُمْعَجميَّة ت باعتبارها َكلِمات ذات َدَرَجة أكبر من ااِلْستِخدام والتداول.

 ل لَُغة ُمَعيّنة.ة واسعة من النُصوص التي يُعتقد أنها تمث  َمْجموععلى 

frequentative : pircar . تِكراري 

ر. في ْصنيف النَْحِوّي لألفعال، في إشارة إلى التَّ أحياناً في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح طَلَ ُمصْ  ْعبير عن العمل الُمتكر 

، من خالل بَْعض اً "التِْكرارات" َشكليَّ  فِئةْصنيف تَ  بَْعض اللُغات )على َسبيِل الِمثاِل الروسيَّة( قد يتم  

 كثير من األحيان....التَْعابير، مثل: كثيراً، مرة أخرى، في 

frication : xişok  . اِْحتِكاك  

وتيَّاتfricare)التينيَّة   وتيَّة التي تشارك (. في الصَّ ، الضوضاء المضطربة التي تنتجها األجهزة الصَّ

ق فُ وغيرها من الحروف الساِكنة التي تنطوي على تدَّ ، fricatives في إنتاج األحرف ااِلْحتِكاكيَّة 

ي ق. على الرغم من أن اإلشارة عشوائيَّة، إال أنَّ  هَواءال للطاقة على نِطاق  اً ها عادةً ما تُظهر تركيزالضَّ

وتّي الذي يتم   التَْعبير عنه،  ترّدد  ُمَعيّن، ُمْرتَبِط بالمفاِصل الُمعنيَّة، والَشكل الخاّص لُجْزء الِجهاز الصَّ

 ِطقة.ة لمسالك تلك الَمنْ والبيئة الماديَّة العامَّ 

fricative : hevketinî . xişokî . اِْحتِكاكي 

وتّي لألَْصوات الساِكنة على أساس طَريقة التَْعبير الخاّصة بها،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  في التَّْصنيف الصَّ

 هَواءال إجراؤها عندما يقترب ُعْضوان من بَْعضهما البَْعض لَدَرَجة أنَّ  إلى األَْصوات التي يتم   يُشيرُ 

إنتاج  ل بين األَْعضاء )وفي هذه الحالَة يتم  . ال يوجد إغالق كامِ اً َمسموع الذي ينتقل بينهما يُنتج اِْحتِكاكاً 

 َمفِصل تآكلي(: هناك ببساطة تَْضييق. 
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وت، حروفها:) ث  -خ -ح -في اللَُغة العربيَّة األحرف ااِلْحتِكاكيَّة أو الرخوة تعني جريان الصَّ

 أ(  -ي  –و  -هـ -ف -ع -ظ -ض -ص -ش -س -ز -ذ

friction : hevketin . xişok . pêkdan . lêkdan . اِْحتِكاك    

وت الناتج عندما يمرَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وتيَّات لإلشارة إلى الصَّ ض المصنَْوع في نقبِ المُ  هَواءر الفي الصَّ

وتيَّة. حدوث ااِلْحتِكاك الَمسموع هو ُجْزء من  وتّي للحروف الساِكنة. يتطلب القناة الصَّ التَْعريف الصَّ

وتّي ل وتيَّة أن تكون خاليالتَْعريف الصَّ ة من ُمْختَلَفأَْنواع  تَْحديدة من ااِلْحتِكاك. يُْمِكن ألحرف الصَّ

يشار . قد يْحتِكاك البُْلعوماالِ ، شفاهيالااِلْحتِكاك   من مثل:نقطة المنشأ التشريحيَّة،  َحيثُ ااِلْحتِكاك، من 

 إلى ااِلْحتِكاك فوق الِمْزمار باِْسم اِْحتِكاك فوق الترقوة.

frictionless continuant: berdewamiya nelêkdan(nahevketin)   ااِلْحتِكاك اِْستِْمراُر َعدمِ  

وتّي ألَْصوات الَكالم على أساس طَريقة التَْعبير:  يُْستَْخدمُ ح عام ُمْصطَلَ  إلى أي  يُشيرُ في التَّْصنيف الصَّ

د ُمْعظَم الَمفاهيم الساِكنة. من  َصوت يعمل كحرف ساِكن، لكنه يَْفتقر إلى اإلغالق أو ااِلْحتِكاك الذي يُحد 

كة هي أيض وِجهَة نظر َصوتيَّة، فإن كلَّ  من  اً حروف العلّة واألَْصوات التي تشبه الحروف الُمتََحر 

 "ُمْستَِمرة".ة من ااِلْحتِكاك" و الناحيَّة الفنيَّة "خالي

front : pêşde . أمامي 

وتيَّات، تَُصنَّف أَْصواُت الَكالم األماميَّة إلى نَْوعين: )أ( الَمْفَصليَّة التي هي في الُجْزء األمامي  في الصَّ

 من الفم )على َعْكس الُجْزء الخلفي(؛ )ب( تلك التي في الُجْزء األمامي من اللِسان )أو الشفرة(. 

ناً من إلى أي ت تُشيرُ ْحويليَّة التي في القَواِعد التَ  "Frontingٌح "ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ ( 0) ل ينقل ُمَكو  َحو 

 إلى َمْوِضع أولي. تها أو نِهايَ وسط ِسْلِسلَة 

f-structure : f-avahî(pêkhate) هَْيَكل .   ف - 

الوظائف النَْحِويّة مثل  َحيثُ ُجْملَة من  تَْمثيلالَوظيفي،  هَْيَكلالَوظيفيَّة لل-اِْختِصاٌر في القَواِعد الُمْعَجميَّة

 )أو البنية التأسيسيَّة(، بنية َسطح الُجْملَة. cالَموضوع والجسم. يتناقض مع بنية 

full : tije . hamwan . )ُمْمتَلِئ)التَّام 

 ةإلى إحدى الفئتين الرئيسيتين الَمْفتوح إشارةفي تَّْصنيف النَْحِوّي للَكلِمات أحياناً في ال يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

على معان  ُمْعَجميَّة )على  تَْحتَويالَكلِمات الكاِملة هي تلك التي  في اللَُغة، واألخرى فارغة. يقال إنَّ 

ض غة، التي لها دور نَْحِوّي بحت. تعرَّ َسبيِل الِمثاِل: امرأة، رجل، ذهب، أحمر( بََدالً من الَكلِمات الفارِ 

غة" ليست "الفارِ لة" وبين الَكلِمات "الكامِ  الُحدودَ  أنَّ  على أساسِ  كبير   التَْمييز للنقد، إلى حدٍّ هذا 

حين، ولكن، في، وما إلى ذلك(، تعتبر َكلِمات نَْحِويّة، ولكن من  :َكلِمات )مثل ح.واضحة كما هو مقترَ 
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ل" كامِ المواِجهَة "اً . يُْمِكن أيضُمْستَقِلٍّ  على بَْعض المعاني القابلة للفَصل بَشكل   تَْحتَويها الواضح أنَّ 

 .ت أَْنواع الَوْحَدة النَْحِويّةمن مواصفا كُجْزء  

function : peywer (erkpêdan) . َوظيفة 

فيه. الوظائف  يُْستَْخدمُ بين الَشكل اللَغِوّي واألَْجزاء األخرى من النََمط أو الن ظام اللَغِوّي الذي  الَعالقَةُ 

، بما ْحليل اللَغِويّ النَْحِويّة )أوالَعالقَات النَْحِويّة( من هذا النَْوع هي ِسمة رئيسيَّة في ِعدَّة نَماِذج من التَّ 

ظاماً ا نِ اللَُغة بعّده تَْحديد. حدَّدت الَمْدَرَسة الَوظيفيَّة منهجها باالنطالق من في ذلك نهج َمْدَرَسة براغ

ل ينتمي إلى إلى تمكين اإلنسان من التَْعبير والتواصل؛ فكل  ما يضطلع بدور في التواصُ  يرمي اً َوظيفيَّ 

ور، فهو خاِرج عنها. يعنى ااِلت جاه الَوظيفي بكيفيَّة اِْستِخدام اللَُغة ما ليس له مثل هذا الدَّ  وكل  ، اللَُغة

 ات ُمَعيّنة.إلى أهداف وغاي لبوصفها وسيلة اِت صال يَْستَْخدمها أفراد الُمْجتََمع للتوص  

ل ذلك فااِلت جاه الَوظيفي يربط بين الن ظام اللَغِوّي وكيفيَّة تَوظيف هذا الن ظام ألداء المعاني. ويتمثَّ 

دة أمام ال قاً له وظائف ُمَحّددة، فالمعطيات ياظام اللَُغة. ما يخلق سضمن نِ  ُمتََكل مبوجود خيارات ُمتََعد 

سلوكاً لَغِويّاً ُمَعيّناً. فالحديث إلى الصديق يختلف عن الحديث  ُمتََكل معة تفرض على النو  المتااِلْجتِماعيَّة 

ق إال في البنى اللَغِويَّة محكومة بوظائف اللَُغة التي ال تتحقَّ  ترى الَمْدَرَسة الَوظيفيَّة أنَّ  إلى الرئيس.

ح "الَوظيفة" )الَوظيفة ُمْصطَلَ ياق الُمْجتََمع أو الفرد بس األدوار فييُشار إلى لَُغة  ياقات الَكالم الفِْعلي.سِ 

اللَُغة "الوظائف" لتوصيل األفكار والتَْعبير عن المواقِف وما  تَستخِدمُ ااِلْجتِماعيَّة(. على َسبيِل الِمثاِل، 

سمي أو ع غير الرَ طابِ حاالت اِْجتِماعيَّة لَغِويّة ُمَعيّنة، مثل ال تَْحديدإلى ذلك. كما يُْمِكن اِْستِخدامها ل

لدوال الُجَمل بين  ْصنيف التَقليديّ والقانون... يقع التَّ  الُعلُومة من اللَُغة مثل ُمْختَلَفميمي، أو أَْنواع الحَ 

 ة" كِعباَرات، وأسئلة، وأوامر، وما إلى ذلك.الُجَمل تعني "دالَ  يقال إنَ  َحيثُ النَظريَّة النَْحِويّة والَكالميَّة؛ 

function verb: lêkerê peywerê . فِعٌل َوظيفي  

ياقات ُمَعيّنة. في هذا ْعَجميَّة كأفعال رئيسيَّة في سفَْرعيَّةٌ من األفعال والتي تفقد معانيها المُ  فِئة

من خالل ربط الَموضوع  اِْسميَّة   في ُجَمل   نَْحِويّةً  رئيسي َوظيفةً  هذه األفعال بَشكل   ااِلْستِخدام، تخدمُ 

بجسم الجر كما تحوي َخصائِص نَْحِويّة ومورفولوجيَّة. في اللَُغة العربيَّة يُْمِكن إدراج األفعال الناقصة 

 ضمن هذه الفِئات.

function word: peyva peywarî . الَكلمةُ الَوظيفيَّة 

ها تفي أساساً للَعناِصر اللَغِويَّة التي تحمل وظائف نَْحِويّة، بََدالً من الُمْعَجميَّة، وهذا يعني أنَّ  حٌ ُمْصطَلَ 

يَّة. وتشمل الَكلِمات الَوظيفة الضمائر وحروف الجر والعطف. هي الَكلِمات هَْيَكلالوظائف النَْحِويّة وال

الُجَمل معاً. هي الغراء الذي يجمع فبين الَكلِمات ببَْعضها،  إلى الَعالقَات البِْنيَِويَّة التي تربطُ  تُشيرُ التي 

َكلِمات منفردة بة الَكلِمات التي ليس لها َوظيف تُسمَّىل الُجَمل. ة في هياكِ مهمَّ  َعناِصرَ  لُ وبالتالي فهي تَشك  
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واألفعال والصفات ن هذه األَْسماء: األَْسماء أو َكلِمات ُمْعَجميَّة أو َكلِمات ذات طابع ذاتي(: تتضمَّ 

 وُمْعظَم الظروف.

الة / البنية من بين الَكلِمات الدَّ  ، كان هذا التَْمييزُ (2610في عام )C. C. Friesأول مرة ه اُقتِرح

ة وتَْعليم اللَُغة مة في اِْكتِساب اللَُغة الثانيفي القَواِعد الُمْستَْخد اً جد اً رالُمْحتَوى / الَكلِمات الُمْعَجميَّة مؤث  

  .إلنجليزيَّةا

functional application/composition: pêkanîna peywarî/ çêkirin. َوظيفي/تكوين تَْطبيق  

ر  ر الذي يُمث ل الّدالة مع َوسيطتها ن خالل وضع عالمة على الُمتََغيّ تَْطبيق الَوظيفة عادةً ميُصوَّ

 ها. إنَّ xعلى الَوسيط  ƒالُمتضمن ة بين قوسين. على َسبيِل الِمثاِل، يُمث ل التَْعبير التالي تَْطبيق الدالة 

د حات الُمْستَْخدمة في اللَغِويَّات الَشكليَّة في القَوانين الرياضيَّة التَقليديَّة، وتكييفها في القَواعِ ُمْصطَلَ ال

 Yف صنامع تَْعبير عن بَْعض األ X / Yالُمَعقَّدة  اتعن بَْعض الفئ الن ْسبِيَّة التي تجمع بين )أ( كتَْعبير  

مع تَْعبير  X / Yف الُمَعقَّدة صنا)ب( تَْعبير عن بَْعض األ .)تَْطبيق َوظيفي( X فِئةلتَْشكيل تَْعبير عن ال

حات ُمْصطَلَ تَْخدم ال)تكوين َوظيفي(. تُسْ  X / Z فِئةلتَْشكيل تَْعبير عن ال Y / Zف صناعن بَْعض األ

 الالت األلفاظ.اليب النَظريَّة النَْوعيَّة لدشابهة في األسلقَواِعد مُ اً أيض

functional category : dabeşkirina peywarî الَوظيفيَّة . فِئةال  

 جد بعضها في َشكل  ُمْحتَوى َصوتّي علني، ولكن قد يوعلى  تَْحتَويأن  الَوظيفيَّةِ  ال يُطلب من الفِئاتِ 

 بيانات  َشكليَّة .

functional change : guhertina peywarî غييٌر َوظيفي .ت  

وت. فقد مة لَغِويّة مع مرور الوقت، أو ضفي اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، تغييُر دور سِ  ياع لبعض خواّص الصَّ

ل يتَ  ل الفِْعل الرئيسي َحوَّ (. وقد يتَ gلَْفظ)ق( إلى )ك( في بَْعض اللهجات العربيَّة، أو إلى الهَْمزة أو )َحو 

للداللة على  ("راح يكتب الَوظيفة"مثل )تراكيب أجنبيَّة،  ُمَركَّب لمحاكاةِ  إلى فعل   ("راح"فعل مثل )

 .المستقبل

functional composition: pêkhata peywarî .  ٌَوظيفي تَكوين  

 تَْفسيرَ  للتكوين، والذي يقول إنَّ  G.Fregeمن َمْبدأ  اً الَكلِمة. بدء في تَْشكيلِ  Moortgat ((1981مها قدَّ 

كوين ة من التنسخة عامَّ  Moortgatنة وطَريقة تكوينها، طّور َعْكس َمْعنى األَْجزاء الُمَكوَّ تَْعبير ُمَعقَّد ي

في الَمْنِطق، من أجل شرح الُمراسالت في بنية الِحّجة بين األفعال  اً الَوظيفي، والذي كان معروف

 البَسيطة والصفات وااِلْشتِقاقات : اعتمد، اعتماد، معتمد ....

functional grammar : rêzimana peywarî   الَوظيفّي . النَّْحو  
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دة الَشكليَّة للَُغة الُمقدَّمة من القَواِعد ظَرة عن النَ  نَظريَّة لَغِويّة اُبتِكَرت في السبعينيَّات كبَديل   الُمَجرَّ

على  ز النهجاِْجتِماعي. يرك   تَفاُعلالتَْحويليَّة، واالعتماد بََدالً من ذلك على النَّظَرة البراغماتيَّة للَُغة ك

القَواِعد )من  من أَْشكال النشاط التعاوني، وأنَّ  ل اللَْفظي، وينظر إليها كَشكل  القَواِعد التي تحكم التفاعُ 

 ات لهذا النشاط.وتُْستَْخدم كأَدْصوات( التي تحكم التَْعبيرات اللَغِويَّة ِعْلم األَ دَّاللة وِعْلم البِناء الُجْملَة، 

ة. ُمْختَلَفالمنهج النَّظَري لشرح الظواهر اللَغِويَّة بِناء على وظائفها الهو سع: لوابالَمْعنى ا

الوسائل األساسيَّة للوصف في حالَة القَواِعد. تعتمد القَواِعد الَوظيفيَّة الُمْعَجميَّة األدوار الدَّالليَّة هي 

 والقَواِعد العالئقيَّة على الداالت النَْحِويّة.

ة من المناهج الَوظيفيَّة َمْجموعنَماِذج من القَواِعد الَوظيفيَّة: هي  ثَمَّةال بّد من اإلشارة إلى أن 

مون سي ديك التي تشرح رها سيالقَواِعد النَْحِويّة التي طوَّ  هي واِعد اللَُغة الَوظيفيَّة،للِسانيَّات. وهناك قَ 

ياَغة الَكلِمات بِناء على أهداف ُمْستَْخدمي اللَُغة. وهناك القَواِعد الَوظيفيَّة الن ظاميَّة، وصف كيفيَّة صِ 

ره مايكل هاليداي. وهناك اللَغِويَّات الَوظيفيَّ  نماركيَّة، التي هي ِسْلِسلَة من اللَغِويَّات اة الدنَْحِوّي طوَّ

ة َمْجموعْعَجميَّة، فهي المُ  َعمليَّةين في جامعة كوبنهاغن. و قَواِعد اللَُغة الظيفيَّة الُمْرتَبِطة باللَغِويالوَ 

 عة من القَواِعد التَّْوليديَّة التي بدأها جوان بريسنان ورونالد كابالن.نوّ مت

functional illiteracy: nexwendewerîna peywarî . األميَّةُ الَوظيفيَّة 

 أو الِكتابَة. قِراءةال درة على القيام بالمهام على ُمْستوى البقاء بَسبب أوجه القصور في مهاراتِ القِ  عدمُ 

functional sentence perspectiv (FSP): 

   (rwange) nerîndaya hevoka peywarî (FSP)      الُجْملَة الَوظيفيَّةنطباُع اِ  

ق اللة على تَْحليل الُجْملَة فيما يتعلَّ ، للدMatthesius  (1929) ماثيوس مهَمْدَرَسة براغ قدَّ ل حٌ ُمْصطَلَ 

ياقيَّة، في تَْرتيب  ْصنيف الدَّاللّي، يحتوي على كلٍّ ليَّة. التَّ بوظائفها التواصُ  من الجوانب الدَّالليَّة والس 

ُمْرتَبِطة باألدب الحديث لَمْدَرَسة التَْحليل اللَغِوّي في الَكلِمات، واِْستِخدام الضمائر والتَْنغيم. فهي نَظريَّة 

تقييم  ها، ويتم  تَْحتَويات التي َمْعلُومال َحيثُ إلى تَْحليل األلفاظ )أو النُصوص( من  يُشيرُ براغ اللَغِويَّة. 

. تطور َمْفهوم "الديناميكيَّة التواصُ  دور كل   " في ليَّةُجْزء من الَكالم من أجل إسهامها الدَّاللّي إلى الكل 

ق بَمفاهيم الن ظام ساهمة داِخل البنية، والسيما فيما يتعلَّ ة للمُ ُمْختَلَفات المحاولة لتقييم هذه المستوي

 والَموضوع.

functional uncertainty: nebaweriya peywerî .  َقيِن الَوظيفيعدُم الي  

قين الَوظيفي اليَ  سمي لعدمِ َل الِجهاز الرَ خِ . أُدZaenen((1989 زينانو Kaplan كابالن مهح قدَّ ُمْصطَلَ 

يعد  الُجَمل.  التَقليديَّة القائمة على بنية هجِ للنُ  كبَديل   البعيدةِ  التبعيَّاتِ  لتوصيفِ  في النَظريَّة اللَغِويَّة كوسيلة  

(. LFGحليَّة في القَواِعد اللَغِويَّة الَوظيفيَّة )بعيَّات غير المَ زة في ُمعالَجة التَ وسيلة لوصف الهياكل الُمِميَّ 
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عدم  يُْستَْخدمُ عدم اليقين الَوظيفي على اِْستِخدام التَْعبيرات العاديَّة في أَْسماء المسارات. و َمْفهومُ  يعتمدُ 

عدم  حليَّة األخرى. يُْمِكن العثور على خوارزميَّة لتنفيذِ وابع غير المَ لُمعالَجة التَّ  اً اليقين الَوظيفي أيض

 .Maxwell((1988و  Kaplanاليقين الَوظيفي عند كل من 

Functional Unification Grammar (FUG):  

 Rêzimana Yekîtiya Peywerî (FUG)  التَّْوحيد الَوظيفيقَواِعد  

( يأخذ كل  (FUGعائلة قَواِعد النحو التَّْوحيدي. في  من، 1979))Kayَشكٌل َشكلي نَْحِوّي طّوره 

ل بنية الُمِميّزة للوحدات التَْركيبيَّة، التي تمثِ  التراكيبُ  زة. تشتملُ التَْوضيحات النَْحِويّة َشكَل هياكل ُمِميَّ 

نات الفَ  CSETمة قيمة السِ  تَْحتَويالِعباَرة، على سمتين.   PATTERNمة وريَّة؛ قيمة السِ على الُمَكو 

نات. قَواِعد الخَ  زئيَّة( للتَْرتيبِ فَة )جُ هي مواص ل الِميزة. القَواِعد هي أيضاً هياكِ  FUGطي لهذه الُمَكو 

ق فيما يتعلَّ  ُمَحّدد   ب أن تكون في َمكان  الَمْدَخالت الُمْعَجميَّة، التي يج القَواِعد النَْحِويّة وكل   كل   هي فصلُ 

ُل أداة  تَْمثيلب جريبيَّة. تُوف ُر للعديد من أنظمة اللَُغة الطَبيعيَّة التَّ  اً أساس FUGكل  َوْحَدة نَْحِويّة. وتَشك 

ْجزاء من أنظمة ألَ حسابي  ظام  ونِ  رسمي واحد   ظام  حيد الَوظيفي فرصة للتضمين في نقَواِعد التَّوْ 

 وليف. وااِلْنتِقال والتَّ  في التَْحليلِ  ُمنفَِصل   بَشكل   تُعالَجالتَْرَجَمة اآلليَّة التي 

functional verb structure: avakirina lêkerê peywerê .  ّبِنيَةُ الفِْعِل الَوظيفي 

و الفِْعل. إن ااِلْستِخدام الواسع لهياكل األفعال الَوظيفيَّة،  الجرّ  ُعنصرِ ن من التي تتكوَّ  النَْحِويّةُ  البنيةُ 

 ل الفِْعل الَوظيفي.ة لهياكِ ُمْختَلَفالليَّة قة وااِلْقتِصاد وجوانب دَ تتميُّز بمزيد من الد  

functionalism: peywerdarî . erpêdanî . karkird xwaz . ark xwaz.  الَوظيفيَّة 

 خاللرت طَوَّ من الَشكليَّة الروسيَّة التي تتأَثَرت اللِسانيَّاُت الَوظيفيَّة بِعدَّة تيارات ومدارس، إذ انبثقت 

ْتباع أر حين قرَّ (، و تبدو محاوالت "الَشكليين" الروس في هذا ااِلت جاه، 2632-2621السنوات )

الجوهر في اللَُغة، وسرعان ما أّسسوا منبرهم اللَغِوّي النقدي بقيادة "ياكوبسون"  َمْدَرَسة موسكو أنَّ 

لَُغة البِْنيَِوّي، وال سيما حلقة براغ ِعْلم ال . وقد اتصل هذا التيار بتفتحِ 2624و"دوبرفسكي" عام 

"Prague.اللَغِويَّة التي انبثقت من الَشكليَّة الروسيَّة " 

ظاماً َوظيفياً يرمي إلى اللَُغة بعّدها نِ  تَْحديدق من منهجها باالنطال ظيفيَّةُ الوَ  دت الَمْدَرَسةُ حدَّ 

ما ليس  ل ينتمي إلى اللَُغة وكل  ما يضطلع بدور في التواصُ  ل؛ فكل  ْعبير والتواصُ تمكين اإلنسان من التَّ 

الَعناِصر اللَغِويَّة التي تحمل شحنة إعالميَّة هي وحدها لها  له مثل هذا الدور، فهو خاِرج عنها. أي أنَّ 

الَوظيفة الحقيقيَّة للَُغة، وهي ااِلت صال )أو اإلبالغ(، كيف يتم؟ ولمن  ِدراسةَوظيفة. فدعت إلى ضرورة 

َغِوّي، هي: ؤَخذ ثالثة من عوامل الَمْوقِف اللتُ فهم َوظيفة اللَُغة بوصفها آلة؛ ه؟ وفي أيَّة مناسبة؟ وليوجَّ 

 ع، واألشياء التي يتحدثان عنها.، والسامِ ُمتََكل مال
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يعنى ااِلت جاه الَوظيفي بكيفيَّة اِْستِخدام اللَُغة بوصفها وسيلة اِت صال يَْستَْخدمها أفراد الُمْجتََمع 

وكيفيَّة تَوظيف هذا  ُمَعيّنة. فااِلت جاه الَوظيفي يربط بين الن ظام اللَغِويّ  ات  وغاي ل إلى أهداف  للتوص  

دة أمام الالن ظام ألداء المعاني. ويتمثَّ  ياقاً ضمن نظام اللَُغة. ما يخلق س ُمتََكل مل ذلك بوجود خيارات ُمتََعد 

ً ُمَعيّناً. فالحديث  ُمتََكل معة تفرض على النوَّ عطيات ااِلْجتِماعيَّة المتله وظائف ُمَحّددة، فالمُ  سلوكاً لَغِويّا

البنى اللَغِويَّة محكومة  ترى الَمْدَرَسة الَوظيفيَّة أنَّ  إلى الصديق يختلف عن الحديث إلى الرئيس.

 ياقات الَكالم الفِْعلي.ق إال في سبوظائف اللَُغة التي ال تتحقَّ 

functor : karker . ُمَوظّف 

، مثل حروف الُمقَيَّدةأحياناً في تَْصنيف الَكلِمات والمورفيمات  يُْستَْخدمُ على الَوظيفة،  ح يدل  ُمْصطَلَ 

الة، حات بهذا الَمْفهوم )مثل الَكلِمة الدَّ ُمْصطَلَ الجر، والضمائر، وأََدوات العطف. يرتبط العديد من هذه ال

 (.الَكلِمة النَْحِويّة، الَكلِمة األُنموَذجيَّة، الَكلِمة الفارغة

fundamental frequency: pircareniya bingehîn. Frawanêtî ya bneretî. رّدُد األساسيالتَ     

وت، و ِدراسةح ُمْشتَق من ُمْصطَلَ  ن للترّدد إلى أدنى ُمَكوَّ  اً وتيَّات، مشيرصَّ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ فيزياء الصَّ

 .في موجة َصوتيَّة ُمَعقَّدة

fusion : xizimbȗne . têkelawe اِْنِصهار .     

وت في الَمقاِطع عند ااِلت صال بمورفيمات أخرى. في بَْعض نَماِذج  ْصوات، هو نَْوع ِعْلم األَ تغيير الصَّ

أيضاً باالندماج، ويتناقض مع  يُسمَّىة من التحام الِميزة؛ ُمْختَلَفمن القَواِعد التي تُساهم في عمليَّات 

دمج عقدتين جذريتين في واحدة،  َعمليَّةماج هو دِ نْ االِ  سيمي،ْصوات الجُ ِعْلم األَ االنشطار. والسيما في 

 مما يوف ُر آليَّة للتعامل مع التبلور األُحاِدّي.

fusional : xizimbȗnî . têkelawî . اِْنِصهاري 

في اللِسانيَّاِت الُمقاَرنة باِْستِخدام معايير بِْنيَِويَّة )ُمقاَرنةً  اً نَْوعاً من اللُغات يميّز أحيان ٌح يصفُمْصطَلَ 

الَكلِمات عادةً على  تَْحتَويز على َخصائِص الَكلِمة: في اللُغات االندماجيَّة، بالمقاييس التَاِريخيَّة(، يرك  

ها تَْحتَويع الَخطي التي ر فردي بين هذه األَْشكال والتتابِ أكثر من مورفيم واحد، ولكن ال يوجد فيه تناظُ 

عة. باِْسم اللُغات الُمندفِ  اً تيَّة هذا النَْوع، المعروف أيضالَكلِمات. تمث ُل اللُغات مثل الالتينيَّة والسنسكري

، فرادواإل تَْحديدالتذكير والَخصائِص ج هذا الَشكل دمُ يَ ة، الالتينيّ  " فيالصديق" كلمةعلى َسبيِل الِمثاِل، 

الَكلِمات )باِْستِثناء تقنيَّات  اً بطَريقة تجعل من الصعب فصل الَمْقطَع َشكليَّ  الجذر،باإلضافة إلى 

ستعرض  َحيثُ كما هو الحال في مثل هذه التَْصنيفات، فإن الفِئات ليست واضحة المعالم: والنَماِذج(. 

 .ة خاّصيَّة االنصهار بَدَرَجة أكبر أو أقلّ ُمْختَلَفلُغات 
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األسس داِخل َوْحَدة  جِ مْ إلى دَ  يُشيرُ ْصنيف، لعن هذا التَّ  ُمْستَقِل   ، بَشكل  اً ح أيضلَ ُمْصطَ ال يُْستَْخدمُ 

 لَغِويّة، والسيما الَكلِمة .

future perfect: pêşerojê(dempêşe) temam . dahatwa tewaw . التَّام الُمْستَقبَل  

ه منتهياً. الُمْستَقِْبَل التام في إِْنجازَزَمُن الفِْعِل الذي يعب ُر عن الحدث األمامي في الُمْستَقبِل ويكون 

الالتينيَّة، ورغبة نحاة عديدين في التَّناظُر مع الحاِضر التَّام، والماضي  تَأثيراإلنكليزيَّة يدين بوجوده ل

 التَّام.

future tense : dema paşerojê . dahatû . َزمُن الُمْستقبل 

الفرنسيَّة 'سأذهب'. في اللَُغة العربيَّة بإضافة  J'iraiإلى الوقت الُمْستَقِْبلَي، كما في  يُشيرُ في القَواِعد، 

 زمناللَُغة اإلنجليزيَّة إلى  تُشيرُ و)سين، أو سوف( على الفِْعل المضارع، للدَّاللة على َزَمن الُمْستَقِْبَل. 

ياق الَزَمني،. وقد يعب  الَمْصَدر+ صيغة  will نل متتَشكّ التي َل، باِْستِخدام صيغة األفعال الُمْستَقِبْ   ر بالس 

طريقتين للتعبير عن  ثَمَّةفي اللغة الكردية  ، األسبوع القادم( .اً عن طَريق ظروف مثالً: ستأتي)غد

التي تتفرد بها اللهجات الكردية قة الصرفية الطري وهناكالزمن، الطريقة الداللية باستخدام الظروف، 

 مورفيمات صرفية.إضافة الشمالية من الكرمانجية والزازكية ب

fuzzy : nexuyakirî . غاِمض 

ين لإلشارة إلى عدم التعيين الُمْشتََرك في تَْحليل ات، يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويٌح ُمْشتَق من الرياضيَّ ُمْصطَلَ 

 فِئةها تمث ُل َسبيِل الِمثاِل، يُنظر إلى العديد من الَعناِصر الُمْعَجميَّة على أنَّ َوْحَدة أو نََمط لَغِوّي. على 

ة واسعة من َمْجموعْطبيق لرة أو "ضبابيَّة"، مما يسمح بمرونة التَّ َغيَّ لها نَواة ثابِتة ذات ُحدود متَ  الليَّةدَ 

ياق المناسب. كانت القَواِعد النَْحِويّة الضب ات يَّ ابيَّة، التي ُدعي إليها في أوائل السبعينالكيانات، في الس 

دة من ُمَحدَّ  على درجات   تَْحتَوي ْوليد ُجَمل  قَواِعد نَْحِويّة قادرة على تَ  من القرن العشرين، ِعباَرة عن

 النَْحِويّة الُمَحّددة. 
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(G) 

 

game-theoretical semantics: watenasiya lîstika dîmaneyanî . داللَة اللعبِة النَظريَّةِعلُْم   

 بداعيالليَّة ة استراتيجيَّة رابحة في لعبة دنَظريَّة الدَّالالت التي ترتبط بتماسك التأكيد على فرضيَّ 

مثل من على َمفاهيم اللعبة النَظريَّة، و ،التأكيد الخاّص. ترتكز على َمفاهيم الحقيقة أو الصالحيَّة

في يَّة أو نَظريَّة القرون الوسطى ما الحوارات السقراط لى حد  استراتيجيَّة الالعب الفائز، تشبه إ

 اللتزامات.ا

ِطق، الَمنْ  فيالالت اللعبة بول لورنزن أول من أدخل د د  عُ مسينيَّات القرن العشرين، في أواخر خَ 

 ِدراسةقام شهيد الرحمن )ليل( والمتعاونون معه بتطوير الحوار إلى إطار عام ل وطّوره كونو لورينز.

ديَّة الَمْنِطقيَّة. وابتداء من عام تعل  القضايا الَمْنِطقيَّة والفَْلَسفيَّة المُ  ، أّدى هذا إلى نهضة. 2664قة بالتََعد 

في َمجاالت علوم الكمبيوتر النَظريَّة، واللِسانيَّات  اً اً موازيَجديدتَ  َجديدفي الشهد هذا االندفاع الفَْلسَ 

 الالت لَُغة البرمجة الرسميَّة.ْصِطناعي، وديَّة، والذكاء االِ الحاسوب

gap: qul . dirz .  َوةجْ ف  

في اللَغِويَّات لإلشارة إلى عدم وجود َوْحَدة لَغِويّة في َمكان ما في نََمط الَعالقَات التي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   

عرضيَّة في النََمط. يَْحُدث هذا فجوة أو فجوة اً أيض تُسمَّىن يتَوقع المرء فيها؛ مكن أكان من المُ 

دَّاللة، فيُْمِكن تَْوضيح الفجوة الُمْعَجميَّة من خالل اإلشارة إلى عدم ِعْلم الخاّص في  ح بَشكل  ُمْصطَلَ ال

وتيَّة في اللَُغة التي ال يتطابق يُْمِكن رؤيو. مثالً  ثؤنَّ وجود تَْمييز بين الُمذك ر والمُ  ة مثال على الفجوة الصَّ

وتّي  فيها   .t / ،/ d/ و   p / ، bالتباين الصَّ

gapping: qelîştok . تَْجويف 

ل الذي يخلق فجوات في الُجْملَة بعد ااِلْقتِران عن طَريق 2682صاغه روس ) حٌ ُمْصطَلَ  ( لوصف التََّحو 

البيانو، وعمر أيضاً  على َحْذف الفِْعل الذي سيعود للظهور مرة أخرى، على َسبيِل الِمثاِل، هند تعزف

لروس، يعتمد اِت جاه الفجوات  اً إلى األمام، أو إلى الوراء. وفقعلى العود يعزف. يُْمِكن أن يعمل التوّجه 

ن الُمتَفر   ، سواء للَُغة ةبة في تَْرتيب الَكلِمات األساسيَّ ع في البنية الَعميقة، ويوف ُر نظرة ثاقِ على الُمَكو 

ح إلى عدم ُمْصطَلَ ال يُشيرُ . في القَواِعد النَْحِويّة (SVO( أم )VSO( أم )SOVأكان الترتيب وفق)

 ربطها. ر  في الِعباَرات التي تمَّ وجود فعل  ُمتكر  

garden-path sentences: hevokên baxçe- şop . ة الَمسارقُجَمل حدي  
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ر إليها من اليسار إلى اليمين َكلِمة واحدة في نظَ لَُغة النَّْفسي للُجَمل، التي يُ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ْملَة غير جُ ات في وقت الحق في َمْعلُومال ، و تُظهرُ الُمْستَِمع / القارئ التفسير عند لوقت  واحد، تضل  

 ة. لقد "صعدنا مسار الحديقة". َصحيح

geminate: duyin .  َشديد) في الِكتابَة(الت واِمت(   التَّْضعيف)للصَّ

وتيَّات، يكون اإلغراق، أو إطالة الساِكن، هو التَْعبير عن الحرفِ ِعْلم ال(. في geminata)التينيَّة    صَّ

عن النبر،  لساِكن. وهو يختلفُ لمّي( النَْوع )الكَ  من نفسِ  واحد   الساِكن لفَْتَرة أطول من الَزَمن من مثيل  

 عنه. ُمْستَقِلٍّ  بَشكل   ويُْمِكن أن يظهرَ 

كة  من الطول الُمعتاد للساِكن في ِعدَّة لُغات، مثل العربيَّة واليابانيَّة  أكثرطول الحروف الُمتََحر 

ُمْستَقِل. هناك لُغات أخرى مثل اإليطاليَّة، والنرويجيَّة،  ز كالهما بَشكل  والفنلنديَّة واإلستونيَّة، تتميّ 

 ن. والسويديَّة، لديها أحرف مترابطة وثابِتة في طول ساكِ 

geminated : duyine . ُمَضعَّف 

، مثل اللَُغة اإليطاليَّة )َمْكتوبة على هيئة حروف ساِكنة في لغات عّدةالحروف الساِكنة، تظهر  تضاعفُ 

(. من أمثلة ذلك في اللَُغة اإلنجليزيَّة، األحرف الساِكنة pizza ،otto ،massimo ،doppoُمْزَدِوجة: 

 رقبة(. qirrekوفي اللغة الكردية ) اللَُغة العربيَّة )كرم: كّرم(.. وفي reddenالُمْزَدِوجة: 

germination : dudan . تَْضعيف 

وتيَّات لِسْلِسلَة َمقاِطع ُمتَشابِهة لَصوت   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (. geminatio)التينيَّة    مورفيم واحد.  في الصَّ

gender: zayende . regezî . ِجْنس    

نَْحِويّة تُْستَْخدم في تَْحليل فِئات الَكلِمات التي تعرض مثل هذه التناقضات  فِئةٌ "نَْوع"(.  genus)التينيَّة  

، neuter , n ،neut( و) f ،F ،fem ،FEM(، المؤنث )m ،masc ،MASCمثل المذكر )

NEUT َّكة، إلخ. رك كة وغير ُمتََحر  بَشكل عام على  زت مناقشة هذا الَمْفهوم في اللَغِويَّات(، ُمتََحر 

البنود إلى ِجْنس كيانات العالم الحقيقي، والنَْوع  تُشيرُ  َحيثُ ، ةالطَبيعيّ  جناسالحاجة إلى التَْمييز بين األ

في اإلشارة إلى القَواِعد النَْحِويّة. الَعالقَات بين  اً همَّ مُ  اً النَْحِوّي، الذي ال َعالقَة له بالِجْنس، ولكن له دور

سيَّة واأللمانيَّة م الِجْنسانيَّة للفرنظُ ْملَة )الصفات التي تتفق مع األَْسماء، وما إلى ذلك(. النُ الَكلِمات في الجُ 

( أو le . laح في َشكل المادة )على َسبيِل الِمثاِل واِعد نَْحِويّة، كما هو ُمَوضَّ ، هي قَ غيرهاو والالتينيَّة

مات اللَُغة مة من سِ ث(. الِجْنس النَْحِوّي ليس سِ المؤنَّ  A-بــ ااِلْسم )على َسبيِل الِمثاِل، األَْسماء المنتهيَّة 

حات )على َسبيِل ُمْصطَلَ هذه ال أَْجزاء اللَُغة يُْمِكن تَْحليلها بمثلِ   بَْعضَ  اإلنجليزيَّة، على الرغم من أنَّ 

خالل مراحل تَاِريخها  ( ، وما إلى ذلك. فقدت اللَُغة اإلنجليزيَّةhe  /sheالِمثاِل الَعالقَة بين الضمائر، )
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ظام الِجْنساني األصلي من ثالثة أنواع من خالل فقدان الَمقاِطع النهائيَّة، ولكن لنِ لالصرفيَّة كل العالمات 

 الِجْنس "السري" )الِجْنس الدَّاللّي( يُْمِكن العثور عليه في اِْختيار الضمائر الَمجازيَّة. 

general: giştî . hemwanî . عام 

على ينظرأحياناً صفيَّة والُمقاَرنة للَموضوع. وزات النَظريَّة والوحيَّ التَّ  ةُ العامَّ  اللِسانيَّاتُ  نُ تتضمَّ ( 2)  

د التخص   َحيثُ  ،نقيض فروع اللَغِويَّات ِعْلم ْطبيقات)كما هي الحال في صات أو التَّ يوجد اِت جاه ُمتََعد 

ة، وال ة ح هو في ِعباَرة القَواِعد العامَّ ُمْصطَلَ التَْطبيقي(. اِْستِخدام مماثل لهذا اللَُغة ِعْلم اللَغِويَّات العامَّ

ما تُْستَْخدم في  اً ات )قَواِعد بورت رويال(، وغالبر، مثل: ِدراسبك  في وقت مُ  وجدت في ِعدَّة لُغات  

وتيَّات ْوليديَّة بَمْعنى "قَواِعد عالميَّة". تؤك  ياقات لَغِويّة تَ س ُرق ة على إَمكانيَّة تَْطبيق الطُ العامَّ د الصَّ

وتيَّة للتَْحليل على جميع أَْصوات الَكالم البشري. وعلى النقيض من ذلك، فإنَّ  ة ال الدَّالالت العامَّ  الصَّ

رها الباحث األمريكي ألفريد إلى حركة فَْلَسفيَّة طوَّ  في إشارةَعالقَة لها باللِسانيَّات بمعناها الحديث، 

إلى تَْعريف الناس بالَعالقَة التَقليديَّة بين الَكلِمات.  هدفت( في الثاُلثينيَّات، 2612-2786) كورزيبسكي

 واألشياء، كوسيلة لتَْحسين أنظمة ااِلت صال والتفكير الواضح.

اِْستِخدامهم  وسيعالتي يقوم فيها األطفال بت َعمليَّةالتَْعميم إلى ال يُشيرُ اِْكتِساب اللَُغة،  َعمليَّة( في 0) 

الِميزة خاِرج ُحدودها توسيع  ُدث التَْعميم الزائد عندما يتم  من الَعناِصر، فيَحْ  فِئةاألولي لخاّصيَّة لَغِويّة ل

نِهايَة الجمع العاديَّة على األَْشكال غير  تُطبَّقفي القَواِعد النَْحِويّة للبالغين، كما هي الحال عندما 

 ة.يَّة والشاذّ نتظمة أو ااِلْستِْنثائالمُ 

general American: Amerîkiya giştî .  َّةأميركيَّة عام  

عن الخلفيَّة  أو معدومةً  ةً قَليل ات  َمْعلُوملغالبيَّة اللَُغة اإلنجليزيَّة األمريكيَّة التي تنقل  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

مي العروض اإلذاعيَّة قد  اللهجة، على َسبيِل الِمثاِل، من قِبَل ُمْعظَم مُ  تُستخَدمُ اإلقليميَّة للُمتََحد ث. 

 ها اِْستِثناء.والتلفزيونيَّة، وال يخلو من بَْعض ااِلْختاِلفات الداِخليَّة، ولكن يُنظر إليها على أنَّ 

general grammar: rêzimana giştî . القَواِعُد العامَّة 

لقَواِعد النحو الَمبني على الَمباِدئ الَمْنِطقيَّة، التي يُْمِكن من خاللها اِْستِْنباط  حاولةُ تطوير أُنموَذج عاممُ 

 ل جميع اللُغات وانتظامها.هياكِ 

general semantics: watenasiya giştî. دَّاَللة العامِعْلم ال  

، كان يسعى إلى تنظيم العادات 2602تَْحسين الذات والعالج بدأ في  بَرناَمجدَّاللة العام هو ِعْلم ال

. أسسها عالم نسانِعْلم اإلالهندسة البشريَّة و جزئي تحت أَْسماء والسلوكيَّات الَعْقلِيّة البشريَّة. بعد إطالق  

 مل  كا بَشكل   بَرناَمج( أطلق ال2612-2786الرياضيَّات األمريكي البولندي ألفريد كورزيبسكي )

الَمباِدئ  األطباء النَّْفسيين، أنَّ  والصحة. رأى غالبيَّةُ  الُعلُوممع نشر  2633ة في عام كدَّالالت عامَّ 
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الة لعالج المرضى الذين يعانون من أمراض ة ليست طَريقة فعَّ دَّاللة العامَّ ِعْلم المارسات في والمُ 

تجريبي وعلى إِْتباع األُْسلوب العلمي  على أساس  ه قائم بَرناَمج نفسيَّة. في حين اعتبر كورزيبسكي أنَّ 

لٌ ة، إذ وِصفَت الدَّالالت العامَّة على أنَّ بدقّ  ، قام 2642الزائفة. ابتداًء من عام  الُعلُوم في َمجالِ  ها تدخ 

ويندل  مثل الِخطاب اتذة(، وأس2660-2629آي. هاياكاوا )أستاذ اللَُغة اإلنجليزيَّة في الجامعة إس. 

ناسبة للتأسيس زمة مُ ة في حِ من الدَّالالت العامَّ  بتَْجميع َعناِصرَ  غيرهما،و ،إرفنج جي لي و، جونسون

 ة كحركة منذ الخمسينيَّات، على الرغم من أنَّ في مناهج ااِلت صاالت الرئيسيَّة. تضاءلت الدَّالالت العامَّ 

العديد من أفكارها تعيش في حركات أخرى، مثل البرمجة اللَغِويَّة الَعَصبيَّة والعالج السلوكي األَْنفعالي 

 العقالني.

Generalized Phrase Structure Grammar (GPSG): rêzimana avahiya têkela 

gelemperîn(hemawanî kird). قَواِعُد بنية الِعباَرة الُمعمَّمة 

ْوليديَّة من عائلة قَواِعد َغة. فهي نَظريَّة نَْحِويّة تَ تطويرها كبَديل للحسابات التَْحويليَّة للُ  لَغِويّة تمَّ نَظريَّة 

د. نشأت  عندما حاول معارضة أُنموَذج نَْحِوّي َمْحدود بَشكل  Gazdarمن عمل  GPSGالنحو االُموحَّ

على ُمْستوى واحد  GPSG ة )قَواِعد تَْحويليَّة(. يحتويلُمَعدَّ رسمي للنسخة النَظريَّة القياسيَّة الُموسَّعة ال

تخطيطي للَشَجرة التي تكون نهايتها غير  النَْحِوّي هو رسمٌ  تَْمثيلوال توجد تَْحويالت. ال تَْمثيلمن ال

يوف ُر  GPSG مات ُمَحّددة ُجْزئيَّاً. الَشكليَّة النَْحِويّة منل سِ هياكِ  الطرفيَّة هي فِئات تَْركيبيَّة في َشكلِ 

 ظاماً ُمَعقَّداً من القَواِعد والشروط .نِ 

generalized quantifier theory:dîmaneya çendere gelemperîn. مةُ للكميَّة الُمَحّددة النَظريَّةُ الُمعمَّ  

التَقليديَّة للتقييم الكمّي  ِدراسةدَّالالت، تَْعميم النَظريَّة الَمْنِطقيَّة لمقاييس الكميَّات خاِرج الِعْلم الفي 

األَْسماء، أوغيرها من التَْعبيرات. تتعامل النَظريَّة مع ِعباَرات  ِعباَراتِ  والنَْوعّي، ُمطبّق في تَْحليلِ 

 ات.َمْجموعتدل  على الَعالقَات بين ال تَْحديدات من األفراد، وعوامل َمْجموعها تدل  على األَْسماء على أنَّ 

generalized transformation: guhartina gelemperî .  َمت ْحويٌل ُمعمَّ  

رة من القَواِعد النَْحِويّة. تعمل القاِعدة مع من القَواِعد التَْحويليَّة الُمعتَرف بها في النَماِذج الُمبك   نَْوعٌ 

أكثر  َعمليَّةالحد  األدنى ك بَرناَمجإحياء الفكرة في  رفيَّة. تمَّ ل طَ َمْدَخالت من اثنين أو أكثر من سالسِ 

 االندماج. تُسمَّىعموميَّة 

generate: afirandin . hilberkirin .  َوليد. ت   إبداع 

 اللَغِويَّة همبولدت اً على نَظريَّةردَّ  N.Chomskyح صاغه ُمْصطَلَ  (.generare)التينيَّة  

Humboldt((1836 . ح "تْوليد" لـُمْصطَلَ  يُشيرُ إذ Humboldt  ر التَاِريخي للَُغة، بينما إلى التَّطَو 
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َمْنِطقيَّة إلدراج الُجَمل على أساس آليَّة القاِعدة  -ح بطَريقة رياضيَّة ُمْصطَلَ يَْستَْخدم تشومسكي ال

رة.  الُمتكر 

generative : hilberînî . ْوليديَّةت  

التَّْوليديَّة إلى التَْعديل والتطوير قرابة ثالثة عقود. إذ تعرضت النَظريَّة . ُمْشتَق من الرياضيَّات حٌ ُمْصطَلَ 

(، فاهتمت بِدايَة بالنحو وقضاياه، فكانت 2618ها تشومسكي في عام )طلقت هذه الَمْدَرَسة التي تزعمان

وتّي  syntactic level"تنظر إلى الُجْملَة بعينين: عين "الُمْستوى التَْركيبي وعين "الُمْستوى الصَّ

الظواهر  ِدراسة". وبعد أن تعرضت هذه النَظريَّة لالنتقاد لطغيان  phonology levelوجي الفونول

 نسقي في التَْحليل، وأعادت النَّظَر في تنظيمِ  الَشكليَّة في اللَُغة، حاولت هذه النَظريَّة إدخال الدَّاللة كُجْزء  

نات ال مستفيداً من النَظريَّة  –( 2691بلّوره تشومسكي)الذي  َجديدة للنحو، في األُنموَذج الُمْختَلَفالُمَكو 

 ل  َمْدخِ  في بِناء النحو، فأصبح كل   ناسبةو بدأ فيه الُمْعَجم يأخذ َمكانته المُ  -التَْحليليَّة في ِدراستها الدَّالليَّة 

أيَّة ُجْملَة في اللَُغة تقوم  رأت هذه النَظريَّة أنَّ  الليَّة.تَْركيبيَّة وَصوتيَّة ود مات  ُمْعَجمي يحتوي على س

ْرفيَّة والنَْحِويّة، مثَّ " المُ surface structuralعلى بنيتين: "البنية السطحيَّة وتيَّة والصَّ لة للصورة الصَّ

 لة للصورة الدَّالليَّة.مثَّ " المُ structural deepو"البنية الَعميقة 

generative capacity: kanîna(tiwana) hilberînî .  ُدرةُ التَّْوليديَّةالق  

ْوليد ضعيفة. رء عن قدرة تَ المَ  ثُ ل، فحينئذ  يتحدَّ إخراج القَواِعد. إذا كان االهتمام يقتصر على السالسِ 

القَواِعد  درة على التَّْوليد قويَّة. وبالتالي، فإنَّ القِ  ل(، فأنَّ إذا تضمَّنت األشجار )أو غيرها من الهياكِ 

 أو ضعيفة. فِئةالنَْحِويّة ذات القدرة التَّْوليديَّة نفسها ُمتكا

generative grammar: rêzimana hilberînî . قَواِعُد اللَُغة التَّْوليديَّة 

رهل لألُنموَذج النَْحِوّي مبني على الخوارزميَّة. شامِ  حٌ ُمْصطَلَ   في تشومسكي نعوم هذا المفهوم طوَّ

ه من خالل عدد ترى هذه النظرية أنّ  .في نظريته التحويلية التوليدية (2618في عام ) النحوية الهياكل

سميَّة يُْمِكن إنتاج جميع ُجَمل اللُغات الرَ ف محدود من جمل يمكن توليد عدد ال نهائي من الجمل .

نظّم تَْركيب لة تُ قَواِعد شامِ سعى تشومسكي للوصول إلى والطَبيعيَّة من خالل تَْطبيق قَواِعد التَّْوليد. 

  الُجْملَة في جميع اللُغات، لوجود عوامل كثيرة ُمْشتََركة بين البشر.

generative semantics: watenasiya hilberînî .  ُالتَّْوليديّ  َداللةِ ال ِعْلم  

(، جيمس ماكولي 2642جورج الكوف )تّولد:  من أبرزهمين األمريكيين )العديد من اللَغِوي مهقدَّ 

. جادل تشومسكي وكاتز (2637( وجون روس )تّولد: 2639: (، بول بوست )تّولد2637-66)

القابلة للتَْطبيق على  الوحيدةَ  البنيةَ  مُ ذات البنية النَْحِويّة تقد   الَعميقةَ  البنيةَ  ( بأنَّ 2693وفودور )

نات التَْفسيريَّة الدَّالليَّ   -الَشكل الَمْنِطقي  ه مادامالالت التَْرَجَمة(. رأوا أنَّ ة للقَواِعد النَْحِويّة )دَ الُمَكو 
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الُجْملَة  م فيما بين بِناءاالنقسام الصارِ  دة(، فإنَّ لَّ وَ ه البنية األساسيَّة )المُ الدَّاللّي للُجْملَة يُنظر إليه على أنَ 

 بين الدَّالالت الُمْعَجميَّة، وتَْشكيل الَكلِمات ودَّالالت األلفاظ. والسيما الالت األلفاظ ينهار،ود

generative transformation theory:dîmaneya veguherîna hilberînî.   التَّْوليديَّة التَْحويليَّةُ  النَظريَّةُ 

لدت "النَظريَّة التَّْوليديَّة  " واضع النَظريَّة  Z. Harrisمن " زيليغ هاريس  التَْحويليَّة " على يد كلٍّ توَّ

لَُغة التَّْوليدي. فقد أزيحت ِعْلم ال"واضع  A .N .Chomskyالتَْحويليَّة، و "أفرام نعوم تشومسكي 

ميذه هميَّة التي كانت قائمة بين المدرستين، أي َمْدَرَسة "براغ" بزعامة ياكبسون وتلالخالفات الوَ 

ه في تشومسكي، وَمْدَرَسة "ييل" بزعامة بلومفيلد ومن بعده تلميذه زلج هاريس، وامتزج ذلك كلّ 

 النَظريَّة التَّْوليديَّة التَْحويليَّة. 

طلقت هذه الَمْدَرَسة التي تعرضت النَظريَّة التَّْوليديَّة إلى التَْعديل والتطوير قرابة ثالثة عقود. إذ ان

(، فاهتمت بِدايَة بالنحو وقضاياه، فكانت تنظر إلى الُجْملَة بعينين: 2618عام ) ها تشومسكي فيتزعم

وتّي الفونولوجي  syntactic level"عين "الُمْستوى التَْركيبي  phonologyوعين "الُمْستوى الصَّ

level  حاولت الظواهر الَشكليَّة في اللَُغة ِدراسة". وبعد أن تعرضت هذه النَظريَّة لالنتقاد لطغيان ،

نات ال سقي في التَْحليل، وأعادت النَّظَر في تنظيمِ نَ  هذه النَظريَّة إدخال الدَّاللة كُجْزء   ة للنحو، ُمْختَلَفالُمَكو 

مستفيداً من النَظريَّة التَْحليليَّة في ِدراستها الدَّالليَّة  -(2691الذي بلّوره تشومسكي) َجديدفي األُنموَذج ال

مات ُمْعَجمي يحتوي على س َمْدَخل   م يأخذ َمكانته المناسبة في بِناء النحو، فأصبح كل  و بدأ فيه الُمْعجَ  -

ُجْملَة في اللَُغة تقوم على بنيتين: "البنية  أيَّة رأت هذه النَظريَّة أنَ  تَْركيبيَّة وَصوتيَّة ودَّالليَّة.

ْرفيَّة والنَْحِويّة، و"البنية الَعميقة مثَّ " المُ surface structuralالسطحيَّة وتيَّة والصَّ لة للصورة الصَّ

structural deep ُف من ثالثة ة للصورة الدَّالليَّة. أصبحت النَظريَّة التَّْوليديَّة التَْحويليَّة تتألَّ مثلَّ " الم

ن الدَّالليّ  ن التَْركيبي والُمَكو  ن الفونولوجي والُمَكو  ن الفونولوجي يقوم بتخصيص أَْقسام: الُمَكو  . الُمَكو 

ن الدَّاللّي يقوم بتخصيص ةمورفيم على حد كل   خاّص، انطالقاً من لَْفظِ  تَْركيب لَغِوّي بنُْطق   كل   . الُمَكو 

 لفاً للطَريقة التي تأتعَ بَ فه وتَ كل تَْركيب بَمْعنى شامل، انطالقاً من الدَّالالت الفرديَّة للمورفيمات التي تؤل  

نين السابِقين اللذين  مخالفاً ن التَّْوليدي األساسي، بها هذه المورفيمات. الُمَكّون التَْركيبي: هو الُمَكوّ  الُمَكو 

ن األساسي والُمَكّون التَْحويلي. الُمَكوّ نيف الُمَكّون التَْركيبي من ُمَكوّ ما تَْفسيريان. و يتألَّ ه ن ن: الُمَكو 

إلى الَشكل الذي  تُشيرُ ة قَواِعد بِناء اللَُغة، أو قَواِعد إعادة الِكتابَة التي َمْجموعاألساسي: يحتوي على 

ة َمْجموعن التَْحويلي: يحتوي على . الُمَكوّ منها في موقعها في البنية الَعميقة تتالحق فيه الَكلِمات كلّ 

تَْحويل الُجْملَة التَّْقريريَّة إلى التَْحويالت التي يُبَد ل كل  ُعْنُصر منها ُعْنُصراً آخر. التَْحويل يكون ب

التَْحويالت بصفات، منها: إما أن  مبني للَمْجهول.... وتتسم  أو و نفي، أتوكيد، أو تعجبيَّة،  أواِْستِْفهاميَّة، 

الَمقصود تكون التَْحويالت إلزاميَّة أو اِْختياريَّة. وقد تكون التَْحويالت إما دوريَّة أو غير دوريَّة. 

 ِعد التَْحويليَّة، تَْحويل الُجْملَة انطالقاً من البنية الَعميقة إلى  ُجْملَة أخرى تتشابه معها في الَمْعنى،بالقَوا

وذلك عن طَريق: الَحْذف، أو التعويض، أو التَْوسيع، أو ااِلْختِصار أو  بالرغم من تباين تراكيبها.
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ياَدة أو إعادة التَْرتيب أو التقديم. كلفة الحياة مرتفعة، تبدو كلفة الحياة مرتفعة، كلفة  مثل: يبدو أن الز 

 الحياة مرتفعة ...

generator: jenerater . ُمَولٌَد كهربائي 

ن الذي يخلق  شحين اللَغِوية )ربما النهَمْجموعفي نَظريَّة األمثليَّة، هو الُمَكو  لين. ين الُمحتمَ ائيَّة( من الُمرَّ

لد أيضاً ب  الَمْدَخالت والَمْخَرجات.  تَْمثيلالُمراسالت الَمْوجودة بين  تَْشفيريقوم الُموَّ

generic: gelemperî . hemawanî . تَْعميمي 

 يُشيرُ أو اقتراح  ُمقتَبس   في التَْحليالت النَْحِويّة والدَّالليَّة لفرض   يُْستَْخدمُ بَمْعنى نَْوع(.  genus)التينيَّة  

 من الكيانات بََدالً من األفراد الفرديين.  كاملة   فِئةإلى 

generic reading: xwendina gelemperî . عامَّة قِراءة  

ياقة ُمْستَقِلّ كَمفاهيم عامَّ  -تُشيرُ َمْعنى التَْعبيرات اللَغِويَّة التي   الَعناِصر الفرديَّة. إلى فِئاتِ  -ة عن الس 

genetic classification: dabeşkirina genetîkî . التَْصنيُف الجيني 

بَمْعنى سباق(. ظهرت فكرة الجينوم فى الخمسينيَّات من القرن الماضي، بدأت  genesis)التينيَّة 

فت رِ . فعُ 2613عام  DNAبأفضل االكتشافات البيولوجيَّة وهو اكتشاف الحمض الريبي النووي 

اللُغات التي لها َعالقَة وراثيَّة إنَّ  . DNAج من الحمض النووى ها ِعباَرة عن لولب ُمْزَدوِ الجينات بأنَّ 

إنشاء  اً قَات اإلنسانيَّة. يُْمِكن أيضصف من َشَجرة العائلة للَعالحات الوَ ُمْصطَلَ  لها سلف ُمْشتََرك. تستمد  

لة وراثيَّة ها ذات صِ اللُغات بأنَّ ط لعّد شترَ يُ  روابط غير جينيَّة بين اللُغات باِْستِخدام تقنيَّات لَغِويّة ُمقاَرنة.

 ( genetic linguistics )يُنظر في:إذا انحدرت من سلف ُمْشتََرك. 

genetic linguistics: zimannase genetîkî . )اللِسانيَّاُت الجينيَّة)أو الوراثيَّة  

األخطاء واالنحرافات  َصحيحاللِسانيَّات التَاِريخيَّة والُمقاَرنة، في محاولة لت ِدراسةتقوم على إعادة 

وراثة، وليس على الحقائق التَاِريخيَّة كما كان معتمداً في ِعْلم البيولوجيا في ِعْلم الفيهما، باالعتماد على 

ريَّة.   اللِسانيَّات التَاِريخيَّة المتأَثَرة بالبيولوجيا التَّطَو 

اللِسانيَّات الجينيَّة، تعني الَعالقَة الوراثيَّة القائمة بين اللُغات التي تنتمي إلى العائلة  حٌ ُمْصطَلَ 

ح نسبي في ُمْصطَلَ الَعالقَة بين اللُغات التي تنتمي إلى األُْسَرة اللَغِويَّة نفسها  اللَغِويَّة نفسها. إال أنَّ 

وراثة. ِعْلم الح البيولوجي في ُمْصطَلَ فادي الخلط مع َعالقَة الاللِسانيَّات الجينيَّة، إذ قد يَْستَْخدم أحياناً لت

شترط لعّد تنشأ الَعالقَات الجينيَّة بين اللُغات من خالل اِْستِخدام أُْسلوب التَْحليل الُمقاَرن للُغات. ويُ 

على َسبيِل الِمثاِل، اإليطاليَّة سليلة لة وراثيَّة إذا انحدرت من سلف ُمْشتََرك. ها ذات صِ اللُغات بأنَ 

الالتينيَّة. إذاً فاإليطاليَّة والالتينيَّة لهما َعالقَة جينيَّة وصلة وراثيَّة. وكذلك حال اإلسبانيَّة التي تنحدر من 
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أخرى يُْمِكن أن اِت صال لَُغة ب لة وراثيَّة. كما أنَّ اإلسبانيَّة واإليطاليَّة لهما صِ  الساللة الالتينيَّة. لذا فإنَّ 

بينهما. فمثالً، اإلنجليزيَّة تأَثَرت بالفرنسيَّة، والفارسيَّة تأَثَرت بالعربيَّة، واليابانيَّة  تَأثيري إلى اليؤدّ 

ق بعيداً جداً، كما علّ أو التَّ  َعالقَة جينيَّة. وقد يكون ااِلت صالُ  لُ فمثل هذه الَعالقَة ال تَشك  تأَثَرت بالصينيَّة. 

وروبيَّة. فال يُْمِكن عّد اللُغات المختلطة ذات يَة األة وَعالقَتهما باللُغات الهنداإلنكليزيَّة والفرنسيَّ هي حال 

 لة وراثيَّة، أو قرابة جينيَّة.صِ 

genetic tree theory: dîmaneya dara genetîkî . نَظريَّةُ الَشَجرة الوراثيَّة 

أصل  صفِ ( لوَ 2770-2792ره شاليشر )َمفاهيمي طوَّ  بَمْعنى سباق(. أُنموَذجٌ  genesis)التينيَّة  

رب راً بذلكتأَثَ مُ عة من اللُغات القديمة". ها "ُمتفَر  فرديَّة التي يعتقد أنَّ اللُغات ال  .نَظريَّة داروين في التَّطَو 

ر أو الَشَجرة ال ريَّة هي ُمَخطَّط مُ إن َشَجرة التَّطَو  ريَّة تفَر  تَّطَو  ع أو "َشَجرة" تُظهر الَعالقَات التَّطَو 

اِْستِْناداً إلى أوجه التشابه وااِلْختاِلف في  -هي من نسلها  -ة أو كيانات أخرى ُمْختَلَفبيولوجيَّة  بين أَْنواع  

 التيَخصائِصها الجسديَّة أو الجينيَّة. جميع أَْشكال الحياة على األرض هي ُجْزء من َشَجرة واحدة، و

 إلى الساللة الُمْشتََركة. تُشيرُ 

ْرف النَّظَر عن اعتماد ال اللة'( لوصف الَعالقَة بين حات البيولوجيَّة )'الوراثيَّة'، 'سُ ُمْصطَلَ بصَّ

ئ( أن فاجِ عها )المُ موَذج الَشَجرة الوراثيَّة بتفَري إلى اِْرتِباطات خاطئة، ال يُْمِكن ألُناللُغات، التي تؤدّ 

رات لَغِويّة موازيَّة. األُنموَذج المُ  محتملةً  متَباُدلةً  ات  تَأثير رَ يصو   تنافس الرئيسي هو نَظريَّة أو تَّطَو 

 الَموجة.

Geneva School: dibistana Genevê . َمْدَرَسةُ جنيف 

لَُغة ال ِعْلموالذين كانوا رائدين في  ،في جنيف عملواة من اللَغِويين الذين َمْجموع( في اللَغِويَّات، 2)

لَُغة في ِعْلم الالبِْنيَِوّي الحديث، عملوا على تطوير آراء رائدهم فرديناند دي سوسور، الذي قام بتدريس 

( 2648-2791مثل تشارلز بالي ) ُعلماء. وقد شرح 2622و  2629جامعة جنيف بين عامي 

 اِل لَُغة أدبيَّة.ة، على َسبيِل الِمثَجديدوتَْطبيقها على ِعدَّة َمجاالت سوسير،  نظريَّات

( في اِْكتِساب اللَُغة، ااِلْسم الممنوح ألولئك الذين طّوروا وجهات نظر عالم النَّْفس السويسري جان 0)

 Piagetُمالَحظات  جريبيَّة الُمصمَّمة لتَْوسيعِ التقنيَّات التَّ لالهتمام ب توجيه ثَمَّة(. 2672-2769بياجيه )

ياقات في نِطاق أوسع من اللُغات.  حول تطوير اللَُغة لدى األطفال إلى نِطاق أوسع من البيانات والس 

genitive: nîşana zêdebûnê . َعالمةُ اإلضافة 

همتها ل مُ حالَة مورفولوجيَّة وجدت في العديد من اللُغات )مثل الالتينيَّة والروسيَّة واأللمانيَّة( التي تتمثَّ 

 من الحيازة)الملكيَّة(.  األكثر ُشيوعاً هو نَْوعٌ  س مةسمة ااِلْسم. ال تَْحديداألساسيَّة في 
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 من الناحيَّة التَاِريخيَّة، انخفض اِْستِخدام الحالَة الموروثة في اللُغات الهنديَّة األوروبيَّة بَشكل  

اللَُغة األلمانيَّة، وفي في قلَّ اِْستِخدامه وة، كامل في اللُغات السالفيَّ  ها تنشط بَشكل  ملحوظ؛ في حين أنَّ 

بالكامل. في اللَُغة اإلنجليزيَّة القديمة، كانت الحالَة الوراثيَّة تعمل  دَ العديد من اللُغات الرومانسيَّة فُقِ 

ة: كتاب رئيسي في عالمة الملكيَّ  اللَُغة اإلنجليزيَّة الحديثة تحافظ عليها بَشكل   بكامل طاقتها، في حين أنَّ 

 .  Book of Philipفيليب 

genotype: cure genetîkê . xorrsk . النَّوُع اإلثني 

يتناقض مع النََمط  ،الَخصائِص الموروثة ة منَمْجموعصف وراثة لوَ ِعْلم الٌح ُمستعار من ُمْصطَلَ 

النََمط الوراثي الُمْستوى التَْجريدي  لُ الواضحة. يمث  إلى الصورة الخاِرجيَّة  يُشيرُ ذي الظاِهري، ال

 لجميع اللُغات. يرتبط النََمط الوراثي بأَْنماط   اً أساسيَّ  اً عالميَّ  اً ظاماً شموليَّ نِ  د  علألُنموَذج اللَغِوّي الذي يُ 

 ة عن طَريق قَواِعد الُمراسالت. الهََدف األساسي للتَْحليل اللَغِوّي هو وصف النََمطُمْختَلَفظاِهريَّة 

 الجيني، الذي يُْمِكن أن يستنَد عليه وصف النََمط الظاِهري.

genre: cure . ْوعالن  

 عتتجمّ  وقد الطرق، بجميع ةالعامّ  التصنيفات تنظيم يتم  . األدب من فِئة أو نمط أو لنوع فرنسي حُمْصطَلَ 

ح راسخ في النقد ُمْصطَلَ تَْعميم  ثَمَّة .محتواه أو وضعه أو األدبي العمل شكل من جوانب أو جانب حول

ع وسَّ المُ  ااِلْستِخدامُ  يُشيرُ ُمَحّددة من التَْركيب األدبي )مثل الشعر، القصة، الرواية(.  فِئةالفني واألدبي ل

ق ُمْستوى من التقدير العام، سواًء أكان في الَكالم أم الِكتابَة، مثل إلى أي َصْنف ُمَميّز، وقد حقَّ 

والنكات، والخطب. يفرض )النَْوع( العديد من الَخصائِص الُمَحّددة في اِْستِخدام اإلعالنات التجاريَّة، 

مزيَّة، والَّهَجاء(، والبنية ق بالمادة الَموضوعيَّة، والغرض )مثل السَّْرد، والرَ اللَُغة، ال سيما فيما يتعلّ 

 .تَْحليل الِخطاب واألُْسلوبيَّةهو ة، النصيَّة، وَشكل الجدل، وُمْستوى الَشكليَّة. في اللِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّ 

geographical linguistics: zimannasiya erdnasîyê . الل سانيَّاُت الُجْغرافيَّة 

ِعْلم حات ُمْصطَلَ  ، على الرغم من أنَّ التَّْوزيع اإلقليمي َحيثُ يَّة من اللُغات واللهجات المحل ِدراسةيعني 

 ح بَديل للَهجة اإلقليميَّة.ُمْصطَلَ اللهجة الُجْغرافيّة هي ، فأنَّ لهجات أكثر ُشيوعاً ال

geolinguistics: zimannasiya erdnîgariyê  . اللِسانيَّاُت الُجْغرافيّة  

ر الطَبيعيَّة؛  ُعلماءفي نِهايَة القرن التاسع عشر حاول بَْعُض  اللَُغة التَّخل ص من طغيان نَظريَّة التَّطَو 

فأخذ بَْعضهم يُنكر ُمماثَلة التََّغي رات اللَغِويَّة للتََّغي رات التي تحدث في العالم الطَبيعي، مستدالً بذلك بـ 

التوزع  راسةدِ (، والذي انصّب على 2609-2714"اللِسانيَّات الُجْغرافيّة "، الذي طلع به جييرون )

تفاوتة من تمايزة من َمْنِطقة إلى أخرى، ومُ َمحكيَّة مُ  الُجْغرافّي للَّهَجات لَُغة ما. فاللَُغة تتَّنَْوع في أَْشكال  

ع اللُغات يتوز ُمْجتََمع إلى آخر. وكان من نتائج اللِسانيَّات الُجْغرافيّة إعداد األطالس اللَغِويَّة التي تصفُ 
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ها محاولة داً إلى اللهجات الحيَّة للَُغة ما. وكان ظهورُ رشِ ة، لتكون بذلك مُ ُمْختَلَففي مناطق العالم ال

وتيَّة. اللَُغة لمعايير ُمَحّددة في ت نَْوع الالنهائي للَُغة ما، وعدم خضوعإلثبات الت  َغي راتها الصَّ

من اللَغِويَّات تْدُرس التَّْوزيع الُجْغرافّي للُغات في جميع أنحاء العالم،  الجغرافيّة فَْرعٌ  فاللسانيَّاتُ 

ِعْلم ح في ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ مع اإلشارة إلى وضعها السياسي وااِلْقتِصادي والثقافي. وبصورة أدق، 

ِعْلم البشريَّة في  اواللهجة الحضريَّة والُجْغرافي ،اتْغرافيا اللَهججُ َغة من أجل نهج يجمع بين رؤى لُ ال

 لهجات.ال

German: Almanî . لمانيَّةاأل  

ة اللُغات الهنديَّة األوروبيَّة، تنتمي إلى الفَْرع الجرماني، تُْستَْخدم كلَُغة محليَّة في ِعدَّة َمْجموعلَُغة من 

أو  ،وقد تكون اللَُغة األولى في بَْعض البلدانلَّهَجات في ألمانيا والنمسا وليشتنشتاين وأماِكن أخرى. 

ا، اللَُغة الثانيَّة في فرنسا )األلزاس(، وإيطاليا )جنوب التيرول(، وبلجيكا، ورومانيا، وبولندا، وروسي

ات الُمتَِّحدة، األرجنتين، ين يتحدثون األلمانيَّة )الواليمهاجر، إلى جانب وكذلك في بلدان غير أوروبيَّة

 البرازيل، كندا(. 

Germanic law of spirants: qanûna almanî ya xişokî .  َرماني ااِلْحتِكاكيانون الجِ الق  

وتيَّة في المنهج الُمقاَرن، هو "ق أحدُ  ه انون غريم" نسبة إلى اِْسم مكتشفأشهر القَوانين الصَّ

ر الّصاِمتات وجود َعالقَات ُمنَظَّمة بين ت على "غريم" . ينص  )2793" في عام )Grimm"غريم طَو 

قات القائمة بين ويذهب إلى تَْفسير التطابُ  وروبيَّة في اللَُغة الالتينيَّة واليونانيَّة والسنسكريتيَّة.يَة األالهند

ل  اللُغات عبر ت  عليها في فَْتَرة سابِقة من تَاِريخها. يسعى إلى إقامة َعالقَات القرابة بين اللُغات. طرأ  َحو 

وتيَّة التي  يعدُ  قانون غريم من أهم المنجزات اللَغِويَّة الُمقاَرنة. يُْمِكن تلخيص التَّقاباُلت الصَّ

واِمت في اللُغات اآلريَّة يعتمد ثالثة توصَّ  َمخاِرج أساسيَّة هي: َمْخَرج ل إليها غريم، بأن نُْطق الصَّ

 / . ولكل  /p/,/t/ , /kَمْخَرج شَّفَوي. وتنتج هذه الَمخاِرج تباعاً األَْصوات   –َمْخَرج أَْسناني  –َحْنَجري 

 َمْخَرج طَريقتان لنُْطق هذه األَْصوات الثالثة. نُْطق شديد، ونُْطق َرْخو.... 

في اللُغات الساميَّة، من خالل اِط راد التبَديل بين السين العربيَّة د إسقاط هذا التََّغي ر الُمطَرَّ  يمكن

(. كما أن الثاء pو الفاء العربيَّة يقابلها في اللُغات الساميَّة األخرى الباء الَمْهموسة )والشين العبريَّة. 

( في اللغتين z( ، و)jرد بين )ومثلها التغيّر المط العربيَّة واآلراميَّة تقابلها الشين في األكاديَّة والعبريَّة.

 بالفارسية. rozبالكردية، و rojالفارسية والكردية ، نحو: اليوم: 

gerund: mekder(hevalnav) . الَمْصَدر 

 إلى الفِْعل وصيغه . يُشيرُ بَمْعنى األداء(.  gerere  )التينيَّة 
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gerundive: navdêrî (hevalnavî) . )ِصفةٌ فِْعليَّة( الَمْصدريَّة   

فَة اللَْفظيَّة في الالتينيَّة مع الَمْعنى السلبي. وهو مُ  ً يعب ُر عن gerundل في الَشكل لـ ماثِ الص  ؛ لَغِويّا

 غرض أو ضرورة .

gestural phonology: dengzaniya bidestûlepnîşandanî .  َْصواِت اإليمائيَّةِعْلم األ  

وتيَّات ألُنموَذج إنتاج الَكالم، ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  دات األساسيَّة فيه بفِئات حْ الوَ  تَُمثَّل َحيثُ صَّ

ها على َشكل القناة تَأثيراً من َوظيفياً )اإليماءات(. تزيد إيماءة ُمَعيّنة تدريجيَّ  فِئةكاأَْنماط الحركة المُ 

وتيَّة، وتصل إلى ذروتها، ثم تُقلَّ  ات من َمْجموعها ُصِمَمت الشرائح على أنَّ ها. تَأثيرمن  اً ل تدريجيَّ الصَّ

م التَّ  ل وقت تنفيذها، ويتم  لي الخاّص مما يسمح لها بالتداخُ ها الَزَمني الداخِ هَْيَكلاإليماءات، التي لها  حك 

دات حْ ل من خالل إنتاجها الُمْشتََرك بـ "خطة الَكالم" األساسيَّة. تجلب النَظريَّة الوَ في َدَرَجة التداخُ 

 اً دوحَّ مُ  اً عطي حسابعي أنها تُ ِويَّة إلى َعالقَة أوثق مع العمليَّات الحركيَّة األساسيَّة إلنتاج الَكالم، تدَّ اللغَ 

وت القائم على الِميزة، مثل التجاوز، والتَّناوب، ِعْلم اللعمليَّات الَكالم، ويُْمِكن فصلها عن طَريق  صَّ

 ِصل.الُمتَ لجوانب األخرى من الَكالم واالستيعاب، وا

gesture: bidestûlepnîşandan . اإليماءة 

)على َسبيِل الِمثاِل،  اً ديناميكيَّ  وتَُحدَّدتََسْلُسلي،  بَشكل   تُرتَّبُ اإليماءات ِعباَرة عن إِْجراءات ُمَخطَّط لها، 

ياق.القوة الَمْنِطقيَّة والتَّصل   َحيثُ من  لة، وخالية من الس   ب(، مع ُمدَّة متأص 

ghost segment: pardayre rûh(parcerûhhî) . الَمجزوء الُمَحرَّف 

ياقات هر أبداً في بنية السطح أو في سه ال يظَصوتّي، لكنَّ  تَأثيرله  تَْمثيلْصوات، ُجْزء من ِعْلم األَ في 

 هميَّة. ريحة الوَ ُمقَيَّدة؛ كما تدعى بالشَّ 

given: dayîn . ُمْعطَى 

ياق اللَغِوّي السابِق، بينما لم ات التي قدَّ َمْعلُومعطى" إلى ال"المُ  يُشيرُ  ات َمْعلُومال تُقدَّممها بالفِْعل الس 

داِخل َوْحَدة النَْغمة:  اً علنة نسبيَّ عطاة غير مُ ات المُ َمْعلُومة"، كما يوحي اِْسمها. عادةً ما تكون الَجديد"ال

، لكن الِعباَرة (س: ما الذي تنظر إليه؟ ج: أنا أتأمل في كتاب ما )على َسبيِل الِمثاِل، في التََسْلُسل

ياق أنَّ (في س: ماذا تفعلين؟ ج: أبحُث في كتاب)عطاة؛ األخيرة مُ  الُجْزء األول فقط من  ، يُظهر الس 

م.   الُجْملَة قد قُد 

Glagolitic script: nivîska Glagolîtî . النَّص  الغالغويتي 
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لتسجيل  ،اليوناني للسالف )كيرل(، في القرن التاسع الذي وضعه الُمبش رُ  ةاألبجدي ظاُم الِكتابَةنِ 

 ( ال تشبه تلك الَمْوجودة في النص  اً ْقريبوليتي )تَ النُصوص في الكنيسة القديمة السالفيَّة. ِخطابات الغالغ

 السيريليَّ التي حلَّت محّل النص  الغالغوليتي في القرون التي تلت ذلك.

glide: şemitandin . اِْنِزالقي 

وتيَّات لإلشارة إلى َصوت   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وتيَّةُ  ك األَْعضاءُ تتحرَّ  َحيثُ اِْنتِقالي  في الصَّ باِت جاه  الصَّ

صف النَْغمة التي تنطوي على تغيير ح لوَ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ التَْنغيم،  ِدراسةالَمفِصل أو يبتعُد عنه. في 

 النَْغمة من الصعود أو الهبوط. ُمْستوى

global : cîhanî . gerdonî . عالمي   

من القَواِعد  في أوائل السبعينيَّات لإلشارة إلى نَْوع   التحويليّة ٌح اُْستَْخدم في النَظريَّة التَّْوليديَّةُمْصطَلَ 

. فالقَواِعد العالميَّة )أو "القيود الُمْشتَقة ااِلْشتِقاقاتلة، أو أَْجزاء من )العالميَّة( يمتد  فوق ااِلْشتِقاقات الكامِ 

: فهي تحّدُد شروط اً يليَّة، كما هو َمْفهوم تَقليديَّ العالميَّة"( تتناقض مع القَواِعد الفوقيَّة والقَواِعد التَْحو

ت َموضوعات عديدة لَ ل  جاورة. حُ د الُمقابِلة في عالمات الِعباَرات غير المُ قَ الَشكل الجيد للتكوينات في العُ 

ْصوات، والبِناء، والدَّالالت في هذه الشروط )على َسبيِل الِمثاِل، اِْتفِاق الحالَة، األَْشكال ِعْلم األَ في 

 د عليها، وضع النبر الُمتَناقِض(.تعاقَ المُ 

global rules: rêzên cîhanî (gerdonî) . قَواِعٌد عالميَّة 

َمت القَواِعُد  ها أنَ  َحيثُ ااِلْشتِقاقات من  ن صحةَ . تضمَّ G.Lakoff الكوف عندالالت التَّْوليد في دالتي قُد 

ة من الُجْملَة. ها ُمْشتَقَ كلَّ  الَشَجرة الُمجاورة في التَاِريخ التَْحويلي فحسب، بل أنَّ  ق بُمَخطَّطاتِ ال تتعلَّ 

من ااِلْشتِقاقات، وال يُْمِكن  أَْجزاء  تد  إلى اِْشتِقاقات كاملة، أو بَْعض القَواِعد النَْحِويّة ذات طابع عالمي؛ تم

 حليَّة. ذكرها )إن وجدت( من خالل العمليَّات المَ 

gloss: zelalkirin . توضيح . لَمعان 

 أو) السطور بين فهو تعليقخطوطات القديمة لَمقاِطع غير َمْفهومة في النص  أو ترجمتها. المَ عات بَ تَ 

ر أو ناسخ بواسطة نصٍّ  إلى يضاف ما عادة صعبة، شرح لعبارة  أو لكلمة تفسير أو( الهوامش  محر 

 الهامش، في يظهر قد لكنه ،"السطور بين اللمعان" باسم يُعرف النّص، أسطر بين وضعه . عند الحق

تَْمييز بين  ثَمَّةعلى َمكان التَْوضيح،  اً اعتماد .عاً موسَّ  تعليقاً  يشك ل وقد ملحق، في أو كحاشية، أو

ياقيَّة. إنَ  ة في رؤى مهمَّ  أعطىالبَْحث اللَغِوّي  اللمسات البينيَّة، واللمسات الهامشيَّة، واللمسات الس 

 ُمْعَجم.ِعْلم المرحلة قَْبَل  عّدهيُْمِكن ، التَاِريخ اللَغِوّي والثقافي

glosseme : glosseme dilbir(xwînexwezayî) . ُكلوسيم 
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 َصوتيَّة ذات َمْعنى. َوْحَدة   أْصَغرُ 

glossematics: glossematîk . دَّاللة التوضيحي(ِعْلم ال ) ماتيكيَّةُغلوس  

(، 2691-2766يلمسلف )لويس ه  L.Hjelmslevاللَُغة في الدنمارك، من أبرزهم   ُعلماءُ رها طوَّ 

"، glossematicsح "ُمْصطَلَ بـ "دائرة كوبنهاغن اللَغِويَّة".  يُسمَّىهي النَظريَّة اللَغِويَّة البِْنيَِويَّة لما 

أَْشكال أكثر  تَْحديد( ل2639صيغت هذه النظرية )في عام  ."glossemesمن  ُمركبَّة" أنَّها يعني

بأفكار دي سوسير،  ماتيَّةرت الجلوسْنيَِويَّة(. تأَثَّ َمْدَرَسة براغ )البِ  السيمااللَغِويَّات البِْنيَِويَّة، و فيتَقليديَّة 

والثاُلثينيَّات اشتغلت هذه الجماعة ببحث لَُغة العلم ووضع  رت بحلقة فيينا، ففي العشرينيَّاتكما تأَثَّ 

في  لها فضالً  فَْلَسفيَّة للَُغة، بيد أنَّ  لُغات َشكليَّة وأَْشكال للحساب الَمْنِطقي، وحصر الفَْلَسفة في مَشكالت  

يلمسليف همة لنَظريَّة العلم ومنهجيته. طالب فيها الرياضي، وتَعميق المعارف القيَّ َمْنِطق ِعْلم التأسيس 

 إَمكانيَّة تَْطبيقها. فيوالالتناقض الَشكلي واستغالل النَظريَّة  تِقاق )ااِلْستِْنباط( الرياضيّ بإَمكانيَّة ااِلشْ 

glossogenetics: glosogenetîk (gînîknasiya şîrovekarî)  ُوضيحّي .ِوراثة التَّ ال ِعْلم  

رها، سواء أكان عند الطفل أصول اللَُغة وت ِدراسةارة إلى أحياناً في اللَغِويَّات لإلش يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  طَو 

ِعْلم نسان، ِعْلم اإلحياء، ِعْلم األ، من ذلك الُعلُومة واسعة من َمْجموعفي الِجْنس البشري. يشمل  مأ

 حياء، وكذلك اللِسانيَّات.ِعْلم األعصاب وِعْلم األسيميائيَّة، ِعْلم النَّْفس، ال

glossolalia: glossolalia . ِخطاٌب أْجَوف 

 ُمْختَلَف ين لإلشارة إلى ظاِهرة "التكل م باأللسنة"، كما يمارسها أَْعضاءُ اللَغِوي ٌح يَْستَْخدمه بَْعضُ ُمْصطَلَ 

سمي يختلف تمام هاهَْيَكل الجماعات الدينيَّة. إنَّ  عن اللُغات العاديَّة، كونه أبسط وأكثر  اً اللَغِوّي الرَّ

ها غير يعب ُر عن لَُغة حقيقيَّة ولكنَّ  الُمتََحد ثَ  إلى أنَّ  تُشيرُ عاءات التي تِْكراراً )على الرغم من االدّ 

 معروفة(. 

glottal: glottal (qirrik) . )َحْنَجري)ِمْزماري 

وتيَّة أي الِمْزمار، فاهتزاز الِحبالِ  هَواءق التدفُ  عرقلةُ بَمْعنى َحْنَجري(.  glõttis)إغريقيَّة   في القناة الصَّ

وتيَّة قد يتوقّ  ته. ، أو انخفاض مفاجئ في كثافته أو شدّ ُمْنَخفِض ُمَعدَّلظم مع نتَ ف أو يصبح غير مُ الصَّ

 فهو ساِكن فموي بدون الخروج من األَْنف.

glottal closure: girtina qirrikê .    غالق الِمْزمارياإل

 اً. مثل: أوه، آه.نتج َصوتاً ِمْزماريَّ يُ وفتحه األَْصوات اللَغِويَّة. إغالق الِمْزمار  إغالق الِمْزمار في تَْشكيلِ 

glottal stop: rawestandina qirrikê .   ٌِمْزماري . اِْنفجاريّ  تَوقُف  



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
259 
 

 إغالق الِمْزمار وفتحه. من خاللف ق  التوَ 

glottalic: qirrikî .  ِّمْزماريّ  . َحْنَجري 

 الخلوي. هَواءنة مع آليَّة تيار الار. األَْصوات المتكو  اإلشارة إلى الِمْزم

glottalization: qirrikirin(glottalization) . َمْهموز . َحْنَجريَة 

ر فتح لوي. إذا تأخَّ هَ لَ  ف  ، والسيما عند توقّ اً ُمتَزاِمن اً لُهويَّ  اً انقباض نُ ألي تَْعبير يتضمَّ  ٌح عامٌ ُمْصطَلَ 

وت، يتم   نتَُج هذه األَْصوات، في أثناء إغالق . تَ ُمْختَلَفَصوت  تَأثيرإنشاء  الِمْزمار بعد إطالق الصَّ

. كما هي هَواءلق الفي الفم أو البُْلعوم، ثم يط هَواءال يُضَعطمن الرئتين.  ُمباِشر   ل  الِمْزمار، بدون تدخ  

 .[s]، [’t]، [’ p] الحال في

glottis: kirkirîka qirrikê. kerkerîk  . فَوهةُ الَحْنجرة . الِمْزمار 

وتيَّة في الَحْنَجرة. يحد   glõttis)إغريقيَّة   د عمل الِمْزمار عند بَمْعنى َحْنَجري(. فجوةٌ بين الِحبال الصَّ

وت.  إصدار الصَّ

glottochronology: dîroka zimanê hejmarî (kerkerîk) .التَاِريخ اللَغِوّي اإِلْحصائي   

لَُغة، لإلشارة إلى تقدير مدى اِْختاِلف اللُغات ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى لَُغة(.  glotta)إغريقيَّة  

ْحقيق التَّ  أنَّ  M. Swadeshلة بين اللُغات أو تباعدها. أسسه َدَرَجة الصِ  تَْحديدُمْشتََرك، و  عن َمْصَدر  

 فُ عرَ ْستِخدام تقنيَّة تُ ااً باِْستِخدام األساليب اإِلْحصائيَّة. فمن خالل ِفي الُمْفَردات قابلة للُمقاَرنة تَاِريخيَّ 

اِلْفتِراضيَّة ببَْعض لة اذات الص   إلى أي مدى تتشارك اللُغاتُ  ، يَْدُرس المرءُ lexicostatisticsباِْسم 

 جدل. النَظريَّة وطُُرقها الُمْستَْخدمة الَمْحدودة، كانت مثارُ  الَكلِمات األساسيَّة. إنَّ 

تنقين المع ُعلماءالمخزون الُمْعَجمي. بحسب ال ِدراسةاعتمدت الِدراسات اإِلْحصائيَّة على 

قة بالحياة اليوميَّة، وتكون تعل  أساسي من الَكلِمات المُ  تنطوي على مخزون   ،للمقوالت األنثروبولوجيَّة

من هذه الَكلِمات،  ؤث رات الخاِرجيَّة. ويقوم الدارسون بعزل عدد  أقدر على مقاومة التََّغي ر التَاِريخي والمُ 

 ي يشترك فيها كل  ثم يشرعون في الُمقاَرنة بين اللُغات، الستخراج الن ْسبِة المئويَّة للَكلِمات األساسيَّة الت

 ثورةُض الباحثين نتائج هذه الدراسات بأنها بع اعتبر .ِدراسةللُغات التي هي َموضوع الَزْوجين من ا

 . لغةِعْلم الفي 

(GLOW): Generative Linguists of the Old World : zanyariyên  helbirînî di 

cihana kevin de . GLOW .  ٌديم م القَ وليديين في العالِ اللغويين التَ  لعبارةِ  اِْختِصار  
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ة. في ُمْختَلَف في مراكز جامعيَّةاً لسبعينيَّات، والتي تجتمع سنويَّ أنشأها اللَغِويّون األوروبيون في أواخر ا

الحد   جبَرنامَ م وك  لزمة للتحنحو النَظريَّة المُ  ثمَّ ِوجهَت، وسَّعةْتباع النَظريَّة القياسيَّة المُ أ وحدَّتاألصل 

  .األدنى

gnomic: nihoke . الُمضاِرُع االعتيادي 

عب ُر عن الحقائق "األبديَّة" أو "الخالدة" )مثل الثلج (. الجانُب اللَْفظي الذي يُ gnome)إغريقيَّة  

 . ة على العادةلَّ أو الدا ة فَْرعيَّة من األفعال التِْكراريَّةَمْجموع تضمَّنكما يَ األبيض(، 

goal: armanc . mebest . الهََدف 

ر بفعل إلى الكيان الذي يتأَثَّ  يُشيرُ من التَْحليل النَْحِوّي لُجْملَة:  ين كُجْزء  ٌح يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويُمْصطَلَ 

" من اً ة للَمْعنى، يأخذ الكياُن "مسار. في النَّظَريَّات المحليَّ فاز فريقنا بالبطولة، على َسبيِل الِمثاِل، ما

 إلى الَمكان الذي يتحّرك فيه الشيء.  يُشيرُ هََدف". في حالَة القَواِعد، الَمْصَدر" إلى "ال"

God’s truth: rastiya Xwedê .  َقيقةُ حح  

لَغِوّي  صيغت في الخمسينيَّات من القرن العشرين لتَْمييز حالة واحدة من حالتين متطرفتين لعقل   ِعباَرةٌ 

للَُغة بنية  ع أنَّ "حقيقة ح" من بيانات التَوق   ويانات اللَغِويَّة. يقترب لَغِويّ للب اً اِْفتِراضي يضع وصف

، اً وُمتسق اً ليل الخاّص بالَمْنِطق َمْنِطقيَّ "حقيقيَّة" تنتظر الكشف عنها. ااِلْفتِراض هو إذا كان إِْجراء التَحْ 

 من البيانات نفسها. اً فسيظهر نفس الوصف دائم

Gougenheim. Georges : Gougenheim. Georg . جورج غوغنيم 

( مثّل االتجاه الوظيفي عبر تطبيق بحوثه على قواعد اللغة الفرنسية. عمد غوغنيم عبر 2622-2680)

بحوثه المفرداتية إلى جرد المفردات األساسية األكثر استعماالً وشيوعاً في عمليات التواصل اليومية 

 بحسب درجة تواترها وظهورها في الخطاب اليومي.ترتيبها في جداول ب، ثم الفرنسيينبين 

govern: birêvebirin . عاِمل 

ْبط النَْحِوّي  َعمليَّةْحليِل النَْحِوّي لإلشارة إلى في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) ب َكلِمة واحدة تتطلَّ  َحيثُ الرَّ

 َشكالً مورفولوجياً ُمَعيّنا لَكلِمة )أو ِصنف( آخر. 

على ما إذا كان لها  اً كم اعتمادالقاِعدة محكومة أو غير خاضعة للحُ  القَواِعد النَْحِويّة، يقال إنَّ ( في 0)

 اِْستِثناءات لَغِويّة أم ال. 
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ُجْملَة اِْسميَّة( التي  كم هي البنية الدنيا )ِعباَرة أوالح فِئة، تكون الربط العاملي( فيما يتعلق بنَظريَّة 3)

، في حاالت N ،V ،A ،Pهي  X َحيثُ ، Yاإلدارة لـ  فِئةهي  Xتحصل ضمنها َعالقَات ااِلْرتِباط. 

 فحسب. Yو  Xهيمنة 

م" في م" أو "تتحك  بعيَّة، التي "تحكُ قدة الخارقة في َشَجرة التَ م إلى العُ الحاكِ  يُشيرُ ( في قَواِعد التبعيَّة، 4)

 العقد "التابِعة".ة من َمْجموع

governing category: debaşkirina rêveberiyê . الَعَمل فِئة  

ْبط التي يجب أن يكون لل ْبط  َضميرالَمجاُل النَْحِوّي في نَظريَِّة الرَّ الالَعْكسي فيها سابِقة. في نَظريَّة الرَّ

فلتشومسكي، العاملي   فِئةهي ال Y (= NP , S)ْقريبي لـ ت تقدير   ها أولُ أنَ  Xقدة مة لعُ الحاكِ  فِئةال تُعرَّ

 ، و َموضوع. X، وحاكم Xعلى  تَْحتَويالدنيا التي  فِئةهي ال Y، إذا كانت Xمة لـ الحاكِ 

government: rêvebirî . deselatdarêtî  العاِمُل النَْحِوّي.     

ْرفي  ُمَحّددةٌ  خاّصيَّةٌ  د اإلدراك الصَّ من األفعال، والصفات، وحروف الجر، أو األَْسماء التي تحد 

مع األفعال التي  خاصٍّ  ل النحوي" بَشكل  ح "العامِ ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ حالَة( من الَعناِصر التابِعة. )والسيما ال

تستند ة )العبور(. عديَّ ل العابرة والمُ التكافؤ فيها هو الِمْعيار األساسي للتَْمييز بين األفعا يكون اِْختاِلفُ 

 تَْحديد أن يكونَ  ة. ويُْمِكن أيضاً ُمْختَلَفكم الالوظائف النَْحِويّة للَعناِصر الُمصاِحبة للفعل إلى حاالت الحُ 

 مات جينيَّة أو جرثوميَّة، وحروف الجر . الحالَة عن طَريق سِ 

government phonology: dengzaniya rêvebirîyê .  َْصواِت العاِملةِعْلم األ  

م َمْرَكزيَّ  د  عطي يُ ْصوات غير الخَ ِعْلم األَ من  أُنموَذجٌ  مسك بين لة تَ تماثِ اً. َعالقَة ث نائيَّة غير مُ َمْفهوم التَّحك 

 ( Government and Binding theory)للتفاصيل ينظر في األسفل .َمفصلين حركييَن

government theory: dîmaneya rêveberîyê )kirdar) . نَظريَّةُ العاِمل 

. َمْبدأها األساسي هو َمْبدأ الفئتين الفارغتين، الربط العامليلنَظريَّة من النَّظَريَّات )الفَْرعيَّة( واحدة 

من خاللها الحركة عن طَريق اشتراط بأن ترتبط اآلثار  ثَ تحديقيّد المواقِف التي يُْمِكن أن والذي 

)للتفاصيل ينظر في ذات فهرسة ُمْشتََركة )سابِقا لها(. فِئةُمْعَجميَّة أو  فِئة( إما بتُنَظَّموثيقًا )أو  اِْرتِباطاً 

 .(Government and Binding theoryاألسفل 

Government and Binding theory:dîmaneya rêvebirî û bihevgirêdan والَرْبط نَظريَّةُ العاِمل  

 نعوم رهاطوّ  التي التحويلية القواعد تقليد في النحو قواعد بنية وعبارة الجملة بناء نظريةُ  هي

 تنقيحها تمَّ  ، السابقة لنظرياته جذرية مراجعة هي النظرية هذه. الثمانينيات في رئيسي بشكل تشومسكي

 في عوامل ثالثة وآخرها ، الالحقة األوراق من والعديد، ( 2661) األدنى الحد   بَرناَمج في الحقاً 
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 فقد ، تشومسكي يكتبها لم التي حول هذه النظرية مؤلفات وجود من الرغم على(. 0221) اللغة تصميم

 .البحث أعمال جدول وضع في تشومسكي أوراق على العثور تم

 قابلة مجردة نحوية عالقة وهي ،العامل: للنظرية مركزيتين فرعيتين نظريتين إلى االسم يُشيرُ 

 مع رئيسي بشكل تتعامل والتي ، وملزمة ؛ الحالة تخصيص على ، أخرى أشياء بين من للتطبيق،

 إلى تستند التي األولى النظرية هي GB كانت. فيها يشاركون التي والتعبيرات الضمائر بين العالقات

 .األدنى الحدّ  بَرناَمجل الالحقة التطورات وراءأيضاً  يكمن والذي ، للغة والمعلمات المبادئ نموذج

م. ااِلْختاِلفات األساسيَّة في ( حول التَّ 2672في محاضرات تشومسكي ) النَْحِويّةِ  في القَواِعدِ  عٌ نَوّ ت حك 

هذه النَظريَّة هي نََمطيَّة التَْركيب اللَغِوّي والقيود المفروضة على العمليَّات النَْحِويّة، ال سيما نَظريَّة 

م وَمْبدأ ال ْبط، ونَظريَّة التحك   غة.رِ الفا فِئةالرَّ

ة المطاف من نحدر من النَظريَّة القياسيَّة الموسَّعة وفي نِهايَ أُنموَذج من القَواِعد النَْحِويّة، مُ 

ات أساسيَّة للبنية: البنية على ثالثة مستوي تَْحتَويالُجَمل  ليَّة الكالسيكيَّة. يُفترض أنَّ يالقَواِعد التََّحو

، Dمن البنية  Sوَشكل َمْنِطقي. تشتق البنية  S-structureوالبنية السطحيَّة  D-structureالَعميقة 

، من خالل تَْحويل واحد، تحريك ألفا، وهو ما يعني S-structureوالَشكل الَمْنِطقي من البنية السطحيَّة 

 ، نَظريَّة ثيتا،X-barبالضرورة نقل أي شيء في أي َمكان. النَّظَريَّات الفَْرعيَّة الرئيسيَّة هي نَظريَّة 

ْبط، نَظريَّة اإلحاطة، نَظريَّة التحكّ  بها هذه  تَفاُعلم. وبَسبب الطَريقة التي تنَظريَّة الحالَة، نَظريَّة الرَّ

نفس َمباِدئ  أنَّ  GBأنصار  رىها نَظريَّة "ِمْعياريَّة". يعادة على أنَّ  GBف النَّظَريَّات الفَْرعيَّة، يوصَ 

ة. ُمْختَلَفلاً في اللُغات اُمْختَلَفَشكالً  ها يُْمِكن أن تتخذَ على الرغم من أنَّ بِناء الُجْملَة تعمل في جميع اللُغات، 

 لمات".عْ "الَمباِدئ والمَ  ه نهجُ على أنَّ  GBما يشار إلى  اً لهذا الَسبب، غالب

governor: parêzer . العاِمل . الحامي 

قَواِعد التبعيَّة(، هو ُعْنُصر "األداء" الذي تعتمد عليه في بَْعض النَّظَريَّات النَْحِويّة )على َسبيِل الِمثاِل، 

نات األخرى.  الُمَكو 

gradable complementaries: temamkirina gavgav(nirxên).  َدريجيَّةْكميليَّةٌ تَ ت  

مع ها ُمْفَردة ألنَّ  اً ، نظرCruse (1980)ليَّة( سميت من قِبَل تكامُ المن التَْعبيراِت التكميليَّة ) فِئة

جاتها م تَْعبيرات غير المتَجانُسة، تقسَّ نظيفة ُمقابِل القذرة، وعلى النقيض من الال، على َسبيِل الِمثاِل، تََدر 

الُمكم الُت القابلة للتقدير الَمجال الَمفاهيمي إلى جزئين ُمنفَِصلين. البدَّ من فهم البرامج التكميليَّة القابلة 

 للتقدير . آمنة ُمقابِل خطيرة.

gradability: gavgavî (nirxênî) . )ج  قابِل للتَّقدير)للتََدر 
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في قَواِعد اللَُغة ومعاني الدَّاللة لإلشارة إلى تَْحليل الَعالقَة الحسابيَّة بين البنود  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

حات القابلة للتقدير ُمْصطَلَ الدَّاللة، من األفضل تَْوضيح ِعْلم الإَمكانيَّة الُمقاَرنة. في  َحيثُ الُمْعَجميَّة من 

حات غير القابلة ُمْصطَلَ يُْمِكن تَْوضيح ال .حو: الكبيرة / الصغيرة، العالية / الُمْنَخفِضةل األضداد، نبمث  

ح لإلشارة إلى ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ للتَْجِزئة بواسطة عازب / متَزْوج، شمال / جنوب، إلخ. في القَواِعد، 

الِمثاِل.  ة من التَْعديل النَْحِوّي، والتي يُْمِكن اِْستِخدامها كمعايير لمعاني الُمقاَرنة، على َسبيلِ ُمْختَلَف أَْنواع  

 . . .كثيراً  / قَليالً جداً / 

gradation: pîvane. gavgavkirin . ج  تََدر 

ْعبير عن درجات في التَّ ( في قَواِعد اللَُغة، الَعالقَة بين أَْشكال الصفات أو األحوال عندما تُْستَْخدم 2)

 . (من أكبر وأْصَغر ومساواة)الُمقاَرنة. 

ة للجذر، لّ اِْختاِلفات في حروف العِ ن أَْشكال الفِْعل القائمة على ( في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، الَعالقَة بي0) 

 .(كما في الغناء، غنى، يغني)

ج( لَفُمْختَ درجات إلى  تُشيرُ الدَّالليَّة التي  فِئة( ال3) ج اة )أي تََدر  لُمْمتَلِكات أو الحالَة. أهم وسائل التََدر 

 وبَْعض األحوال )سريع، أسرع، األسرع(.)التفضيلية(، هي درجات الُمقاَرنة والصفات الفائقة 

gradience: pîvane . ج  ُمتََدر 

ال توجد ُحدود واضحة بين  َحيثُ  ،ين لإلشارة إلى مناطق اللَُغةاللَغِوي يَْستَْخدمه بَْعضُ  حٌ ُمْصطَلَ 

وتيَّة الواضحة أمثلة واضحة )مثل  رُ ات الفِئات التَْحليليَّة. توف  َمْجموع ة التناقضات َمْجموعالحالَة الصَّ

دَّاللة )كما ِعْلم الفي  اً أيض َمْوجودٌ  حَ ُمْصطَلَ رتفعة(، لكن الة والمُ ة بين أَْنماط السقوط المتصاِعدلحتمَ المُ 

حات األلوان أو الُمتضادات القابلة للتقدير( والقَواِعد النَْحِويّة ُمْصطَلَ ة، مثل الحالَة الُمْستَِمرّ  ِدراسةفي 

 .(ال تكون الُحدود بين فصول الَكلِمات واضحة المعالم َحيثُ )

gradual: pîvanî . تَْدريجي 

التدريجي يعني الَدَرَجة  براغ، التضادُ َمْدَرَسة لْصوات ِعْلم األَ ف بها في عترَ هناك نَْوع من التضاد المُ 

ج بوجود المُ  ق التضادُ ف على درجات ااِلْختاِلف في اللَُغة بحسب ِمْقياس ما. يتحقَ فيها التعر   التي يتم   تََدر 

فَة ذاتها في الفو فَة الطول للّصائِت الطويل ُمقابِل الّصائِت القصير. نيمين بَدَرَجة متفاوتة. مثل: صِ الص 

 ي إلى تغيير الَمْعنى. سرة واإلمالة. فالتغيير ال يؤدّ و الك

grammar: rêziman. )النَّْحّو)القَواِعد 

ة كبيرة من َمْجموعَمْرَكزي في اللِسانيَّات، يشمل  حٌ ُمْصطَلَ بَمْعنى حرف(.  gramma) إغريقيَّة 

ةالظواهر،   ِعدَّة أَْنواع من القَواِعد. ثَمَّ
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ة من المواقِف واألساليب التي َمْجموعلتلخيص  "القَواِعد التَقليديَّة" هي محاولةٌ  ِعباَرةُ 

إلى  يُشيرُ التَقليدي،  حَ ُمْصطَلَ النَْحِويّة. وبالتالي، فإن ال ِدراسةُعثِرعليها في عصر ما قَْبَل اللَُغة من ال

والقَواِعد النَْحِويّة المدرسيَّة في القرن الثامن اليوناني النحو الروماني و لعديد من الفترات، مثل النَْحوِ ا

 عشر والتاسع عشر، في أوروبا وأمريكا.

( عند دي سوسور، أساسي لجميع langueيَّة بَمْعنى لِسان)هَْيَكلظام من القَواِعد الالقَواِعد كن

ما هي َمْوجودة في َعي نَة من للَُغة ك منهجيٌ  القَواِعد الوصفيَّة هي وصفٌ هم. عمليَّات اإلنتاج اللَغِوّي والفَ 

 القَواِعد النَْحِويّة في القرن العشرين. ِدراسةدين، من مثل ان ُمَحدَ الَكالم أو الِكتابَة. في َمكان وزم

ل الكفاءة اللَغِويَّة )الكفاءة ُمقابِل مث  يُ  قَواِعد النحو كنَظريَّة اللَُغة، والقَواِعد التَْحويليَّة كأُنموَذج  

طحيَّة"، "القَواِعد السَّ يقة" واللغوي أفكار التَْمييز بين "القَواِعد النَْحِويّة الَعم يشمُل التحليلُ األداء(. 

 .…"الَعالقَات النَْحِويّة"  ِدراسةوَمْفهوم "الفِئات النَْحِويّة" و "الَمْعنى النَْحِوّي"، و

م ألغراض التَْعليم أو تعل   اً ة خصيصمصمَّ وهناك القَواِعد التَْعليميَّة أو التدريسيَّة هي قَواِعد مُ 

 ة وعي الَشْخص باللَُغة األم.لَُغة )أجنبيَّة(، أو لتنمي

grammar translation method: rêbaza wergera rêzimanê . َمْنهَُج تَْرَجَمة النَّْحو 

اللَُغة اليونانيَّة  ِدراسةالُمْستَْخدمة لالطَريقةُ التَقليديَّةُ لتَْعليم اللَُغة األجنبيَّة الُمستندة إلى الت قنيَّات  

تها ومن اتها ومورفولوجياتَْركيب ِدراسةأساسي من خالل  لَُغة األجنبيَّة بَشكل  ِعْلم الت يتم   َحيثُ والالتينيَّة، 

اِْكتِساب مهارات ركيز على خالل التَْرَجَمة من اللَُغة األم إلى اللَُغة األجنبيَّة والَعْكس بالَعْكس. ينصب  التَّ 

طَريقة التَْرَجَمة النَْحِويّة، التي سيطرت على تَْعليم  النُصوص األدبيَّة. إنَّ  قِراءةوالِكتابَة بهََدف  قِراءةال

في مناهج تدريس اللَُغة  َمْحدود   دور  ب لم تقُم إالاللَُغة األجنبيَّة منذ ما يقرب من قرن حتى األربعينيَّات، 

 ة الحاليَّة.الثاني

 grammatical alternation: gorrankariya rêzimanê .  ّالتَّنَاوب  النَْحِوي 

وتّي الجرماني  K.Vernerصيغت شروط هذا التغيير من قِبَل  ل الصَّ )قانون فيرنر( كاِْستِثناء من التََّحو 

ل الناتِ حاِْسماً في اً ريَّة. لعبت َكلِمة اللهجة دورفقاً لهذه النَظ)قانون جريم(؛ وَ  ف وق  التَّ  ج عن نقاطِ التََّحو 

هّماً، وال سيما في تصريف مُ  اً النَْحِوّي دور الهنديَّة األوروبيَّة )َصوت ال َصوت له(. يلعب التَّناوبُ 

 األفعال القويَّة. ومع ذلك، قُضي على هذا التغيير في اللهجات الحديثة من خالل القياس.

grammatical category: debaşkirina rêzimanî . النَْحِويّة فِئةال  

دات اللَغِويَّة التي يعتمد نَْوعها ونِطاقها وعددها على اللَُغة حْ التَْجريديَّة للوَ  فِئة(. الkatēgoría)إغريقيَّة  

فِئات )أ( ال :ةدمة. تُستخَدم الفِئات التاليصف والنَظريَّة النَْحِويّة الُمْستَخْ الُمَحّددة وُمْستوى الوَ 

من الَكالم و / أو جوانبها النَْحِويّة، أي نَْوع من  ْجزاء  ألَ شمل قَواِعد النحو التَقليديَّة المورفولوجيَّة، التي ت
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وت والمزاج والَشْخص، والعدد مع األفعال. )ب( الِجْنس والحالَة والعَ  دد مع األَْسماء؛ الجانب والصَّ

نات و الَخصائِص. في إطار البِْنيَِويَّة، تكون الفِئات اللَغِويَّة / الُمَكوّ لَعناِصر من ا فِئةالفِئات النَْحِويّة: 

ياق ُمَعيّن مع الحفاظ على النَْحِويّة. في ِكن اِْستِْبدالها بحريَّة في سالنَْحِويّة هي التَْعبيرات اللَغِويَّة التي يُمْ 

ْعبيرات التي يُْمِكن أن تشغَل مواقِع ي لفِئات التَّ ح للفِئات التأسيسيَّة، أُمْصطَلَ القَواِعد التَْحويليَّة، هو 

َمْحدود من الفِئات األساسيَّة  الة النَْحِويّة(. )ج( الفِئات الَمْنِطقيَّة، يحتفظ بعدد  يَّة ُمَعيّنة في الُجْملَة )الدَّ هَْيَكل

 إلى عدد َمْحدود يتوافق مع فِئات الَمْنِطق . 

grammaticality: rêzimanî . النَْحِويّة 

( لإلشارة إلى صحة أَْشكال التَْعبير في اللُغات الطَبيعيَّة. ال يُْمِكن 2691ح صاغه تشومسكي )ُمْصطَلَ 

 إثبات النَْحِويّة عن طَريق الُمالَحظة الُمباِشرة أو بالترّدد اإِلْحصائي.

grammaticalization: rêzmankirin . التَّْقعيد 

 ُمْعَجميَّةً  َوْحَدةً  تغيير لَغِوّي، إذ أنَّ  َعمليَّة، لإلشارة إلى Meillet  (1912)ماييهح الذي صاغه ُمْصطَلَ ال

اختفاء تدريجي للقطاعات  َعمليَّة. يرافق هذه النَْحِويّة تابِعة فِئةعلى َوظيفة اً تحصل تدريجيَّ  ُمْستَقِلةً 

وتيَّة )ِميزة قطعيَّة، ِميزة  وتيَّة فوق الصَّ ة، فإن اِْستِْنتاجه الُمْطلََق (؛ وكقاِعدة عامَّ فوقطعيَّةوالس مات الصَّ

 هو "عدم وجود ُمْحتَوى َصوتّي".

granularity: toxim . ُحبَيبات 

قةبَمْعنى بِ  granum)التينيَّة   هي ُمَحّددة في التوصيف اللَغِوّي للحالَة.  ذرة(. َدَرَجة الخشونة أو الد 

، ولكن يُْمِكن رفعها، أو جعلها أكثر دقة )بالقيمة الدقيقة(، أو خفضها، أو  اً سبقمُ  بنَْوع  ُمَعيّن من النَّص 

 (، مع بَْعض التَْعبيرات. اً ة )تَّْقريبدقّ  جعلها أقلَّ 

graph: dîyagram .  َيانيَرْسٌم ب  

ين لإلشارة إلى أْصَغر ُجْزء يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِوي حٌ ُمْصطَلَ ( 2بَمْعنى ِكتابَة(.  gráphein)إغريقيَّة  

وتيَّات. ِعْلم المن الِكتابَة أو الطباعة، مشابه لَمْفهوم الفونيم في  رد في ُجْزء  ُمنفِ   صَّ

تعيين  يتم   َحيثُ ، Sة َمْجموعالهندسي للَعالقَة ذات الَمكانين والُمَحّددة بواسطة  تَْمثيلال تَْحديد ( يتم   0

ها فروع. على َسبيِل من خالل الَعالقَة، على أنَّ  تَُحدَّدكُعقد وَوصالت بين الُعقد، والتي  Sَعناِصر 

وتيَّة أو المورفولوجيَّة أو النَْحِويّة في الهياكِ  لُ الِمثاِل، الرسم البياني الَشَجري الذي يمث    لَُغة. ِعْلم الل الصَّ

grapheme: grafeme . الَحْرفيَّة 
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ظام الِكتابَة. في زة لنِ دات الُمِميَّ حْ أْصَغر الوَ  )الحرفيّة(يَّةاألبجدوحدة ِكتابِيَّة. إذ تُعد  الحروف  أْصَغرُ 

 اإلشارات ِدراسة تُسمَّى الفونيمات.  تَْمثيلْقريبيَّة َمْكتوبة لالحروف رسمة تَ  د  أنظمة الِكتابَة األبجديَّة، تع

 ط".خطوِعْلم ال" أو" الجرافيم" اللغة في الرسومية

graphemics: grafemîk .  الِكتابَة ِدراسةعلُم   

في التَْعبير الخطي عن القَواِعد الُمْستَْخدمة  َحيثُ ة في اللُغات من ُمْختَلَفنظم الِكتابَة ال ِدراسةيتناول 

لبيان الفروق بين تَْحليل ، وذلك graphemicالجرافيم  تُسمَّىيَْستَْخدم هذا العلُم َوْحَدةً تَْحليليَّةً الَكالم، 

ظام الِكتابَة أو أنظمة الِكتابَة الخاّصة زة لنِ دات الُمِميَّ حْ الوَ  ِدراسةاللَُغة الَمْكتوبة واللَُغة الَمْنطُوقة. يقوم ب

طبعيَّة. تُْستَْخدم بخط اليد أو مَ  َمْكتوبة   عن نُصوص   ِعباَرةٌ  ِدراسةال (. َموضوعُ graphemeبلَُغة ُمَعيّنة )

ِدراسات جرافيك بالَدَرَجة األولى كأساس للمعايير اإلرشاديَّة الُمَحّددة، والُمقاَرنة بين اللَُغة الَمْنطُوقة 

رموز النُصوص التَاِريخيَّة، فضالً عن نقل أنظمة الِكتابَة إلى األنظمة المحوسبة في  والَمْكتوبة، وفكّ 

 اللَغِويَّات الحاسوبيَّة.

graphetics: nivîsnasî (nivîs sazî). َخطَّاطة 

طبعيَّة. ة من الجوانب الفرديَّة وااِلْجتِماعيَّة والتَاِريخيَّة أو المَ ُمْختَلَفسخ اليَْدُرس أنظمة الِكتابَة والنُ 

رموز أنظمة الِكتابَة التَاِريخيَّة(، والطباعة، وتَْعليم  جرافيك في تقويم الكتب )= فكّ ِعْلم ال يُْستَْخدمُ 

ِعْلم اليد وَخصائِص الَشْخصيَّة(، و الَعالقَة بين خطّ  ِدراسةالخط )=  ِدراسةوالِكتابَة، وكذلك  قِراءةال

 الِكتابَة اليدويَّة في القضايا الجنائيَّة (. تَْحديدرسم البياني )= ال

لُمْحتَوى ْصوات، لتَْحليل اِعْلم األَ ، في مجال الُمقاَرنة في حُمْصطَلَ هذا ال يناللَغِوي ستخدم بَْعضُ يَ 

ة عالميَّة من َمْجموع تَْحديد اً بيِل الِمثاِل، من الممكن نظريَّ الرسومي للَُغة الَمْكتوبة أو المطبوعة. على سَ 

جة التي تدخُل في تَْشكيل أَْشكال حروف ُمِميّ   زة. الس مات الُمتعر 

graphic substance: materyalê nivês sazî (kereseta rêrismê/grafîkê) . ْسم  مادةُ الرَّ

ها طبوعة للَُغة، فينظر إليها على أنَ ين لإلشارة إلى صيغة َمْكتوبة أو مَ ح يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويُمْصطَلَ 

ْحليل اللَغِوّي بهذه . يُشار أحياناً إلى التَّ اً ها فعليَّ تَْحديدة التي يُْمِكن ة من الَخصائِص البصريَّ َمْجموع

 ْصوات.ِعْلم األَ ط، على أساس الخَ  ِدراسةالَشكليَّة كالس مات الجرافيكيَّة أو 

graphics: nivîsnasî (grafîk) . ُرسومات 

بها ِكتابَة نَصٍّ أو ُجْزء  من النَّص )على َسبيِل الِمثاِل َكلِمة واحدة(. يمكن  الطَريقةُ الخاّصة التي يتم  

 يندرُج تحت َمْفهوم "الرسومات". الَخصائِص الَمْكتوبة للنص   جميعَ  القول إنَّ 

graphology: destnivîszanî . َخطّ ِعْلم ال  
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 ْصوات. سوف يكون التَْحليلُ ِعْلم األَ ظام اللَُغة في لإلشارة إلى نِ  يناللَغِوي ح يَْستَْخدمه بَْعضُ ُمْصطَلَ 

مات ها حروف أو سِ التي تُعَرف بأنَّ ة، دات التباين في اللَُغة الَمرئيَّ حْ الخطي ُمْرتَبِطاً بالحد  األدنى من وَ 

وتّي.  شابهة لتلك الُمْستَْخدمة في التَْحليلِ حروف، باِْستِخدام تقنيَّات مُ   الصَّ

graphometry: pîvana destnivîsê .  ّالِمقياُس الَخطي 

على َسبيِل الِمثاِل. حقيق من كتابات ُمَعيّنة، ف( والتَّ ؤل  بدع )أو المُ النُصوِص في الُمقاَرنة بين المُ  ِمْقياسُ 

 في القضايا الجنائيَّة.

Grassmann’s law: zargona(yasaya) Grassmannî . قانون غراِْسمان 

فَه وت الذي يَْحُدث بَشكل  قَصد منه تَ  ،Grassmann  (1863)اكتشَّ ُمْستَقِل  في اللَُغة  غيير الصَّ

تفتيت توقف ااِلْستِْنشاق. في حال حدوث توقفين على ي باِْستِْمرار إلى السنسكريتيَّة واليونانيَّة التي تؤدّ 

 األقل يتم  ااِلْستِْنشاق في َكلِمة واحدة.

grave: giran .    ِض. ثقيلُمْنَخف  

وت التي وضعها ياكوبسون وهالي في نظريتها الُمِميّ gravis)التينيَّة   ِعْلم زة في (. إحدى ميزات الصَّ

فُ ْعبير؛ َعْكسه حاد. ااِلْختاِلفات في َمكان التَّ ل مع ْصوات، للتعامُ األَ   األَْصوات الخطيرة بَشكل   تَُعرَّ

ل ودقيق، مثل تلك التي تنطوي على النُْطق المُ  وتيَّة، يتم  ُمفَصَّ تركيز الطاقة  حيطي في القناة الصَّ

وتيَّة في الترد   الصوائت ضمن ]+ ثقيل[؛ أما  فَويَّةالشَّ  الصوائت والصوامتدات الُمْنَخفِضة. تُدَرج الصَّ

 ، والَحْلقِيَّة فتُدَرج ضمن ]−ثقيل[.يَّةحروف األَْسنانالاألماميَّة و

grave accent: devoka giran . لَهجةٌ ثقيلة 

من الناحيَّة  .في النُصوص البلغاريَّة اإليطاليَّةكما  ،والتركيز عليها غط على الَمْقطَعإلى الضَّ  يُشيرُ 

الكرواتيَّة ، كى نبرة قصيرة صاِعدة في القواميسالمورفولوجيَّة، تُْستَْخدم لَهجة ثقيلة لإلشارة إل

 في اللَُغة الصينيَّة.كما نبرة الهبوط وهناك الصربيَّة، و 

grave vs acute: giran ber tûj .  َادقيٌل ُمقابِل حَ ث  

تَْحليلها َصوتيّاً  زة، اِْستِْناداً إلى المعايير التي تمَّ الَخصائِص الُمِميَّ نائيَّة في تَْحليل معارضة َصوتيَّة ثُ 

 ها طيفيّاً .تَْحديدو

وتيَّةمن ناحيّة  للطاقة في النِطاق الطَّْيفي األدنى  ُز بتركيز أكبر أو أقلّ تتميَّ  ،الخاصيَّة الصَّ

[، وكذلك بين حروف n ،t ،d ،sُمقابِل ][ m ،p ،b ،f)الثقيل( أو العلوي )الحاّد(. مثل التَْمييز بين ]

 vs [u ،o.] [i ،eة األماميَّة والخلفيَّة: ]العلّ 
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Great Vowel Shift: guhartina dengdarîya mezin .  ٌَل ت في الّصائِت كبيرٌ َحو   

 َحيثُ من القرن الخامس عشر،  اً حروف اإلنجليزيَّة الحديثة، بدءظام الفي تطوير ن تَاِريخي مهمٌ  حدثٌ 

ة الطويلة، وذلك من خالل العالي وتَُخفَّضطة، نجليزيَّة والطويلة والُمتََوسِ الُمْنَخفِضة اإل تُرفَُع الصوائت

ر ْوضيح تحب(. يُْمِكن تَ حب )ِسْلِسلَة الدفع ُمقابِل ِسْلِسلَة السَّ ات ِسْلِسلَة الدفع أو ِسْلِسلَة السَّ تَأثير طَو 

ل و وتّي في قَواِعد اللَُغة اإلنجليزيَّة على النحو التالي: لتَْمثياته على التَأثيرالتََّحو   الصَّ

Middle English    Modern English                   Examples 

         [i:]           >                [ay]                               ride 

         [e:]           >                [i:]                                meet 

greed : çavtengî . َجَشع 

ك. ِمثالِ  استوفىفي حال  ُعْنُصر   الحد  األدنى، حركةُ  بَرناَمجفي  يُْمِكن نقل  :بمتطلبات الُعْنُصر الُمتََحر 

ُعْنُصر ما إلى َمْوِضع ُمَعيّن في حال كانت الَخصائِص المورفولوجيَّة للبند ال يُْمِكن استيفائها بطَريقة 

 تطلبات ُعْنُصر آخر.ة مُ ُصر إذا كان دافعه الوحيد تلبيك الُعنْ أخرى في ااِلْشتِقاق. قد ال يتحرّ 

Greek: Yewnanî . إغريقيَّة 

م هَجات عديدة. تنقسمع لَ  واحدة   ن من لَُغة  وروبيَّة، يتكوّ يَّة األة اللُغات الهندَمْجموع من فَْرعٌ  إغريقيَّة،

ة على فَ كتشة المُ قَْبَل الميالد(، وهي اللُغَ  2212-2122ة: اليونانيَّة الميسينيَّة )اليونانية إلى الفترات التالي

؛ اليونانيَّة الكالسيكيَّة 2610في عام  M. Ventris  ،(Linear B)قام بفك  رموزها كريتيَّة، ال الجزر

واألدب  Homericقَْبَل الميالد(، مع العديد من اللهجات، لَُغة مالحم هوميروس  722-3322)

 322قبل لميالد،  Hellenistic ( 322الكالسيكي الغني في اللهجة العلويَّة األيونيَّة. الهلينيستيَّة 

األبيض ميالدية(، لَُغة اإلمبراطوريَّة اإلسكندرانيَّة، كانت تُْستَْخدم كلَُغة تجاريَّة في َمْنِطقة شرق البحر 

 . َجديدكذلك في كتابات العهد البأكملها، ط الُمتََوسِ 

Grimm’s law: zagona(yasaya) Grimm . قانون غريم 

وجود َعالقَات ُمنَظَّمة  على . ينص  "غريم")2793" في عام )Grimmفَه "غريمكتشنسبة إلى اِْسم مُ 

ر الصَ بين تَ  ويذهب إلى تَْفسير  اِمتات الهندو أوروبيَّة في اللَُغة الالتينيَّة واليونانيَّة والسنسكريتيَّة.طَو 

ل طرأ عليها في فَْتَرة سابِقة من تَاِريخهالتطابُ  ة َعالقَات القرابة ا. إلقامقات القائمة بين اللُغات عبر تَحو 

وتيَّة ْنجازمن أهم اإلِ  "غريم"قانون  يعد   بين اللُغات. ات اللَغِويَّة الُمقاَرنة. يُْمِكن تلخيص التَّقاباُلت الصَّ

واِمت في اللُغات اآلريَّة يعتمد ثالثة َمخاِرج أساسيَّة هي:  ، بأنَّ "غريم"ل إليها التي توصَّ  نُْطق الصَّ

 ,/p/,/tفَوي. وتنتج هذه الَمخاِرج تباعاً األَْصوات التالية  َمْخَرج شَ  –َمْخَرج أَْسناني – َمْخَرج َحْنَجري

/k/  َرْخو....نُْطق  نُْطق شديد، طَريقتان في نُْطق هذه األَْصوات الثالثة. َمْخَرج   / .ولكل 
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grinding: ardkirin . طَِحن 

تمديد الَمْعنى، وال سيما تلك التي تخلق  َعمليَّةأحياناُ في تَْحليل  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ دَّاللة، هو ِعْلم الفي 

 .  أَْسماء غير َمْعدودة من أَْسماء العد 

groove: kortik .  َّفيري(ُمَجو ف)صَّ  

وتيَّات لإلشارة إلى نَْوع   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  فمُ  يكون اللِسانُ  َحيثُ من ااِلْحتِكاك  أحياناً في الصَّ   قَليالً  اً جوَّ

أعلى مما هو عليه في أي ُحبيبات أخرى.  ينتج َصوتاً بتردد   هَواءعلى طول خطه الَمْرَكزي، بمرور ال

فيريّة". [ هي "اِْحتِكاكيَّ è[ و ]à ] ،[z]، [s]من مثل:   ة صَّ

grounding: bingehîn . )أساس)أرضيَّة 

قيد إلى َمْصَدر معقول َصوتيّاً. قاِعدة َصوتيَّة أو  ْصوات التَّْوليديَّة لربطِ ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

القيود  من القيد الصوتي الُمْشتََرك. تتطلبُ  إلى نَْوع   يُشيرُ على َسبيِل الِمثاِل، في نَظريَّة األمثليَّة، 

ب تتطلَّ  سم اللِسان مع دفع جذر اللِسان(.)مثالً، واِجهَة ج Yمة عند ظهور سِ  Xفة ظهور عالمة تعاطِ المُ 

 )مثالً، واِجهَة جسم اللِسان مع سحب جذر اللِسان(. Yعند ظهور  Xة عدم ظهور القيود المعاديَ 

group: komek . ةَمْجموع  

ة عاّمة للبِناء بإضافة النِهايَة الجينيَّة إلى الُعْنُصر األخير في ِعباَرة هي تسمي genitiveة َمْجموعفي ال

 على ما بعد التَْعديل أو التنسيق . تَْحتَوياِْسميَّة 

Guillaume. Gustave : Guillaume. Gustave . غوستاف غيوم 

اللغوية. د في باريس. يعتمد غيوم منحى الدراسات السيكولوجية في دراسته ( ولِ 2773-2692)

ل إلى إيجاد ويوجب على األلسني أن ال يكتفي بمالحظة اللغة ووصفها، بل عليه أن يحاول التوص  

ه يجب أن يسعى إلى أن يتفهم ما يسميه غيوم "بالناتج المبني"، ذلك أن السبب أو الدافع للبنى. بمعنى أنَّ 

ن خالل تحليل عمقي يعتمد األشكال من إظهاره م هذا الناتج المبني هو حصيلة مسار سيكولوجي ال بدَّ 

 البنيوية التي يمكنها أن تصف آلية التكلم.

guttural: qirrikî . َحْلقِي 

 ق والبُْلعوم .لْ لألحرف الصادرة من الَحْنَجرة، والحَ  قديمةٌ  ةٌ (. تسمي guttur)التينيَّة  
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 (H) 

 

habitual: hînbûnî (hobûnî). xûgirtin  . ُمْعتاد    

. في اللَُغة زمنة من المتدَّ في التَْحليل النَْحِوّي لإلشارة إلى موقِف يحدث لفَْتَرة مُ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

عن هذا الَمْعنى  يُعبَّرالُمعتقدات، وعادة ما ب أو ما يتعلقعتاد في الماضي، المُ  حدثاليرتبط  اإلنجليزيَّة

ن، اعتاد...(. العديد من ااِلْستِخدامات االعتياديَّة باِْستِخدام عبارات) مثل: أحياناً،  في كثير من األحيا

ر )أقوم بزيارة عمتي بانتظام(، وفي هذه الَوظيفة غالباً ما توصَ  ها بأنَّ  فُ تعب ُر عن العمل الُمتكر 

 .تِْكراريَّة، ولكن عادة ما تكون العادة غير تِْكراريَّة 

Hallidayan: Hallidayan . الهاليديَّة 

م قدَّ منهجه بـ "نيو فورث".  يُسمَّىHalliday (2601- .)الَمباِدئ اللَغِويَّة للَغِوّي البريطاني  من أْتباع

ها أبعاداً  لين لنَظريَّة فيرث، ضمَّ لم تعْد  َحيثُ ة بَجديدهاليدي في بِدايَة الستينيَّات شرحاً، وتَْفسيراً ُمفَصَّ

وليس  – تجاوزتها إلى ما هو أكبر منها حتى غدا النصّ رة على ُمْستوى الُجْملَة بل النَظريَّة قاصِ 

، في َشكل مادة في فِئةشر َمْفهومه األصلي لقَواِعد اللَُغة والقياس والن غرى للتَْحليل.الَوْحَدة الصُ  -الُجْملَة

ات الجوهر، الَشكل )القَواِعد ستويمُ  َحيثُ ن أُنموَذجاً للتنظيم اللَغِوّي من : كان يتضمَّ 2692عام 

ياق، واألُنموَذج النَّظَري لقَواِعد اللَُغة. في سبعينيَّات القرن العشرين، أصبح َمْفهوم  والُمْفَردات( والس 

ف بالقَواِعد "الن ظاميَّة": أصبح يُنظر إلى القَواِعد على عرَ يُ  بَديل   "الن ظام" البنية الَمْرَكزيَّة في أُنموَذج  

د شروط الدخول ااِلْختياراِت التي يُْمِكن إجراؤها من داِخل ابِطة؛ تحد  ها َشبَكة من نظم الطبقات الُمترأنّ 

 ْحليل. مع اِْستِْمرار التَّ  متزايد   ن ظام، وتصبح هذه ااِلْختياراُت ُمَحّددةً بَشكل   كل  

hand configuration: veguhastina dest . تَْرتيب اليَد  

وتيَّة في لَُغة اإلشارة، لإلشارة إلى طبقة ُمنفَِصلة في التوجيه. يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   في بَْعض النَماِذج الصَّ

hanging topic: mijara darizandî . َموضوٌع ُمَعلَّق 

إلى نَْوع  من تَْرتيب الَكلِمات الذي يظهر فيه الُعْنُصر إلى يسار  يُشيرُ (، 2681ح أدخله جروسو )ُمْصطَلَ 

هي الحال في الخلع األيسر )ُمقابِل الخلع اليمين(، أو هو تَْعبير له َعالقَة اِْرتِباطيَّة  الُجْملَة، كما

 ق. علَّ فضفاضة بالَموضوع المُ 

hapax legomenon: gotinek yek (yek gotin). قَْوٌل واحد 

بظاِهرة واحدة ليس ْعبير اللَغِوّي التَّ  بَمْعنى قال لمرة واحدة(. إنَّ  hápax legómenon)إغريقيَّة  

لدى كلٍّ َمْفهوم الَشكليَّة اإلنتاجيَّة  تَْحديدل بمثابة أساس   فهود منه. عب التأكَّ وثَّقة، غالباً ما يكون من الصَّ مُ 
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، أوعند في النَّ  واحدةً  ث مرةً َمعاِجم، الَكلِمة التي تحدُ ِعْلم ال. في Lieber((1991و  Baayer من ص 

 . hapax المؤل ف، غالباً ما تختصر إلى

haplography: haplografî (nivîsandina yekoyek). هابلوغرافيا (ِكتابَة ُمْفَردة ) 

 مطبعي أو كتابي خطأٌ  هو(. "ِكتابَة ُمْفَردة"بَمْعنى  كتابة،gráphein+ مفردة haplóos)إغريقيَّة  

 الخلط ينبغي ال. واحدة مرةفي  مرتين كتابتها يجب التي األحرف من ةَمْجموع أو حرف كتابة تتم َحيثُ 

 األول: التوالي على متشابهين صوتين حدوث لمنع الصوت حذف يتم َحيثُ  ، هابلولوجي وبين بينه

 ,pirrفي الكردية، ) ومثل ذلك مثل: "داوود" و"داود".  .صوتية عملية هو الثاني بينما ، ينصّ  خطأ

pir .)بـ  عكسه يُعَرفdittography. 

haplology: jêkirina tîpek . haplolojî . ) هابلولوجي َحْذٌف َصوتيّ )  

 بَمْعنى َكلِمة(. سقوط َصوت أو أكثر من وسط الَكلِمة. logos)إغريقيَّة  

يَْحُدث إغفال  َحيثُ لة لِسان، لإلشارة إلى زِ  حَ ُمْصطَلَ ْحليل النَّْفسي الالتَّ  ُعلماء يَْستَْخدم بَْعضُ وقد 

 ن.يري يصبحان ُمراِدفكض و الجَ من هذا النَْوع، على َسبيِل الِمثاِل الرَّ 

hard consonant: dengdarê hişk . ساِكن)صاِمت( ثابِت 

 الساِكنِ  ُمَعيّنة، في إشارة إلى الحرفِ  وتّي للُغات  صف الصَّ أحياناً في الوَ  يُْستَْخدمُ انطباعي  حٌ ُمْصطَلَ 

على العديد من الحروف  تَْحتَويكّون؛ كما ُسمي بعالمة الثابِت. اللَُغة الروسيَّة إلى التَّ  الذي يَْفتقرُ 

 مة(. عبة )ُمقاَرنةً بالحروف الناعِ الساِكنة الصَّ 

harmonic: lihevkirin. )ُمتَناِسق )ُمْنَسِجم 

وتيَّات، هو َشكُل مَ  نَْغمة  تَْحديد، مما يساعد على اً أساسيَّ  اً دنتظمة تُرافق تردَّ وريّة( مُ وجة )دَ في الصَّ

ُمَعقَّدة. التوافقيَّات هي ُمضاَعفات العدد الكلي للترّدد األساسي؛ على َسبيِل الِمثاِل، إذا كان األساسي هو 

وافقيَّات بالتََسْلُسل، وفي التَّ  تُرقَّمِهْرتز وهكذا.  922ِهْرتز و  422ِهْرتز، سيكون التوافقيَّات عند  022

وتيَّ   422ِهْرتز "التوافقي األول"، و  022ْرقيم باألمر األساسي: في هذا المثال، سيكون ات يبدأ التَّ الصَّ

 وهكذا.  ،ِهْرتز "التوافقي الثاني" 

harmonic phonology: dengzaniya lihevkirinî (rêkawtin).  َْصواِت التوافقيِعْلم األ  

: مع  تعمل بالتوازي تَْمثيلمن الات ْصوات، نهٌج يعترف بثالثة مستويِعْلم األَ في 

morphophonemic ("M-level)"( تكتيكات الَكلِمة / الَمْقطَع ،"W-level"( وتيَّة -P"(، والصَّ

level َّة من قَواِعد َمْجموعكتيكات"( ومن ِعباَرات التَْشكيل الجيد )"التَّ  ة  َمْجموعز كل  ُمْستوى ب"(. يتمي

"intralevel َّد بَشكل  بة، " غير ُمَرت الَمْدَخالت من  تَْمثيلجماعي المسارات التي يجب أن يتبعها  تحد 
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لجيد "االنسجام". ترتبط ْشكيل اهذا الحد  األقصى من التَّ  يُسمَّىأجل تَْحقيق أقصى توافق للتكتيكات. 

 ات".واِعد "ُمْستوى ما بين المستويات بقَ المستوي

ه على أنَّ  تَْمثيلُمْستوى من ال ينظر إلى كل   َحيثُ اِعد التَّْوليديَّة ب الَمْفهوم التَقليدي لتنظيم القَويتجنَّ 

 طلوبة داِخل ااِلْشتِقاق(.يسبق أو يتبع اآلخر )كما هو َمْوجود في الخطوات المَ 

harmony: lihevkirin . اِْنِسجام 

ْصوات لإلشارة إلى طَريقة تأَثَر َوْحَدة َصوتيَّة واحدة )أو تتناغم مع َوْحَدة ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   

االنسجام ُمماثَلة هي فكرة استيعاب. العمليتان الرئيسيتان هما الأخرى( في نفس الَكلِمة أو الِعباَرة. فكرة 

في التركيَّة الِمثاِل،  ، على َسبيلِ الصوائتالحرف. في الحالَة األُنموَذجيَّة لتناغم  انسجامالساِكن و

 الصوائتات فَْرعيَّة من َمْجموعفي َكلِمة ُمَعيّنة في ميزات ُمَعيّنة.  الصوائت الهنغاريَّة، يشترك جميعُ و

 تناسقة. ات مُ َمْجموععن طَريق العمليَّات التوافقيَّة هي  ُمْختَلَف التي تتأَثَر بَشكل  

hash: lihevxitin . َمْزيج 

خاّصة في اللِسانيَّات التَّْوليديَّة  يُْستَْخدمُ عالمة التَْجِزئة أو التقاطُع الُمْزَدِوج،  اً عليه أحيان#، يطلق  هرمز

 ُحدود ِسْلِسلَة أو َكلِمة َصوتيَّة. تَْمثيلل

head : serî . َرأس 

ْنُصر الَمْرَكزي ارة إلى العُ صف النَْحِوّي لبَْعض أَْنواع الِعباَرات )الُمَركَّبة( لإلشفي الوَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ها رأس، أو كِعباَرات رئيسيَّة يشار إلى هذه التَْركيبات على أنَّ  اً ؛ وأحيانْوزيعاً للِعباَرة ككل  الذي يساوي تَ 

(HP ُت .)  م في  أَْجزاء  أي َعالقَات للوفاق أو التَّ  اً د المواِجهَة أيضحد  أخرى من الِعباَرة أو الُجْملَة.  حك 

تَْحليل تَْشكيل الَكلِمات، كما  ح ليشملَ ُمْصطَلَ تَْوسيع ال بِدايَة الثمانينيَّات من القرن العشرين، تمَّ منذ 

د الَخصائِص النَْحِويّة للَكلِمة بأكملها. في  هي الحال في الُمَركَّبات: رأس الَكلِمة هو الُعْنُصر الذي يحد 

ح بطَريقة أكثر تَْجريداً، كِجهاز يُْمك ن الَشْخص من ُمْصطَلَ ال القَواِعد العميقة لتَْعبير الِعباَرة، يُستحَدم

، Nُمَعيّن )مثل  لة بها، التي يجب اإلشارة إليها لغرض  متصِ الة من مواصفات الميزات َمْجموع تَْحديد

V ،AUX ،PER "ياق  حُمْصطَلَ  يُشيرُ والشرطة المائلة(.  "= َشْخص الس مات الرئيسيَّة في هذا الس 

نات الفَْرعيَّة: فهو ينص  على أنَّ إلى َمْبدأ يحد    فِئةَخصائِص الرأس في ال د مواصفات الِميزة للُمَكو 

 تكون رأسيَّة.  "ابنة" الرأس في أيّ  خصائص هي نفسُ  "ماألُ "

ق بالقَواِعد النَْحِويّة لّ ما يتعب والسيماْوليدي، في التَْركيب التَّ  يُْستَْخدمُ الَمْعلمة الرأسيَّة هي َمْبدأ 

 مالحقها في الِعباَرات. يخص  ق بَمْوِضع الرؤوس فيما العالميَّة، التي تتعلّ 

head grammar: rêzimana serî . أسرَ قَواِعُد ال   
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ياق  ياق )يقَواِعد خالفي امتداٌد أقّل حساسيَّة لس  تطويرها في قَواِعد ِصياَغة الِعباَرات  (. تمَّ CFة من الس 

 .Headdrivenفي 

Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG): 

  rêzimana avakirina têkela ser-veguherandî (HPSG)قَواِعُد بِناء الِعباَرة مدفوعة الرأس 

حول الفِئات التي تجمع بينها. ونَتيجة لذلك، هناك  ات  َمْعلُوم نُ الفِئات تتضمَّ  الِميزةُ الَمْرَكزيَّة هي أنَّ 

ات َمْعلُومهّمة التي تقودها الجميع العمليَّات النَْحِويّة والدَّالليَّة المُ لجداً من القَواِعد، و قَليلحاجة إلى عدد  

 ُمْعَجميَّة. فِئة+  لجميع الهياكل الُمكتملة واحدةٌ  قاِعدةٌ  رُ الواردة في الَمْدَخالت الُمْعَجميَّة. مثال، توف  

head movement constraint (HMC):  

 astengkirina(gerandina) tevgerê serî (HMC) الرأس  ركةِ حَ  قيودُ    

م، التي تمنع الرأس من ااِلْنتِقال إلى وضعيَّة رأس أخرى وجودُ  إذا  قيود في النَظريَّة الملزمة للتحك 

 تداِخالً. مُ  اً ى رأسكانت هذه الحركة تتخطّ 

head-marking vs dependent-marking:  

   nîşankirina serî ber nîşankirina pêvegrêdanê . َعالمةُ الرائِد ُمقابِل عالمة التابِع 

على ما إذا كانت تْرِسُم وظائف تَْركيبيَّة على  اً ، يميّز اللُغات اعتماد J. Nicholsمه ٌح قدَّ ُمْصطَلَ 

نات العالمة التابِعة الثابِتة إلى حالَة أو وضع عالمات على  تُشيرُ ِعباَرة. التابِعة لِعباَرة على رأس  الُمَكو 

الحجج من الُمْسنَد في غياب اِْتفِاق الُمْسنَد، كما هي الحال في الكوريَّة واليابانيَّة. يُعبَُّر عن التَّْوحيد 

س غياب حالَة أو وضع عالمات على الحجج الرئيسيَّة، كما ر للوظائف النَْحِويّة للفِْقرة على أساالُمْستَم  

ز اللَُغة اإلنجليزيَّة هو الحال في أبخاز )شمال غرب القوقاز( والعديد من اللُغات الهنديَّة األمريكيَّة . تتميَّ 

 والعديد من اللُغات األوروبيَّة األخرى بعالمات متفاوتة للرأس والتابِع.

heavy: giran. ثَْقيل 

ف بها في القَواِعد النَْحِويّة، في إشارة إلى ُعْنُصر عترَ من الُجَمل ااِلْسميَّة المُ  ق على نَْوع  طبَّ يُ  حٌ ُمْصطَلَ 

 ثقيل( .يل أو ُمَعقَّد )نسبي طو

Hebrew: Îbranî .  ِبرانيَّةاللَُغة الع  

د في العبريَّة في القرن الثالث قَْبَل الميال اُستخِدمتساميَّة لها تراٌث غني في نُصوص العهد القديم. َغة لُ 

اللَُغة  آلناوتَعد  في القرون الوسطى من القرن السادس حتى القرن الثالث عشر،  العبريَّةو التوراتيَّة،
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. تطّورت العبريَّة الحديثة من عبريَّة العصور الوسطى، التي (Ivritالَوطَنيَّة إلسرائيل العبريَّة الحديثة )

د لَُغة َمْكتوبة، على أساس نُْطق اليهود السفارديمكانت مُ  الكتابة لديها ظام )اإلسبانيَّة البرتغاليَّة(. ن َجرَّ

 اآلراميَّة، وهي أبجديَّة ساِكنة.  َر منتطوَّ 

hedge: hembêz . تَْحوط . حاِجز 

لإلشارة إلى أي َمْعنى ينتمي الُعْضو  وسيلةً  زُ الحواجِ  رُ . توف  Lakoff  ((1973 الكوف ح قّدمهُمْصطَلَ 

أمثلة أو  أفضل يعتبرون األَْعضاءِ  بَْعضَ  لى حقيقة أنَّ إط حوَّ ة إلى التَ الحاجَّ  إلى فئته الخاّصة. تستندُ 

على الخلفيَّة الثقافِية الُمعطاة )األُنموَذج األولي(. على َسبيِل  هي التي تعتمد، فِئةأكثر أُنموَذجيَّة لهذه ال

أفضل من  ، فيمكن عدَّهاأوروبا الوسطى، تعد  العصافير أمثلة أُنموَذجيَّة من الطيور الِمثاِل، في لُغاتِ 

 ر(، هو طائر والبطَريق هو طائالحقيقيتين، )العصفور  هاتين الُجَملتين طيور البطَريق. وعليه فأنَّ 

الثانية يُْمِكن تَْعديلها بواسطة  ، في حين أنَّ حوط األُنموَذجيالجملة األولى يُْمِكن تَْعديلها من قِبَل التَ ف

 . ..اً ، أكثر أو أقّل، تْقريبحوط نَْوعاً أمثلة التَّ  حوطات في الشعور أو من الناحيَّة الفنيَّة فحسب. تتضمنُ التَّ 

heightened subglottal pressure:  

    bilindkirina guşara qirrikê şaxe.  ٌالثانوي غط الِمْزمارضَ ال اِرتفاع  

وت، أشار إليها كل  َمْجموعإحدى  من تشومسكي وهالي، تعني من الناحيَّة  ات ميزات َمْصَدر الصَّ

 الثَّانِوي)الفِرعي(.ْصوات، لُمعالَجة ااِلْختاِلفات في ضغط الِمْزمار ِعْلم األَ زة في مة ُمِميّ النَظريَّة سِ 

hendiadys: yek bi du. واحد باثنين 

حين ُمْرتَبِطين في الَمْعنى: ُمْصطَلَ بَمْعنى واحد باثنين(. مزيٌج مكثٌّف من hèn dià dyoĩn  )إغريقيَّة 

وت والغضب، واللَُغة الصادمة تصبح اللغة والصدمة.  وت الغاضب يصبح الصَّ على َسبيِل الِمثاِل، الصَّ

 ن.يَ هما غير ُمتَساويَ تناسقين ولكنَ تَْعبيرين مُ  منفهو تشريح ُمَركَّب 

hesitation: rirsî .  َدت َرد   

هذه  تَُصنَّف َحيثُ ح في اللِسانيَّات، والسيما في اللسانيَّات النَّْفسيَّة، ُمْصطَلَ الَمْعنى العام لهذا ال يُْستَْخدمُ 

مت، د الصَّ رد  التَ  ن أَْنواعَ ُمعالَجة اللَُغة. تتضمَّ  َحيثُ إلى أَْنواع، وتناقش أهميَّة "ترّدد الظواهر" من  فِئةال

 ...(.the-thething(،أو التِْكرار)مثل we-e-llلة)مثلأو اإليقاف الُمؤقَّت، أو الَمقاِطع الُمطوَّ 

heteroclitic: veguherîna (karvedana) cuda .  ُمْختَلَفاِْنِعكاٌس  

، غير مُ  على أُنموَذج   تَْحتَويْسماُء التي ة(. األَ ُمْختَلَفبَمْعنى تصاريف  heteróklitos)إغريقيَّة   نتظم 

 ين على األقل )مثالً امرأة، نساء(. أو )ب( توجد أَْشكالٌ ُمْختَلَفنََمطين  و األرقامَ  )أ( تتبع الحالَةَ  َحيثُ 
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، من ثالثة جذور في to be, are, was . من ذلك في اللَُغة اإلنكليزيَّة:)واحد في أُنموَذج   ةٌ ُمْختَلَف جذعيَّةٌ 

 ة(.ة األوروبيَّ الهنديَّ 

heterography: nivîsandina cuda .  الهجائي()التَّنّوع ُمَغايرة ِكتابةٌ    

َمْكتوبة ألَْصوات اِْستِخدام نفس العالمة ال (2(. ةُمْختَلَفِكتابَة بَمْعنى   gráphein +héteros)إغريقيَّة  

ألوان بين البريطانيَّة  color = coulorة بنفس النُْطق أو الَمْعنى. ُمْختَلَفِكتابَة َكلِمات  (0)ة . ُمْختَلَف

 .ْهِجئَة تختلف عن القاِعدةأي طَريقة تَ ( 3) واألمريكيَّة.

heteronymy: heman wate . awîdî tewerî . الُمتجانُِس الَمعنى    

 )أو المجال(عدالبُ  ْعبيرات إلى نفسِ بَمْعنى اِْسم(. الَعالقَة الدَّالليَّة التي تنتمي فيها التَّ  ónyma)إغريقيَّة  

)على َسبيِل الِمثاِل، األلوان، أيام األسبوع، األرقام(  باللغة العربية بالحقول الداللية يُسمَّى، أو ما الدَّالليّ 

 تختلفُ  كذلك إلى ُمْفَردات   يُشيرُ ة )على َسبيِل الِمثاِل األب ُمقابِل األم(. وُمْختَلَفولكن لها جذوع ُمْعَجميَّة 

 الُمْشتََرك اللَْفظي(ذلك: أمثلة من كل )تطابقة في الشَّ ها مُ في الَمْعنى، لكنَّ 

heterorganic: nahaw şesnî . nahaw şêwe (endamê cuda). )الُعْضو الُمغاير(  

( هو َصوت ساِكن homorganicالُعْضو الَمْفَصلي. يقارن بـ ) ل من نفسِ الَكالم التي ال تتَشكَّ  أَْصواتُ 

ساِكنة تتشارك في  [ هي أحرفٌ m[ و ]b[ و ]pَمْفَصلي في نفس َمْخَرج النُْطق. على َسبيِل الِمثاِل، ]

 .) أي من المخرج الشفهي(ْعبير الَمْفَصليَمكان التَّ 

heterography spilling : bilêvkirina cuda .   تَّْهِجئَةُ الُمغايرةال

من  رمز   كلَّ  ة في اللَُغة نفسها، من ذلك في اللَُغة اإلنكليزيَّة أنَّ ُمْختَلَفالحرُف الواحُد أَْصواتاً  أن يمثلَّ 

كة فيها ) أكثر من َصوت. ويقابل هذه الظاِهرة "التَّْهِجئَة  لُ ( يمث   a,e,i,o,uالرموز الخمسة الُمتََحر 

 " .homographic spillingالمتَجانُسة  

heteronymy: hevnivîsendin وتيَّة .( الُمْشتََرُك الكتابي)الُمخالفة الصَّ   

. ومن هذا ويقرأ ( قرأ،readأخرى في التَّْهِجئَة وتخالفها في اللَْفظ والَمْعنى، مثل ) تطابقُ  َكلِمةٌ 

( فتكون أَْنفجاريَّة في مواقِع وغير (t, k, p, s, thالالتَجانُس أيضاً في بَْعض رموز السواكن، مثل : 

  تُلَْفظ أو ال تُلَْفظ.حسب الموقع، وقد بأَْنفجاريَّة في مواقِع أخرى، وقد تكون دقيقة أو غليظة 

heterophemy : şaşiya zimên   لَّةُ اللَغِويَّة .الز   

 لَّة اللَغِويَّة في اِْستِْعمال الَكلِمات. الز  

heuristic: rênimayî kirdin. heurîstîk(rêberî) . اِْكتِشافي . إْرشادي 
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ات َمْعلُومي الب بََدالً من تلقّ القيام بالتجارُ معناه العام اكتشاف األشياء والوصول إلى الَمْعِرفة من خالل 

وتيَّات لإلشارة إلى طَريقة ُمَحّددة من التَْحقيق كُجْزء  ِعْلم الالجاهزة. طُب َق في   َعمليَّةمن  لَُغة والصَّ

إِْجراءات َمت الفكرة في مناقشة لم في اللَغِويَّات، قُد  العِ  ل.  بالوصول إلى اكتشافِ اكتشاف أو حل  المشاكِ 

 . ةلقَواِعد النَْحِويّ لسميَّة ن إِْجراءات االكتشاف لبلومفيلد مع التَْحليالت الرَ تُقارَ  َحيثُ ْحليل، بالتَّ 

hiatus: valabûn. valahiyek . pçrran . psan(neqebok) . )فُجوة)فاِصل   

وتيَّات لإلشارة  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ )التينيَّة بَمْعنى فُْتَحة(.    حرفين بين طقالنُ  في لفاصِ إلى في الصَّ

يُْمِكن أن تَْحُدَث  . وأخرى كلمة وبداية واحدة كلمة نهاية بين أو، كلمة داخل إما متجاورين، متحركين

يُطلَق على مثل هذه الحاالت بـ " فراغ".  .المعنى يكتمل ال َحيثُ ب فجوة أيضاً بين الَكلِمات في ُجْملَة

 الفجوة من خالل االنقباض، واألعطال، وااِلت صال... يُْمِكن سد  

hidden Markov mode (HMM): nimûna Markovê ya veşartî . خفيالمَ  كوفأُنموَذُج مار  

الت ف د  عتُ ماركوف يُقَصد بها إنسان آلي َمْحدود ال  َعمليَّةُ   اً ناتج اً يه اِْحتِماليَّة فحسب، بل سلوكالتََّحو 

 ها باألحرى اِْحتِماليَّة. تميَّة في حالَة ُمَعيّنة، ولكنَّ استهالكها )أو إنتاجها( ليست حَ  . الرموز التي يتم  اً أيض

وتّي ينظر إلى نُْطق ال ها عة، على أنَّ نوّ َكلِمة، بكل أَْشكالها المتأُنموَذج ماركوف للحدث الصَّ

ئة تََسْلُسل "شرائح" من النُْطق باألُنموَذج على هي تم  عشوائيَّة: أي، في ِسْلِسلَة من األْحَداث )ي َعمليَّة

مرة  خطوة منها على نتائج الخطوات السابِقة. في كل   في كل   ااِلْحتِماالتُ  ْيف الَكالم(، و تعتمدُ خالل طَ 

د أن تتوفَّر  ةً ُمْختَلَف َصوتيَّةً  مواصفات   دُ على َكلِمة، تول   َعمليَّةتُطَبَّق ال نوعاً ما، في ُحدود األُنموَذج. بُمَجرَّ

عليها، يُْمِكن اِْستِخدامها في تقييم  تَْحتَويأداة التعرَّف على الَكالم مع نَماِذج ماركوف للَكلِمات التي 

 . َجديدَخصائِص الَكالم ال

hierarchy: hîgarparêz . zincîra plewpaye . التََسْلُسُل الهرمي    

البياني للتََسْلُسل  سمُ الرَ  مُ ة. يقد  َمْجموعبموجبه تَْرتيب َعناِصر ال ي األساسي الذي يتم  هَْيَكلالَمْبدأ ال

 ع لألسفل. يتفَرَّ  اً َشَجريَّ  رمي ُمَخطَّطاً الهَ 

ْصنيف تَّ  إلى أيّ  ُمْشتَق من الِدراسات التَْصنيفيَّة، يُطبَّق في اللِسانيَّات لإلشارةِ  حٌ ُمْصطَلَ 

 أيّ  فيرمي الهَ  هَْيَكل. يُْمِكن تَْوضيح الاً ات التابِعة تباعمن المستوي بِسْلِسلَة   فُ دات اللَغِويَّة التي تعترِ حْ للوِ 

نات الُمباِشرة، أو تَْحليل الُمْعجَ  ت، على َسبيِل الِمثاِل. تَْحليلُ فَْرع من اللَغِويَّا م إلى ُجْملَة في الُمَكو 

دة . يُْمِكن رؤيخصوصيَّة مُ الليَّة ذات َمجاالت دَ  البنية اللَغِويَّة، عند  ضمين في تَْحليلِ ة َعالقَة التَّ حد 

ن من مورفيمات. التي الِخطابات إلى عبارات و ُجَمل،  تحليل ن من الَكلِمات، والتي بدورها تتكوَّ تتكوَّ

رمي لإلَمكانيَّة"، َرة "التََسْلُسل الهَ من ِعبا خاّصاً في القَواِعد العالئقيَّة، كُجْزء   اً ح وضعُمْصطَلَ يمتلك ال

 اإلشارة إلى قَواِعد الحالَة "هرميَّة الحالَة".  في يُستخَدمُ كما 
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hierarchy universal: hîgarparêza gerdûnî. التََسْلُسُل الهَرمي العالمي 

رمي للفِئات النَْحِويّة أو الهَ  إلى التََسْلُسلِ  تُشيرُ رمي عالميَّة، وهي قيود إِْحصائيَّة مقاييَس التََسْلُسل الهَ  إنَّ 

الدالالت النَْحِويّة. فالعوالم التََسْلُسليَّة يمكن وضعها في إطار القَواِعد العالئقيَّة، تستند إلى التََسْلُسل 

 subject> object object> indirect object> object الهرمي التالي للوظائف النَْحِويّة:

object .  

الة النَْحِويّة  أحُد أهم اّدعاءات هذا التََسْلُسل العالمي هو الُمَخطَّطُ  التَْوضيحي التالي: إذا كانت الدَّ

A  تَُصنَّف قَْبَل الدَّالة النَْحِويّةB وإذا كانت ،B  قابلة للوصول إلى انتظام لَغِوّيR عندئذ يكون ،A 

 . Rلـ اً أيض اً متاح

hieroglyphics: hîroglefî . يروغليفيَّةه  

القرن  منرموز الكتابات المصريَّة التي يعود تَاِريخها  ، قام ج. ف. شامبولون بفك  2700في عام 

 .الرابع قَْبَل الميالد إلى القرن الرابع الميالدي

high : bilind .  َاليالع  

وت التي أقامها تشومسكي وهالي في نظريتهما في    ل مع للتعامُ ْصوات، ِعْلم األَ إحدى ميزات الصَّ

، ومعروفة هي نَْوٌع من خاّصيَِّة اللِسان النُْطق )مالمح التَْجويف(. األَْصوات العاليَة التباين في َمكانِ 

ل كالتي تنتج عن طَريق رفع اللِسان فوق الُمْستوى الذي تحتفظ به في الوضع المُ  بَشكل   حايد؛ ُمفَصَّ

، أي [high-]ة أي الُمْنَخفِضة األَْصوات غير العالي [. َعْكسhighة السرعة ]+ هناك األَْصوات العالي

 رفع . األَْصوات الُمْنتِجة بدون أيّ 

high vs low variety: bilind ber pirrengiya nizm.  َع ُمْنَخفِضنَوّ تَ ٌع عال  ُمقابِل نَوّ ت  

اللَُغة الَمْنطُوقة أو الَمْكتوبة. وكثيراً ما  من أَْشكالِ  ة لإلشارة إلى أي َشكل  عة عاليتنَوّ ة مُ َمْجموعاِْستِخدام 

األخيُر إلى لَُغِة الطبقات  يُشيرُ يتحدَّث المرُء عن ُمْستوى ُمرتفع ُمقابِل ُمْستوى ُمْنَخفِض، وعادة ما 

 ااِلْقتِصاديَّة الدنيا. -ااِلْجتِماعيَّة 

higher category: debaşkirina bilind . bala  . أعلى فِئة  

آخر من نفس  سابِق عن مثيل   ، قُد َمت في وقت  فِئةفي القَواِعد النَْحِويّة لإلشارة إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ها األعلى في الَشَجرة بأنَّ  فِئةتخطيطي لألشجار. وينظر إلى الَدَرَجة األولى من ال سم  رَ  تَْمثيلفي  فِئةال

 الحاالت األخرى. تَْمثيلُمقاَرنة ب

Hindi-Urdu: Hindi-Urdu.  أورديَّة –هندو  
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رسميَّة في الهند. األوردو،  بها مع اإلنجليزيَّة كلَُغة   مُ هنديَّة آريَّة مع ِعدَّة لَّهَجات. الهنديَّة التي يتكل   لَُغةٌ 

جات بلَُغة واحدة، والتي تبدو هَ رديَّة لاللَُغة الرسميَّة في باكستان. يُْمِكن اعتبار اللَُغة الهنديَّة واألو

ثين )الهندوس ُمقابِل المسلمين( واِْستِخدام ة للُمتََحد  الً في ااِلْختاِلفات الثقافِيَّ عامِ  كبير   اِْختاِلفاتها إلى حد  

 العربيَّة(.-ة )ديفاناجاراي ُمقابِل الفارسيَّةُمْختَلَفأنظمة الِكتابَة ال

historic(al) present: nohoka dîrokî . الحاِضُر التَاِريخي 

 األْحَداث . اِْستِخدام صيغة الفِْعل الحالي في أثناء سردِ  ح يصفُ ُمْصطَلَ في القَواِعد، هو 

historical grammars: rêzimanên dîrokî. ةالتَاِريخيَّ  واِعدُ قَ ال  

اللُغات من  ِدراسةزت على ما بدأته الِدراسات النَْحِويّة الُمقاَرنة التي ركَّ  التَاِريخيَّةُ  النَْحِويّةُ  الِدراساتُ 

أَْنماطها وأساليبها النَْحِويّة، وفي تَْرتيب الَكلِمات في الُجَمل، وفي نظم التقديم والتأخير، وفي  َحيثُ 

الُجْملَة الخبريَّة، سواء أكانت فِْعليَّة أم اِْسميَّة،  ِدراسةالحاالت اإلعرابيَّة، وفي بِناء الُجْملَة من خالل 

 ما يدخل في باب النحو. ْفهام والشرط، وكلّ وااِلْستِثناء والعدد وااِلْستِ 

بة تقارِ لة بين اللُغات المُ أو ُمالَحظة التََّغي رات الحاصِ  التَاِريخي على وصفِ  التَْحليلُ  لم يقتصرْ 

 التغيير لألسباب التي قادت إلى التََّغي رات اللَغِويَّة )سواء أكانت عوامل وتَْحليل   فحسب، بل بتقديم تَْفسير  

 اِْجتِماعيَّة أو نفسيَّة او ثقافِية أوغيرها(.  أيلَغِويّة، أم خاِرجيَّة  أي داِخليَّة

historical dictionary: ferhenga dirokî . الُمْعَجُم التَاِريخي 

ر حيصولها ااِلْشتِقاقيَّة، وتتبع تَ ل بِدايَة دخولها اللَُغة وأتبحث في أصل الَكلِمة، فتسج   واِْستِْعمالها اتها طَو 

عبر العصور، سواء أكان التغيير من جانب لَْفظها أم معناها، بما يطرأ على بنيتها وطَريقة كتابتها من 

ر َصوتّي، وإيضاح ُمْشتَقاتها لَمْعِرفة ما يُْمِكن أْن العصور، مع بيان ما لحقها من تَ  تغيير على مرّ  طَو 

د معانيها حتى نِهايَة مرحلة طَ نها، ومعاني هذه الصيغ، وتتبع تَ يُشتقَّ م ر دَّاللتها وُمراِدفاتها وتََعد  و 

أو نِهايَة وجود الَكلِمة، اعتماداً على النُصوص التي وردت بها. وقد تركَّز اهتمام الِدراسات  ِدراسةال

 سميَّة. الرَ نقوشة، والسيما الكالسيكيَّة واألدبيَّة واللَغِويَّة التَاِريخيَّة على المواد الَمْكتوبة والمَ 

historical linguistics : zimannasiya dirokî   التاريخيَّة . لسانيَّاتُ ال  

مع تلك  ِدراسة. تتطابق بيانات الاللَُغة واللُغات مع مرور الوقت فَْرع من اللَغِويَّات التي تدرس تطوير

اللُغات القديمة؛ لكن األساليب واألهداف ليست نفسها. تْستَْخدم  ِدراسةلَُغة الُمقاَرن بِعْلم الالخاّصة ب

ة )بما في ذلك اللسانيَات ااِلْجتِماعيَّة ُمْختَلَفاللَغِويَّات التَاِريخيَّة أساليب المدارس اللَغِويَّة الُمتَزاِمنة ال

 واللسانيَّات النفسيَّة والسيما عند النَّظَر في أسباب تغيير اللَُغة(. 

ري، فاستعانت به فقد  جلبت اللِسانيَّات الُمقاَرنة اللِسانيَّات التَاِريخيَّة، تأَثَراً بمذهب داروين التَّطَو 

على المذهب  اللسانيات التاريخيَّة الس مات الوراثيَّة الُمْشتََركة بين ِعدَّة لُغات، كما اعتمدت ِدراسةل

يَّات التَاِريخيَّة تقوم اللِسانلوقوف مادياً على الوقائع اللَغِويَّة. جريبي باِْستِخدام الوثيقة التَاِريخيَّة، واالتَّ 
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ر الظواهِ على تتبع تَ  ْرفيَّة والنَْحِويّة والدَّالليَّة( من أقدم العصور إلى طَو  وتيَّة والصَّ ر اللَغِويَّة )الصَّ

ر الخاِرجيَّة  أحدثها، وبيان سّر هذه التََّغي رات وأسبابها ونتائجها، من خالل الوقوف على عوامل التَّطَو 

والداِخليَّة، فالتَاِريخ الخاِرجي، من خالل العوامل ااِلْجتِماعيَّة والثقافِية والعلميَّة والسياسيَّة وغيرها، إلى 

ة أِريخ اللُغَ جانب العوامل اللَغِويَّة الداِخليَّة التي تتعلق بتََّغي ر بنية اللَُغة. فالمنهج التَاِريخي وسيلة لتَ 

رها. وينطا من عصر إلى آخر، وبيان مسار تاتهوظواهرها ورصد حي  ِدراسةوي تحت هذا المنهج طَو 

ر األَْصوات في اللَُغة الُمَعيّنة عبر الَزَمن، وكذلك األمر في ت ْرفي  ِدراسةطَو  ر أُْسلوب نَْحِوّي أو صَّ تَّطَو 

 أو دَّاللّي.

التََّغي رات الحاصلة بين اللُغات المتقاربة  التَاِريخي ال يقتصر على وصفِ  المنهجِ  إن أهدافَ 

لألسباب التي قادت إلى التََّغي رات اللَغِويَّة. باعتماد منهجيَّة علميَّة قائمة  وتَْحليل   فحسب، بل بتقديم تَْفسير  

 والسيما الفيزياء. لطَبيعيَّةا الُعلُومبعلى الُمالَحظة االستَّْقرائيَّة وااِلْستِْنباطيَّة أسوة 

لَُغة التَاِريخي الفيلولوجيا الذي يعنى بتَْحقيق المخطوطات وإعدادها للنشر العلمي ِعْلم اليرتبط ب

 رموز الكتابات القديمة وإعدادها للنشر. وفكّ 

historical morphology: peyvzaniya dirokî . ْرُف التَاِريخي  الصَّ

الجانب من أكثر الوسائل في ة. ما جعل هذا ُمْختَلَفل الَزَمن الما عبر مراحِ ْرف لَُغة عنى بدارسة صَ يُ 

ْرفي إتنمية اللَُغة، وفي  ع الصَّ "  morphological extensionثَراء الُمْعَجم، والسيما في " التََّوس 

 َمْوجودة في اللَُغة. ة بإضافة زائدة واحدة أو أكثر قياساً على َكلِماتَجديدعنى باِْشتِقاق َكلِمة الذي كان يُ 

historical phonetics: dengnasiya dîrokî  َْصوات التَاِريخي .ِعْلم األ  

 تَاِريخيَّةً  ِدراسةاألَْصوات  ْصوات أن يَْدُرسَ ِعْلم األَ يستطيع . ور أَْصوات لَُغة ما عبر الَزَمنطَو  ُرس تَ يَدْ 

رها في أفقينطَ تتعقب ت  َغي ر في الَمخاِرج  من ترقيق  الُمْفَردة، وما يعرض لها من تَ  ق األَْصواتفُ : أُ و 

وتّي وما يعق التَّ وإبدال، وأفُ  وتفخيم   بَسبب الُمجاورة، فكان  َغي ر  رض لبَْعض األَْصوات من تَ نظيم الصَّ

" أي التغييرات التي تعترض  ablautمن نتائج هذه النَظريَّة قَوانين وظواهر، منها : " اإلعالل 

رة، ومنها أماميَّة العلّة عَ بَ وت العلّة تَ صَ  اً لموقع التَْنغيم في اللَُغة األم، أو لموقع النبر في فَْتَرة ُمتَأَخ 

" أي  assimilation" أي تَْحويل العلّة الخلفيَّة إلى علّة أماميَّة، أيضاً " الُمماثَلة   umlautالخلفيَّة " 

دغام واإلقالب . من أمثلة الُمماثَلة في اللَُغة العربيَّة، اإلثلينتماتماثلين مُ وتيّن غير المُ جعل الصَّ 

َكالمي  ر َصوتٌ َغيّ ْكس السابِقة، وذلك بأن يتَ هي عَ التي ، "dissimilation خالفةالمُ هناك "وواإلخفاء. 

 راسات التَاِريخيَّة . حات وقَوانين شاعت مع الد  ُمْصطَلَ جاوراً. وغيرها من َصوتاً مُ  ليخالفَ 

ر األَْصوات عبر األَْزمِ أو تَ َغي ر قَواِعد ياُلحظ على تَ  ثَمَّة للَُغة  ة  ُمْختَلَف جات  هَ ة، أو لُمْختَلَفنة الطَو 

دة بين اللهجات العربيَّة، من مثل، تبََدل  نتميَّة لألُْسَرةِ المُ  نفسها، أو للُغاتِ  اللَغِويَّة الواحدة. تبََدالت ُمطَر 

الثاء في اللَُغة الفصيحة إلى التاء في لَّهَجات مصر والشام، كما يقابلها في اآلراميَّة َصوت التاء ) ثوم، 
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، ذئب، ذرة....( في بَْعض ثلج، ثور، ثعلب، اثنين، وكذلك في اِْسم اإلشارة ...(، والذال إلى الدال) ذراع

 اللهجات العاِميَّة العربيَّة.

Hjelmslev. L : Hjelmslev . هيلمسليف 

نشأ في عائلة تهتم بالدراسات العلمية. شغل والده منصب رئيس  ،(2691-2766لويس يلمسلف) 

( على أطروحته 2630( ونال درجة الدكتوراه عام)2629جامعة كوبنهاغن. التحق بهذه الجامعة )

"يلمسليف" من األلسنيين األوائل الذين اهتموا بالمنطق الرياضي وبالمنهجية  دّ "دراسات بلطيقية". يع

تأسست حلقة لغويي كوبنهاجن التي ترأسها يلمسليف حتى وفاته بدون انقطاع،  2632في عام  العلمية.

 .قطوكان لهذه الحلقة توجه بنيوي، وليس جلوسماتياً ف

األلسنية اعتمد المنهجية التجريبية المبنية على المالحظة واالختبار،  ِدراسةمنهجيته في ال

األلسنية وهي الالتناقض والشمول وأقصى التبسيط.  ِدراسةد ثالثة متطلبات يجب أن تخضع لها الوحدَّ 

 .يلمسليف أن تكشف أعماله عن العمق اإلبستمولوجي للنظرية البنيويةى توخّ 

hocus-pocus: (tewtewe firr) .  ُزعبالتخ  

-Hocusاللَُغة " ُعلماءاللَغِويَّة. يعمد  للبياناتِ  وصف   مسينيَّات، لوضعِ ِعباَرة تمَّت صياغتها في الخَ 

pocus ُظام عليها إلظهار األَْنماط يضطرون لفرض نِ قد هم أنَّ ب عات  ل مع البيانات وسط تَوقُ " إلى التعام

هم اتِ خلفي البيانات، وبفضلِ  ين، من هذا المنظور، االقتراب من نفسِ ُمْختَلَفيَّة. يُْمِكن للَغِويّين الهَْيَكلال

ة. على النقيض من ذلك، ُمْختَلَفة، والحدس واإِلْجراءات، وما إلى ذلك، يصلون إلى أوصاف ُمْختَلَفال

 بنية أساسيَّة َمْوجودة في البيانات ليس فيها نزاع . الهََدف هو إظهارُ  فإنَّ 

hold: rawestan . اِْحتِباس 

ل   في وصف   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ    وتيَّة على  َحيثُ ت، صواأَْنواع األ لبَْعضِ  ُمفَصَّ تحافظ األجهزة الصَّ

دة، كما هي الحال في مرحلة اإلغالق )أو اإلمساك( في إنتاج التكأَثَريَّة أو طول َمْوِضعها لفَْتَرة ُمَحدَّ 

 الساِكن.

holophrase: dudaniya tevahî . lêkela tewew .  ٌُمَركَّبةعبارة  

إلى  يُشيرُ في اِْكتِساب اللَُغة،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى تَْعبيركامل(.  phrastikós +hólos)إغريقيَّة 

لَُغة ِعْلم الز المرحلة األولى من تن من َكلِمة واحدة، وهي تميّ َكالم غير ُمنَظَّم من الناحيَّة النَّْحِويّة، يتكوَّ 

في تصريحات  holophrasisن األقوال الشعوريَّة األُنموَذجيَّة دادا، مثالً. يُعرَّف عند األطفال. تتضمَّ 

ةليس ه البالغين بأنَّ   شكراً، من فضلك، آسف. عبارات: مثلفي تباين بِْنيَِوّي داِخلي،  أيّ  ثَمَّ

holophrastic construction: avakirina tevahî. pêkhate lêkela tewew. ُمَركَّب بِناٌء أُحاديّ   
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ُجْزئيَّاً ذات  ُمنَظَّمةٌ  يَّة أو تَْعبيراتٌ هَْيَكلغير  بَمْعنى تَْعبيركامل(. ُجَملٌ  phrastikós +hólos)إغريقيَّة  

ر، األسف، الُمساعدة. في اِْكتِساب اللَُغة، يعني تَْعبيرات َكلِمة واحدة كُ َمْعنى ُمَعقَّد غالباً، مثل الشُ 

لة أكثر تعقيداً، والَمْعنى إلى معان  كامِ  تُشيرُ مر، ة من العُ من السنة الثانيفي النصف األول ُمْستَْخدمة 

 ضمنيَّة".  ها "ُجَملٌ األقوال على أنَّ  هذه رتالُمْعَجمي للَكلِمات الفرديَّة في لَُغة الكبار. لذا فُس  

homogenetic sound: dengê hemangenetîk(hemanrêzek) . َصوٌت ُمتَجانِس 

 ْعبيرن بنفس طَريقة التَّ بَمْعنى نفس النَْوع(. َصوُت الَكالم الذي يتكوَّ  génos +homós)إغريقيَّة  

 [.b[ و ]pُمتَجانِسة، مثل: ] أَْصوات   ِخطاب آخر، هو خلقُ ل كَصوت  

homography: homografî(heman nivîsandin) . التَّْهِجئَة الُمتَجانُسة 

تطابِقَين بطَريقة سان إذا كانا مُ تَجانِ بَمْعنى نفس الِكتابَة(. تَْعبيران مُ +gráphein  homós)إغريقيَّة  

. من ذلك هناك عدد من ُمْختَلَف ة. هذه التَْعبيرات عادة ما يكون لها نُْطقٌ ُمْختَلَف الَّهَجاء ولكن لهما معان  

وت الواحد مثل ) (. ومن أمثلة َكلِمات ذات َمْعنى واحد أو لَْفظ واحد، لكنها تكتب q,k,cاألحرف للصَّ

 heterography(. َعْكسه "التَّْهِجئَة المتغايرة fare  fair: ) في اللغة اإلنكليزيَّةة، ُمْختَلَفبتهجئات 

spilling  ًتشابه العربيَّة  ة في اللَُغة نفسها. من ذلك في اللَُغةُمْختَلَف" أي أن يمثل الحرف الواحد أَْصواتا

 النُْطق بين األلف المقصورة واأللف الممدودة على الرغم من اِْختاِلف رسمهما.

homonym conflict: pevçûnek heman navê(pevçûna homonîmê ya hemannav) 

راٌع ُمتَجانُس)في الُمْشتََرك الل فظي(صِ  .  

وتيّ  بَمْعنى ااِلْسم(. أزواجٌ  ónyma)إغريقيَّة   مثل األلف الممدودة واأللف  .ُمتضاربة من التشابه الصَّ

 المقصورة في اللغة العربيَّة.

homonymy: navehevreng(heman navder) .  ُاللَّْفظي الُمْشتََرك  

، لكن لها أصول جاء، بغض النظَر عن نُْطقهاهِ ال نفسَ تتشارك ب لِماتُ كَ  ."(االسم نفس)إغريقية بمعنى "

" تعني كثيراً، pirوفي اللغة الكردية، كلمة" . مثال: )الساعة(ساعة الَزَمن ويوم القيامة.ةُمْختَلَفومعان 

 وتعني جسر.

homophony: heman deng. وتي  الِجناُس الصَّ

وت"بَمْعنى  phone)إغريقيَّة  نَْوع من الغموض الُمْعَجمي الذي يحتوي فيه تَْعبيران أو  .("نفس الصَّ

، قِّمة)ذروة(، من ذلك في اللغة العربيَّةة، ُمْختَلَفأكثر على نُْطق ُمتطابق ولكن بهجاءات ومعان  

 ."اقتلْ bikuje قتل" ، و"  kuştوفي اللغة الكردية "  وقُّمة)حضيض(.

homorganic: heman dengeh . الَمْخَرج الُمْشتََرك    
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وتّي ألَْصوات الَكالم، ُمْصطَلَ  صدر أو المَ  من نفسِ  تصدرُ إلى األَْصوات التي  يُشيرُ ح في التَّْصنيف الصَّ

 [)من الَمْخَرج الشَّفَوي(. m[ و ]b[ و ]pالَمْخَرج النُْطقي، مثل ]

honorific: serfirazî . صيغةُ التبجيل   

ْحليل النَْحِوّي لبَْعض اللُغات في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى إظهار الشرف(.  honorificus)التينيَّة  

 والسيماب أو االحترام، ات التأد  ُمْستَْخدمة للتَْعبير عن مستوييَّة الصرفلإلشارة إلى الفروق النَْحِويّة أو ال

األَْشكال َشكلي: قد تظهر  الَمْفهوم بَشكل   ديدتَحْ عدم  نبغيشاركين. يبالَمْرَكز ااِلْجتِماعي للمُ  قُ يتعلَّ ما 

حات مع اإلشارة إلى وظائف أخرى ُمْصطَلَ ال بَْعضُ  يُستخَدمُ سميَّة. كما ياقات غير رَ في س اً الشرفيَّة أيض

لوضع ان الترميز النَْحِوّي ذلك. يتضمَّ  جاملة، األدب، وما إلىْعبير عن االحترام، مثل المُ غير التَّ 

 ، والُمْستَِمع، وغيرهما.ُمتََكل موُمْستوى الحميميَّة بين ال ااِلْجتِماعي

hortative: daxwaze .  ّإلحاٌح . َوْعظي 

 أحياناً في التَْحليل النَْحِوّي لألفعال، لإلشارة إلى نَْوع من الٌَمْعنى الَمشروط الذي يتم   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 فيه اإللحاح. من ذلك "دعنا" باللَُغة اإلنجليزيَّة )دعنا نصلي(.

humanistic: mirovî .  ْسانياإلن  

ر الطالُب  دُ ح الذي يميّز المناهج التي تؤك  ُمْصطَلَ في تَْعليم اللَُغة األجنبيَّة، هو ال على ضرورة أن يطو 

 الوعي الذاتي، وحساسيَّة مشاعر اآلخرين، والشعور بالقيم اإلنسانيَّة. 

Humbodt , Guillaume de : هبولدت، دي غليوم 

ألماني، عيّن وزيراً للتعليم العام، فغيّر المناهج  وباحثٌ  غويٌّ ولُ  رٌ فك  ومُ  فيلسوفٌ  ،)2898-2731)

ت إصالحاته التربوية إلى . أدَّ 2722ة، أسس جامعة برلين في عام التعليمية في المراحل الدراسية كافَ 

با. كان يتقن ثالث عشرة وة في أورتقّدم ألمانيا في مجال البحث العلمي ظهر ذلك في الثورة الصناعيَّ 

ر األفكار" و"في الكتابة ها في تطوّ تَأثيرة "في نشوء الصيغ النحوية ولغوية المهمَّ لغة. من دراساته ال

 ة".الحروفية وعالقتها بالبنية اللغويَّ 

معينة.  ة: األصوات ال تكّون كلمات، إال إذا أعطت هذه الكلمات معان  من آراء همبولدت اللغويَّ 

ة للغات مما يؤدي إلى التمييز بينها، وبالتالي يّ في تكوين األشكال الداخل صرف يقوم بدور مهم  ِعْلم ال

ة من الكلمات التي تشّكل جمالً تحمل َمْجموعن من فاللغات تصنّف على هذا األساس. اللغة ال تتكوّ 

 اً منعدداً ال نهائيَّ  بأنَّ  منه، بقوانين، وهذه الفكرة اقتبسها تشومسكي محكومٌ  نظامٌ  اللغةَ  ، ولكنَ معان  

لغة  لكل   ة. رفض فكرة النحو الجامع، ورأى أنَّ من القواعد النحويَّ اً الجمل يمكن أن يخلق عدداً نهائيَّ 

المجتمع القوي يفرض لغته على اآلخرين من  قواعدها الخاصة بها. و ربط اللغة بقوة المجتمع، بأنَّ 

لة بين بنية اللغة رأى أهمية الصِ للروح البشرية، و متميّزٌ  نتاجٌ  اللغةَ  أجل تسويق ثقافته. رأى أنَّ 

 ة للغة يكشف عن رؤية خاصة للعالم.ة الداخليَّ الخارجي عن النسبيَ  التعبيرَ  والعقلية، وأنَّ 

hybrid: nîv biyanî . هَْجين 
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، من ةُمْختَلَفمن لُغات  ف من َعناِصرَ في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، َكلِمة تتألَ )التينية بمعنى "نصف هجين"(. 

ح هَْجين )التلفزيون(، الذي يضم ُمْصطَلَ  ن. مثال عمثل جذع الكلمة من لغة ما، والحقتها من لغة أخرى

َعناِصر من الالتينيَّة واليونانيَّة. ومثل ذلك في اللَُغة العربيَّة )ذهبوز( الحقة التينية ملتصقة بمفردة 

، مؤلفة من كلمة عربية " بمعنى مدرسةqutabxaneومثل ذلك في الكردية " هب".الذعربية "

 ".xane"كتاب" وأخرى كردية" 

hydronymy: navên avê. )األْسماء المائيَّة)من أنهار  وبُحيرات 

أَْسماء األنهار والبحيرات،  ِدراسة، anomasticsبَمْعنى اِْسم الماء(. في  ónyma +hýdōr)إغريقيَّة  

 من أَْسماء المواقِع الُجْغرافيّة. ت المائيَّة األخرى. إنه فَْرعٌ اعوالتجمُ 

hyperbaton: veguherandina berevajî. نقٌل َمعكوس 

 شكل(. دود"جاوز الحُ خطي أو تَ "، كما تحمل معنى "التَ منقولة بالقلب"بَمْعنى  hypérbatos)إغريقيَّة 

وهذه  انحراٌف في تَْرتيب الَكلِمات. ، بإحداث تغيير الترتيب المعتاد للكلمات فيه يتم أشكال الكالم من

 التقنية شائعة عند الشعراء.

hyperbole: niqirandinî  الُمبالغة  .

وصف مبالغ فيه، بهََدف الحصول ، لبالغي أسلوببَمْعنى الَكلِمة المبالَُغة(. hyperbole )إغريقيَّة 

 ل العاطفي.أي نَْوع من التفاعُ أو الفكاهي،  تَأثير وأأو تأكيد، أو تركيز، ، إثارة، أو غرابةعلى 

hypercorrection: hêrî serrastkirî (serû). الُمْفَرط( َصحيحالتَّ   الَحْذلَقة  (  

لَغِوّي يتجاوز  َشكل   في اللَغِويَّات لإلشارة إلى حركةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى فوق(.  hypér)إغريقيَّة  

ثين كلَُغة ُمسته من اللُغات التي يَْستَْخدمها أحدُ  عةٌ نوّ مت ةٌ َمْجموعدها النقطة التي تحدِ   َدفة.الُمتََحد 

ثون بلَهجة غير قياسيَّة اِْستِخدام اللهجة القياسيَّ  ة عادة ما تحدث هذه الظاِهرة عندما يحاول الُمتََحد 

 ما ينتج إصداراً ال يظهر في الِمْعيار .و"يذهبون إلى أبعد الُحدود"، 

hyperonymy: herî navdar. ااِلْسُم الخاِرق  

فّوق الُمْعَجمي )أي َعْكس التبعيَّة الُمْعَجميَّة، لتَ لم(. الَعالقَة الدَّالليَّة بَمْعنى ااِلسْ  ónoma)إغريقيَّة  

hyponymyبالتََسْلُسل الهرمي للُمْفَردات أو الُمْعَجم: فالفواكه اِْسٌم َمْجهول،  اً شبيه ْوزيعاً ي تَعْكس تَ ( الت

ااِلْنتِقال من التفاح إلى الفاكهة، على َسبيِل الِمثاِل،  أو خارق، من التفاح والكمثرى والبرقوق، ألنَّ 

ةيرافقه تَْعميم في الَمْعنى. في الَعالقَة الخاِرقة  القَات الَمْنِطقيَّة والدَّالليَّة: العَ  ُمْختَلَفأوجه تشابه مع  ثَمَّ

 َعالقَات كاملة )أَْنف، رأس(. -ُجْزء 

hyperphoneme: herî deng  ٌَصوتّي . إْفراط  
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لة في البنية دات القطاعيَّة ذات الصِ حْ لجميع الوَ  ( للداللة على جامع  2698ح قدَّمه بايك )ُمْصطَلَ 

وتيَّة ضمن لَُغة فرديَّة، مثل الَمقاِطع   واللكنات والتوقيفات.الصَّ

hypersememic: herî peyvî .  ُالليّ دَ إفراط  

ل مع الَخصائِص الَمفاهيميَّة أو التعامُ من خالل لقَواِعد التراكميَّة، إحدى الطبقات الُمعتَرف بها في ا

 ة للَُغة.الَمْرِجعيّ 

hypersentence: herî hevok . الُجْملَةُ الُمْفَرطة  

 د في أدائيَّة صريحة، على َسبيِل الِمثاِل، أنا أؤك   مصفوفة   اللة على ُجَمل  للدَّ  Sadock((1968ح ُمْصطَلَ 

 X َّْستَْخدم فيه الُجْملَة الُمدَمجة )التأكيد، القيادة، ظهر الَمْعنى البراغماتي الذي تُ ريحة تُ . هذه الفروق الص

 الوعد، إلخ(. 

hyponymy: binnav(tevlêbûnê) . )التَّضمين )االشتمال 

ر ( )في َمجال تناظُ 2693ح اقترحه ليونز )ُمْصطَلَ بَمْعنى تحت ااِلْسم(.  hypó ‘under)إغريقيَّة  

الُمْحتَوى الدَّاللّي. على َسبيِل الِمثاِل، التفاح هو من َحقل  تَْحديد المترادفات( لَعالقَة التبعيَّة الدَّالليَّة، أيّ 

من  دَّاللة كُجْزء  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ اً من الفاكهة. فهو تَْحديدله َمْعنى أكثر  التفاحَ  الفاكهة، ألنَّ 

 الَعناِصر الُمْعَجميَّة.  الَعالقَات الحسابيَّة التي تربطُ  ِدراسة

hypophonemic: bindengî .  ّوتي  ااِلْشتِماُل الصَّ

وتيَّة من الَكالم.الطبقات الُمعتَرف بها في القَواِعد التَّراكميَّة، والتعامُ  أحدُ   ل مع الَخصائِص الصَّ

hypotactic: vegirêdayî(pabendî) . ابِعةت  

ما يوجد في الِدراسات اللَغِويَّة الوصفيَّة، لإلشارة اً ل النَْحِوّي التَقليدي، غالبفي التَْحلي يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ناتها باِْستِخدام روابط االلتحاق الثَّانِويَّة. ابِعة، والسيما التي ربطت ُمَكوَّ إلى اإلنشاءات الت

hypotaxis: bin mijara(mijara vegirêdayî) . التَّْبعيَّةُ األداتيَّة 

 بَمْعنى التَْرتيب بحسب الَموضوعات(. الَعالقَة النَْحِويّة لخضوع الُجَمل، بََدالً  hypotássein)إغريقيَّة  

)ألن، على الرغم  ، مثلنعطفاتيَّة باستخدام المُ هَْيَكل(. تتميَّز التبعيَّة الparataxisنسيق الُمنَسَّق )من التَّ 

يُْمِكن أن تسبق الفِْقرة الثَّانِويَّة أو تتبعها أو من ذلك(، الضمائر الن ْسبِيَّة )التي، والذي(، والبنى التحتيَّة. 

 ضمين(.نة لها في الُجْملَة الرئيسيَّة )التَّ ضم  تكون مُ 
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 (I) 

icon: wêne . )أْيقونة)صورة  

من العالمات البصريَّة  ونَْوعٌ ، من الِكتابَة التَّْصويريَّة (. ضربٌ بمعنى "صورة" ikone"")إغريقيَّة  

وتيَّة التي تصو   ، من خالل تَقليد تَْوضيحي لجوانب الكائن الحقيقي، اً َمْرِجعيَّ  اً كائن ُمباِشر   ر بَشكل  أو الصَّ

وبالتالي الكشف عن أوجه التشابه أو الَخصائِص الَمْوجودة في الكائن الُمْشتََرك، على َسبيِل الِمثاِل. 

حاكاة الموسيقي لألَْصوات مثل المُ  تَْمثيلرات المرور، والخرائط، فضالً عن الالرسوم البيانيَّة، وإشا

وتيَّة.  الصَّ

 ولكن رمزية، بلغة شخص أو شيء تصوير لوصف في األدب أيضاً  حُمْصطَلَ يستخدم هذا ال

الميزات، مثل  بعض مشاركة أو تشابه طريق عن هدفها إلى ترمز عالمة فاأليقونة .معينة بطريقة

 أو الحالة .الشكل 

iconicity: nîşanî . bîniyarî . َرْمزيَّة . أْيقونيَّة   

مز والمرموز الُمشار إليه. في التشابه بين الرَ  د ِمْقياسَ ، يحد   C.W.Morris موريس ح صاغهُمْصطَلَ 

في  إليها.َخصائِص المواقِف الُمشار وافق بين الشكل المادي وة التَّ إلى مدّ  يُشيرُ األنظمة السيميائيَّة، 

 مز والُمْحتَوى.الَعالقَة بين الَمفاهيم الدَّالليَّة. من مثل، الَعالقَة الدَّالليَّة بين الرَ  تَْمثيلاللِسانيَّات يحد د مدى 

ictus: lêdan .    َضْربةٌ نَّْغميَّة

يختلف  جل التأكيد.ي، من ألهجة أو ضغط على مقاطع معينة من الشطر الشعر(. ضربة)التينيَّة بَمْعنى 

 عن المقطع المجهد.

ideal speaker/listener: axaftvanek baş/guhdar .  الِمثالي الُمْستَِمع ُمتََكل مال  

لَغِويَّة معنيَّة في المقام األول بالُمتََحد ث / الُمْستَِمع نَظريَّة  ". (2691تشومسكي ) وضعه حٌ ُمْصطَلَ 

ر بالشروط غير المتصلة وال يتأَثَّ  اً لغته تمام المتحد ث فُ رِ ، يعاً س تمامثالي، في ُمْجتََمع ِخطاب متَجانِ الم

الت االنتباه واالهتمام، واألخطاء وغيرها في تَْطبيق قيود الذاكرة، واالنحرافات، وتَ  بها نَْحِويّاً، مثل َحو 

)الكفاءة ُمقابِل معرفة اللَُغة في األداء الفِْعلي. الهََدف من النَظريَّة اللَغِويَّة هو وصف االختصاص 

 األداء( للُمتََحد ث / الُمْستَِمع المثالي.

idealization: mînakirin . ل بالمثاليَّةمَ العَ  . أْمثَلة  

بها اللَغِويّون جوانب ُمَعيّنة من التباين  لَُغة لإلشارة إلى الَدَرَجة التي يتجاهلُ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

الرئيسي من اللَغِويَّات، في  ل الهََدفُ للتَْطبيق. يتمثَّ  قابل   ل إلى تَْحليل  في بياناتهم الخام، من أجل التوص  
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لَُغة نِس(، الذي يَعِرف الف المثالي في ُمْجتََمع الَكالم المثالي )أي الُمتَجاهذا الرأي، في حساب لَُغة المثقَّ 

 ، وال يتأَثَر بُحدود الذاكرة، واالنحرافات واألخطاء، وما إلى ذلك. اً تمام

ideational: ramanî . bîrkirdenewî  ِكري . ِمثالّي .ف  

إلى جانب من الَمْعنى  يُشيرُ أَْنواع الَمْعنى.  من تَْصنيفِ  دَّاللة كُجْزء  ِعْلم الأحياناً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

سلوكي( إلى حاالت األمور التي  في العالم الخاِرجي، أو )في تَْعريف   ُمتََكل مالُمتَعل ق بالوعي المعرفي لل

التَْعبيُر  َوظيفةَ اللَُغةِ  َموضوعي في العالم الخاِرجي، كما تنَعْكس في اللَُغة. إنَّ  ق منها بَشكل  يُْمِكن التحق  

 .ر بالنَّصّ ْخصي )أو ااِلْجتِماعي(، الُمعبَّ تتناقض مع الَمْعنى الشَ  التي عن الُمْحتَوى،

identity hypothesis : egerîya hevgir. grîmane şunasî . فَْرضيَّةُ التَّطابُق  

ل اللَُغة لم تُحمَ تطابقتان. نَظريَّة اِْكتِساب لَُغة األجنبيَّة، عمليتان مُ ِعْلم الاِْكتِساب اللَُغة األم وت تذهب إلى أنَّ 

ر المَ ، ألنَ مل الجد  حْ على مَ  عرفي عند األفراد، والظروف ااِلْجتِماعيَّة ها تجاهلت كثيراً من عوامل التَّطَو 

األهميَّة التربويَّة، تتيح للمعلمين النَّظَر في االستراتيجيَّات الُمتَشابِهة في  ها تمتلك بَْعضَ والتَْعليميَّة. إال أنَّ 

 لَُغة األم واللَُغة األجنبيَّة.تَْعليم  ال

ideogram: ideogram(şano wêne) .  ٌيَّةتَْمثيلرسامة  إْدوْغرام . 

 يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ الخط ،  ِدراسةبَمْعنى يرى(. الَوْحدةُ الكتابيَّةُ الرامزةُ للفِكرة. في  ideĩn)إغريقيَّة  

الِكتابَة  تُميَّزُ ؛ كما ُسمي بايديوغراف. عادة كاماِلً  اً أو َمْفهوم َكلِمةً  لُ ظام الِكتابَة الذي يمث  في ن لرمز  

ر  األيديوجيَّة كت د أو تَقليدي، لم يعد من التَّْصويريَّة. التَّْصوير اإليضاحي له َمْعنى ُمَجرَّ  الحق   طَو 

ر اً يعرض رابط لمشي، ورمز القدم للتعبير عن ا األمثلة َشكلَ  بواقِع خاِرجي. تشملُ اً واضحاً ُمصوَّ

 الشمس للتعبير عن "الحكمة".

ideograph: dîtinasazî (şanonivîs) (يَّةتَْمثيلِكتابةٌ )إيدوغراف .   

فيه عن المعاني بواسطة  يَُعبَّرُ النسخ الذي  َمْكتوب(. نَْوعُ  بَمْعنى مرئي+ ideĩn+gráphein)إغريقيَّة 

اً بواسطة عالمة َمفاهيميَّة المعاني الكاملة الُمَعقَّدة صناعيَّ  تَُرمَّزُ  َحيثُ عالمات جرافيك )إيديوجرام(، 

واحدة. ال يقتصر اِْستِخدام هذه األيدوغرامات التَقليديَّة )مثالً كتلك الَمْوجودة في إشارات المرور( على 

ة. عن َمْعنى التَْعبيرات اللَغِويَّة رُ ها ليست في األساس عالمات تعب  اللُغات الفرديَّة، ألنَّ  من  نوع خاصّ  ثَمَّ

ق َمنطِ ال تَْمثيلأول اللُغات الرسميَّة لأحَد  يَُعد  ، Frege لـ( 2786األيدوجرام في الِكتابَة الَمفاهيميَّة )

 األصلي.

ideophone: dîtina deng .  ّإيديوفون . َصْوٌت فَْردي  
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وتيَّة الفرديَّةبَمْعنى رؤيَّة( ideo)إغريقيَّة   أحياناً في اللَغِويَّات  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ . . الخاّصة الصَّ

وتيَّات ألي   وتيَّة.  تَْمثيل والصَّ وت، مثل ما يَْحُدث في المحاكاة الصَّ  حيوي )إيديوفونيك( لفكرة في الصَّ

idioglossia: idioglossia . َغْضَغضة 

معناه إال  ر الذي ال يعرفُ التَْعبير الُمبتكِ لَُغة من أجل أحد أَْشكال ِعْلم الأحياناً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ذلك، الَشكل الفقهي  . مثالcryptophasiaبالَكالم الُمْستَقِل أو  يعن(؛ كما دُ و)الُمخترع الُمخترعُ 

ه التوأم" )على الرغم من أنَّ بين التوائم، والذي يطلق عليه اِْسم "اللَُغة اً ت صال الذي يظهر أحياناً عفويَّ لالِ 

 للَُغة األم المحليَّة(.اً ما يكون َشكالً ُمنحرف اً دائم

idiolect: idiolect . لَْهجةٌ فَْرديَّة 

 يُْستَْخدمُ (، 2647ٌح قدَّمه بلوخ )ُمْصطَلَ بَمْعنى َشْخص+ اِْختيار أو تَْعبير(.  +léktos ídios)إغريقيَّة 

اللهجة الَشْخصيَّة. يُْمِكن رؤية اللهجة على  أيّ  ،فرديظام اللَغِوّي لُمتََحد ث  لَُغة لإلشارة إلى النِ ِعْلم الفي 

. تالحظ الس مات ااِلْفتِراضيَّة idiolects اللهجات الفرديَّة من كبير   عدد   من تَْحليلِ  دٌ ُمستمَّ  ها تَْجريدٌ أنَّ 

ح تَْعريفاً ُمْصطَلَ اللَغِويين ال للتأليف. ويعطي بَْعضُ  أُْسلوبيَّة   األدبيَّة، كمؤشرات   في الِكتابَةِ  خاصٍّ  بَشكل  

في وقت  ُمَعيّن   ون إلى عادات الَكالم الخاّصة بالَشْخص كما هو معروض في ِصْنف  يُشيرُ أكثر تَْقييداً، 

 تمييزها يمكن والتي فردي، كاتب أو ثمتحد   قبل من المستخدمة للغة الخاص التنّوع أيّ  .ُمَعيّن

  .والنطق والقواعد المفردات بخصائص معينة في

idiom: gotinên çerçuvî . التَّْعبيُر ااِلْصِطالحي   

في القَواِعد اللَغِويَّة وقَواِعد الَمعاِجم لإلشارة إلى ِسْلِسلَة من الَكلِمات التي تكون ُمقَيَّدة  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 أو التعبير أشكال من فهو شكلتعمل كَوْحَدة واحدة.  َحيثُ اً أيضاً، بتكون ُمقَيَّدة بنائيَّ ما  اً لَغِويّاً، غالب

 وقد يكون له .المنطقي أو النحوي المعنى غير معنى لها يكون ما وغالباً  بلغة ةالخاصّ  العبارة أو البناء

على َسبيِل  .لها نةالمكوَّ  الكلمات يعادل ال معناها ألنَّ  أخرى لغة إلى حرفياً  ترجمته يمكن ال نحويّ  بناء

 ، الخ.(ها تمطر القط وكلب / الكالب والقططنَّ القول)إال يجوز  (ها تمطر القطط والكالبنَّ )إالِمثاِل، 

idiomatics: gotinên dudannasî (gotinên têgihînî) . تَعابيٌر اِْصِطالحيَّة 

 على اإلطار النَّظَري، تمَّ  اً ما. اعتماد في لَُغةِ  من الَكلِماتِ  ة  َمْجموعل إجماليٌ  ، وتَْصنيفٌ ، ووصفٌ تَْجميعٌ 

ْقرار يَّة الَعناِصر الفرديَّة، واستة )على أساس معايير مثل البنية النَْحِويّة، وقابلُمْختَلَفتطوير أَْنواع 

ين السوفييت. فرناندو وفالفل ة(، والسيما من قِبَل اللَغِويالتَْعبيرات، والتَّْوزيع، والدوافع الدَّالليَّ 

(2672 .) 

idiomaticity: gotinên dudannasiyê .  حيَّةُمْصطَلَ تعابيٌر  

ة، معناها ال يُْمِكن وصفها من َعناِصرها َمْجموعِسمة من اللُغاِت الطَبيعيَّة اِلْستِخدام تَْركيبات َكلِمات 

 الفرديَّة. )الذهب األبيض: للدَّاللة على القطن(.
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idiomatization: gotinên çarçovekirin .  ياقيَّةسِ تَْعبيراٌت  

مكن اِْشتِقاق معناها بالكامل. من المُ  ر الدَّاللّي في اإلنشاءات الُمَعقَّدة التي لم يعدْ ييَّة للتََّغيتَاِريخ َعمليَّة

ة(، وال يُْمِكن إعادة بِناء الدوافع األصليَّة لهذه الَوْحَدة إال من َجديد) لَغِويّةً  َوْحَدةً  تَشك ل هذه التَْعبيراتُ 

 ، أرى رؤوساً أينعت وحان قطافها....حتى أنت يا بروتوس: الَمْعِرفة التَاِريخيَّة. مثالً خالل 

idiosyncratic feature: taybetmendiya tekî . ِميزةٌ فُراديَّة 

وتيَّة أو المورفولوجيَّة أو النَْحِويّة أو الدَّالليَّة للَكلِمة التي  (. الَخصائِصidiosynkrāsíaإغريقيَّة )  الصَّ

عن الُمْعَجم.   ُمنفَِصلة   َمْدَخالت   تَُمثَّلَ ة؛ وبالتالي، يجب أن ال يُْمِكن التنبؤ بها على أساس القَواِعد العامَّ 

 تطوير للَمْعنى من خالل َعناِصر ال تستند إلى َمْعنى الَعناِصر الفرديَّة. ثَمَّة

idioticon: nezan .  ُصطالحيَّةعابير االِ عجم التَّ وكة . مُ َمسك  

( للَهجة ُمَعيّنة أو لَمْنِطقة idiotismsالقاموس الذي يحتوي على الُمْفَردات والتَْعبيرات ااِلْصِطالحيَّة )

 زرة......صا والجَ تحركة، سياسة العَ مال المُ عابير: ساعة الصفر، الر  من مثل تَ  لغويَّة ُمَحّددة.

idiotism: nezanî . ُعتُه . َمْسكوكيَّة 

من األحيان  في كثير   ين. يَرتبطُ في تشخيص البلهاء من قِبَل األطباء الُمختصّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ر أو تَ  باألشخاص الذين ليس ر الِجْنس البشري .لديهم إحساس بالتَّطَو   طَو 

 لَهجة ُمَعيّنة. اً ألُنموَذجِ لهجات، كَكلِمة ُمقَيَّدة إقليميَّ ِعْلم الأيضاً في  يُْستَْخدمُ 

I-language : I- ziman . - لَُغة I 

لعقل  ر إليها كُعْنُصر  نظَ يُ  لَُغة  عوم تشومسكي لإلشارة إلى اقترحه نح ُمْصطَلَ هو اِْختِصاٌر للَُغة الداِخليَّة، 

الَكالم. هو على النقيض من اللَُغة  التي اكتسبها الُمتعل م، ويَْستَْخدمها ُمْستَِمعُ  ُف اللَُغةالَشْخص الذي يعرِ 

 اإللكترونيَّة.

ill formed: şêweyê nexweş . الشَِّكُل الَمريض 

 الُجملة جوهريَّةتَّْوليديَّة، لإلشارة إلى عدم في قَواِعد اللَُغة ال السيمافي اللَغِويَّات، و يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

. تتشّكُل ُجْملَة سيئة إذا لم يكن من الُممكن إنشاؤها بواسطة قَواِعد النحو. (التأسيس أو االنحراف في)

 ْصوات.ِعْلم األَ دَّاللة وِعْلم الح أيضاً على التَْركيب اللَغِوّي، وُمْصطَلَ يُطبَّق ال

illative: anînî . الَجْلب . التَّموِضع 
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مورفولوجيَّة في بَْعض اللُغات )مثل الفنلنديَّة( التي تعب ُر عن حركة كائن إلى  (. حالَةٌ illatus)التينيَّة  

 موقع.

Illocution: axiftin . لُم  التَّكَّ

 .J.Rو J.L.Austinاألساسي لِخطاب الفِْعل في نَظريَّة قانون الَكالم لـ  (. الجانبُ in+loqui)التينيَّة  

Searle ًلـ  . وفقاSearle َّاإلدراك البَسيط من قوة تحذيريَّة وُمْحتَوى اقتراحي، وبالتالي،  ف سوءُ ، يتأل

فهما  البَْعض.ا مُمْستَقِل  عن بَْعضه بَشكل   -ضمن ُحدود ُمَعيّنة  - pو  fتختلف إذ ، f (p)يكون َشكل 

 ، لكنهما يختلفان في السمات والخصائص.)شفوي(تقريباً  يشتركان في المخرج نفسه

دات روف ااِلْستِْفهاميَّة، والُمساعالتَْنغيم، وعالمات التَْرقيم، والضمائر ااِلْستِْفهاميَّة، والظ 

 ...مات الِمْعياريَّة ..دي، والُجسيرات مزاج الفِْعل، والَكلِمة، والن ظام الفرالَمشروطة، ومؤش  

بواسطة  اً شار إليه حرفيَّ أي تحذير غير ذلك المُ  يُنَفَّذفعل الَكالم غير الُمباِشر عندما  يَْحُدثُ 

 ر األساسي مع نُْطق الُجْملَة.المؤشَّ 

illocutionary: bêkarî . ار .  التَّعطيل  الضَّ

 أمثلةَ  نُ بحكم نُْطقه. تتضمَّ  ُمتََكل مإلى الفِْعل الذي يقوم به الح في نَظريَّة الَكالم لإلشارة ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ 

 األعمال التخريبيَّة )أو القوة الخبيثة( الوعد، والقيادة، والطَّلب، والتَّعمير، واالعتقال، الخ. 

image schema: rêzika wêneyî .  ُمَخطَّطُ الصورة 

سار.  الُمَخطَّطات، مثل المَ  دة في الدَّالالت الَمعرفيَّة. تعتمدُ الُمَحدَّ نَْوٌع من البنية الَمفاهيميَّة األساسيَّة 

 الالت التَْعبيرات الَمكانيَّة والَزَمنيَّة والوجهيَّة.للوصف، على َسبيِل الِمثاِل، دَ  تُْستَْخدمُ 

imitation: lasayî kirdnewe . teqlîd . ُمحاكاة . تَقليد   

اللَُغة التي يسمعونها  األطفال في تقليدِ  إلى سلوكِ  يُشيرُ  إذفي مجال اِْكتِساب اللَُغة،  حُ ُمْصطَلَ َق هذا الطُب  

ر َر حقائق تال يُْمِكن أن يفس   التَقليدَ  ن أنَّ قين. أوالً، تبيَّ من حولهم. أهميَّة هذه الفكرة تتمحور في شِ  طَو 

حاكاة مون اللَُغة من خالل مُ األطفال يتعلَّ  بأنَّ  ذلك، َعْكسبلرغم من النَّظَرة الشائِعة اللَُغة )على ا

ة، ة، في جوانب مُ ُمْختَلَفالتي يظهرها األطفال غالباً ما تكون  التَقليديَّةَ  المهاراتِ  اً، إنَّ والديهم(. ثانيَّ  همَّ

هم اج والفَ هم. كانت الَعالقَة بين التَقليد واإلنتالَكالم التلقائي، أو في الفَ  من تلك التي يعرضونها في إنتاجِ 

 لالهتمام التجريبي والوصفي في ِدراسات التملك.اً رئيسيَّ  اً محور

 كاتب لهجة اعتمادح إلى معان  أخرى، من مثل النسخ واالنتحال، ُمْصطَلَ هذا ال يُشيرُ في األدب 

 .تَْمثيلوال ؛ الخلق إعادة وموقفه؛ وأسلوبه آخر
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immediate constituent (IC):  

 bingehîna sereser(bingehîna rasterast) . raste uxo (IC)  َُّن الُمباِشرالُمكو    

الرئيسيَّة التي يُْمِكن إجراؤها داِخل البِناء  في التَْحليل النَْحِوّي لإلشارة إلى التَْقسيماتِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

نات يمشي(، ستكون الُمَكوَّ ة )الصبي النَْحِوّي، على أي ُمْستوى. على َسبيِل الِمثاِل، في تَْحليل ُجْملَ 

مشي(، ي+  + هونات فوريَّة )الصبيهذه بدورها إلى ُمَكوَّ  . ويُْمِكن تَْحليل(الصبي وهو يمشي)الُمباِشرة 

 بأكمله بالتَْحليلِ  ف اإِلْجراءُ نات غير قابلة لاِلْختِزال. يُعرَ الوصول إلى ُمَكوَّ  حتى يتمَّ  َعمليَّةوتستمر ال

 (.immediate constituent analysis)للتفاصيل ينظر في األسفل:  .الُمباِشر التأسيسي

immediate constituent analysis: şîkirdenewe pêkhate sereser.  َالُمباشرة ناتِ ُمَكوَّ ْحليُل الت  

من التَْحليل التأسيسي الُمباِشر وعواقبه  الهََدفَ رها البِْنيَِويون األمريكيون. أُنموَذٌج من تَْحليل ُجْملَة طوَّ 

لة هرمياً. يدعم هذا التَْحليلُ َغِوّي في ِسْلِسلَة من الُمَكوَّ ْعبير اللالتَّ  هو تَْحليلُ  )التَْجِزئة( من  نات الُمتَشك 

ُر الُمَعقَّد ة، وفي المقام األول اِْختبار التَْحويل واِْختبار اإلحالل. إذا كان التَْعبيعنوّ ْختبارات متخالل اِ 

 ه يعد  النَْحِويّة، فإنَّ  فِئةراد تَْحليله قابالً للنقل أو يُْمِكن اِْستِْبداله في ُجْملَة بتَْعبير بَسيط ينتمي إلى نفس الالمُ 

األستاذ" إنَّ األستاذ يعطي محاضرة( إلى قسمين، " : إنَّ ُجْملَة )مثل ن تَْقسيم. وهكذا يُْمكِ اً تأسيسيَّ  اً ُعْنُصر

 (. VP يَّة(، و"يعطي محاضرة" هي )ُجْملَة فِْعلNPباَرة اِْسميَّة هي )عِ 

نات الُمباِشرة، يمكن أن تَُحلَّل إلى ُمْنتِجة في المرحلة األولى من ال الَعناِصرَ  إنَّ  تَْحليل الُمَكو 

عة. يُْمِكن تقديم نتائج تفَر  قد المُ بالعُ  تُسمَّىإلى عناصر غير قابلة لالختزال.  عناصر أخرى إلى أن تصلَ 

يَّة، أو ُمَخطَّط هَْيَكلة، باِْستِخدام ُمَخطَّط َشَجرة، أو قَواِعد ُمْختَلَفالتَْحليل التأسيسي الُمباِشر بطُُرق 

تعتبر اِْختبارات تبرير . التَْحليل التأسيسي الفوري هو الَمْبدأ التنظيمي األساسي للنحو التَْحويلي. جدولي

ياَغة ه ضروري لصها غير كافية، لتبرير تَْركيب ُمَكّون، يجب إثبات أنَ ريَّة، ولكنَّ نات ضروالُمَكوَّ 

 العمليَّات النَْحِويّة.

immediate dominance: desthilatdariya sereser . )هَْيمنةٌ فَوريَّة )ُمباشرة 

من هيَّ تُ  Aُجْملَة: الُعقدة  قد في عالمةمن الَعالقَة بين العُ  في اللِسانيَّات التَّْوليديَّة لنَْوع   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   

 . B على يسيطر Aفي حال كان  Bعلى الفور على الُعقدة 

Immediate Dominance/Linear Precedence format ( ID/LP format): 

desthilatdariya sereser / şêwedariya pêşîn ya xêzê . أسبقيَّة خطيَّةوريَّة / تنسيُق هَيمنةٌ ف  

 على أَْنواع   لقَواِعد الِعباَرة الُمعمَّمة. يحتوي هذا التنسيقُ  Pullumو  Gazdarصيغة نَْحِويّة اقترحها 

رميَّة في الرسوم د الَعالقَات الهَ طيَّة. )أ( تحد  من القَواِعد لوصف الهيمنة الفوريَّة واألسبقيَّة الخَ  ُمنفَِصلة  
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 ر عن أي  بة ال تعب  غير ُمَرتَّ  هَْيَكلواِعد الهيمنة الُمباِشرة. مثل هذه القَواِعد هي قَواِعد البيانيَّة الَشَجريَّة بقَ 

نات االبنة. في تدوين قَواِعد المعرَّ  ف، يُشار إلى غياب التَْرتيب الخطي عن شيء عن تَْرتيب ُمَكو 

، VP → Vطَريق الفواصل بين الرموز الَمْقطَعيَّة على الجانب األيسر من القاِعدة، على َسبيِل الِمثاِل. 

NP ،PP )نات الشقيقة في َشَجرة محليَّة بواسطة قَواِعد األسبقيَّة  يُحدَّد. )ب الخطيَّة، التي تَْرتيب الُمَكو 

لفِئات النحو. يُْمِكن العثور على تنسيقات أخرى لفصل الهيمنة الُمباِشرة واألسبقيَّة  اً زئيَّ ج اً تملي أمر

( لتَْوسيع قَواِعد 2673( وفي اقتراح فالك )2686ْوحيد الَوظيفيَّة بواسطة كاي )خطيَّة في قَواِعد تَ ال

 العملي.-الُمْعَجم

immersion: navdekirinî . َغمر . إغماس 

س المواد األكاديميَّة حصراً في اللَُغة  َحيثُ (، ةيس اللَُغة الثانية )اِْكتِساب اللَُغة الثانيمنهٌج في تدر تُدرَّ

 المستهََدفة.

imperative: fermana. daxwaz . صيغةُ األمر 

فَْرعيَّة من المزاج اللَْفظي تُْستَْخدم في التَْعبير عن طلب  فِئةبَمْعنى أمر أو طلب(.   imperare )التينيَّة 

وظائف أخرى، من مثل الشرطيَّة:  ادرس لكي تنجح.  اً ي أيض..... يُْمِكن أن يؤد  قرأ ا أو أمر: اكتب،

نظافة ستحافظ على ، في الُجَمل التَّْقريريَّة اً الطلبات أيض عنلتَْعبير ل من ناحيَّة أخرى، يُْمِكن أن يردَ 

 ف على الَكالم الَمعني.يساهم التَْنغيم في التعر   .؟ تدرس! أو في ااِلْستِْفهام لماذا ال بيتك

imperative transformation: guhertina fermanê ُل الَحتمي .   التََّحو   

مصفوفة مع الفِْعل الُجْملَة في ُجْملَة   ضمَّن كل  ة ونَظريَّة الفِْعل الَكالمي، يُ لفاظ التَْوليديَّ ِعْلم األفي 

من خالل تَْطبيق يمكن  ،(قدوةً صفوفة مثل: )أوصيك أن تكون األدائي. في حالَة الحتميَّة، ُجْملَة المَ 

الت، اِْشتِقاق حتميَّة الهدوء.  العديد من التََّحو 

imperfect: kêmîn(ne temam).  َتاماليُر غ   

 اللُغات كالفرنسيَّة. الماضي لألْحَداث التي تمتد  إلى الوقت الحاضر في بَْعضِ  الَزَمنُ 

imperfect tense (imp, imperf, impf, IMPF): demê ne temam . الّزْمُن غير التام 

 الماضي.مثل الُمدَّة أو ااِلْستِْمراريَّة في  ،بَْعض اللُغات للتَْعبير عن معان  في  يُْستَْخدمُ في القَواِعد، 

imperfective: kêmahî . غيُر التَّامة 

إلى  يُشيرُ ْحليل النَْحِوّي للجانب، في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى غير منتهي(.  imperfectus)التينيَّة  

الَزَمني الداِخلي للوضع. تختلف األَْشكال  هَْيَكلد الطَريقة التي يُنظَر إلى الأَْشكال من األفعال التي تحد  
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الة )أو "العيوب"(  ينظر إلى الوضع ككل، بغض النَّظَر عن الوقت  َحيثُ األَْشكال المثاليَّة،  عنغير الفعَّ

 ه. تَْحتَويالذي قد 

imperfective vs perfective: kêmîn ber temamî .  َامام ُمقابِل التَ غيُر الت  

كتمل( أو )غير مُ اً ه غيُر ُمنَظَّم مؤقتاألساسي من الجانب الذي يميّز حدث ما على أنَّ  التَّْصنيف الفَْرعي

ه إلى أنَّ  يُشيرُ  هذا األمرَ  من يرى أنَّ  ثَمَّةرة( أو نقطة نِهايَة )ناتج(. ولهذا الَسبب كأن له بِدايَة )غير ُمْستَق  

 كامل.  حدثٌ 

impersonal construction: avakirina nekesane . البِناُء غير الَشْخصي 

النَْحِويّة التي ال يُعبَُّر فيها عن الَموضوع الَمْنِطقي كَموضوع نَْحِوّي، والسيما في الُجَمل ذات  التَْركيباتُ 

 ها تمطر.، إنّ  األفعال غير الَشْخصيَّة: يَْحُدث ذلك ...

impersonal verb: lêkerê nekesane . يرالَشْخصيالفِْعُل غ  

الفِْعل الذي ال يُْمِكن اِْستِخدامه إال في الَشْخص الثالث الُمْفَرد، والذي ال يُْمِكن أن يكون له نائب، إذا كان 

 الَشْخصيَّة في اإلنجليزيَّة تُْستَْخدم عادة لظواهر الطقس )كانت السماء تمطر، تثلج(. َمْوجوداً. األفعالُ 

implication: têkevin (hevgirtî) . )تَضمين)تشابُك 

وكذلك في  ،مني" في اللَُغة اليوميَّةح "ضُ ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ تشابك(. ظام مُ بَمْعنى ن implicatio)التينيَّة  

. هناك التضمين المادّي فيما بينها ل كبيرة، على الرغم من وجود تداخُ ُمْختَلَفالَمْنِطق والدَّالالت بطُُرق 

 qو  pفي الَمْنِطق ااِلْفتِراضي يربط اثنين من المقترحات األوليَّة  الَمشروط، والَمْنِطقي(: الكميّ  اً )أيض

فقط و الُجْزء  اً َصحيحالُجْزء األول من االقتراح في حال كان  َصحيحغير  َجديد ُمنفِرد   في اقتراح  

( ؛ f (alse))=  22=  3×  3(: إذا كانت لندن على نهر التايمز، عندئذ p → q) َصحيحالثاني غير 

 t (rue.)، فستكون لندن على نهر التايمز )=) 22=  3×  3ولكن: إذا كانت 

implicational analysis: şîkirî (hunderîn) têkevinî .  ُمنيالتَْحليُل الض  

ِب اللَغِوّي في َشكل التقل   تَْمثيلعة لنوّ للَغِويَّات المتالنَْوعي" ضمن "األُنموَذج  النهجِ هذا  تطويرُ  تمَّ 

هرمي ويُْمِكن تَْمييز بَْعضها  األصناَف اللَغِويَّة ُمنَظَّمة بَشكل   أُنموَذج. يستند هذا النهج على اِْفتِراض أنَّ 

ُد األصناف في مصفوفة  ضُ  تسمح  نيَّة بطَريقة  معن بَْعض. تَُرتَب الس مات اللَغِويَّة الفرديَّة التي تحد 

 بوجود ميزات ُمَعيّنة اِلْستِْنتاج وجود ميزات أخرى ُمَعيّنة، وإن لم يكن الَعْكس .

implicational scaling: pîvana têkevinî . مني ج الض   التََدر 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
293 
 

التباين  تَْمثيل ة سكانيَّة. يتم  َمْجموعف إلى حساب الفرق في نشر التغييرات في دُ نموَذج الذي يهتباين األُ 

لعرض اِْنتِشار القَواِعد  implicationalَجْدَول  يُستخَدمُ ة. َجديدالفردي كالتناوب بين القَواِعد القديمة وال

 ة سكانيَّة. َمْجموععبر 

implicative verb: lêkerê têkevinî . الفِْعُل الُمتََضم ن 

)=ُجْملَة المصفوفة(  Mلة ة بين الُجْملَة الكامِ تتوفُّر فيها الَعالقَة التالي الفِْعل مع تكملة الَمْصَدر التي نَْوعُ 

عمر  ، يعني أنَّ (بذل عمر جهداً في  بيته: )بيِل الِمثالِ نة(. على سَ )= الُجْملَة الُمَكوّ  Cوالُجْملَة التكميليَّة 

عمر لم يصلح بيته. من األفعال  الجُملة إلى أنَّ  تُشيرُ ، (ن عمر من إصالح بيتهلم يتمكَّ )أصلح بيته. 

 الضمنيَّة السلبيَّة هي اإلهمال.

implicature: tevlîker . ضمينض. التَ التَّْعري  

ال يستند الَمْعنى الضمني إلى  H. P. Grice((1913- 88 غريس ح ُمْشتَق من أعمال الفيلسوفُمْصطَلَ 

يُتابِع أو يَكسر عمداً  ُمتََكل مال الَمْعنى التَقليدي للتَْعبير الُمْطلََق فحسب، بل يقوم كذلك على اِْفتِراض أنَّ 

ياقات  يُسمَّىضمين بَْعض حوارات الُمحاَدثة، فهذا التَ  بـ "ضمنيَّة تحاوريَّة". و إذا ظهر في جميع الس 

ياقات نُْطق ُمَعيّنة، يطلق عليها "ضمنيَّة ة عامَّة"؛ وإذا ظهر في سطلق عليه "ضمنيَّة تحادثيَّ العاديَّة، ي

مينات التَقليديَّة، يُْمِكن إلغاء تأكيدات الُمحادثة، ولكن ال يُْمِكن  تحادثيَّة ُمَحّددة". وعلى النقيض من الض 

 بالُمحاَدثة. ي مقالة غير ُمَحّددة إلى التالعبفصلها. يُْمِكن أن تؤدّ 

implosive: avêtin . )أَْنفِجارّي)اندفاعي 

وتّي لألَْصوات  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ صفيق(. بَمْعنى َصوت التَّ  in,’ plaudere)التينيَّة  في التَّْصنيف الصَّ

اِْستِخدامها  مكنإلى ِسْلِسلَة األَْصوات التي من المُ  يُشيرُ الساِكنة على أساس طَريقة التَْعبير الخاّصة بها: 

 هَواءال ، ال يتدفقُ َعمليَّةالتي تنطوي على حركة هوائيَّة داِخليَّة في الفم. في هذه ال هَواءفي آليَّة تيار ال

ْقريباً خاِرج تَْجويف في التَْجويف الفموي هو نفسه تَ  هَواءال ضغطَ  اً من الخاِرج إلى الداِخل، بل إنَّ حرفيَّ 

 الفم. 

inalienable: bêyî xwedîbûn .   ف)لِلتَملُك(غيُر قابل للتَصر   

رسمي في  زة بَشكل  في التَّْحليل النَّْحِوّي لإلشارة إلى نَْوع من الَعالقَة الحيازيَّة الُمِميّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

مع مالكها،  ها في َعالقَة دائمة أو ضروريَّةبَْعض اللُغات )مثل الصينيَّة(. إذا اعتبرت المادة الُممسكة بأنَ 

ْرف )على َسبيِل الِمثاِل رأس الكلب، وسط المدينة(، وإال فإنّ  يقال إنَّ  ه غير قابل الَعالقَة غير قابلة للتصَّ

 للتغيير.

Inchoative: (incep, INCEP) . ne bijartî .ُر ُمختارَغي . َصيرورة  
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د فيها  في التَّْحليل النَّْحِوّي لألفعال، في إشارة إلى نَْوع   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  من الَعالقَة الجانبيَّة التي تُحد 

(، قد يُتَرجم الَمْعنى إلى اإلنجليزيَّة من خالل اً َمبنيَّ ) اً َمْفهوميَّ  اً ت التي تُميَّز جانببِدايَة اإِلْجراء. في اللُغا

بطَريقة ُمرادفة للدخول، ما يدل  على بِدايَة  يُْستَْخدمُ . أحياناً قد و "تكون على وشك""توشك على" أ

 مفاجئة للحركة: اقتحامها.

inclusion: tevlêbûn . تَضمين 

هو  A فِئةُعْنُصر من َعناِصر ال ات الَعناِصر التي يكون فيها كل  َمْجموعمن الَعالقَةُ الَمْنِطقيَّة بين فِئات 

(. في الجانب B فِئة( هم من األقارب الذكور )= الA فِئة: جميع األخوة )= الB فِئةأيضاً ُعْنُصر من ال

م، وفي الَمْنِطق ضمين مع التالزُ الدَّاللّي للَعالقَات بين المعاني )الَعالقَة الدَّالليَّة(، غالباً ما يتطابق التَّ 

د َعالقَ ااِلْفتِراضي للتَّ   أن نقول: إنَّ  م؛ مثالً ة اإلحساس بالتناغُ ضمين. الَعالقَة الدَّالليَّة هي التي تحد 

 .اتَمْجموعتضمينها في تلك ال السيارات يتم   فِئةإن  :يعني  ،ارةَ نَْوٌع من الُمَركَّباتالسيَّ 

inclusive vs exclusive: tevlêbûnê ber taybetîn . شاِملةٌ ُمقابِل َحْصريَّة 

 ْقريباً( كلَّ شيء  ضمن نِطاقه. في حين أنَّ يشمل )ت لالشامِ  الفرق بين الشموليَّة والحصريَّة هو أنَّ 

 الحصري يستثني الَعناِصر أو األَْعضاء التي ال تستوفي شروط ُمَعيّنة.

inclusiveness condition: merca tevlêbûnê. شرطُ الشمول 

هو ُمتاح بالفِْعل في  ة في اِْشتِقاق يتجاوز ماَجديدالحد  األدنى الذي يمنع إدخال َعناِصر  بَرناَمجيد في قَ 

. هذا القيدُ   ة.هو األساس لبنية ِعباَرة عاري العد 

incompatibility: cudayî . َعدُم التَكافُؤ  . تَعاُرض  

إلى  يُشيرُ الَعالقَات الحسابيَّة بين الَعناِصر الُمْعَجميَّة.  ِدراسةمن  دَّاللة كُجْزء  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ستثنى فيها اِْختيار ُعْنُصر واحد من اِْستِخدام جميع الَعناِصر األخرى من من الَعناِصر التي يُ  اتَمْجموع

اللون األحمر للسيارات فشروط األلوان:  من أمثلة ذلكة )ما لم يكن هناك تناقض(. َمْجموعتلك ال

الَعناِصر التي تتناقض ة َمْجموع ويقال إنَّ  -يستثني السيارات باللون األخضر / األزرق، وما إلى ذلك 

تَْحقيقاً من الَعالقَات الحسابيَّة األخرى )مثل األضداد  ق أقلَّ التوافُ  عدمُ  إنَ توافقة. بهذه الطَريقة غير مُ 

األَْعضاء )على  اتِ َمْجموعمن  ة  ُمْختَلَف أَْنواع   ين أشاروا إلى وجودِ اللَغِوي ف(، ولكن بَْعضَ والترادُ 

مثل أحكام القيمة( والدَّورات )مثل ، والمقاييس )(العسكريَّة)العلميّة أو ب تَ َعْكس الثنائي(، مثل الرُ 

 المواِْسم(.

incorporating : tevlîhev . ُمْدَمج 
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سانيَّات الُمقاَرنة في اللِ  اً نَْوعاً من اللُغات يميّز أحيانز ٌح يميّ ُمْصطَلَ (. incorporation)التينيَّة  

بِْنيَِويَّة )ُمقاَرنةً بالِمْعيار الرقمي(، والتركيز على َخصائِص الَكلِمة: معايير  باِْستِخدام

"polysynthetic  ح أَْشكاالً ُمَعقَّدة من الَكلِمات المورفولوجيَّة، كما هي " أو دمج اللُغات التي توض

باللَُغة اإلنجليزيَّة،  اً أحيانيَّة األمريكيَّة، وتواجه الحال في اإلنشاءات األُنموَذجيَّة للعديد من اللُغات الهند

 . غير أنَّ anti / dis / establishment / ment / arian / ism / sفي العمالت المعدنيَّة مثل 

من الَخصائِص  ة  َمْجموعالتعامل معها ك ة مثل هذه التَْركيبات التي يتم  لون رؤيين يفض  للَغِويا بَْعضَ 

 . اً زة تماممن اللَُغة متِميَّ  فِئةالتراكميَّة واالنصرافيَّة الُمْدَمجة، وال تعتبر هذه ال

incorporating language: zimanê tevlîhev . َدْمُج اللَُغة 

إلى التَْعبير عن  إلى اللُغات التي تميلُ  تُشيرُ ( والتي 2739ت )ددها هومبولالتَّْصنيفيَّة التي حدَّ  فِئةال

طويلة.  ُمَعقَّدة   الَعالقَات النَْحِويّة في الُجْملَة عن طَريق إضافة الَعناِصر الُمْعَجميَّة والنَْحِويّة إلى َكلِمات  

 الُمْسنَد. إلىالدالالت النَْحِويّة مثل الكائن والظَْرف  تُدَرج

incorporation: tevlîhevkirin . َدْمج  

مورفولوجي، لألسماء أو األفعال أو  دمج   عمليةِ  ح يُطلق على كل  ُمْصطَلَ تَْشكيل الَكلِمات،  ِدراسةفي 

 الضمائر، من جميع أنواع المورفيمات من سوابق ولواحق وحواشي.

indefinite: nebelî(nebinavkirî) . neşunas . )فة  النَِّكَرة )َغيُر معرَّ

ما غير  الالت الدَّاللة لإلشارة إلى كيان  في قَواِعد اللَُغة ود يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (.  indefinitus)التينيَّة 

ف أو الُمحدَّد.  تَْحديدعلى  قادر    هويَّة ُمَحّددة؛ يتناقض مع الُمعرَّ

indeterminacy: nediyarbûn . )تَْحديدَعدُم   )غموض  

اللَغِويَّة التي يوجد فيها عدم يقين من  ِدراسةاللَُغة لإلشارة إلى حالَة من ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ق بالقَواِعد النَْحِويّة أو المقبولة؛ أو جانب الُمتََحد ث األصلي، أو خالف بين الناطقين األصليين، فيما يتعلَّ 

 الحد   خطِ  ين، حول كيف وأين يُْمِكن رسمُ نب لَغِوّي، أو بين عدَّة لَغِويالتي يوجد فيها عدم يقين من جا

في النظريَّات اللَغِويَّة التي  كبيرةً  عوبةً صُ  تَْحديدَشك ل عدُم ال. يُ هَْيَكلة من الُمْختَلَف الفاِصل بين أَْنواع  

 كبير   اهتمام   ال لبس فيها )كما في القَواِعد النَْحِويّة(. وهو محورُ  الُحدود النَْحِويّة بطَريقة   تَْحديد تحاولُ 

ل مع الظواهر للتعامُ  عديدةٌ  تَْحليليَّةٌ  قتِرَحت َمفاهيمٌ اُ ط عة أو غير الواضحة، وقد في القَواِعد غير الُمتق  

ج، الَسحق(.  غير الُمَحّددة )على َسبيِل الِمثاِل، التََدر 

index: naverok . فِْهرس 
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 حقيقيَّة   َعالقَة  ده الرمز، ولكن على من العالمات التي ال ترتكز فيها الَعالقَة بين اإلشارة وما يحد   فِئة

ه "عرض" للُعْنُصر ُمباِشرة )َسببيَّة( مع الكائن الُمْفَرد في الواقِع الحالي. قد يُنظر إلى الفهرس على أنَّ 

ٌر لمرض كامن، في حين  )إليه. وقد يستند فهم العالمة كمؤش ر على الخبرة: يُشيرُ الذي  الحمى هي مؤش 

ٌر لل أنَّ   .(نارالدخان هو مؤش 

indexical: naverokî . اِْحتوائي 

ين لإلشارة إلى َخصائِص الَكالم أو الِكتابَة التي تكشُف عن الَخصائِص ح يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويُمْصطَلَ 

وت أو  اللَُغة، كما هي الحال في جودةِ  الَشْخصيَّة )البيولوجيَّة أو النَّْفسيَّة أو ااِلْجتِماعيَّة( لُمْستَْخدمِ  الصَّ

ة، مثل َمْجموعزة لح لإلشارة إلى الَخصائِص الُمِميَّ ُمْصطَلَ عام، يُْمِكن اِْستِخدام ال الِكتابَة اليدويَّة. بَشكل  

 هنيَّة.المؤش رات اإلقليميَّة أو ااِلْجتِماعيَّة أو المِ 

index field of language: zeviya naveroka zimên . َحقُل فِْهرس اللَُغة 

ق تحقَّ يلوضعيَّة ُمَعيّنة، يُْمِكن أن  الزَمكان-ذات الَمجالين، بنية الَشْخص K.Bühlerفي نَظريَّة ه إنَّ 

ض ة: )أ( ضمن الحالَة الُمدَركة للُمتََحد ث والسماع من خالل "عرض مرئي" )كالعرُمْختَلَفبوسائل 

 والخيال .ياق الَكالم؛ )ج( في َمجال الذاكرة البصري(، اإليماءات؛ )ب( في س

indexing: naverok . فِْهرس 

ح في اللِسانيَّات التَّْوليديَّة لإلشارة إلى العالمات العدديَّة أوالحرفيَّة الُمْرتَبِطة ُمْصطَلَ يُطبَّق هذا ال

 هاة من الَعناِصر في الُجْملَة، إلظهار الهويَّة أو اِْختاِلف الَمْرِجعيَّة. تُعرَّف المؤش راُت بأنَّ َمْجموعب

د قَواِعد الفهرسة مؤش رات عدديَّة أو حرفيَّة لِعباَرات األَْسماء مؤش راٌت َمْرِجعية. في العمل التالي، تحد  

أصبحت  َعمليَّةوهي  ،ة الُمْشتََركةة ذات الَمْرِجعيَّ َصحيحالَعالقَات الدَّالليَّة ال تَْمثيلفي ُجْملَة لضمان 

ْبط.  تُعَرف باِْسم الفَهرسة الُمْشتََركة. تُعرف الشروط التي تقيّد تَْطبيق قَواِعد الفهرسة باِْسم شروط الرَّ

indicative: nîşanî(şanîdanê) . )إشاري)بياني 

في التَّْصنيف النَْحِوّي ألَْنواع الُجْملَة، وعادة ما ينظر إليه على النقيض من الضرورة  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 الفِْعل أو أَْنواعِ  إلى أَْشكالِ  يُشيرُ الَحتميَّة أو الشَّرطيَّة، وما إلى ذلك، والحاالت المزاجيَّة. 

 ْعبير عن البيانات واألسئلة.الِعباَرات الُمْستَْخدمة في التَّ الُجَمل/

ر الحالَة التي وصفها الفِْعل "الحقيقي". على النقيض من الشَّرطيَّة  المزاُج اللَْفظي الذي يصو 

ُر المزاَج أكثر أساسيَّةتميَّة، يعد  والحَ   للتَْعبير عن بيانات  ُمحايدة وَموضوعيَّة. يُْستَْخدمُ فهو  ،مؤش 

indicator:  pêşander . derxer . nasîner . الُمؤش ر    
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اِْجتِماعي ضئيل أو معدوم،  لَغِوّي، وإلى استيراد   ر  تَغيَّ ح إلى مُ ُمْصطَلَ ال يُشيرُ ، في اللسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة

 غيَر ُمدركين للتَْمييز داِخل ُمْجتََمع الَكالم.  يكون الناسُ  َحيثُ 

والقوالب ن العالمات عرات الُمؤش  (2608)مواليد William Labov وليم البوف زيميّ 

 النََمطيَّة.

indirect: ne rasterast . narasteuxo . َغيُر ُمباِشر   

هذين النَْوعين من الَعناِصر، إذ تظهر  إلى أحدِ  النَْحِوّي لإلشارةِ  صفِ في الوَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

تاَب للفتى(، ولكن )على َسبيِل الِمثاِل، أعطت المرأةُ الك ةالكائنات غير الُمباِشرة أمام الكائنات الُمباِشر

 (. اً لِمثاِل أعطت المرأة الفتى كتاب)على َسبيِل ا اً قد تتبعه أيض

 يُشيرُ الطَريقتين الرئيسيتين للِخطاب:  تَْحديدالمعارضة بين الُمباِشر وغير الُمباِشر ل اً ( تُْستَْخدم أيض2) 

لَكالم المُ الالَكالم غير الُمباِشر )أو  إلى  ُمتََكل متخضع َكلِماُت ال َحيثُ ( إلى اِْستِخدام البِناء النَْحِوّي سجَّ

لديها  ، فـ "الِخطاب الُمباِشر" أنَّ (ها ُمصابة بالُزكامقالت إنّ )رئيسيَّة، على َسبيِل الِمثالِ  في ُجْملَة   فعل  

"غير ُمباِشر" إلى َكلِمة ال يَعْكس َشكلها اللَغِوّي ح ُمْصطَلَ  يُشيرُ نزلةَ برد. وفي تَْصنيف أعمال الَكالم، 

من َشْخص أن يغلق  لي، كما هي الحال عندما أشعر بالبرودة كأنني أطلبُ ُمباِشر غرضها التواصُ  بَشكل  

ه كان يشعُر اً، عن حقيقة أنَّ . على الجانب اآلخر، إذا أنتج َشْخٌص ما الُجْملَة نفسها للتَْعبير، حرفيَّ اً باب

 فعَل الَكالم سيكون "ُمباِشراً". رد، فإنَّ بالب

indirect interrogative clause:benda lêpirsîna nerasterast.  ُااِلْستِْفهام غير الُمباِشرة ِعبارة  

ااِلْستِْفهام )من، وأين، ولماذا(، وكذلك  َضميرؤال(. بنٌد نسبي قدَّمه سبَمْعنى  interrogare)التينيَّة  

على  ( ?أراد أن يعرف لماذا دعته )َكلِمات مثل إذا، وكيف، وما إلى ذلك، يعتمد على فِْقرة رئيسيَّة:

 النقيض من ااِلْستِْفهامات الُمباِشرة، ال يُْمِكن لاِلْستِْفهام غير الُمباِشر أن يَْحُدث بَشكل  ُمْستَقِل.

indirect object: biresera nerasterast .  ُبِِه َغير الُمباِشر الَمْفعول  

على نَْوع اللَُغة.   اً ، اعتماداً يَّ هَْيَكلاً و / أو و / أو َمْوِضعيَّ  اً ي يُْمِكن التَْعبير عنها َشكليَّ الدَّالةُ النَْحِويّة الت

للمدير(. على النقيض  فتُؤَخذ َوظيفة الَكلِمة عن طَريق حرف الجر )على َسبيِل الِمثاِل أعطيُت الملفَ 

ُس الطالَب كتاباً )ُمباِشر، الكائن المن  الدَّالليَّة األُنموَذجيَّة لألجسام  الدوالِ  ن بَْعضُ . تتضمَّ (أعطى المدر 

جسام غير الُمباِشرة أكثر المعايير الرسميَّة والدَّالليَّة لأل اء واألخذ. بما أنَّ غير الُمباِشرة أفعال العط

التشكيك في جدوى هذا  من تلك الخاّصة بالَموضوعات واألشياء الُمباِشرة، فقد تمَّ  اً عاً وتغايرنوت

 ة.ح، سواء أكان في لَُغة ُمَعيّنة، أم لقَواِعد اللَُغة العامَّ ُمْصطَلَ ال

indirect speech act: kare axaftina nerasterast(neyekser). أداٌء َكالمي غير ُمباِشر 
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الُجْملَة )أو مؤشرات قاِعدة إضافيَّة( للتَْعبير.  نَْوٌع من فعل الَكالم، يختلف فيه التَْعبير الحرفي عن نَْوعِ 

ألداء بَْعض األعمال التي  مسبق   شرط   تَْحديدصريحيَّة بالُجْملَة التَّ  تُشيرُ في ُجْملَة )مثل: هناك الباب( قد 

ُمَعيّنة، يُْمِكن التَْعبير عن َمْعنى الُجْملَة وفهمها كطلب من  ظروف   ه في ظل  تنطوي على الباب. غير أنَّ 

غير ُمباِشر من خالل التأكيد. يستند تَْفسير الَكالم غير  الغرفة. يُنَفَّذ األمر بَشكل   ل إليه أن يغادرَ الُمرسَ 

 ِشر على أوصاف الُمحاَدثة التي صاغها غريس، وعلى آليَّة الُمحادثة.الُمبا

individual level: asta takane . ُمْستوى فَردي 

والتي تنتج قراءات  ،للدعائم التي تُمث ل َخصائِص طويلة العمر يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ في نَظريَّة الدالئل، 

على َسبيِل الِمثاِل، في ُجْملَة )مثل: اإلنسان من الثدييَّات( يعب ُر  ة عند الجمع مع ِعباَرات اِْسم الجمع.عامَّ 

ر عن خاّصيَّة ْسنَد يعب  الُمْسنَد عن خاّصيَّة دائمة لإلنسان، بينما في جملة )مثل: اإلنسان يبكي( خاِرج المُ 

 مؤقتة )ُمْسنَد ُمْستوى المرحلة األولى(.

Indo-Aryan: Indo-Aryan . الهندو آريَّة 

ة فَْرعيَّة هنديَّة، يتألف من أكثر من ثاُلثين لَُغة، َمْجموعالهندو أوروبيَّة، ينتمي إلى لغات من  ْرعٌ فَ 

األورديَّة في الهند وباكستان، -هم  اللغات الرسميَّة الهنديَّةبَْعضها يحتوي على لهَجات عديدة؛ من أ

البنجابيَّة، الماراثيَّة، البيهاريَّة،الغوجاراتيَّة، الراجاستاني، واللَُغة الرسميَّة البنغاليَّة لبنغالديش، وهناك 

للهنود اآلريين هو اللَُغة  معروف   األساميَّة، السنديَّة، السنهاليَّة، الرسميَّة، النيباليَّة. أقدم َشكل  

، لَُغة ق.م. من أقدم مراحلها، الفيديَّة 2022السنسكريتيَّة )التي انتشرت على نحو واسع منذ حوالي 

ح "الهند الوسطى اآلريَّة" لإلشارة إلى حالَة اللَُغة بين القرنين ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ التراتيل الدينيَّة للفيدا(. 

 . Ašokaالبوذيَّة في بالي، نقوش  الوثائق هي الكتاباتُ  الثالث قَْبَل الميالد والرابع الميالدي. أهم  

Indo-European: Hindo-Ewropayê . يَّةُ األوروبيَّةالهند  

ل الهندو أوروبيَّة: الهنديَّة ة تَشك  شاراً في العالم. الفروع التاليات اللَُغِويَّة اِْنتِ َمْجموعتعد  من أكثر ال

اإليرانيَّة، األرمنيَّة، األلبانيَّة، اليونانيَّة، الالتينيَّة )وفروعها الحديثة، من اللُغات الرومانسيَّة كالفرنسيَّة 

 واإليطاليَّة واإلسباينة(، السالفيَّة، البلطيقيَّة،  الجرمانيَّة  السلتيكيَّة.

،  من 2877يعود هذا التَْحقيق اللَغِوّي في َعالقَة اللُغات ببَْعضها إلى اكتشاف جونز في عام 

 أخرى.  جهةيَّة من خالل َعالقَة السنسكريتيَّة والفارسيَّة )الهنديَّة اإليرانيَّة( من ِجهَة واللُغات األوروب

رت منهجيَّة اللِسانيَّات ، تطوَّ َعمليَّةشهد القرن التاسع عشر بِدايَة البَْحث األكاديمي، وفي هذه ال

وتيَّة الن ظاميَّة وإعادة بِناء لَُغة بروتو  والسيماالتَاِريخيَّة،  من خالل محاوالت وصف الُمراسالت الصَّ

(، وراسك 2727هندو أوروبيَّة )وأيضاً لَغِويَّات ُمقاَرنة(. من أبرز األعمال المقارنة، أعمال شليغل )

-2792) يُشيرُ (، و شل2700-2726(، وكذلك عمل غريم )2729(، وبوب )2724-2727)
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ْصوات والتَْشكيالت ِعْلم األَ زت األبحاث على .. في النصف األول من القرن العشرين، تركَّ (.2702

لُغات الهنديَّة األوروبيَّة. في اآلونة األخيرة، انتقلت قضايا بِناء الُجْملَة من اللَُغة البدائيَّة إلى بُْؤَرة الفي 

 االهتمام مرة أخرى.

Indo-Iranian: Hîndî- îranî . إيرانيَّة الِهندو  

ن من فَْرعين رئيسيين، الهنديَّة اآلريَّة واإليرانيَّة . من أمثلة هذه  فَْرع من الهنديَّة األوروبيَّة، يتكوَّ

 ة، اللغات الكردية والفارسية واألفغانية.َمْجموعال

ineffability: bê bandor . غيُر مؤث ر 

ة من القيود على َمْدَخالت َمْجموعة التي تنشأ عند تَْطبيق ح يصُف الحالَ ُمْصطَلَ  ثَمَّةفي نَظريَّة األمثليَّة، 

فَة.  ُمَعيّنة ال ينتج عنها َمْخَرجات مقبولة. فال يُْمِكن اِْستِخدام الص 

inessive: naverok . )ُمْحتَوى )اِْحتِوائي 

في الوصف النَْحِوّي لإلشارة إلى نَْوع من االنعكاس، يعب ُر عن َمْعنى الموقع أو  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

الَمكان. توجد الحالَة غير المرغوبة بالفنلنديَّة، على َسبيِل الِمثاِل، إلى جانب حاالت متنحيَّة وعلنيَّة 

 ة" المحليَّة.والعديد من الحاالت األخرى التي تعب ُر عن المعاني "الزمانيَّة والَمكانيَّ 

inference: jêkiş . اِْستِْنباط .  اِْستِداللي 

،  تَْمثيلالمعرفيَّة في ُمعالَجة النُصوص التي تنطوي على ملء أو تَْوسيع ال َعمليَّةال الدَّاللّي للنص 

 اللهم )االستدباِْستِخدام مضامينه واِْفتِراضاته الُمسبقة، أي باِْستِخدام الُمْحتَوى الضروري للفَ 

ن في الُمَخطَّط( حول ُمْحتَوى النص  )االستدَّالل ْستِخدام َمْعِرفة الُمتََحد ث/الَمقصود(، وباِ  الُمْستَِمع )الُمخزَّ

 التَْفسيري(. 

inference rule: rêza jêkiş . االْستِدالل()قاِعدةُ ااِلْستِْنباط  

ْسمي(، القاِعدة ال إلى أي اِْستِْنتاج يُْمِكن استخالصه من  تُشيرُ تي في الَمْنِطق ااِلْفتِراضي )الَمْنِطق الرَّ

 .ااِلْفتِراضات الُمَعيّنة 

inferential: jêkişî . اِْستِْنباطي . اِْستِداللي 

ن ج من أماكِ ه ُمستنتَ البِناء الذي يعب ُر عن قيمة الَمْعلمة النَْحِويّة لاِلْفتِراض، ويميّز ُمْحتَوى البيان بأنَّ  نَْوعُ 

 مر." أن من يقرع جرس الباب هو عُ مثالً من االستدالل : "أفترضُ  ة.ُمْختَلَف

inferential semantics: watenasiya jêkişî . الدَّالالُت ااِلْستِْنباطيَّة 
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ٌح جماعي لجميع أَْنواِع الخصومات الَمْنِطقيَّة والبديهيَّة التي يُْمِكن اِْستِْنتاجها من بيان ُمَعيّن، وهو ُمْصطَلَ 

الوصف الَمْنِطقي و الدَّاللّي. على َسبيِل الِمثاِل، من خالل  ُجْملَة : )هند امرأة(، يُْمِكن للمرء َموضوع 

 إنسانة".هي: "أنثى،" وبالَُغة، و " اً هند أن يستنتج منها أنَّ 

infinitive: makder (mesder) . )ف  الَمْصَدر )غيُر الُمتََصر 

غير  تَقليديٌّ لنَْوع  غيِر َمْحدود من الفِْعل، عادة يُستَشهَد به كَشكل  ٌح ُمْصطَلَ (. infinitivus)التينيَّة  

إليها  تُشيرُ بَْعض اللُغات  ُمَحّدد أو قاِعدة، على َسبيِل الِمثاِل، ذهاب، ركض، بلوغ. على الرغم من أنَّ 

 بنَْحِويّة أو َشكليَّة.

infinitive construction: avakirna makder .  َربِناُء الَمْصد  

. في األَْشكال (مر يريد الذهابعُ )البِناُء النَْحِوّي الذي يحتوي على صيغة الَمْصَدر، على َسبيِل الِمثاِل 

من  equipro NPالقديمة للقَواِعد التَْحويليَّة، كانت هذه الُجَمل ُمستَمدَّة ُمسبقاً من َحْذف عبارة اسميَّة 

مريض. في  مرٌ عُ يتحدَّث/ مرٌ مع اإلشارة: عُ  NPsعلى عبارات اسميَّة  تَْحتَوي اً اكل أكثر تعقيدهي

ً َضميرَموضوع الَمْصَدر باعتباره  يَُحلَّلُ األَْشكال األكثر حداثة من القَواِعد التَْحويليَّة،   اً فارغاً َصوتيّا

 م(. حك  )التَّ 

infix: xistinok . الدَّاِخلة 

إلى عالمة مضافة  يُشيرُ مورفولوجي  في َشكل   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى ضع بقوة(.  infigere)التينيَّة  

عرف هذه تُدَرج في الجذع. ال تُ  morphemeذع. أي تَْشكيل َكلِمة من مورفيمات ذر أو الجَ داِخل الجَ 

 يَّة والعربيَّة.فريقعرف في اللُغات الهنديَّة واإلها تُ الظاِهرة في اللُغات األوروبيَّة، لكنَّ 

INFL node: girêka INFL . INFL ُعقدة 

ق عن للَخصائِص المورفولوجيَّة للَموضوع من خالل التوافُ  تمهيديٌ  تَْمثيلهو  ،"لـ "انعطاف اِْختِصارٌ 

م، تضم في نَظريَّة التَّ  N.Chomsky فِئةنَْحِوّي في ُمَخطَّط َشَجرة. قدَّم هذه ال طَريق الفِْعل كنجم   حك 

. في اإلصدارات َزمنع في بَْعض اللُغات( للفعل والق )في األشخاص و األعداد واألنوامات التوافُ سِ 

 ق َق ذلك بواسطة الُمساِعد. تحابِقة من القَواِعد النواتيَّة الس

inflection/inflexion: veguherîn/ guherbar . أو انحراف(تَصاريف/ اِْنِعطاف(  

في الَشكِل المورفولوجي لإلشارة إلى إحدى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى تَْعديل(.  inflexion)التينيَّة 

ة .لَكلِمات: التركيب، وااِلْشتِقاقالفئتين الرئيسيتين أو عمليَّات تَْشكيل ا ِدراسات عن بِناء ُجْملَة  ثَمَّ

ة الَكلِمات(. )في بنيةِ  شك   فكانت َمْوِضعَ الَكلِمات، َميََّزت َوظيفة اللواحق االنعكاسيَّة ُمقابِل الُمْشتَقّة،   ثَمَّ

 إلى لإلشارة ةُمْختَلَف كلمات نهايات استخدام طريق عن عادةً  النحوية، لوظائفها تُعدَّل وفقاً  كلمات
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دة للداللة على الجمع، وأخرى من ذلك استخدام لواحق محدّ . والَعدد والحالة والجنس الَزمن مثل صفات

 درجة تغيير إلى لإلشارة أحياناً  حُمْصطَلَ ال يُستخدم الثاني، الماضي، وهكذا. بالمعنىللداللة على الزمن 

 . وتعجب وصفة تأتي كاسم" حسناً " كلمة المثال، سبيل الكلمة. على نطق في الصوت

inflectional category: debaşkirina (polînkirina)guherbarî .  ّتَْصنيٌف تَْصريفي 

الَكلِمة، من مثل: الِجْنس، الحالَة، العدد، الَشْخص، الَزَمن.  فِئةالتي تُميُّز  والدَّالليَّةُ  النَْحِويّةُ  الخصائصُ 

 ُمْعَجميَّة، مثل الِجْنس والميزات النَْحِويّة من العدد  والحالَة وغيرها. مات  هذه الفِئات بواسطة س تَُمثَّل

inflectional language: zimanê guherbarî . ( إعرابيَّةٌ )تَْصريفيَّةلَُغةٌ   

( اِْستِْناداً إلى المعايير المورفولوجيَّة. تميل 2739ت )دْصنيفيَّة للُغات التي أنشأها فون هومبولالتَّ  فِئةال

ْرفيَّة نحو االنصهار )بَمْعنى أنّ  الَمقاِطعُ  اً تميل ر بالَمقاِطع الجانبيَّة الُمجاورة(؛ َوظيفيَّ ر وتتأَثَّ ها تؤث  الصَّ

د المعنى أي مورفيم واحد يتوافَ  polysemyنحو  الليَّة(. على ع أكثر من َمْعنى واحد أو سمة دَ ق م)تعد 

. العديد من اللُغات الهنديَّة األوروبيَّة اً تجزئة الجذر والُمْشتَقات دائم ال يُْمِكن، راصّ التَّ  النقيض من لُغاتِ 

 إعرابيَّة. والساميَّة هي لُغاتٌ 

informant: agahdar .  ُّمْخبٌِر ل غوي 

ثاً أصليَّ ليِل اللَغِوّي، َشْخٌص يعمل كَمْصَدر  للبيانات في التَحّْ  ف رَّ يتصللَُغة. قد  اً عادة ما يكون ُمتََحد 

ق منها عن طَريق إِْجراء محاولة لبِناء الفرضيَّات أو التحق   اللَغِويّون بهذه الطَريقة، ولكن عادة ما يتم  

ق فيها المرء. يَّة من اللَُغة التي يحقّ تَْمثيلمن الُمخبرين، الذين يُقد مون َعي نَة  ة  َمْجموعاِشرة إلى اإلشارة ُمب

ل بَْعض  ح "ُمستشار"، مما يَعْكس الطَبيعةَ التعاونيَّة ُمْصطَلَ ين اِْستِخدام اللَغِويمنذ أوائل الثمانينات، فضَّ

 للعمل.

information: agahî . zaniyar . اتَمْعلُوم  

األفكار الُمْشتَقة من نَظريَّة  طُبِقَتل. واصُ ٌح ُمستَمدٌّ من النَظريَّة الرياضيَّة واإلحصائيَّة في التَّ ُمْصطَلَ 

ل" كلود شانون ووارن ويفر في كتابهما "النَظريَّة الرياضيَّة للتواصُ كٌل من ات )كما صاغها َمْعلُومال

وتيَّات )على ِعْلم ال(( في 2646) ات التي تحملها الس مات َمْعلُومكميَّة ال َسبيِل الِمثاِل في تَْحليلِ صَّ

وتيَّة( القَواِعد النَْحِويّة )على َسبيِل الِمثاِل في ِدراساتِ ُمْختَلَفال  ة  ُمْختَلَف قابليَّة التنبؤ ألَْجزاء   ة للموجة الصَّ

هوم "ااِلْختيار" بين البدائل في تَْحليل التباين من الُجْملَة( والدَّالالت )على َسبيِل الِمثاِل في تَْطبيق َمفْ 

الدَّاللّي، كما في الدَّالالت الديناميكيَّة(. َمْفهوم التِْكرار، على َسبيِل الِمثاِل، ُمستِمّد في نِهايَة المطاف من 

 هج.هذا النَّ 

 ث  طاً باِْحتِماليَّة حدوث حدَ رتبِ الكمّي مُ  اً، يكون البُعدُ ات الَمْعِرفيّة تقنيَّ َمْعلُومفي نَظريَّة َمْفهوم ال

قاس وفقاً ث )الذي يُ للحدَ  اتِ َمْعلُومال ما زادت قيمةُ ُمَعيّن: كلَّما قلَّ اِْحتِمال حدوث حدث ُمَعيّن، كلَّ 
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ات" بَمْعنى "الحقائق" أو "التفاصيل"، فإن َمْعلُومللبتات(. على النقيض من ااِلْستِخدام العام للـ "ال

ات. َمْعلُومح في تكنولوجيا ااِلت صاالت يُستَخلَص من الُمْحتَوى الدَّاللّي أو َمْعنى الُمْصطَلَ اِْستِخدام ال

 حدوثه. اِلْحتِمالِ  عد  ات كبُ َمْعلُومتستند اِْختبارات اللِسانيَّات اإِلْحصائيَّة إلى َمْفهوم ال

information theory: dîmaneya agahiyê . اتَمْعلُومنَظريَّةُ ال  

 من التحويل إلى كميات quantification) كمية( تضمنتي تال الرياضيات التطبيقية فروع دُ أحْ هي 

اتصال ما بأكبر قدر  قناة ما أو نقلها عبر وسط البيانات بهدف تمكين نقل أو تخزين البيانات ضمن

ات َمْعلُومال ل المؤث رة( في نقلِ باالنتظام اإِلْحصائي )البنية الرسميَّة والعوامِ  النَظريَّةُ هذه  تهتم  ممكن. 

نَّْفس ِعْلم الحياء واأل ِعْلمة )من بينها ُمْختَلَفال الُعلُومظاماً أساسيَّاً في جتها، والتي يُْمِكن اعتبارها نِ وُمعالَ 

حات عديدة التي تلعب دوراً في وصف االنضباط اللَغِوّي بالَمْعِرفة ُمْصطَلَ واللِسانيَّات النَظريَّة(. ترتبطُ 

 ات )بت، رمز، بيانات، إنتروبيا، اِت صاالت، تِْكرار، عالمة(. َمْعلُوموتَْعريفات ال

دد الوسطي من البتات وهو عبارة عن العَ  اتَمْعلُومبإنتروبية ال ات يعرف عادةَمْعلُومال قياسُ 

، إذا كان وصف الطقس اليومي له ئية( الالزم للتخزين أو االتصال. مثالً )متوسط عدد النبضات الثنا

 3 ُمَعدَّلصف الطقس اليومي به على مدى عدد كاف من األيام يمكننا وَ أنّ ذا يعني ه، ف3إنتروبية بمقدار 

  .بتات )نبضات ثنائية( لليوم الواحد

ingressive: daxistinî . destpêk . إدخال 

وتّي ألَْصوات الَكالم،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى ذهاب أو بدء(.  ingredi)التينيَّة  في التَّْصنيف الصَّ

هَة نحو الداِخل. وال هَواءإلى كل  األَْصوات الُمْنتِجة باِْستِخدام آليَّة تيار ال يُشيرُ  سة هي: الُمعاكِ  فِئةالُمتج 

egressive ،الَكالم.  إلنتاجِ  الطَبيعيَّةُ  هي الطَريقةُ ف 

inherent features: taybetmendiyên rasen (kûr) .   لة)الُمالِزمة(الِميزاُت الُمتأص  

في نَماِذج القَواِعد النَْحِويّة لإلشارة إلى أحد أَْنماط )الثنائيَّات( الَمْوجودة  في بَْعضِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

حول الَخصائِص  ات  َمْعلُوم لةُ المتأص   ر الَخصائِصُ وقَواِعد(. توف  ياقيَّة مات سَمْدَخل ُمْعَجم )اآلخر هو سِ 

دة[، رة على عملها النَ ؤثّ حتمل المُ المُ  األساسيَّة للبندِ  ْحِوّي، على َسبيِل الِمثاِل ]+بشريَّة[، ]+ُمَجرَّ

قيود انتقائيَّة وفي بَْعض  تَْحديدْحليل، على َسبيِل الِمثاِل. في في التَّ  نهم يشاركون في ِعدَّة نقاط  إ ذكر[.]+

الت غير الُمْعَجميَّة.  التََّحو 

inherent semantic relation:  

      têkiliya wateya kûr(veşartî) . لة)الُمالزِ  الَعالقةُ  مة(الدَّالليَّة الُمتَأص   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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ْعبيرات من التَّ  ق بين أزواج  على الَعالقَة الُمجاورة للتوافُ  للدَّاللةPorzig ((1934ح صاغه ُمْصطَلَ 

اللَغِويَّة مع ُضمنيَّة َدالليَّة أُحاِديّة ااِلت جاه، مثل، أشقر: الشعر. يلعب هذا النَْوع من الَعالقَات الدَّالليَّة 

لة،  الدَّالليَّةُ  الَعالقَاتُ  االستعراضي )مثل شعٌر جميٌل(. تعتمدُ  اً بَشكل  خاّص في النقلِ دوراً مهمَّ  الُمتأص 

من تَْمييز الَعالقَات الدَّالليَّة األُنموَذجيَّة، كتلك التي  كبير منها، على الوثوق باألصالة. البدَّ في ُجْزء  

ياق.   درسها ج. تيري في نظريته الميدانيَّة الُمْعَجميَّة، عن هذه الَعالقَات الدَّالليَّة التي تعتمد على الس 

inheritance: mîras(kelpur) .   ميراثي

من  واحد   ات من ُجْزء  َمْعلُومفي َمجاالت ُمتََعد دة من اللَغِويَّات لإلشارة إلى نقِل ال يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 آخر. ي إلى ُجْزء  هَْيَكلال تَْمثيلال

ُمنتِظمة.  بطَريقة   نقل الَخصائِص المورفولوجيَّة والنَْحِويّة لألَْجزاء إلى الكل   َعمليَّةالَكلِمة،  في تَْشكيلِ 

ث  . َجديد الحجة للفعل األساسي بواسطة اِْشتِقاق   بنيةُ  تَُورَّ

دَّاللة مثالً يُْمِكن وصف الَعالقَة بين النَْوع وفروعه )مثل األْسماك والطعام( على ِعْلم الفي  

اثة إلى الور تُشيرُ أَْنواعه الكبيرة. في القَواِعد النَْحِويّة،  خواصّ  ها النَْوع الفَْرعي الذي يرُث جميعَ أنَّ 

ْصوات غير الَخطيَّة، يُْمِكن أن ِعْلم األَ نَماِذج  الحفاظ على بنيِة الحجة في ظل  ظروف ُمَعيّنة. في بَْعضِ 

 مي. رَ بين أَْنواع ُمَعيّنة من الَوْحَدة في التََسْلُسل الهَ  موروثةً  اتُ َمْعلُومال تكونَ 

الُمْعَجميَّة  الُمْعَجميَّة الُمَحّددة في التَْحليلِ مليَّات جة في العَ ( يتتبع ميراَث الحِ 2670سيلكيرك )

الجزئي لَخصائِص  يتحمالن النقلَ Lieber ( (1991و  Toman ((1983ق، في حين أن لصَ للمُ 

 Moortgatرشيح. بالن ْسبِة لـ التَّ  عن طَريقِ  الُمقسَّمة للرأسِ  اتِ َمْعلُومال التَّْصنيف الفَْرعي على أساسِ 

جة الُمْشتَقة من ، تنشأ بنية الحِ Bierwisch ((1989 وWilliams و  Di Sciullo، وبعده 1985))

ة للُملَصق من فئتها األساسيَّة. من ناحيَّة أخرى، يتبنى فانسيلو جّ التَْركيبة الَوظيفيَّة لبنية الحِ 

(Fanselow) (1988 َّالَمْوقِف القائل بأن )  َلتَْفسير ا ةَعمليَّ ظاِهر في الحجج يمثُّل سمي الالرَ  الميراث

 الدَّاللّي.

initial: destpêkî . تَْمهيد . اْستِهالل 

ْصوات. على َسبيِل ِعْلم األَ األول في َوْحَدة لَغِويّة، والسيما في  إلى الُعْنُصرِ  الطَريقةُ الُمعتادة لإلشارةِ 

م"في َكلِمة  ،الِمثاِل، يَْحُدث فونيم )ك( "في الوضع األولي" أو "المبدئي" أحياناً تُوَسُم الس مات . "كرَّ

)أي التشديد  ث في هذا الَمْوقِف وفقاً لذلك، على َسبيِل الِمثاِل، "النبر األولي"اللَغِويَّة األخرى التي تحدُ 

 في َكلِمة واحدة(. ثانيعلى الَمْقطَع ال

initial symbol: nîşana destpêkî . الَرْمُز األولي 
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حو الُمبّكرة لتَْرَجَمة الُجَمل، والتي القَواِعد النَْحِويّة، ُمْستَْخدم في قَواِعد النَّ ح غير ُمَحّدد في ُمْصطَلَ أوُل 

تظهر على الجانب األيسر من قاِعدة إعادة الِكتابَة األولى. للوقوف على الُجْملَة، بِناء على أعلى 

 . CPأو ′  Sأو  Σترميزه بـ  ُمْستوى في قَواِعد اللَُغة، فقد تمَّ 

initiator: destpêkêr . ِهد  الُمباِدر . الُممَّ

وتيَّات لِجهاز  ِعْلم الٌح في ُمْصطَلَ  ن الطَبيعيان آ. والرئتان هما المبدهَواءركة الَصوتّي هو َمْصَدر ح صَّ

. والبدء، من وِجهَة النَّظَر الديناميكيَّة هَواءالخروج أخرى آلليَّة  للِخطاب، ولكن يُْمِكن اِْستِخدام آليَّات  

 الهوائيَّة، يُْمِكن ُمقاَرنته بِمنفاخ أو مكبس.

injective: bavêjin . َحْقنّي     

لبُْلعوم. كما ا في هَواءتيار ال آليَّة نالُمتَشك ل م يبَمْعنى قذف(. َصوت الَكالم الداِخل inicere  )التينيَّة 

وتيَّة غير قادرة على االهتزاز.  وتكون الِحبالُ  الِمْزمارُ  يُغلَقهي الحال عندما   الصَّ

injunctive: fermane . bisekinin . أْمرّي 

اإلنشاءات اللَغِويَّة التي تعب ُر عن "أمر"  ٌح جماعي لجميعِ ُمْصطَلَ بَمْعنى فرض(.  iniungere  )التينيَّة 

 مثل الحتميَّة.

innateness: zikmakî . الفِْطريَّة 

لَُغة. ِعْلم الالطفَل يُولَد مع االستعداد البيولوجي لت إلى الرأي القائل بأنَّ  يُشيرُ في اللسانيَّات النَّْفسيَة، 

رَ  تجادل فرضيَّة الالمباالة أنَّ  والُمَعقَّد للكفاءة النَْحِويّة لألطفال ال يُْمِكن تَْفسيره إال من  السريعَ  التَّطَو 

 يَّة العالميَّة للَُغة البشريَّة. هَْيَكلالَمباِدئ ال بَمْعِرفة فطريَّة على األقل ببَْعضِ  دُ ها تولَ خالل فرضيَّة أنَّ 

inspiratory: bihinkêş . الشَّهيق 

 َصوُت الَكالم يتَشكَّل عن طَريق ااِلْستِْنشاق. 

input: danên . إدخال 

ثين  الُمتاحةِ  الخاِرجيَّةِ  اللَغِويَّةِ  لإلشارة إلى البياناتِ  النَّْفسيَّةِ  في اللسانيَّاتِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2)  للُمتََحد 

دور  يرتبطُ  َحيثُ ياق الحصول على اللَُغة. هذا الَمْفهوم ذو أهميَّة خاّصة اِلْكتِساب الطفل لَُغة األم، في س

لُغات ِعْلم الت ِدراسةفي  اً ق أيضه يُطبَّ كنَّ م، مثل القدرة الفِْطريَّة؛ ولعل  الَمْدَخالت بعوامل أخرى في التَّ 

 األجنبيَّة. 
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ي إلى ح في القَواِعد التَّْوليديَّة لبِناء  لَغِوّي مما يؤدّ ُمْصطَلَ لهذا ال العامّ  الحس   ( ُعثِر على اِْستِخدامِ 0)

يتناقض مع ه في ااِلْشتِقاق. إنَّ  الحقة   أو في مرحلة   ْوليد ُجْملَة  قاِعدة، إما كنقطة انطالق في تَ  تَْطبيق

ما يقوله الناس بالفِْعل.  تَْمثيلأو )بعد تَْطبيق جميع القَواِعد( ل اً ُمْشتَق اً لَغِويّ  الَمْخَرجات، التي قد تكون بِناءً 

 في هذا األُْسلوب، عادةً ما يكون اإلدخال إلى إحدى القَواِعد هو إخراج قاِعدة سابِقة.

insertion: daxistin (têketin) . إْدراج 

في ِسْلِسلَة؛  اً َجديد اً يَّ هَْيَكل( ُعْنُصراً جُ رِ دخل )تُدالتَْحويليَّة التي تُ نَْحِويّةٌ أساسيَّة في إطار القَواِعد  َعمليَّة

" اإلدراج الفارغخال"، "اإلدخال السلبي"، وهناك ""القيام باإلد ذلك أمثلةمن  الُمَحّددةَ  األَْنواعَ  نُ تتضمَّ 

 و"اإلدخال الُمْعَجمي ".

instantaneous: lezgîn . xêreyî . )الفَوري)اآلنّي  

من ِعباَرة "اإلفراج  ْصوات، كُجْزء  ِعْلم األَ زة لفي نَظريَّة الَخصائِص الُمِميَّ  اً أحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وتّي لالحتواء، كما هي الحال في  اً شيرالفوري"، مُ  إلى َصوت يصدر فجأة، بدون ااِلْضِطراب الصَّ

 اإلفراج . رُ االنفجاريَّة. َعْكس ذلك هو تأخ   الصواِمت

institutional linguistics: zimannasiya saziyê(damezraw) . اللِسانيَّاُت الُمؤسسيَّة    

ياقات المهنيَّة، مثل  ُز على اللَُغة الُمْستَْخدمة في الس  حات القانون والطب ُمْصطَلَ فَْرٌع من اللَغِويَّات يرك 

َمجاالت أخرى من التَْحقيق اللَغِوّي )على َسبيِل الِمثاِل: اللسانيَّات  والتَْعليم واألعمال. كما أنَّ 

ياقات، ال  على نِطاق واسع. يُْستَْخدمُ ح ال ُمْصطَلَ ااِلْجتِماعيَّة، واألُْسلوبيَّة( تدرس أيضاً مثل هذه الس 

instrumental: amrazî  . أداتي  آليّ  .

هذا  يُشيرُ االنعكاسات،  النَْحِويّة عن طَريقِ  اللُغات التي تعب ُر عن الَعالقَاتِ  وجيَّة في بَْعضِ مورفول حالَةٌ 

(، عندما تعب ر اً َضميرأو  اً واحد ما تكون اِْسماً  اً )غالب اِْسميَّةٌ  ح إلى الصيغة التي تتخذها ِعباَرةٌ ُمْصطَلَ ال

فتاح فتح الباب أو فتح الباب الروسيَّة(. على َسبيِل الِمثاِل بالمِ عن الَمْفهوم "بوسيلة" )كما في اللَُغة 

عن  التَْعبيرُ  إلى هذه الحالَة )مثل اإلنجليزيَّة واأللمانيَّة والفرنسيَّة(، فيتم   بمفتاح . أما اللُغات التي تفتَّْقرُ 

 هذا الَمْعنى من خالل ِعباَرات الجر )مثل العمل بالمطُُرقة( أحياناً.

instrumental clause: merca amrazî(gotina sûdbar) .  الِعباَرةُ اآلليَّة 

 تعمل بَشكل  صناعي كظَْرف َمشروط. تصُف الفقرات الموسيقيَّة الوسائل التي يتم   الَمعالمِ  ُجْملَةٌ ُمَحّددةٌ 

عن )إدخالها عن طَريق اِْرتِباطات مثل:  من خاللها تَْحقيق الحالَة المعب ر عنها في الُجْملَة الرئيسيَّة، ويتم  

 .(ة، يُْمِكن استعادة الصورة األصليَّةطَريق حل  الطالء بعناي

instrumental noun: navê amrazî . ااِلْسُم األداتي 
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 إلى األداة الُمقابِلة: الُمطه ر، الُمرط ب. تُشيرُ د  من األفعال( التي ستمَ األَْسماء )غالباً ما تُ  تسميَّةُ 

integrational linguistics: zimannasiya tevlêkirinî(yekbûyî) . اللِسانيَّاُت اإِلْدماجيَّة   

ة. )أ( الجانُب التكاُملي: التالي سستقوم على األ،  H.H.Liebليب النَظريَّةُ اللَغِويَّةُ التي وضعها 

للُغاِت الفرديَّة وشروط وصفها )مثل الَوْحَدة النَْحِويّة، البنية النَْحِويّة، البنية التأسيسيَّة، القَواِعد النَْحِويّة 

ف كَعناِصر تكاُمليَّة لنَظريَّة اللَُغة العامَّ  الهََدف  ة. )ب( إنَّ فِئات الوسم المورفولوجيَّة، إلخ( يجب أن تُعرَّ

 ات منَمْجموعباِدئ الهويَّة الُمتَجانِسة كوسائل اِت صال فرديَّة؛ ليَّة هو مَ في اللَغِويَّات التكامُ  ِدراسةمن ال

مثل اللهجات، أو لُغات فرديَّة مثل اإلنجليزيَّة أو  ،لَغِويّةً  اً تنتُج أصناف idiolects اللهجات الفرديَّة

األلمانيَّة. )ج( يبدأ التَْفسيُر التَْجميعي للدعوى ببنيَّات قريبة من السَّطح )على النقيض من القَواِعد 

القَات أساسي إلى العَ  صف النَْحِوّي بَشكل  طحيَّة. )د( يستنُد الوَ ببِناء الُجْملَة السَّ  يُسمَّىالتَْحويليَّة(؛ 

 السَّطح، مثل الَموضوع، والشيء، وما إلى ذلك، وكذلك على أهم ثالث َعالقَات   هَْيَكلالنَْحِويّة التَقليديَّة ل

 نَْحِويّة لَعالقَات الن ظام، والعالمات المورفولوجيَّة وتَْرَجَمة الُجْملَة.

intensifier: giranker(zehfker).  َثيفكْ ت  

في بَْعض التَّْصنيفات النَْحِويّة للَكلِمات لإلشارة  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ة(. بَمْعنى تقوي intendere  )التينيَّة 

ز أو ُمْنَخفِض على َمْعنى ُعْنُصر آخر في الُجْملَة. الظروف  تَأثيرمن الظروف التي لها  فِئةإلى  ُمعز 

 الُمكثَّفة تشمل، بالتأكيد، بالكاد، ونَْوع من ....

intension: têghiştin . dirêjkirin . َمْفهوم . تَوس ع 

في الفَْلَسفة والَمْنِطق، ويَْستَْخدم أيضاً كُجْزء من  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2(. )الِشدَّةحالَة  intensio)التينيَّة 

ُد إَمكانيَّة َمْجموعإطار  نظريٍّ للدَّالالت اللَغِويَّة، لإلشارة إلى  تَْطبيق ة من الَخصائِص التي تحد 

ُد "األرجل" و "السطح الُمَسطَّح" وما إلى ذلك، مدى تواتر الَجْدَول، ُمْصطَلَ ال ح. على َسبيِل الِمثاِل، تحد 

ويستنُد التَْعريف الُمكثَّف إلى هذه الَمفاهيم، على َسبيِل الِمثاِل. "الطاولة هي شيء ذو أرجل، سطح 

 د".ح يناقض " الُمَمدَّ ُمْصطَلَ مستو، إلخ". هذا ال

ع أيضاً في 0) ال سيما عند وضعه و ،اإلحساسالتعبير عن دَّاللة لإلشارة إلى ِعْلم ال( يَْستَْخدم التََّوس 

ياقات الُمكث فة".رات إلى االمتدادات، كما في دَ كدَّالة من المؤش    الالت العوالم الُممكنة. من أجل "الس 

ف إذا كانا كثّ مُ  إلى الَخصائِص أو الس مات التي تميّزها. هناك نَْوعان متطابقان بَشكل   يُشيرُ 

ق بُمْحتَواهما، أي إذا كان لهما نفس الَخصائِص الدَّالليَّة عند إخضاعهما يعنيان نفس الشيء فيما يتعلَّ 

إلى  تُشيرُ ع إذا كانت وسَّ مُ  تطابقة بَشكل  . وهي مُ Xهي طفلة  Y / Yهي أم  Xْحليل التكويني. مثال للتَّ 

التَْعبيرات  هذه الَعناِصر التي يُْمِكن عّدها، على َسبيِل الِمثاِل نجمة المساء / نجمة الصباح. كلٌّ  فِئة نفسِ 

  لكن مع اختالف الداللة.ف، كثَّ مٌ بمعنى إلى الزهرة،  تُشيرُ 
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intensional: tîrkirî . giranî . الُمَكثَّف 

ياقات الُمقترنة التي ال تعتمد قيمتها الحقيقيَّة على قيم في الَمْنِطق  الرسمي، خاّصيَّة الروابط أو الس 

 . أيضاً  على ُمْحتَواها غير الدَّالليّ  بل، فحسب الحقيقة لالقتراحات األوليَّة

intensional context: çarçoveya giranî . ياُق الُمَكثَّف  الس 

َسبيِل الِمثاِل، ُجملة  ْبدال الحر  للتَْعبيرات من نفس االمتداد بدون اِْستِثناء. علىياٌق ال يُْمِكن تنفيذ ااِلْستِ س

 ثَمَّةفي الحديقة(  ُعَمرتبحث عن  السيدة هدىتبحث عن القاتل في الحديقة( ُمقابِل ُجملة)لسيدة هدى )ا

 التمديدَ  بالرغم من أنَّ  َصحيحالقاتل الذي تبحث عنه. هذا  ُعَمر هو عن حقيقة أنَّ  ة للحق  ُمْختَلَفم قيَ 

التَْعبيرات قابلة  ياق المثال، وبالتالي فإنَّ في س تطابقٌ مُ  ُعَمر)اإلشارة، الدَّاللة( للقاتل في الحديقة و 

ياقات اإلطاريَّة سلفاً   على قيمة الحقيقة في  ُجْملَة كاملة(.  تَأثير)أي بدون  veritate لاِلْستِْبدال في الس 

intensional logic: lojîka giranî . الَمْنِطُق الُمَكثَّف    

الَمْنِطق الفَْلَسفي، يَْستَْخدم التَْعبيرات الَمْنِطقيَّة والتَْحليل الدَّاللّي. على النقيض من  ٌح شامٌل ألنظمةِ ُمْصطَلَ 

ستند إلى َمْفهوم الَمْعنى ْسنَد(، التي تظم الَمْنِطقيَّة الرياضيَّة )مثل الَمْنِطق ااِلْفتِراضي والَمْنِطق المُ النُ 

يجب  التَْعبيرَ  الشديدة، أي أنَّ  الخطوطِ  الَمْعنى على طولِ  البَسيط للَمْعنى، يحاول الَمْنِطق الُمكثَّف تَْفسيرَ 

 ة ُممكنة. ُمْختَلَفد امتداده اعتماداً على عوالم ه الَوظيفة التي يحد  أن يُفهم على أنَّ 

intensional verb: lêkerê giranî . الفِْعُل الُمَكثَّف 

ُل األفعال الُمزِمنة  ة فَْرعيَّة ُمَحّددة من األفعال )على َسبيِل الِمثاِل، تصدق ، تؤمن ، تطلب( َمْجموعتَشك 

ضة، ويُْمِكن قراءتها على حد  سواء ياقها، تكون ِعباَرات األَْسماء غامِ الَخصائِص التاليَّة. )أ( في سِ  مع

، يُْمِكن اإلشارة (ليلى تبحث عن قطة ذات مخالب بيضاء ) ة؛ على َسبيِل الِمثاِل،باإلضافة إلى الَمْرِجعيَّ 

لة، ال  إلى أيّ  قطة ذات مخالب بيضاء وكذلك إلى قطة ُمَعيّنة ذات مخالب بيضاء. )ب( في الُجَمل الُمَكم 

ياقات بدون إلى نفس ال تُشيرُ يُْمِكن اِْستِْبدال ِعباَرات اِْسميَّة من نفس االمتداد )التي  َمْرِجع( في جميع الس 

 تغيير قيمة الحقيقة للُجْملَة الخارقة .

intensive: zexm . ُمَؤكَّد . ُمَكثَّف 

في بَْعض التَْحليالت النَْحِويّة لإلشارة إلى البنى التي توجد فيها هويَّة دَّالليَّة وثيقة بين  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

طبيب أَْسنان( وبين الكائن والتكميل  وَعناِصر البنية، مثل بين الَموضوع والتكميل )على َسبيِل الِمثاِل ه

فة باألفعال كثَّ تنطوي عليها اإلنشاءات المُ األفعال التي  تُسمَّىفاح..(. )على َسبيِل الِمثاِل جمال السَّ 

 الُمكثَّفة أو "األفعال الُمْرتَبِطة". 

intentionality: armancgirî . قَْصدي . تَعمدي 
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التَباُدالت  نَظريَّة للَمْعنى اللَغِوّي. وفقاً لذلك، فإنَّ  أساسيَّةٌ من كل   فِئة J.Searleو  H.P.Griceلـ  وفقاً 

 اللَغِويَّة هي في األساس أعمال تحّددها نيَّة اِت صال ُمَحّددة.

interaction: têkildar .  ّتَفاُعلي 

 في اللسانيَّاتل وجهاً لوجه )الَكالم في التواصُ  ِدراسةإلى  يُشيرُ ٌح في اللسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة، ُمْصطَلَ 

مع معايير واستراتيجيَّات الُمحاَدثة اليوميَّة، ويتميُّز بتفاصيل  المنهجُ  (. يتعاملُ ةليَّ التفاعُ  ةااِلْجتِماعيَّ 

لة، مع إشارة خاّصة إلى ال لة للتداُخالت الُمسجَّ الُمحاَدثة، مثل  في تَْحليلِ  اً تَقليديَّ  أُهِملَتس مات التي ُمفَصَّ

 األخرى من ْنواعِ األَ نقيض من السلوك بين المشاركين. وعلى ال مت، و أَْنماطِ تَْعبيرات الوجه، والصَّ 

ل، مثل التفاعُ  على تَْشكيلِ  دُ ل ااِلْجتِماعيَّة التي تساعِ للعوامِ  خاصٍّ  إيالء اهتمام   ، يتم  تَْحليل الُمحاَدثة

 ف أو االعتراف بالحقوق والواجبات المتَباَدلة.فاظ على اللطُ رغبة المشاركين في الحِ 

interactionist theories : dîmaneya têkildarîyê  ُليَّة .النَّظريَّاُت التفاع  

ر اِْكتِساب اللَُغة وتعلمها. ل البيئيَّة الخاِرجيَّة بالعوامل الفِْطريَّة الداِخليَّة، لتفس  تَدُمج هذه النَّظَريَّات العوامِ 

لتَْفسير اِْكتِساب اللَُغة. تختلف  واحدةٌ  ااِلْكتِساب، إذ ال تكفي نَظريَّةٌ  َعمليَّةَسبب هذا الدَّمج يعود إلى تعقيد 

 تاعتمد Givon  (1979, 1984) فونغااِلْكتِساب، فمثالً  َعمليَّة ليَّة في تَْفسيرِ النَّظَريَّات التفاعُ 

النحو  ِدراسةة على المبني Functional -Typological Theoryالنَظريَّة التَْصنيفيَّة الَوظيفيَّة 

اعتمدوا على نتائج البَْحث  (Hatch, 1978)آخرين مثل هاتش  لكنَّ اً، اِريخيَّ َغي ر اللَُغة تَ الَوظيفي وتَ 

لتَْفسير اِْكتِساب اللَُغة، بينما  Discourse Analysisعرفي وتَْحليل الِخطاب اللَغِوّي ااِلْجتِماعي والمَ 

ل إلى قَواِعد تفسير اِْكتِساب اللَُغة ِعْلم الاعتمد غيرهم على نتائج ِدراسات  نَّْفس اللَغِوّي والمعرفي للتوص 

(Pienemann and Johnston, 1987) . 

أَْنواَع التََّغي ر  نظري يشملُ  فهي تسعى إلى إيجاد إطار   Givonأما بخصوص نَظريَّة غفون 

ْحليل ر منهجاً سماه التَّ طوَّ  بما فيها اِْكتِساب اللَُغة. ولهذا الغرض Language Changeاللَغِوّي 

النَْحِوّي التَْصنيفي الَوظيفي، يقوم على َخصائِص الِخطاب اللَغِوّي وجعل اللُغات باِْختاِلف عائالتها 

التََّغي ر النَْحِوّي يَْحُدث نَتيجة َمباِدئ  أنَّ  Givon. ويّدعي غفون اتَْفسير اِْكتِسابه هال نََمطاً واحداً يُْمِكنتَشك  

ثين. وتستمد   في ق بإدراك إنتاج الَكالمجماتيَّة ونفسيَّة ولَغِويّة تتعلَّ برا هذه  أثناء التواُصل بين الُمتََحد 

 ات. َمْعلُومباإلدراك اإلنساني وُمعالَجة ال قُ الَمباِدئ من بُنى تحتيَّة تتعلَّ 

interchange : veguherîn . تَباُدل 

منهما خطوة.   ركيَن اثنين على األقل يتخُذ كلٌّ "جولة" تضم  مشاحات جوفمان، ِعباَرة عن ُمْصطَلَ في 

نَْوعين من القيود  إلى ي هذه األنشطةُ ليَّة لتقديم أَْنفسهم. وتؤدّ يستخدم المشاركون قدراتهم التواصُ 

على  اً راعمة والعالجيَّة. في حين تعمل التقاطعات الداعمة )مثل شكهما: التَباُدالت الدَّ الطقوسيَّة، 
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ل حثل األعذار أو التَْفسيرات( تعويضيَّة )معات التَّ التقاطُ  ل أو إنهائه، فإنَّ مكالمتك( على بدء التفاعُ  و 

 يد ما.لقَ اً ِكن اعتباره مخالفة أو انتهاكَمْعنى اإِلْجراء الذي يُمْ 

interchangeability: veguhertin .  َّة التباُدل. قابلي التَباُدليَّة    

 رسالظام على اإلة البشر، لإلشارة إلى قدرة النِ ظام سيميائي، بما في ذلك لُغَ ح لنِ قترَ مُ  تَْعريف   خاّصيَّةُ 

الحيوانيَّة  اإلشاراتِ  النَْوع. على النقيض من ذلك، فإن بَْعضَ  وااِلْستِْقبال الُمتَباَدل بين أَْعضاء نفسِ 

 تفتقِر إلى هذه الخاّصيَّة .

interdental: dirananî . أَْسنانيَّة 

وتّي لألَْصوات  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى بين األَْسنان(.  inter+ dens)التينيَّة   في التَّْصنيف الصَّ

اللِسان بين األَْسنان. مثل : الثاء في اللَُغة العربيَّة،  بواسطة طرفِ  مصنَْوع   إلى َصوت   يُشيرُ الساِكنة، 

 في اإلنكليزيَّة.  thو

interface: navok .  .َوسيط واِجهَة    

هج: الَشكل الُمعترف بها في النَّ  تَْمثيلح يصُف حالَة مستويين من الُمْصطَلَ الحد  األدنى،  بَرناَمجفي 

وتّي )LFالَمْنِطقي ) اللَغِوّي بالتَْفسير في َمكان آخر:  تَْمثيلال ل دوره في ربطِ (. يتمثَّ PF( والَشكل الصَّ

مع األنظمة الَمْفهومة واإلدراكيَّة لإلنتاج /  PFمع األنظمة الَمفاهيميَّة للَمْعِرفة، وواجهات  LFواجهات 

 إدراك الَكالم.

interference: tevlîhev (wergirtin) . التَّداُخل  . التَشويش  

مها لإلشارة إلى األخطاء التي يقدّ ة لُغات األجنبيَّ ِعْلم اللَُغة ااِلْجتِماعي، وتِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 لبي.ُدعي بالنقل السَّ فأخرى؛  ل مع لَُغة  لتواصُ انَتيجة  واحدة   الُمتََحد ث إلى لَُغة  

ل اللِسان المحلي. ولكن قد يَْحُدث  َعمليَّةالخطأ األكثر ُشيوعاً في  َمْصَدرُ   تعل م لَُغة أجنبيَّة، تدخ 

ديَّة اللَغِويَّة(. ٌل في حاالتِ تداخُ   ااِلت صال األخرى )كما هي الحال في التََعد 

interdependence: piştpaldarî (girêdan) . التَرابُط 

 Bيفترض وجود  Aوجود  ، إنَّ Bو  Aماتيكيَّة، َعالقَة للشرط المتَباَدل بين ُعْنُصرين في الغلوس

اً بين الصوائت والصواِمت( هو ضاُمني، )َمْوجود عالميَّ التَ ل المتَباَدل كافُ التَّ  يُسمَّىوالَعْكس بالَعْكس. 

 من التكاُمل. نوعٌ 

interjection: têketin(qiseheldan) .  َعُجبتَّ الصيغ  
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ح ُمْستَْخدم في التَْصنيف التَقليدي ألَْجزاء الَكالم، في ُمْصطَلَ بَمْعنى قذف بين(.  intericere)التينيَّة  

 .ىنَْحِويّة مع فِئات أخر ل في َعالقَات  غير الُمْنتِجة، ال يدخُ  من الَكلِماتِ  فِئةإلى  إشارة  

ة من الَكلِمات التي تعب ُر عن المشاعر والشتائم والرغبات، أو تُْستَْخدم للشروع في َمْجموع

اً، تقف خاِرج سميَّ ُمقَيَّدة رَ  أمٌر قابل للنقاش، فهي غيرُ  نَْحِويّة  ٍ   فِئةوضعها ك !(. إنَّ Oh! ،Hiالُمحاَدثة )

هذه الَعناِصر، باِْستِخدام  بَديلة لتَْحليلِ  ت ِعدَّة طُُرق  حَ اإلطار النَْحِوّي، وليس لها َمْعنى ُمْعَجمي . اُقترِ 

 َمفاهيم مثل الُجْملَة البَسيطة، لَُغة صيغ، إلخ.

interlanguage: zimanê navberê . لَُغةٌ بَينيَّة 

. هي لف عن لَُغة الُمتََحد ث األولىمه للَُغة أجنبيَّة، يختفي أثناء تعلّ  اللَغِوّي الذي أنشأه َشْخصٌ ظام الن  

م فيها تلك اللَُغة كانت الظروف التي يتعلَّ اً تاحة أيَّ نَظريَّة اللَُغة المرحليَّة من خالل اِْستِخدام اإلَمكانات المُ 

ليَّة في الحياة، أم من خالل اِْستِخدام تواصُ  اِْستِخدام اللَُغة كأداة  ف إلى دُ جنبيَّة سواء أكانت الظروف تهْ األ

ن التمك   تسبق مرحلةَ  أو مرحليَّةٌ  اِْنتِقاليَّةٌ  ها مرحلةٌ مه لها، أي أنَّ ب على اللَُغة ذاتها لزيادة تعل  اللَُغة للتدر  

اللُغاُت البينيَّةُ قَواِعَد كلٍّ من  اإلنتاجيَّة، تشملُ ة غير ُمْستَقِرة من الَخصائِص َمْجموعى في ام. تتجلّ التَّ 

ها منهما، ولكنَّ  من القَواِعد التي ال تنتمي إلى أيٍّ  ة  َمْجموعاللَُغة األصليَّة واللَُغة المستهََدفة، فضالً عن 

 لَغِويّة.ِعْلم اللة في كفاءة الُمتتُظهر َمباِدئ عالميَّة متأص  

inter-level: navbera- aste . ُمْستوى -بين  

ئيسيَّة ات الرَ ستويبين المُ  ُمْستوى التَْحليلِ  لإلشارة الى Hallidayanفي اللَغِويَّات  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وت/ ُمْشتََركةٌ  ه مادةٌ ْصوات على أنَّ ِعْلم األَ ر إلى ف بها في النَظريَّة. وعليه يُنظَ عترَ المُ  الجرافيك بين الصَّ

 والَشكل الكتابي.

interlinear version : nivîstoka navîn(astenavîn) . النُسخةُ الُمتَداِخلة  

تداِخلة(. تَْرَجَمةٌ لنصٍّ أجنبي إلى لَُغة أخرى، تُكتَُب التَْرَجَمة بَمْعنى خطوط مُ  interlinearis)التينيَّة  

 بين أسطر النص  األصلي.

interlingua: zimanê navîn . لُغةٌ بَينيَّة 

تشييده  ح تمَّ ُمقترَ  َوسيط   تَْمثيلفي التَْرَجَمة اآلليَّة ل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى لَُغة(.  lingua)التينيَّة  

ة للغاي اً عالي تَْمثيالً الَمْصَدر  اللَغِوّي، تُعطى لَُغةُ  إلى أخرى. في المنهجِ  التَْرَجَمة التلقائيَّة من لَُغة   لتسهيلِ 

 ُمستهََدفة. ات النَْحِويّة والدَّالليَّة الالزمة للتَْرَجَمة إلى ِعدَّة لُغات  َمْعلُومال جميعُ  يلتقطُ 

 خاّص، وقد اُقتِرَحت لُغاتٌ  بَشكل   مبنية   رسميَّة   عادةً ما يكون اإلنترلنغوا ِعباَرة عن لَُغة  

على  واسع   اِْصِطناعيَّة أخرى )مثل االسبرانتو(. على َسبيِل الِمثاِل تعتمد اسبرانتو الُمْفَردات بَشكل  
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اً من الجذور نسبيَّ  صغير   َكلِمات من اللُغات الجرمانيَّة والرومانسيَّة، و تستند الُمْفَردات إلى مخزون  

 ناِصر الُمْشتَقة. عالَ وعدد من 

interlinguistics: zimannasiya navîn . الل سانيَّاُت البَينيَّة  

 نَظريَّةُ بِناء اللُغات الدَّوليَّة "الُمصطنعة" وتقييمها.

intermediate: di nav de . navber .  ُّمتََوس ط . بَيني 

وتّي لصفاتِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ    ك  يقع بين الصَّ  في التَّْصنيف الصَّ وائت، لإلشارة إلى حرف  ُمتََحر 

 حرفين رئيسيين ُمتَِّصلين. 

internal evidence: birêvebira navxweyî . َدليٌل داِخلي 

ُص المالمح اللَغِويَّة في النص  الذي ُمْصطَلَ في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة،  أو  إلى وقت ِكتابَة العمل يُشيرُ ح يلخ 

األخرى للُمْحتَوى  والس مات الَشْخصيَّةُ  والتَّْهِجئَةُ  اليدويَّةُ  ف. تلعب الِكتابَةُ المؤل   ، أو من هوَمكان

لة. كالتي تأتي من الس  مهمَّ  اً الرسومي دور جالت اً، كما تفعل أَْنماط الُمْفَردات وقَواِعد اللَُغة الُمفضَّ

 التَاِريخيَّة أو االكتشافات األَثَريَّة. 

في بَْعض األحيان التَْمييز بين األدلة الداِخليَّة و الخاِرجيَّة،  ْصوات التَّْوليدي، يتم  ِعْلم األَ في 

ثين من القوافي، وغيرها من السلوكيَّات اللَغِويَّة. األخير إلى أحكامِ  يُشيرُ  َحيثُ لتبرير التَْحليل،   الُمتََحد 

internal inflection: veguherîna navbend(hundir) .  ْعطاٌف داِخلياِن  

فيها تغيير  ح تغطيَة لجميع أَْشكال العالمات النَْحِويّة التي يتم  ُمْصطَلَ بَمْعنى داِخل(.  internus)التينيَّة  

 ، مثل رجل ورجال....الصوائت والصواِمتجذور الَكلِمة، على َسبيِل الِمثاِل، من خالل تغيير 

internal language: zimanekê navxweyî . لَُغةٌ داِخليَّة 

ة لتَْفسير َوظيفة ُمْختَلَفللتفكير. هناك طُُرق  ل اللَْفظي بل هي وسيلةٌ صيغةُ اللَُغة التي ال تخدم التواصُ 

لة   اللَُغة الداِخليَّة وَشكل تنميتها. يُْمِكن العثور على مناقشة    Vygotskij فغوتسكي عندلها  ُمفَصَّ

الداِخليَّة من خالل "الميل لتَْقصير التَْقسيم النَْحِوّي وإضعافها، وجعله أكثر ز اللَُغة يميّ  فهو. 1934))

 كثافة".

internalize: navxweyî . nawandin . ل  االستيعاب. التوغ 

التي من خاللها  َعمليَّةياق اِْكتِساب اللَُغة لإلشارة إلى الات التَّْوليديَّة و في سفي اللَغِويَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 يصبح الُمتََحد ثون على علم ببنية لغتهم.
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International Phonetic Association (IPA): komeleya dengnasiya 

navnetewî.  bnkey dengnasiya nêwdewletî . وتيَّة  الرابطةُ الدوليَّة الصَّ

األَْصوات األوروبيين أمثال بول  ُعلماءمن  ة  َمْجموع على يدِ  2779ست هذه الُمنَظَّمة في عام تأسَّ 

نشر الكتاب األبجدي  2776ْصوات. في عام ِعْلم األَ  ِدراسة( وغيره، لتعزيز 2642-2716باسي  )

وتّي الدولي )  اليوم من أكثر األنظمة اِْستِخداماً في اِْنتِشار أَْصوات اللَُغة. (، الذي يعد  IPAالصَّ

interpersonal: têklîyên keseyatî . َعالقَاُت الشَّْخصيَّةال  

إلى جوانب الَمْعنى التي  يُشيرُ من تَْصنيِف أَْنواع الَمْعنى.  دَّاللة كُجْزء  ِعْلم الأحياناً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ق بإقامة الَعالقَات ااِلْجتِماعيَّة والحفاظ عليها، على َسبيِل الِمثاِل. األدوار ااِلْجتِماعيَّة، وُمْستوى تتعلَّ 

ةاألُْسلوبيَّة، والتَْعبير عن الَشْخصيَّة.  اللَغِوّي عن الَعالقَات  التَْعبيرَ  وِجهَة نظر بَديلة ترى أنَّ  ثَمَّ

 ة اِْجتِماعيَّة أو براغماتيَّة وليست دَّالليَّة.ااِلْجتِماعيَّة هو مسألة َوظيفة لَغِويّ 

interpolation: veguhestin . إقحام 

لت على نصٍّ من قِبَل َشْخص آخر غير التي أُدخِ  بَمْعنى تغيير(. التغييراتُ  interpolatio )التينيَّة 

 الُمؤل ف األصلي. 

interpretant: şîrovebirin . lêkdanewe . تَْفسير   

معينة.  لعالمة االستجابة، وم بواسطتها عالمة أخرىعالمة تُفهَ  إلى حُمْصطَلَ ال يُشيرُ  سيميائيةِعْلم الفي 

 األمريكي السلوك عالم وكذلك من ، C. S. Peirce (1839-1914)األمريكي السيميائي هصاغ

.(1901–1979) Charles Morris 

interpretation function: erkepêdane şîrovekirin e . َوظيفةُ التَّْفسير 

عابير على قيمها إلى َوظيفة تقوم بتخطيط التَّ  يُشيرُ ح ُمْصطَلَ دَّاللة للنَظريَّة األُنموَذجيَّة، ِعْلم الفي 

ُل أحدَ  نات األساسيَّة لألُنموَذج، ورسم خريطة لكل   الدَّالليَّة. فهو يَشك  غير َمْنِطقي على  ثابِت   تَْعبير   الُمَكو 

 القيمة الدَّالليَّة.

interpreter: werger . ُمتَْرِجم 

( من تدوين BASIC ،LISP ،PROLOGة الُمْستوى )مثل مبيوتر يترِجم لَُغة برمجة عاليك بَرناَمج

 اً(. على النقيض من الُمترِجم، يقرأ المترجمه آليَّ كافئ للُمْستوى األدنى )موجَّ )مَشكلة( إلى تدوين مُ 

اِلْختبار  أَْجزاء من البرامج  مفيدٌ  أمرٌ  أَّنَّه"شفرة الَمْصَدر" ويقوم بتنفيذ العمليَّات الُمقابِلة على الفور، 

 لي.تفاعُ  بَشكل  
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interpreting: şîrovekirin . )تَْفسير)تَْرَجَمة حرفيَّة 

فَهيَّة من لَُغة   تَْمييز نَْوعين من التَْفسير: )أ( التَْرَجَمة الفوريَّة،  أخرى. ويتم   إلى لَُغة   ممارسةُ التَْرَجَمة الشَّ

غات؛ )ب( التَْرَجَمة ْعلي للنص  اللَغِوّي للُ ات الدَّالليَّة األْصَغر بالتزامن مع اإلنتاج الفِ دَ حْ م الوَ ترجَ تُ  َحيثُ 

 ة التي يُترَجم فيها ُجْزء كبير من النص  الُمْغلَق.الُمتتالي

interpretive semantics: watenasiya şîrovekirinî . الدَّالالُت التَْفسيريَّة 

فقاً ، وغيرهما وَ JJKatz وكاتز ،N.Chomskyفي إطار قَواِعد اللَُغة التَّْوليدي، الَمْوقِف الذي اتخذه 

نَ  اً ُمْستَقاِلً، في حين أنَّ ْوليديَّ ُجْملَة التي تعتبر ُعْنُصراً تَ لل ر ه يفس  الدَّاللّي له طابع تَْفسيري بحت ألنَّ  الُمَكو 

دة بدوا من  الهََدفَ  . إنَّ قِراءةالليَّة، أي يمنحها أكثر من فع نَْحِويّة من خالل قَواِعد دَ البنى الَعميقة الُمَجرَّ

ُجْملَة من  يفس ر أيّ مثالي الذي يُْمِكن أن / الُمْستَِمع ال ُمتََكل ماختصاص ال الدَّاللة التَْفسيريَّة هو وصفُ 

  .الناحيَّة اللَغِويَّة 

interpretive/interpretative: ravekirî/şîrovekerî . التَْفسير/ التَْفسيريَّة 

. يُْمِكن تَْعريف تَْمثيلت الالى طَريقة الَعالقَة بين مستويلَُغة التَّْوليدي لإلشارة إِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

اِْستِخدامه األصلي باإلشارة إلى النَظريَّة الِمْعياريَّة للقَواِعد التَّْوليديَّة. فالقَواِعد الدَّالليَّة التي تربط البنية 

وتيَّة التي تربط  ن الدَّاللّي، والقَواِعد الصَّ وتّي، ن الصَّ بنى السطح النَْحِويّة بالُمَكوّ النَْحِويّة الَعميقة بالُمَكو 

ُر مَ هي تَْفسيريَّة، أي أنَّ  وتيّ ْخَرجات البنى النَْحِويّة بتخصّ ها تفس  (. وهو األساس ةصاتها )الدَّالليَّة أو الصَّ

 Noamالذي يتم  من خالله اِْستِْنباط َمْعنى الُجْملَة ونُْطقها. في عرض الدَّاللة التَْفسيريَّة، الُمْرتَبِطة بـ 

Chomsky القَواِعد.  لتَْوليدِ  قوة   توى التَْركيب الذي يحتوي على كل  ُمسْ من يتكّون ، وغيره 

interrogative: pirsîn . اِْستِْفهامي 

من التَّْعريف.  نظر إليه على النقيضِ الُجْملَة، وعادة ما يُ  في التَّْصنيف النَْحِوّي ألَْنواعِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 إلى أَْشكال الفِْعل أو أَْنواع الُجَمل / الِعباَرات الُمْستَْخدمة عادة في التَْعبير عن األسئلة . يُشيرُ 

interrogative pronoun: cînavê(cênawe) lêpirsînê . ااِلْستِْفهام َضمير  

الِمثاِل، من؟ ماذا؟ أي ة فَْرعيَّة من الضمائر التي يعمل أَْعضاءها على تقديم األسئلة، على َسبيِل َمْجموع

 نَْوع؟

interrogative sentence: hevoka lêpirsînê . الُجْملَةُ ااِلْستِْفهاميَّة 

ن مهويَّة ااِلْستِْفهام  تَْحديدعن شيء ما. يُْمِكن  ات  َمْعلُومب فيها من الُمْستَِمع تقديم طلَ الُجَمل التي يُ  فِئة

ؤال، أو صيغة الشَّ  َضميرة: الَمْوِضع األولي للفعل، الَخصائِص النَْحِويّة التالي رط. ااِلْستِْفهام، تَْنغيم الس 

ها إما ُمباِشرة أو غير ُمباِشرة)شرط استفزازي غير ُمباِشر(، ااِلْستِْفهامات على أنَّ  يُْمِكن تَْصنيفُ 
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ضمائر اِْستِْفهام أو ظروف مة بواسطة قدَّ مُ  ُمْستَقِل أو كبنود   على ما إذا كانت تحدث بَشكل   اً اعتماد

 اليوم. سيسافر مر عمر اليوم؟ ُمقابِل )ال أعرف( إذا كان عُ  سيسافرهل : اِْستِْفهام 

interruptibility: tevlîhevdarî . اِْندماج 

َوْحَدة ها على أنَّ  انظر إليهفي قَواِعد اللَُغة لإلشارة إلى خاّصيَّة تَْعريف الَكلِمة، يُ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ك.غير ُمْنقطع. ااِلْسم األكثر إيجابيَّة لهذا الِمْعيار هو التماسُ  ظهر في َشكل  نَْحِويّة، إذ تَ 

interrupted: astengkirin(veqetok) . pçrran . ُمتَقطع . ُمتََوق ف 

 ل  كامِ  الُمْنتِجة بإغالق  ْصوات لإلشارة إلى األَْصوات ِعْلم األَ ات أحياناً في نَظريَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وتّي، كما هي الحال في األَْصوات األَْنفجاريَّة   يُْستَْخدمُ ُمْستَِمر، وه َعْكس. plosivesللمجرى الصَّ

 لتوصيف ااِلْحتِكاكات، والصوائت، الخ.

interrupted vs continuant: rawesta ber berdewam . ُمتَقَطٌع ُمقابِل ُمتَواِصل 

ْحليلها َصوتيّاً تَ  الَخصائِص الُمِميَّزة، اِْستِْناداً إلى المعايير التي تمَّ  ث نائيَّة في تَْحليلِ  معارضة َصوتيَّة

 ْيفياً.ها طَ تَْحديدو

وتيَّة: ُمفاجئة ُمقابِل بِدايَة تدريجيَّة كما يظهر في الُمَخطَّط الطَّْيفي. هذه المعارضة  الخاّصيَّة الصَّ

 والتواُصل.ف تميُّز بين التوق  

interruption: rawestandin(birrînane) . ُمتَقَطع. تََوق ف   

حد ث الُمتَزاِمن، )ب( )أ( التَّ  :وران بَسببفي تَْحليل الُمحاَدثة. انتهاٌك لسالسة )عدم وجود ثغرة( أداء الدَّ 

ثين، )ج( فَْتَرةُ  عندفات نعطِ بين المُ  قصيرٌ  تَوق فٌ  )د( . بين جميع المشاركينمت طول الصَّ  الُمتََحد 

 التالي )َوْقفَة كبيرة(. ُمتََكل مالتأخير في دور ال

interview: hevdîtin . ُمقابَلة 

لهجات. ِعْلم الحافة أو حوار، على َسبيِل الِمثاِل، في الصَّ  ات وتَباُدلها في َشكلِ َمْعلُومطَريقةُ َجمع ال

أخرى من الُمحاَدثة عن طَريق  نصيٍّ من ااِلت صال الجماهيري، يُْمِكن تَْمييز الُمقابِلة عن أَْنواع   كنَْوع  

دة )الَشْخص الُمستجَوب والحضور(  َخصائِص براغماتيَّة خاّصة، من بين أمور أخرى، عنونة ُمتََعد 

 .وجيه غير الُمتماثِل للحوار بين الَمشاهدوَدَرَجة األَْنفتاح والتَّ 

intervocalic: navxweyî . بين األَْصوات 
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وتيَّات لإلشارة إلى َصوت   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  كين. تختلف  يُْستَْخدمُ  ساِكن   في الصَّ بين حرفين ُمتََحر 

وتيَّة للحروف الساِكن كميَّة التَْعبير في قد تكون ، على َسبيِل الِمثاِل. ة بحسب مواضعهاالَخصائِص الصَّ

 ْجهور أكبر.ساِكن مَ 

intonation: awaz . التَْنغيم  

، مشيراً إلى ااِلْستِخدام الُمَميّز suprasegmentalْصوات فوقطعي ِعْلم األَ  ِدراسةفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 النَْغمة، أو اللحن.  ألَْنماطِ 

ة للجملة ُمْختَلَفاللة على المعاني الوخفضه في أثناء الكالم، للدَّ  الصوتِ  نغيم هو رفعُ لتَّ ا

هما إعطاء الكالم تمييز بين التنغيم والنغمة، يمكن تلخيصهما بأنَّ  ثَمَّةمثل: رأيت فالن ؟  ! . الواحدة

فق عدد وت وَ الصَّ  (. وتتحّدد درجةُ pitchنة تنتج من اختالف درجة الصوت )( معيَّ tonesمات )غَ نَ 

الدارسين بين نوعين من اختالف درجة  بعضُ دها الوتران الصوتيان. ويفّرق الذبذبات التي يولّ 

ج من ازدياد عدد الذبذبات أو انخفاضها على ( التي هي األثر الناتِ toneغمة )وت هما: النَ الصَّ 

ة من الكلمات على صعيد َمْجموعنغمات ضمن  ( هو اجتماعُ intonationصعيد الكلمة. و التنغيم )

على مستوى  نغيمَ التَّ  دعى لغات تنغيمية ألنَّ أن تُ  اللغات المعروفة يمكن الجملة والسياق. معظمُ 

 ب واالستفهام ونحو ذلك.  ج  عة كالتوكيد والتَّ ملة موجود فيها وله وظائف نحويَّ الجُ 

لة ح المتأص  ة(، المالمِ ميَّ ة)من النبرة، والقوة، والكَ روضيَّ ح العَ أضاف ياكبسون على المالمِ 

ة" وتماثل األولى مالمح نين" و "مالمح النغميَّ سماها بـ "مالمح الرَ مها إلى فئتين التمييزية التي قسَّ 

ة. وتستفيد مالمح الرنين من مقدار الطاقة ة، والثانية مالمح النبرة العروضيَّ ة والكميَّ القوة العروضيّ 

ح د. مالمة على نهايات طيف الترد  وتي، وفي الزمان، وتنطوي مالمح النغميَّ يف الصَ وتركيزها في الطَّ 

خو. ديد/ الرَّ ر. الشَّ نتشِ ش/ المُ نكمِ الرنين هي: المصوتة/ غير مصوتة. الساكنة/ غير ساكنة. المُ 

كبوح/ خيم. المَ ل. القوي/ الرَّ تص  ل/ المُ نفصِ نة(. المُ نة/ غير الغُ هموس. األنفي / الفموي) الغُ المجهور/ المَ 

 المستوي. الحاد/ المستوي.طح/ سَّ ة: الرزين/ الحاد. المُ كبوح. مالمح النغميّ غير المَ 

غمة العالية، غمة العادية، والنَ ضة، والنَ نخفِ غمة المُ الدرجة أربعة أنواع هي: النَ  َحيثُ للنغمة من 

وت. بات الصَّ بذَ النغمات باالنخفاض والعلو راجع إلى عدد ذَ  غمة العالية جداً. وطبيعي أن وصفَ والنَ 

 بات.بذَ ما انخفض عدد الذَ ض كلَّ ات الصوت وتنخفِ ببذَ ما ازداد عدد ذَ النغمة تعلو كلَّ  فدرجةُ 

 الدهشة، من) المتحدث مواقف إلى تُشيرُ ف مهمة، تعبيرية وظائف على التنغيم يحتوي

 عبارة بين الفرق تمييز من مثل للكالم، النحوية الحالة إلى أيضاً  يُشيرُ كما  ،( ذلك إلى وما والسخرية،

فمثالً: عبارة سنذهب : المنطوق الكالم في أثناء الصوت درجة نمط وسؤال من خالل اختالف بسيطة

 أو رفعه. الصوت درجة خفض إلى البحر، يتغير معناها من اإلخبار أو السؤال عن طريق

intonational phrase: komepeyvên(lêkel) awaz . ِعباَرةٌ نَْغميَّة 
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اِْختيار نََمط  نَْغميَّة يتم   ِعباَرة   اللونيَّة. في كل   ظام التَْنغيم تُنشئ َمجاالً لتشغيل نََمط الَدَرَجةَوْحَدة في نِ 

نَْغمي واحد )على َسبيِل الِمثاِل، ااِلْرتِفاع، الهبوط، الثابِت(. كثيراً ما يتم  فصل الِعباَرات النَْغميَّة 

 بواسطة توق ف ُمؤقَّت.

intralinguistic vs extralinguistic:  

  zimane hundir ber zimane derveyî . اللغويَّات الخارجيَّة اللغويَّاُت الداخليَّة ُمقابِل  

تغطيتها في وصف االنضباط  . هي الجوانب اللَغِويَّة التي يتم   خاِرج( extra داِخل،   : inter)التينيَّة  

وتيَّة أو الس مات الدَّالليَّة في تَْحليلِ اللَغِوّي، مثل الس مات الُمِميّ  من ناحيَّة أخرى، الَمْعنى.  زة للصيغ الصَّ

ل، مثل اإليماءات )الحركة( واألَْصوات اللَُغة اللوجيستيَّة هي جوانب غير لَغِويّة في التواصُ  فإنَّ 

وتيَّة غير اللَْفظيَّة )  ة.( باإلضافة إلى الحقائق ااِلْجتِماعيَّة والثقافِيَّ paralinguisticsالصَّ

intrinsic: hundurî(xweserî) . جوهري( داخلي(  

من القيود المفروضة على تَْرتيب القَواِعد )بََدالً  في القَواِعد النَْحِويّة، مشيراً إلى نَْوع   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

د فيه من شرط يسمح فيه بتَْطبيق هذه القَواِعد بتَْرتيب عشوائي(. الطلب الداِخلي هو الذي تحد  

الذي تُطبَُّق فيه القَواِعد: ال يُْمِكن تَْطبيق قاِعدة  يلن ظام القَواِعد التََسْلُسلظاميَّة أو الَمْنِطقيَّة الَخصائِص النِ 

يحتاج لتشغيلها.  Bذات َخصائِص  Bإمدادات  )ب( واحدة إال بعد تشغيل قاِعدة أخرى )أ(، ألنَّ 

باعتبارات ااِلتّساق  اً ال يكون تَْرتيُب الطلب مدفوع َحيثُ يعارض الن ظاُم الداِخلي الطلَب الخاِرجي، 

لبات )مع مراعاة بأي تَْرتيب، لكن يجب فرض بَْعض الطّ  اً القَواِعد َمْنِطقيَّ  الرسمي؛ يُْمِكن أن تحدثَ 

 ة.َصحيحبيانات اللَُغة( من أجل ظهور َمْخَرجات 

وت التي يعتقد أنَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0) وتيَّات لإلشارة إلى خاّصيَّة الصَّ حاِْسمة في هويَّة ها في الصَّ

حسب ُمّدة تجاوز هذا ف، وبف النوعيّة على مقدار ااِلْحتِكاك في إطالق ساِكن التوق  التباين. تتوقَّ 

الُمْنَخفِضة في جوهرها أطول من  الصوائت، تكون الصوائتلة في ، مثالً، الُمدَّة المتأص  ااِلْحتِكاك

على َدَرَجة َصوت أعلى من  تَْحتَويالعاليَّة. ترتبط الَكلِمة الداِخليَّة باألحرف الكبيرة التي  الصوائت

 الُمْنَخفِضة. الصوائت

intrusion: navwerî . têkdar . şêwêner . إقحام . تداُخل 

وتيَّات لإلشارة إلى إضافة األَْصوات في الَكالم ِعْلم الفي بَْعض األحيان في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  صَّ

 الُمتَِّصل التي ال أساس لها في نُْطق الَمقاِطع أو الَكلِمات الَمسموعة في حالة العزلة. 

intuition: texmîn . dozînewe . َحَدس   
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ثين بلغتهم، وال سيما في إلى حُ  يُشيرُ ٌح في اللِسانيَّات ُمْصطَلَ  ما إذا كانت الُجْملَة مقبولة  ْحديدتَ كم الُمتََحد 

ما  اً حَدس اللَُغة األصليَّة دائم منيَّة. إنَّ أم ال، وكيف تترابط الُجَمل. يشار إليها أحياناً باِْسم الَمْعِرفة الضُ 

في القَواِعد اً خاصّ  اً نظريَّ  اً ليل اللَغِوّي، ولكن يُعطى وضعحْ يكون َشكالً حاِْسماً من البراهين في التَّ 

من البيانات التي يتعيّن على  نعوم تشومسكي يراها كُجْزء   أنَّ اً يرى في أعماله الحق َحيثُ ِويّة، النَحْ 

 قَواِعد النحو تَْفسيرها. 

invariable: çikyayî . nebzêw . ثابِت 

تين في أحياناً في التَّْصنيف النَْحِوّي للَكلِمات لإلشارة إلى واحدة من كلمتين رئيسي يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

رة أو الثابِتة هي الُمْستَْخدمة بدون أي تغيير تغيّ الَكلِمات غير المُ  نَّ إر. يقال غيّ تَ اللَُغة، ثابِت ومُ 

رة، على تغيّ ل الَكلِمات المُ حوّ تتنقيض ذلك، ِمثاِل، تحت، لكّن، فوق... على مورفولوجي، على َسبيِل ال

 َسبيِل الِمثاِل، منزل / منازل، يجلس / جلس. . .

invariance: çikandî . nebzêwî  . ثَبات 

ة من َمْجموعه يحتوي على َصوت بأنَّ  ْصوات، ينظر فيه إلى كل  ِعْلم األَ َمْبدأ في بَْعض األساليب 

وتيَّة الُمَحّددة، إّن َمْبدأ  وت التَّْوليديين،  ُعلماءد من قِبَل نتقِ األصوات اُ  الثبات في تَْحليلِ الس مات الصَّ الصَّ

 صنيف الفونيمات.كُجْزء من هجومهم على تَ 

inventory: belgeyê . َمخزون  . َجْرد  

وتيَّات لإلشارة إلى قائمة غير ُمَرتَبة من الَعناِصر التي تنتمي إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  في اللَغِويَّات والصَّ

 لَُغة "جرد األَْصوات".في أي  ُمْستوى ُمَعيّن أو َمجال وصف  للَُغة ما؛ مثالً، يَشك ل إدراج أَْصوات 

inversion: djî . َعْكس  . قَْلب  

ر إلى تََسْلُسل نظَ نَْحِوّي أو نَتيجتها، إذ يُ  َغي ر  تَ  َعمليَّةالنَْحِوّي لإلشارة إلى  لِ في التَْحلي يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

نات على أنَّ  ه َعْكس اآلخر. في اللَُغة اإلنجليزيَّة، مثالً، إحدى الطُُرق الرئيسيَّة لتكوين ُمَعيّن من الُمَكو 

 أيضاً  اإلنجليزية اللغة في لالنعكاس الشائعة ومن األشكال رتيب الجملة.األسئلة عن طَريق تغيير تَ 

 . الفعل قبل الظرف ووضع الفعل، بعد النحوية)كالفاعل( المادة ووضع اسمها، بعد صفة وضع

invited inference: jêkişîna vexwendin e . )ااِلْستِدالُل الَمطلوب )الَمْدعو 

إذا  الوعدمثل: . A.M.Zwickyو  M.Geisثي الموصوف من قِبَل ضمين التحادُ نَْوٌع فَْرعي من التَّ 

البّد من التَْمييز بين  ه إذا لم تدرس فلن تنجح.علَن إلى أنَّ الل غير المُ درسَت فستنجح، يدعو االستد

 الالت المدعوة، التي لها أساس براغماتي، من ااِلْستِْنتاجات الَمْنِطقيَّة.االستد

irony : derxistin(pêkenîn) . ُسْخريَة 
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(. االستهانة الِخطابيَّة: اِْستِْبدال تَْعبير يقصد به َعْكسه. تُعد  إهانة وإخفاءبَمْعنى  eirōneía)إغريقيَّة 

على تَْعبيرات ُمتَناقِضة، والتي  تَْحتَويل ل غاِمضة أو هياكِ خاّصيَّة الَكالم الساخرة ِعباَرة عن هياكِ 

د المعاني ضاد، أو تعد  شترك اللفظي أو التَّ إلى الَعْكس من خالل استخدام أساليب المُ  اً منيَّ ضُ  تُشيرُ 

polysemy  أوhomonymy،التضاد أو المشترك اللفظي antonymy ِأنت : )، على َسبيِل الِمثال

ة (ساحر  خرية. غموض في هذه الجملة، ربما قد تحمل معنى السُ  ثَمَّ

أفالطون عندما كان يطرح أسئلة ساذجة لدفع محاوره إلى ظهرت أول مرة في حوارات 

 عشر، والثامن عشر السابع القرنين أواخر بحلولمواجهة الحقيقة، ومن هنا ُعِرف بالسخرية الجدلية. و

 التطور. من عالية درجة لتحقيق والتعبير، والشعور للتفكير كوسيلة المفارقة، بدأت

 يقول: اللفظية السخريةأ( والواقع، الذي له عّدة أنواع : المظهر بين وقد يُقصد به التباين

 شيء يحدث عندما تحدث: الظرفية السخريةب(  تماماً. اً ُمْختَلَف شيئاً  يعني هولكنّ  ،واحداً  شيئاً  الكاتب

 ال التي اتَمْعلُومال القارئ يعرف عندما تحدث: الدرامية السخريةج(  .متوقع هو عما تماماً  ُمْختَلَف

 .الشخصيات تعرفها

irregular: nerast . awarte . (bêpîvan) . )غيُر قياسي )شاّذ 

 لَغِوّي، هو اِْستِثناء للنََمط المذكور في القاِعدة. تهتمُ  في اللَغِويَّات لإلشارة إلى َشكل   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ل التعامُ  يتم تَجن ب قوائم الُمخالفات ويتم  مة في البيانات اللَغِويَّة: عادة ما القَواِعد باكتشاف األَْنماط الُمنتظِ 

 ات ااِلْستِث نائيَّة في إدخال القاموس.َمْعلُوممج المعها من خالل دَ 

irregular verb: lêkerê nerast .  َّاذالفِْعُل الش  

 مة والُمطّردة في اللغة. د الُمنتظِ األفعال عن القواعِ  في جميع اللُغات، إذ يَشذ  بعضُ  شائعةٌ  لغويةٌ  ظاهرةٌ 

island: girav .  َزيرةج  

ل النَْحِويّة التي تحد  من نِطاق القَواِعد التَْحويليَّة وقَواِعد التَْفسير ح في القَواِعد التَْحويليَّة للهياكِ ُمْصطَلَ 

، 2698ح، صاغه روس في عام ُمْصطَلَ يُْمِكن اِْستِخدامها داِخل َمجاالت ُمَعيّنة فحسب. هذا ال َحيثُ ب

 ه من المستحيل ترك جزيرة ذات حركة تَْحويليَّة.أنَّ رأى 

الِمثاِل، ال ناتها إلى أي قاِعدة أخرى. على َسبيِل إلى بنية ال يُْمِكن نقل ُمَكوّ  يُشيرُ ح ُمْصطَلَ هذا ال

، ال (تيص الذي اشترى سياررأيت الَشخْ )ُجْملَة نسبي إلى خاِرج الُجْملَة: في  نات بنديُْمِكن نقل ُمَكوّ 

ُجْملَة غير مقبولة )مثل: ماذا ع أخرى في الُجْملَة بدون إنتاج نات المادة الن ْسبِيَّة إلى مواقِ يُْمِكن نقل ُمَكوّ 

أحضر الرجل؟(. الهياكل األخرى التي قد تكون قد اقترحت كجزر ِعباَرة عن ِعباَرات اِْسميَّة )على 

ماري كانت غاضبة فاجأتني(، خضعت لِعباَرات اِْسميَّة )على َسبيِل الِمثاِل: ماذا  َسبيِل الِمثاِل، حقيقة أنَّ 

 قالت لي( .
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isochrony: hestiyar .  َّاً اللُغاُت الُمتَزاِمنة إيقاعي  

وتيَّات لإلشارة إلى الس مة اإليقاعيَّة لبَْعض اللُغات. في اإليقاع الُمتَ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  زاِمن، صَّ

ر الذاتي"، بِناء على طوال الَكالم. هذا هو "التناظُ  اً ْقريبمة تَ نتظِ ة على فترات مُ نبورع المتقع الَمقاطِ 

ل تكون الفواصِ  َحيثُ َمْفهوم الُمْستَِمع، وهو تَْفسير أكثر واقِعيَّة لهذا الَمْفهوم ُمقاَرنة بتَْفسير "الهََدف"، 

ة تَْطبيق الَمْبدأ، ون في مدى قابلييها، الذين يَشك  نتقدالنَظريَّة ال تخلو من مُ تماثِلة قياساً. هذه تطابقة ومُ مُ 

 بالنَّظَر إلى ااِلْختاِلفات العديدة في اإليقاع المسموع في الَكالم.

isogloss: heman ziman .  َّلهجيالفاِصُل ال  

لهجات، خطوط الُحدود على خرائط ِعْلم البَمْعنى لَُغة(. في  glossa +بَمْعنى ذاته isos )إغريقيَّة  

 اللَُغة التي تُظِهر ااِلْنتِشاَر الُجْغرافّي لَكلِمة ُمَعيّنة.

isolate: dorgirtin . rûtinî .guşe gîrî . ciyay. َعْزل 

و معدومة بلَُغة أخرى؛ ة أقَليلفي اللِسانيَّاِت الُمقاَرنة، ِعباَرة عن لَُغة ذات َعالقَة بِْنيَِويَّة أو تَاِريخيَّة 

 تَْحتَوير فيها بنية الكلمات، وفة، وال تتغيّ تصر  مُ غير  هي لغةٌ عزولة. لَُغة ُمْنَعِزلة أو مَ  اً أيض تُسمَّى

ة، عن طريق ترتيب ة والوظائف التركيبيَّ ر فيها عن العالقات النحويَّ أصولها على حروف زائدة. و يعب  

 ة(. )كاللغة الصينيَّ  الكالم

isolated: dorgirtin(rûtingir) . َمْعزول 

/ ،  v/ و /  fْصوات، مثل التناقض بين / ِعْلم األتعارضة في مدرسة براغ لنوٌع من العالقات المُ 

 جهور.هموس واآلخر مَ خرج الشفوي، لكّن األول مَ فكالهما من المَ 

isolating: dorgirtin(rûtingir) . pçraw . psaw . dabraw. ُمْنَعِزلة 

ز نَْوعاً من اللَُغة التي وضعتها اللِسانيَّات الُمقاَرنة باِْستِخدام معايير بِْنيَِويَّة )َعْكس يميّ  حٌ ُمْصطَلَ 

ر فيها فة، وال تتغيّ تصر  مُ غير  هي لغةٌ الَكلِمات ثابِتة.  كل   ،المعياريَّة(، والتركيز على َخصائِص الَكلِمة

ة والوظائف ر فيها عن العالقات النحويَّ أصولها على حروف زائدة. و يعب   تَْحتَويبنية الكلمات، و

والفيتناميَّة والعديد من لُغات جنوب شرق آسيا  ةة، عن طريق ترتيب الكالم، كاللغة الصينيَّ التركيبيَّ 

 باعتبارها أمثلة جيدة لعزل اللُغات. 

isolating language: zimanê dorgirtin(rûtin) .  ُالَمعزولة اللَُغة  

إلى  تُشيرُ ، Humboldt ((1836 همبولدت و Schlegel((1818  شليغل التَْصنيفيَّة التي أسسها فِئةال

الوحدات تستخدم اللُغات التي ال تْستَْخدم الوسائل المورفولوجيَّة في التَْعبير عن الَعالقَات النَْحِويّة، بل 
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الصينيَّة )من اللُغات المعزولة  لِمات( و / أو تَْرتيب الَكلِمات.ة )المورفيمات، الكَ النَْحِويّة الُمْستَقِلّ 

 .(الكالسيكيَّة والفيتناميَّة

isolect: zaravê wekhev .  َْهجيتَماثٌل ل   

لهجات لوصف ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ اِْختيار أو َكلِمة (.  léktos + "تكافؤ  " isos)إغريقيَّة  

عن بَْعضها بواسطة ِميزة واحدة فقط، بتعيين َكلِمة فرد أو العديد من األفراد األصناف التي تختلف 

 الذين يَْستَْخدمون نفس النََمط.

isomorphism: wekheviya şêweyî . )رفّي  التَماثُُل)الصَّ

بين ي هَْيَكلى التوازي الإل يُشيرُ لَغِويَّات، ِعْلم الإلى  J.Kuryłowicz ((1949مه الَمْفهوم الذي قدَّ 

ْصوات، المورفولوجيا، وما إلى ذلك(. الَمقصود من اِْفتِراض ِعْلم األَ ة من الَوصف )ُمْختَلَفات مستوي

تأكيدها ُجْزئيَّاً في  ل هو تبرير اِْستِخدام نفس األساليب االستقصائيَّة أو الوصفيَّة، وهي فرضيَّة تمَّ التماثُ 

وتيَّة )الس مات الُمِميزة(  إلى الَمفاهيم الدَّالليَّة )التَْحليل التكويني(. نقل الَمفاهيم الصَّ

إلى التكافؤ  تُشيرُ ة التي الَمْفهوم األساسي للنَظريَّة البِْنيَِويَّة العامَّ هو ات، َمْجموعفي نَظريَّة ال

تين )أو أكثر(. على َسبيِل الِمثاِل، سيكون َمْجموعي فيما يتعلق ببَْعض الَعالقَات بين َعناِصر هَْيَكلال

 subjectَوْحَدة نَْحِويّة َوْحَدة دَّالليَّة، على َسبيِل الِمثاِل،  النَْحِوّي والداللي ُمتَشابِهاً إذا كان لكل   التَْحليلُ 

: الفاِعل + العمل + الهََدف. وبالمثل، قد يَْحُدث تشابه بِْنيَِوّي بين اللُغات أو اللهجات، object+ فعل + 

ُمتَشابِهة مع تلك الَمْوجودة  Xحات القرابة في اللَُغة ُمْصطَلَ ْفَردات )قد تكون على َسبيِل الِمثاِل، في المُ 

 (.Yفي اللَُغة 

isophone: yeksaniya deng . وتّي  التَّماثُُل الصَّ

إلى  تُشيرُ الُحدود على خرائط اللَُغة التي  لهجات، خط  ِعْلم البَمْعنى َصوت(. في  phone)إغريقيَّة  

إلى الحد   يُشيرُ ، الذي isoglossالمدى الُجْغرافّي لظاِهرة َصوتيَّة ُمَعيّنة. على النقيض من ذلك، 

 الُحدودي للُمفردات.

isotopy: yeksaniya cihî .  ّالتَّماثُُل الَمكاني 

صيَّة اُقتبَِس من في اللَغِويَّات النَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى نفس الَمكان(.  ísos tópos)إغريقيَّة  

، على َسبيِل الِمثاِل، الطبيب والحمى والحقن صّ َمجال الَمْعنى في النَّ  الكيمياء. تِْكرار َكلِمات لنفسِ 

ُمَعيّن من التِْكرار، وبالتالي أداة  وبالتالي فهي نَْوعٌ  ،الليَّةمة دَ والرسوم. تَستند نظائرها على تِْكرار سِ 

ر الُمشّعة. ات من النظائَموضوعي للنص  في ِعدَّة مستويال عقيدُ ك. ينَعْكس التَّ لتَْشكيل النّص من التماسُ 

وتيَّة في النّص. تُشيرُ بالَمْعنى األوسع،   النظائر أيضاً إلى تِْكرار الَعناِصر النَْحِويّة والصَّ
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issue: pirsgirêk .  َْضيَّةق   

 ُمَعيّن. الَموضوعي الذي ليس فيه اِْفتِراضات حول حقيقة أو كذب في ِخطاب   االقتراحُ 

Italian: Îtalî . إيطاليَّة 

من إيطاليا  بها في كلٍّ  مُ لَُغة تنتمي إلى عائلة اللَُغة الرومانسيَّة لعائلة اللُغات الهنديَّة األوروبيَّة، يتكلَّ 

ات رئيسيَّة: )أ( َمْجموعوسويسرا وكورسيكا وإستريا وموناكو. يُْمِكن تَْقسيم اللهجات العديدة إلى ثالث 

اللهجات اإليطاليَّة الشماليَّة في بيدمونت، لومباردي، إميليا رومانيا، ليغوريا، والبندقيَّة؛ )ب( اللهجات 

ا(؛ )ج( واللهجات اإليطاليَّة الَمْرَكزيَّة )بما في ذلك روم -الجنوبيَّة اإليطاليَّة )جنوب بيسكارا 

ست اللَُغة تأسَ  .لت تقاليدها األدبيَّة الغنيَّة )دانتي، بوكاتشيو، بترارك(كورسيكان وتوسكان( التي َشكَّ 

 الَمْكتوبة اإليطاليَّة القياسيَّة منذ القرن السادس عشر. 

item: peyv . yekane . َوْحَدة . ُمْفردة 

 منلَغِوّي فردي، من خالل قائمة الجرد وليس  في اللَغِويَّات لإلشارة إلى َشكل   يُْستَْخدمُ ٌح طَلَ ُمصْ 

ة من َمْجموعالتَّْصنيف. على َسبيِل الِمثاِل، يُْمِكن اعتبار ُمْفَردات اللَُغة، كما هي ُمْدَرَجة في قاموس، 

 الَكلِمات الرئيسيَّة في هذا القاموس(."الَعناِصر الُمْعَجميَّة" )على َسبيِل الِمثاِل، 

وتيَّة كَعناِصر، على الرغم من أحْ إدراج الوَ  اً كما يُْمِكن أيض ن هذا يعد  أقلَّ دات النَْحِويّة والصَّ

 قابليَّة للتَْحليل في الفصول الِدراسيَّة. سهلها أألنَّ  اً ُشيوعاً، نظر

item and arrangement:yekane-û-rêxistin(rêkupêk kirdin). والتَْرتيب الَوْحدة  

دات النَْحِويّة حْ في بِناء الُجْملَة للوَ  اً الَكلِمات )وأحيان في التَشك ل من أجل تَْحليلِ  يُْستَْخدمُ أُنموَذج للوصف 

 morphs)"تَْرتيبات"( من  خطيَّةٌ  اتٌ ها متواليإلى الَكلِمات على أنَ  األكبر(. في هذا النهج، يُنظر

. ال كرة+  ال +صبي+  ال +ركل جملة _ركل الصبي الكرة(، تجّزأ: )"الَعناِصر"(، على َسبيِل الِمثالِ 

من اللَغِويَّات في المناقشات في األربعينيَّات  اً ُجْزءاً رئيسيَّ  يُطبَّق َمْفهوم التََسْلُسل هنا بسهولة، َشكَّل

يسيَّة لهذه الطَريقة في العمل هي نَماِذج البند والَكلِمة الرئ البدائلَ  والخمسينيَّات من القرن العشرين. إنَّ 

 واألُنموَذج.

item and process (IP): yekane û pêvajo (IP) .   َعمليَّةالَوْحَدة وال

ج، تعد  الَعالقَات بين هْ أُنموَذج الوصف الُمْستَْخدم في التَشك ل من أجل تَْحليل الَكلِمات. في هذا النَّ 

يَْستَْخدم عمليَّات ااِلْشتِقاق في صياغتها، مثل  على أي نهج   عمليَّات اِْشتِقاق. تُطبَّق هذه العالمةُ الَكلِمات 

ل.ا األصلي كان في سالقَواِعد النَْحِويّة؛ لكن اِْستِخدامه  ياق التَشك 

item-and-arrangement grammar:  
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 rêzimana yekane-û-rêxistin(rêkupêk kirdin). التَْرتيب والَوْحَدة قَواِعد  

) في  Harris هاريسلَمْفهوم القَواِعد النَْحِويّة البِْنيَِويَّة، و  C.FHocket هوكيت مهح قدَّ ُمْصطَلَ هذا ال

ال لبس فيه، يُنظَر إلى  من الَعناِصر الُمَحّددة بَشكل   ثابِتٌ  ظامٌ ها نِ النَظريَّة التَّْوزيعيَّة( تمَّ تصورها على أنَّ 

 ُحدود هذه الُمقاَربة عندما ال يكون هناك أي تخصيص واضح للمورفيم والَمْعنى .

item-and-process grammar(IP):rêzimanî yekane-û-pêvajoyê.   الُمعالَجةو الَوْحَدة قَواِعدُ 

تطويرمنهجها الحقاً في القَواِعد  لَمْفهوم القَواِعد التي تمَّ  C.F.Hockett هوكيت ح صاغهُمْصطَلَ 

طح، لكن بنية السَّ  راكميَّة(. الَعناِصر األساسيَّة ليست هي تَْشكيالتُ التَْحويليَّة )وكذلك في القَواِعد التَّ 

 Drinkتَْحويلها إلى َشكلها الفِْعلي من خالل عمليَّات التغيير.  نة التي يتم  التَْجريديَّة الكامِ  األَْشكالَ 

(drank)، .)بتغيير ّصائِت، ومثلها في اللَُغة العربيَّة: رجل)رجال 

iteration: dubare . تِْكرار 

ليد  ُجْملَة. تُْستَْخدم وْ ر لقاِعدة في تَ لَُغة كبَديل للتِْكرار، التَْطبيق المتكر  ِعْلم الأحياناً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ُمَعيّنة )مثل تناغم الصوائِت  َعمليَّةتَْطبيق  يتم   َحيثُ ْصوات، ِعْلم األَ القَواِعد التِْكراريَّة بَشكل خاّص في 

ر في َكلِمة أو ِعباَرة.  أو تعيين النبر( بَشكل ُمتكر 

iterative: dubarî . تِكراري 

في التَْحليل النَْحِوّي للجانب،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بَمْعنى مرتين(. semel بَمْعنى مرة+  iterum )التينيَّة 

 "القفز ِعدَّة مرات".  :يتكّرر، مثل لإلشارة إلى حدث  

iterativity: dubarî . الت ْكراريَّة 

وتيَّات المتريَّة، هي الَمْعلمة التي تُحد  ِعْلم الفي بَْعض إصدارات  ة تَْطبيق بنية القدم د مدى إمكانيّ صَّ

ر. في النُظُم غير التِْكراريَّة،  ة. في األنظمة الَكلِمات على قدم واحدة على الحافَّ  تَْحتَويبَشكل ُمتكر 

ة واحدة وتخصيص قدم التِْكراريَّة )أو ث نائيَّة ااِلت جاه(، يوجد تخصيص قدم غير تِْكراري عند حافّ 

 تِْكراري في الطرف اآلخر.

iterative vs semelfactive: dubarî ber carekî . تِْكراري ُمقابِل مرة واحدة 

ر أو تكر  مُ  وريَّة( التي تحدث بَشكل  تِْكرار األْحَداث الدائمة )الدائمة ُمقابِل غير الدَّ شرح ي ،تَْمييٌز جانبي

ةم. نتظ  مُ  اعتادت أن تذهب إلى )عتاد، بالَمْعنى المُ . مثال على التِْكراريَّة عتادتِْكرارية ُمقابِل النشاط المُ  ثَمَّ

 .(العمل بالسيارة
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(J) 

 

Jacobson. Roman  : Jacobson. Roman . رومان ياكبسون  

أتّم دراسته في . ُعلماءى في أسرة من الفنانين والتربّ ، (، ولد في موسكو 2673-2769ولد في موسكو 

ص في القواعد المقارنة وفقه اللغة السالفية. وفي الثامنة عشرة من عمره معهد اللغات الشرقية، تخصّ 

شاعرية الشعر وتحليله، لذا اقترن اسمه  ِدراسةأسس "حلقة موسكو األلسنية" تلك التي تهدف إلى 

 (، وأسهم في أعمال حلقة براغ األلسنية.2602ة. ثم حطّ رحاله في براغ )بالمدرسة الشكلية الروسيّ 

اجتياح النازيين لتشكوسلوفاكيا، غادرها متوجهاً إلى البلدان االسكندينافية، وبعد الغزو النازي وبعد 

(، وأصبح المحر ض والمؤسس"لحلقة نيويورك 2640جه إلى الواليات المتحدة )لهذه البلدان اتّ 

 يسها. شارك في تأسيس حلقة لغويي موسكو وكان رئاأللسنية"، كما دّرس في معاهدها وجامعاتها. 

طّور ياكبسون النظرية األلسنية عبر األلسنية البنيوية المعاصرة التي كان هو أحد رّوادها في 

ل "ياكبسون" ومساعدوه إلى براغ، فضالً عن مساهمته في تأسيس التصويتية مع تروبتزكوي. توصّ 

نظيم ي يحتوي على اثنتي عشرة سمة ثنائية سمعية ويصلح لوصف التوضع تنظيم فونولوجي كلّ 

 ة.ة لغة من اللغات اإلنسانيّ بأيّ  الفونولوجي الخاصّ 

Jakobsonian: Jakobsonian . جاكبسونيَّة 

النَظريَّة األلسنيَّة عبر األلسنيَّة البِْنيَِويَّة المعاصرة التي كان أحد طّور الذي ياكبسون  نسبة إلى

تروبتزكوي. كان ياكبسون غزيراً في صويتيَّة مع رّوادها في براغ، فضالً عن مساهمته في تأسيس التَّ 

كتاباً ومقاالً، وغيرها. من  384عنواناً منها  484علمه، ُمتََعد د االختصاصات، وقد تجاوزت مؤلفاته 

ر األَ في ت ِدراسة( وهو 2632يخيَّة")أشهر مؤلفاته: "َمباِدئ الفونولوجيا التَارِ  ْصوات اللَغِويَّة. طَو 

(، مقال يتناول قضايا َصوتيَّة عربيَّة. و "ستة 2618فخمة في اللَُغة العربيَّة)مة: الفونيمات الو"الُمفَخّ 

وت والَمْعنى" )  (.2683دروس في الصَّ

Japanese: Japonî . يابانيَّة 

على لَهجة طوكيو. يرجع تَاِريخ اليابانيَّةاللغة الِمْعياريَّة اللَُغة الرسميَّة لليابان، لها عّدة لهجات. تعتمد 

من الِكتابَة اللوغراميَّة  الِكتابَة للَُغة اليابانيَّة الحديثة مزيجٌ  ظامُ لثامن. نالوثائق الَمْكتوبة إلى القرن ا

 ة، هيراغانا . الصينيَّة كانجي )للتَْعبير عن الُمْعَجميَّة( واثنين من الَمقاِطع الُمْستَقِلّ 

jargon: jargon . )ل غةٌ خاّصة (فِئويَّة 
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تخصصين. ر الوصول إليها لغير المُ ( اللَُغة التي يتعذَّ 2 .(قديمة بمعنى " غناء الطيور" ةفرنسيكلمة )

ياق. تشملُ من اللَُغة الُمْستَْخدمة في س نَْوعٌ  يفه  ياق ُمَعيّن وقد ال يكون َمْفهوماً جيداً خاِرج هذا الس 

تِصادها في نقل وغيرها، تتميّز بدقتها واِقْ  الُعلُومة للَُغة الحديثة في التكنولوجيا والَخصائِص العامَّ 

 .ةها في اللَُغة العامَّ تغللّ ات وَمْعلُومال

إلى الَكالم بطالقة ولكن بَشكل غير َمْفهوم، عادة ما تكون  يُشيرُ ح ُمْصطَلَ لَُغة الَعَصبيَّة، ِعْلم ال( في 0

 ُمْرتَبِطة بفقدان القِدرة على الَكالم .

jaw setting: amadkirina hestîyê çengê(danedrustkirina hestîyê devî).  َّضبطُ الفَك 

وتيَّات،  ة في أثناء دعتمَ زة المُ السفلي( الُمِميّ  )أو الفكّ  في تَْصنيف مواقِف الفكّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ في الصَّ

ْسنان العلويَّة الُمحايد، تكون الفجوة الَعموديَّة الصغيرة مرئيَّة بين سطوح األَ  الَكالم. في وضع الفكّ 

إلى  "القريبة"، تختفي هذه الفجوة، حتى يصل المرءُ  تفاوتة من إعدادات الفكّ والسفليَّة. بدرجات مُ 

 مكنة.ِعدَّة درجات من الفتح مُ  ثَمَّةثبتة. في إعدادات الفك الَمْفتوح، مُ  أَْسنان  

Jerry, Fodor: جيري فودور 

جامعة  ص في، ثم تخصّ جامعة كولومبيا ، وتلقى تعليمه الجامعي فينيويورك ولد فودور في مدينة

شغل فودور منصب  .هيالري بوتنام تحت إشراف 2692، وحاز على الدكتوراة سنة برنستون

جامعة مدينة  ، وفي2679حتى  2692من سنة  معهد ماساتشوستس للتقنية لفلسفة فيفي ابروفيسور 

 .جامعة روتجرز درس الفلسفة في 2677، ومن سنة 2677و 2679بين سنتي  نيويورك

 Language of فرضية لغة الفكر طرح َحيثُ ، فلسفة العقل ف فودور بآرائه في مجالرِ عُ 

thought hypothesisة تدور معظمها عن لغة له مؤلفات عدّ  .ائفيةالوظ مفهوم بوتنام ، وصاغ مع

 نفس اللغوي، وبنية اللغة.ِعْلم الالفكر، وفلسفة اللغة، و

journalistic language: zimanê rojnamevanîyê . لَُغةُ الصحافة 

ليست ة الصحافيَّة . اللُغَ حفيون في اإلعالم بكافة أَْشكالهخاّص باللُغات التي يَْستَْخدمها الص حٌ ُمْصطَلَ 

 ااِلت صال الجماهيري وتعتمد بَشكل   هَْيَكلبَمْعنى الن ظام الفَْرعي اللَغِوّي؛ ميزاته َمشروطة ب اً دنَْوعاً موحَّ ت

جالت السياسيَّة(، وتواتر النشر )اليومي، ثيرة، المَ حف المُ فردي على الجمهور الَمقصود )الصُ 

الدولي(، المواضيع الُمغطاة )السياسة، الرياضة، األسبوعي(، ومدى التداول )اإلقليمي، الَوطَني، 

اً من . لطالما كانت اللَُغة الصحفيَّة ُجْزءالطقس( ،تقاريرال، وأَْنواع النُصوص )التعليقات، األعمال(

ة. تُعد  اللَُغة َجديدحات ُمْصطَلَ زة، مثل التأويل وخلق لَخصائِصها الفنيَّة الُمتِميّ  اً ِدراسات النقد النّصي نظر

القَواِعد اللَغِويَّة  ها غالباً ما تكون مسؤولة عن إدخالِ أنَّ  َحيثُ اً في تغيير اللَُغة، الً مهمَّ الصحافيَّة عامِ 

 حات واللَُغة(.ُمْصطَلَ وصيانتها وتغييرها )مثل اِْنتِشار ال

junction: girêdan . ِصلةُ الَمْوصول 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
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ْبط(  L.Tesnière( في قَواِعد 2صال(. بمعنى اتّ  iungere)التينية  الخاّصة بالتبعيَّة، يعد  الوصل)الرَّ

مكنة عندما ترتبط ُعقد نفس لتَْفسير التوليفات اللَغِويَّة التي تكون مُ  َعمليَّةَعالقَة تَْركيبيَّة ث نائيَّة التبعيَّة، و

ْرتِباط التبعيَّة لالِ  ل التقاطُع، إلى جانب الَعالقَاتالَوظيفة النَْحِويّة بالتنسيق. كعطف )و، أو(. يَشك  

هياكل الُجَمل الُمَعقَّدة  تُسهم الَوصالت في تَْشكيلِ  َحيثُ للوصف اللَغِوّي الُمعتمد،  اً والتَْرَجَمة، أساس

 ووصفها. 

junctive: girêdayî . التَْبعيَّة . الَوْصليَّة 

 من أََدوات العطف )أو، أو، ولكن(.  فِئة، هي  L.Tesnière لـ التبعيَّة في قَواِعد

juncture: girêdan . (ابِط  الَوْقفَة)الرَّ

ْصوات لإلشارة إلى َخصائِص ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2ربط(. البمعنى   iunctura)التينية 

وتيَّة التي قد ترسم الوَ   أبرز ميزاتهاِعباَرة. الَكلِمة أو المورفيم أو الدات النَْحِويّة مثل حْ الُحدود الصَّ

ات ة من بدايُمْختَلَفم تَْعديالت مت، ولكن في الَكالم الُمتَِّصل هذه الِميزة ليست شائِعة مثل اِْستِخداالصَّ 

ة ُمَعقَّدة من الضغط َمْجموعدات النَْحِويّة ونهايتها. على َسبيِل الِمثاِل، يُْمِكن تَْقسيم الَكلِمة من خالل حْ الوَ 

نعطفات، من الُمْغلَق من المُ  . كانت هناك ِعدَّة محاوالت إلنشاء نَْوع  ول والميزات األخرىوالط   َزَمنوال

 والَمْفتوح والصاِعد والهابِط والّصاِمت.

ة لوصف ذلك الُجْزء من القَواِعد التي تتعامل مع كيفيَّة دمج في القَواِعد الَمْرِجعيّ  يُْستَْخدمُ و( 0)

ط مع نَظريَّة الَعالقَة، نَْوع الَعالقَة النَْحِويّة التي تربط الوحدات جزئيَّة. يُنظر إليه بالترابُ الوحدات شبه ال

 نعطف.في المُ 

jussive: fermanî . )أَْمري)طَلَبي 

 اليونز واْستَْخدمه O.Jespersen يسبرسن مهح قدَّ ُمْصطَلَ بمعنى طلب أو أمر(.  iussum)التينية  

J.Lyons  َّالُجَمل تعمل عمل أوامر وطلبات )هل ستصمت، )من فضلك(؟(.  لإلشارة إلى أن 

just noticeable difference(JND):tenê cudahî (ciyawazî) dîtin. اِْختاِلٌف َمْلحوظ فقط 

وتيَّات السَّمعيَّة، ُمْصطَلَ  دَّة( ئي )مثل الترّدد إلى الحد  األدنى من التغيير الفيزيا يُشيرُ ح من الصَّ أو الش 

 مع.ْحَداث السَّ إل

juxtaposition: cîhkirina nêzîk(cîwarîbûn) . تََجاور 

مورفيمات بدون أي تغييرات البمعنى: تموضع+قريب(. تََسْلُسٌل من  iuxta+ ponere)التينية  

 صف واحد.الَعناِصر الفرديَّة في  أُنموَذج من لُغات التراّص. بَشكل عام،  هو وضعُ إنّه لَْفظيَّة، 
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(K) 

Katz , Jerrold : جيرولد كاتز 

 نيويورك. ب ،0220 عام، واشنطن العاصمة، توفي في 2630 عامفيلسوف أمريكي ولغوي. ولد في 

، أصبح كاتز باحثاً 2692بعد حصوله على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة برنستون في عام 

في  اً مساعد اً . وُعيّن أستاذ2692للتكنولوجيا في عام مشاركاً في اللغويات في معهد ماساتشوستس 

كان أستاذاً ، 2681عام  ، إلى أن توفي2696، وأصبح أستاذاً في عام 2693الفلسفة هناك في عام 

 زاً في الفلسفة واللغويات في جامعة مدينة نيويورك.متميّ 

القواعد التحليلية وقواعد اللغة داللة في  ِعْلم الفي مجال اللسانيات، له إسهامات في نظريته في 

 التوليدية.

Katz–Postal hypothesis: grîmana koza Katz . فَرضيَّةُ كاتز البَريديَّة 

الت طالب بها اللَغِويّ خاّصيَّة مقترحة ل ، Jerrold Katz(2630- 0220)ن من مثل ون األمريكيولتََّحو 

(، كان 2694ة لألوصاف اللَغِويَّة" )ُمتَكاِمل"النَظريَّة ال(، في كتابهما  2639لد عام)توّ  Paul Postalو

رضت تفاعلى المناقشات الالحقة للَعالقَة بين النَْحِويّة والتَْحليل الدَّاللّي.  كبيرٌ  تَأثير ذه الفرضيةله

الت ال ينبغي أن تُ جم الفرضيَّة أنَّ   محفوظاً(.ر الَمْعنى )يجب أن يكون الَمْعنى َغيَّ يع التََّحو 

نَظريَّة البِناء  من عوم تشومسكي في جوانبْحِويّة التي شرحها نفيما يتعلق بأُنموَذج القَواِعد النَ 

ن في البنية الَعميقة، يُْمِكن اِْستِْنتاج الَمْعنى النَْحِوّي للُجْملَة، اما اختلفت ُجَملته كلَّ (، جادل بأنَّ 2691)

ن الدَّاللّي. بُِذلَت جهودٌ الت للُمكَ والذي يُْمِكن بعد ذلك توفير الَمْدخَ  ل لتَْطبيق الفرضيَّة على مث ةٌ كبير و 

ل ياَغة التَْحليالت )عن طَريق إضافة َعناِصر إضافيَّة إلى الهياكِ هذه الحاالت، من خالل إعادة ص

 األساسيَّة المعنيَّة(.

keneme: vala . الفاِرغ 

أْصَغر الَوْحدات "الفارغة" يعد  ، glossematics غلوسماتيكيّة بمعنى فارغ(. في kenós)إغريقية  

وتيَّة(، يتم تضمينها مع الس مات الدَّالليَّة ) ( تحت pleremeمن ُمْستوى الُمْحتَوى )= الَخصائِص الصَّ

 .glossemeح ُمْصطَلَ 

 معدوم، أو قَليل معجمي معنى ذات( جر حرف مثل) صغيرة كلمة على للداللة قد يستخدم

 بالكلمات أيضاً  الكلمات هذه تُعرف. في، عن... ، و ،: المثال سبيل على. األساسية نحويّة وظيفتها

، )شرب( ( االسم) الحصان ،( الصفة) الغاضب مثل كلمات من النقيض على. الوظيفية أو يةهَْيَكلال

 اليونانية من) pleremes أحياناً بـ تُسمَّىفهي تحمل معان بذاتها وبمفردها.  ؛ فعل، فلها معان معجمية

ple´¯re¯s ، "ممتلئة)" 

kernel: toxim . bingeh . نَواة  . أساس  
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ةٌ من التراكيب، من ُجْملَة هي األصل أو النَواة. حاولت النَظريَّة َمْجموعأو  التَّْوليُد هو انبثاُق تَْركيب  

ة ُمَحّددة من األَْصوات، فهي تقوم َمْجموعْوليد ُجَمل ال نِهايَة لها من جاد قَواِعد تبيّن كيفيَّة تَ التَوليديَّة إي

وت والدَّاللة والتَْركيب.  ْبط بين الصَّ ل بَشكل  هذه النَظريَّة التَّ  كان هََدفُ على الرَّ علمي وَمْنِطقي  وص 

ن األ ة في َصحيحيع الُجَمل الْوليد جمساس القادر على تَ ورياضي إلى جميع القَواِعد اللَغِويَّة التي تكو 

 مثال للتراكيب من ُجَمل النَواة: الطفل يشرب الحليب، يلعب الطفل بالكرة، الطفل مشاكس....اللَُغة. 

kernel sentence: hevoka toxim . الُجْملَةُ النَواة 

من الناحيَّة ُجْملَةٌ بَسيطة ال يُْمِكن تخفيضها بَشكل أكبر تعد  ،  Z.S.Harris هاريس حاتُمْصطَلَ في 

يَّة أو المعنويَّة. تَُشك ل هذه الُجَمل الدنيا النَواة النَْحِويّة للَُغة، ويُْمِكن أن تَشتَق جميع الُجَمل األخرى هَْيَكلال

الت. وبالتالي، من خالل  رة منبك  ل المُ لاِلْشتِقاقات التَْحويليَّة. في المراحِ  اً تَُشك ل الُجَمل النَواة أساس التََّحو 

تَْعبيريَّة، تمّكن  (، تكون ُجَمل النَواة ِعباَرة عن ُجَمل  2618القَواِعد التَْحويليَّة )مثلَّها تشومسكي 

َمْحدود من الُجَمل النَواة. تعتمد القَواِعد  غير َمْحدود من الُجَمل من عدد   التَْحويالت من اِْشتِقاق عدد  

الت إجباريَّة أو اِْختياريَّة. عليها تَْحوي ين الُجْملَة، ثم تجرالتَْحويليَّة على تَْطبيق قَواِعد تَْركيب أركا

التَْحويل باإلضافة، والتَْحويل وللتَْحويالت ِعدَّة أَْنماط، فهناك التَْحويل بالقلب، والتَْحويل بالَحْذف، 

نفي والتوكيد إلى المبني للَمْجهول، وال َمْعلُومبالتبَديل، والتَْحويل بالجمع، والتَْحويل من المبني لل

ياَدة والَحْذف والتقديم والتأخير وغيرها. وهناك تَْحويالت اِْختياريَّة مع تغيير  وااِلْستِْفهام والعطف والز 

من الُجَمل اإلخباريَّة األساسيَّة )مثل: تَْحويل ااِلْستِْفهام وتَْحويل  ة  ُمْختَلَف َمل  جُ  أَْنواعُ  قُ شتَ الَمْعنى، تُ 

النفي(. وهناك تَْحويالت اِْختياريَّة بدون تغيير الَمْعنى، من خالل عرض بدائل أُْسلوبيَّة )أطعم األُب 

 الطفَل، وأطعم الطفَل األُب(.

kernelsentences: hevokên toxim (bengehî) تيَّة)األساسيَّة( .ُجَمُل النواال  

تين فَْرعيتين من الُجَمل النَْحِويّة الكليَّة، القائمة في لَُغة ما، كاإلنجليزيَّة مثالً. َمْجموعميّز "هاريس" بين 

 تمييزُ يُْمِكن ال.  Non kernelsentences َمل غير النَواةالجُ  -Kernelsentences 0الُجَمل النَواة  -2

من الُجَمل النَواة بواسطة قَواِعد  تُشتَقُ الُجَمل غير النَواة،  الفَْرعتين، في أنَّ تين َمْجموعبين هاتين ال

منها  قُ شتَ " فهي ُجْملَة نَواة يُْمِكن أن تُ البنكَ  ُجْملَة: "سرق اللص   ةتَْحويليَّة. مثال ذلك في اللغة العربيَّ 

 ويليَّة بين هاتين الُجَملتين على النحو التالي: فعلٌ "، وتبدو الَعالقَة التَحْ ُجْملَة غير نَواة، نحو "ُسِرق البنكُ 

فعل مبني للَمْجهول + مورفيم+ اِْسم ( ← 0( + اِْسم )2+ اِْسم ) َمْعلُوم+ مورفيم ال َمْعلُومُمتعد  مبني لل

ف ذِ . كما حُ َمْعلُومرفيم البِناء للالتَْحويل، مورفيم البِناء للَمْجهول بمو َعمليَّة(. إذ اِْستِبََدل في أثناء 0)

(" إلى نائب الفاِعل. وهكذا 0(" من الُجْملَة النَواة، وتَْحويل الَمْفعول به "ااِلْسم )2الفاِعل "ااِلْسم رقم )

 نات.ْبدال، وإعادة تَْرتيب الُمَكوَّ نرى التَْحويل هنا يقتضي الَحْذف وااِلْستِ 

key: kilît . ِمْفتاح 
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 تَفاُعلمن تَْصنيف ااِلْختاِلفات في ال اللَغِويَّات ااِلْجتِماعيَّة كُجْزء   ُعلماءٌح اْستَْخدمه بَْعُض ُمْصطَلَ 

 اْستَْخدمه بَْعضُ  حُ ُمْصطَلَ بها عمل الَكالم . فهذا ال إلى النَْغمة أو الطَريقة أو التي يتم   يُشيرُ الَمْنطُوق: فهو 

الَكالم  تحليلُمقتَرحات  أحدُ من ة من الَشكليَّات الَمْوجودة في الَكالم. ُمْختَلَفات الين إلدراج الُمستوياللَغِوي

 : "ُمَجمَّد" و "رسمي" و "استشاري" و "عادي" و "حميم".كمايليمن خالل خمسة مفاتيح 

kinaesthetic/kinesthetic feedback: tevgerî/ bersiva tevgerî . ةيَّ ْستِجابة الَحَركاالِ ة/ يَّ الَحَرك  

وتيَّات، هو  ثين ليكونوا على بيّ  َعمليَّةح يصُف الُمْصطَلَ في الصَّ نة من حركات الداِخليَّة التي تمك ن الُمتََحد 

وتيَّة في أثناء الَكالم ومواقِف من أجهزتهم يشعر الناُس بالحركة أو اإلجهاد في العضالت  .الصَّ

ثون. يُْمِكن راقبة ما يَْحُدث عندما يتحدَّ بال وعي لمُ ات َمْعلُومواألوتار والمفاِصل، ويَْستَْخدمون هذه ال

 ث بَشكل طَبيعي.الَشْخص على التحد   أن يعوَق بِشدَّة قدرةَ  َعمليَّةل في هذه الللتدخ  

kineme : kineme . الكاينيم 

 اإلشارة الجسديَّة. َوحدةُ 

kinesics: tevgerenasî . َحَركةِعْلم ال  

سيميائيَّة لاِلْستِخدام المنهجي لتَْعبيرات الوجه ِعْلم الٌح في ُمْصطَلَ بمعنى حركة(.  kinema)إغريقية  

ق باِْستِخدام اللَُغة )على َسبيِل الِمثاِل، عند يتعلَّ  ذلك وإيماءات الجسم لتوصيل الَمْعنى، والسيما أنَّ 

البَْحث في بنية وسائل  غير اللَْفظي، يتم  ل ر تَْفسيُر الُجْملَة(. في َمجال التواصُ االبتسام أو العبوس يتغيَّ 

وتيَّة ووظيفتها، مثل تَْعبيرات الوجه، واإليماءات، والتَّ  قليد، ولَُغة الجسد، وااِلت صال ااِلت صال غير الصَّ

 في تَْفسير الَمْعنى . اً هذه اإلشارات للحركات تلعب دور بالعين، وغيرها. إن ُمالَحظة

kinetic: tevgerî .  َكيالَحر  

 تُسمَّىفي نِطاق التَْنغيم؛  ْصوات، يُطبَّق على النَْغمات التي تختلفِعْلم األَ أحياناً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 نَْغمات "ثابِتة" .و بنَْغمات "ديناميكيَّة" ، تتناقض  اً أيض

kinship terms: zaraveyên mirovahîyê(xizmayetî) . (ألفاظُ النََسب )القَرابة  

لَُغة للتَْعبير عن الَعالقَات الَشْخصيَّة داِخل الالَعناِصر الُمْعَجميَّة الُمْستَْخدمة في  ظامُ دَّاللة، نِ ِعْلم الفي 

ي قة األُْسَرة حات من هذا ُمْصطَلَ التَْحليُل الرسمي ل يُْستَْخدمُ كثيراً ما ة. الُممتدَّ أم ، سواء أكان بالحواس الضَّ

ث بها اللُغات للطَريقة التي تُحدِ  اً ب هذا الَموضوع اهتماَم اللَغِويين نظرالتَْحليل التكويني. جذ فيالقبيل 

لُغات على ُمْفَردات معنويَّة ُمنفَِصلة ألبِناء  تَْحتَويد. فقد وبيولوجي ُمَحد اِْختاِلفات ُمْعَجميَّة داِخل نِطاق  

بين األخوة أو  عمّ ال، أو قد يكون هناك إخوة وأبِناء باءناث، أو لخاالت األمهات واآلاإلذكور ومن ال مّ الع

ياقات الُمْعَجميَّة. فياألعمام، وليس   الس 
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القرابة يُْمِكن  شروطَ  حات القرابة إلى الُمْفَردات األساسيَّة للَُغة. على الرغم من أنَّ ُمْصطَلَ تنتمي 

د في فِئات األنساب وَ  ثابِتة بَشكل   أن تكونَ   كبيرةً  اللُغات تُظهر اِْختاِلفات   القَتها مع األنا، فإنَّ فقاً لعَ ُموحَّ

د التخص  ُمْصطَلَ  ِدراسة د  في شروط القرابة. تع وُمتَزاِمنةً  صات، يشارك فيه حات القرابة َمجاالً ُمتََعد 

 ااِلْجتِماع. ُعلماءاألنثروبولوجيا و ُعلماء

Kleene star: stêrka Kleenê . نَجمةُ كلين  

ُمطابَقَة  تَْحديدفي الَشكليَّة ل يُْستَْخدمُ  لِ لَُغة لإلشارة إلى عامِ ِعْلم الأحياناً في  يُْستَْخدمُ ٌح رياضي ُمْصطَلَ 

نسبة إلى عالم  بذلك سميت .Kleeneالصفر أو أكثر من التِْكرار السابِق. كما سمي بإغالق 

 .الرياضيَّات األمريكي ستيفن كالين 

knowledge about language: zanyarîya zimanekî . َمْعِرفةُ لَُغة 

هََدف  استراتيجي للعمل اللَغِوّي التَْعليمي في  تَْحديد، لمن القرن العشرين ح ظهر في الثمانينيَّاتُمْصطَلَ 

اللَُغة الَمْنطُوقة والَمْكتوبة وَوظيفتها من قِبَل  هَْيَكلياَدة دة. اشتملت على تعزيز الوعي بزالمملكة الُمتَّحِ 

اً في المناهج اللَغِويَّة األطفال في أثناء اِْنتِقالهم في المناهج الد راسيَّة. على الرغم من كونه ُعْنُصراً أساسيَّ 

جنة التَْحقيق في تدريس الفكرة تلقَّت تمي زاً من التَّْقرير الذي نشرته ل اللَُغة لِعدَّة سنوات، إال أنَّ  ِدراسةل

ر، و تبع ذلك ت2677في عام  اللَُغة اإلنجليزيَّة )المعروف باِْسم تَّْقرير كينجمان(  . وتغيّر طَو 

knowledge representation: nûnerê zanyarîyê .  ُالَمْعِرفة تَْمثيل  

الرسميَّة للَمْعِرفة، وال سيما الَمْعِرفة اليوميَّة  تَْمثيلفيه تطوير طُُرق ال َمجال الذكاء ااِلْصِطناعي تمَّ 

َمْعِرفة اليوميَّة لدعم ناسبة لتجهيز الكمبيوتر. على َسبيِل الِمثاِل، قد تُستخَدم ال)الَمْنِطقيَّة(، المُ 

ت يالتَْمثالَمْعِرفة وال تَْمثيل الالت الالزمة في ُمعالَجة اللَُغة. ضمن الذكاء ااِلْصِطناعي، يتم  االستد

 المعهودة عادة ضمن نفس الن ظام الوصفي.

koiné: hevpar . ُمْشتََرك 

ستخِدم قياسيَّة أو لَُغة ُمْشتََركة. اُ (. اللَُغة الَمحكيَّة للَمْنِطقة التي أصبحت لَُغة koinós)إغريقية  

بلدان شرق البحر األبيض إلشارة إلى اللَُغة اليونانيَّة الُمْستَْخدمة في جميع أنحاء لح في األصل ُمْصطَلَ ال

على الحاالت التي تُْستَْخدم ثمَّ أصبح يُطبَُّق في وقتنا هذا الهلنستيَّة والرومانيَّة.  الُمتََوس ط خالل الفترتين

ث بها لُغات أو لهجات عديدة، كما هو الحال في َمفاهيم فيها العاِميَّة في جميع أنحاء الَمْنِطقة التي يتحدَّ 

 .األدبي  kuine West Saxonاإلنجليزيَّة القديمة( 'للَُغة امثل )

Kurdish: Kurdî . ُكرديَّة 
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تألَف اللغة بها األكراد في غرب آسيا. ت ثُ ِسْلِسلَةٌ ُمتَِّصلة من اللُغات الشَّماليَّة الغربيَّة اإليرانيَّة التي يتحدَّ 

)الكورمانجيَّة(، وفي المناطق  اسمة تعرف بة لَّهَجات شماليَّ َمْجموعلَّهَجات رئيسيَّة،  عّدة الُكرديَّة من

الزازكيَّة في ، باإلضافة إلى بـ)الغورانيَّة( تُسمَّى الوسطى تعرف بـ )السورانيَّة(، والكرديَّة الجنوبيَّة

 المناطق الشماليَّة.

في نهايات  برز بعضهاكان اإلنتاج األدبي في اللَُغة الكرديَّة محصوراً في الغالب على الشعر، 

زيد من األشعار برزت منذ أوائل القرن العشرين، عندما بدأ تطوير المَ  معظمَ  العصور الوسطى، إال أنَّ 

 اللغتين الرسميتين في الِعراق. حدىإة. تعد  اللغة الُكردية األدبيَّات العامَّ 

kymograph: kîmograf (pîvana çirkirina dengî) . وتيَّة  ِمْرساُم الَذْبَذباِت الصَّ

 (.electrokymographجات الصوتيَّة . ينظر في )َخطَّاطةُ التموّ 
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(L) 

 

labelled bracketing: taqa nîşankirine . قَْوٌس ُمَعْنَون 

ل النَْحِويّة. تعادل األقواس ت الرياضيَّة لتَْوضيح الهياكِ تَْمثيالأُنموَذج من ال فيِكتابَة اعتمدتها اللَغِويَّات 

 في ُمَخطَّطات األشجار. تَْمثيلالمسّماة ال

labeling: nîşankirin . ُمَعْنَون 

ي للُجْملَة. على هَْيَكلل من تَْحليل  ْحليل النَْحِوّي للعالمات الواضحة ألَْجزاء أو مراحِ ٌح في التَّ ُمْصطَلَ 

يُْمِكن لألشخاص تشغيلها يَّة الرئيسيَّة في الُجْملَة التي هَْيَكلَسبيِل الِمثاِل، يُْمِكن اإلشارة إلى األَْقسام ال

 [[؛ غير أنَّ الناس[ ]ركضباِْستِخدام طُُرق مثل وضع أقواس أو ُمَخطَّط َشَجرة، على َسبيِل الِمثاِل، ]]

( إلى األقواس من خالل اِْستِخدام اً )ُمَخّصص إضافة وصف هيليبعد هذا التَْحليل أصبح أكثر جدوى 

= الفِْعل. يُعرف هذا  V= ااِلْسم،  N، إذ يمثّل  V]ركض[ ،N الُملصقات، على َسبيِل الِمثاِل. ]الناس[

 الشكل باِْسم أقواس َمْعقوفة.

labial: lêvekî .  ّالشَّفََوي 

وتّي ألَْصوات الَكالم على أساس َمكان  ٌح عامٌ ُمْصطَلَ بمعنى ش فة(.  labium)التينية  في التَّْصنيف الصَّ

فَة العلويَّة(  فَة واحدة. َصوت ُمَصنَّف وفقاً إلى ااِلْستِخدام النَشط لشَّ  يُشيرُ التَْعبير:  لَمكانه الَمْفَصلي )الشَّ

أو كلتا الشفتين )كما هي [، fكذلك في األَْصوات السمعيَّة، مثل ][. p[ و ]m[ و ]bعلى َسبيِل الِمثاِل. ]

 [(. uالدائريَّة، مثل ][، أو الصوائت bالحال في الحروف الساِكنة، مثل ]

labialization: lêvakirin(groveriya lêvê) .  َفاهت ْدوير الش   

[. ) ينظر i ،e[، على َعْكس غير المدّور ]u ،oالتَْعبير بِشفاه ُمستديرة، كما هي الحال في الصوائت ]

 (.labialفي 

labio-dental: lêvî- derankî.  ّأَْسنانيّ -شَّفََوي  

وتّي ألَْصوات الَكالم على أساس في التَّ  مٌ ُمْستَْخدَ  حٌ ُمْصطَلَ بمعنى أسنان(.  dens)التينية  ْصنيف الصَّ

 عتادُ المُ  إلى َصوت يكون فيه شَّفَة واحدة في اِت صال دائم باألَْسنان. الوضعُ  يُشيرُ َمْخَرج النُْطق: 

فَهيَّة هو اِْحتِكاكُ   [. v]و[ و]ف[ و] : الشَّفَة السفلى باألَْسنان العلويَّة، كما في لألصوات األَْسنانيَّة الشَّ

labio-velar: lêv – zengilorkî .  ََحْلقِي)طَبَقّي( -فََويش  
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وتّي ألَْصواتِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   إلى َصوت   يُشيرُ على َمْخَرج النُْطق:  الَكالم بِناءً  في التَّْصنيف الصَّ

 / . wْقريب الشفاه. من مثل "شبه َصوتّي أو نصف َصوتّي" / مع تَ  نُ يتزامَ 

lag: derengî . ر  تَّأخ 

وتيَّة كُجْزء  ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وت في َغيّ تَ  ِدراسةمن  ْصوات الصَّ رات َزَمن نُْطق الصَّ

 هر أو األَْنفجار(.) الجَ  هَواءإطالق الم بعد كل  التَ  ر في حدوثِ ْعبير عن التأخ  التَّ  يُشيرُ الحروف الساِكنة؛ 

la-la theory: dîmaneya lala . نَظريَّةُ الال 

 انيالَكالم نشأ من األغ نَظريَّة الغناء(: يجادل بأنَّ  تُسمَّىات التي تدور حول أصول اللَُغة )النَّظَريَّ  إحدى

 ظام التَْنغيم.لة عن ناألدّ  بَْعضِ ب مستدالً واللعب وغيرها من الجوانب الرومانسيَّة في الحياة. 

Lambda: lambda .  الَمْبدا 

ن وراء الدَّالالت من الِجهاز الَمفاهيمي الكامِ  ت في الَمْنِطق الرياضي، تُْستَْخدم كُجْزء  عَ وضِ  ( فكرةٌ 2) 

ةُ  ربطِ  َعمليَّةبالرسميَّة. تُعَرف  من  أَْنواع   تَْعبيرات المدا الُمتعادلة بتَْحويل المدا. وقد وِضَعت ِعدَّ

ف الوظائفُ من النَظريَّة العامَّ  حسابات الَمْبدا كُجْزء    اتٌ َمْجموعها على أنَّ  ة للوظائف والَمْنِطق، إذ تَُعرَّ

يَّة بَسبب قدرتها على تقديم بة )رسوم بيانيَّة(. أثبتت هذه الُمقاَربة جاذبيتها اللَغوِ غير ُمَرتَّ  من أزواج  

بغة قوي إلضفاءِ  ظام  نِ  سميَّة على المعاني الدقيقة والَعالقَات الدَّالليَّة، وقد ساعدت أفكارُ  الص  المبدا  الرَّ

 من النَّظَريَّات اللَغِويَّة، ال سيما قَواِعد المونتاج . في عدد  

وتيَّات، رمز للطول المَ 0)  وجي.( في الصَّ

Lambek calculus jimartina Lambekê  . حساُب المبك 

لتَْركيب  ( كأُنموَذج  2600)تولد  Joachim Lambekَمْنِطقيَّة قَواِعد الفئويَّة التي وضعتها من ال نسخةٌ 

اللَغِويّون الذين يعملون في هذا اإلطار. تقارن التفاضل والتكامل  اً ل الطَبيعيَّة، ثم اعتمدها الحقالُجمَ 

 أوجه الشبه الوثيق بين اإلعراب النَْحِوّي وأنظمة ااِلْستِْنتاج الطَبيعيَّة في الَمْنِطق.

laminal: rûberê zirav (pêşî) . )األَسليّ  )األمامّي  

وتّي،  تَْخدمُ يُسْ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى ُصفيحة رقيقة(.  lamina)التينية    إلى َصوت   يُشيرُ في التَّْصنيف الصَّ

فَة العليا أو األَْسنان أو الحافَّ فيحة اللِسان عند التالمُ بواسطة الشفرة أو صُ  مصنَْوع   ة السنخيَّة، س مع الشَّ

 األَْسنان( .  -السنخيَّة( أو األَْسنان )أي الالمينو  -كما هي الحال في األَْصوات السنخيَّة )أي الالمينو 

langage: ziman . لَُغة 
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 إلى الَكالم البشري عموماً.  مه فرديناند دي سوسير لإلشارةِ ٌح فرنسي قدَّ ُمْصطَلَ )فرنسية(.  

)اللَُغة( عموماً باعتبارها ظاِهرة  La langageات للَُغة، هي: مستويثالثة ميّز دي سوسير بين 

)اللِسان( أي اللَُغة الُمَعيّنة، كالعربيَّة واإلنكليزيَّة، ويضم القَوانين  Le Langueإنسانيَّة عامة. و 

عن  تَقِلّ ة التي تحكم إنتاج الَكالم. وعند دي سوسير اللِسان اِْجتِماعي في جوهره وُمسْ واألنظمة العامّ 

لي لهذه القَوانين والقَواِعد، )الَكالم( الذي يعني التَْطبيق الفِعْ  La Paroleالفرد.  والُمْستوى الثالث هو  

عن طَريق األَْصوات الملفوظة والَمْكتوبة. والَكالم عنده ُمَحّدد بالُجْزء الفردي من اللَُغة. فقد رأى  يتم  

بين اللَُغة  التفريقَ  زة فرديَّة وآنيَّة. إال إنَّ الَكالم، وعالماته الُمِميَّ ه ليس هناك من شيء جماعي في أنَّ 

اللَُغة والَكالم في نظر هؤالء جانبان لشيء  مقبول لدى ُمْعظَم الدارسين المحدثين. إنَّ  والَكالم كان غيرَ 

 واحد، فَكالم الفرد ليس شيئاً ُمنفَِصالً عن لَُغة الجماعة.

language: ziman .  َُغةل  

الخبرة والَمْعِرفة  تَْحديدلوكذلك  ،ات وتَباُدلهاَمْعلُومف والللتَْعبير عن األفكار والَمفاهيم والمعارِ  وسيلةٌ 

ر التَاِريخي. القوم على العمليَّات المعرفيَّة، تا. ونقله خاضعة لعوامل ُمْجتََمعيَّة وتخضع للتغيير والتَّطَو 

التَْعبير الذي يقتصر على البشر، ويختلف عن  ُمَعيّن من أَْشكالِ  اللَُغة إلى َشكل   تُشيرُ من هذا التَْعريف 

ل الحيواني واللُغات ااِلْصِطناعيَّة من خالل اإلبداع، والقدرة اللُغات الُممكنة األخرى، مثل التواصُ  كل  

 على صنع األفكار التَْجريديَّة، وإَمكانيَّة التفكير اللَغِوّي. 

ة َمفاهيم تدور ضمن تَْعريف اللَُغة، مثل: اللَُغة الفرديَّة واللَُغة الجماعيَّة، وهناك الكفاءة هناك ِعدَّ 

لَُغة ِعْلم المن الجوانب اإلقليميَّة، وااِلْجتِماعيَّة، ومن جوانب اللهجات، و ز اللُغاتُ ُمقابِل األداء. كما تتميَّ 

ة ولَُغة الخاّصة، من خالل ة. وهناك لَُغة العامّ ُمْختَلَفواللَغِويَّات ال، نَّْفسيّ اللغة ِعْلم الااِلْجتِماعي، و

حات الفَْلَسفة والرياضيَّات والقانون والحاسوب ُمْصطَلَ ة من مثل ُمْختَلَفصات الحات التخصّ ُمْصطَلَ 

ك اللَُغة األم اولُغات طَبيعيَّة، وهن ،ولُغات هَْجينة ،وغيرها. وهناك لُغات رسميَّة، ولُغات اِْصِطناعيَّة

 ة وتَْعليم اللُغات األجنبيَّة ...واللَُغة الثاني

language acquisition: stendina(fêrbûna) zimên . اِْكتِساب اللَُغة 

دة، طَبيعي للُغات ثاني ْكتِساب  والِ طَبيعي للَُغة األولى،  ْكتِساب  ح شامل الِ ُمْصطَلَ  ْكتِساب اللَُغة والِ ة أو ُمتََعد 

 في بيئة تعلم رسميَّة. ةالثاني

عام )ن بيْجتِماع. ِعْلم االِ ة النَّْفسي، ولُغَ ِعْلم الهذا الَمجال بالنَّظَريَّات اللَغِويَّة، في  رت أبحاثتأَثَّ 

ق باِْكتِساب اللَُغة األولى: الفرضيَّة السلوكيَّة أربع فرضيَّات رئيسيَّة تتعل   ظهر (2672إلى عام  2612

لَُغة مرة أخرى إلى الخبرة والتَقليد ِعْلم ال(، تتبع عمليَّات ت2618مها سكينر )قدَّ )التجريبيَّة( التي 

(، 2681، 2616انتقادات تشومسكي لسكنر )خالل والتكييف االنتقائي. الفرضيَّة الثانيَّة ظهرت من 

هذه  تركزتِساب اللَُغة. ة فطريَّة اِلكْ النضج ُمستندة إلى آليَّ  ذاتيَّةَ  َعمليَّةاعتبر فيها اِْكتِساب اللَُغة 
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د التَْحويليَّة(. الفرضيَّة الثالثة القَواعِ اً ُمقابِل األداء( )أيض الفرضيَّة على تطوير الكفاءة اللَغِويَّة )الكفاءة

ة )عند رايس ت المعرفيَّة والفكريَّة الناميفرضيَّة اإلدراك، التي تأخذ في االعتبار الَعالقَة بين القدرا

(. و الفرضيَّة الرابعة فرضيَّة الدستور ااِلْجتِماعي، التي تعطي 2676ومرمان ، وب2674وكيمبر 

رغبة الطفل في التجربة  إنَّ هذه الفرضيَّة، ترى (. 2672ه )ميلر تَفاُعلاألولويَّة ألهميَّة تنشئة الطفل و

ثمَّ ثمانينيَّات القرن العشرين،  ة القدرات اللَغِويَّة. فياألساسي لتنمي الزخمَ  لَ تَشك  ل مع اآلخرين واصُ والتَّ 

ى ذلك من خالل في َمجال اِْكتِساب اللَُغة بقوة أكبر نحو اِْكتِساب قَواِعد اللَُغة. وتجلّ  ل البَْحثُ وَّ حَ تَ 

م ونَظريَّة  األول، تأَثَرَ  :الَمْوقِفين التاليين بالنَّظَريَّات اللَغِويَّة األكثر حداثة )على َسبيِل الِمثاِل، التحك 

ْبط والقَواِعد اللَغِويَّة المَ  لة ُمَحّددة وآليَّات اقتناء ُمَحّددة، يناقش تأص  هناك قدرات مُ  (. يقضي بأنَّ َعمليَّةالرَّ

ة )عند بينكر القَواِعد العامَّ  فيإلى أي مدى تكون قَواِعد النحو لألطفال هي قَواِعد النحو الحقيقيَّة 

ة بنَماِذج اللَُغة الَوظيفيَّة )القَواِعد دّ ر بشِ والَمْوقِف الثاني، تأَثَّ (. 2678؛ فيليكس Hyams 1986؛ 2674

ة.  الَوظيفيَّة، تَْحليل الِخطاب(، استيعاب اللَُغة من خالل العمليَّات الَمعرفيَّة العامَّ

language acquisition device(LAD): amûrê fêrbûna zimên . اِْكتِساب اللَُغة ِجهازُ   

ق بالتَْفسير اللَغِوّي للعقالنيَّة، لشرح ما يتعلَّ ب، N.Chomsky تشومسكي يَّة التي وضعهااآلليَّة البشر

ات البيئة تَأثيرالقَواِعد النَْحِويّة للَُغة األم، بعيداً عن الخاّصة األطفال يكتسبون بطريقتهم  ظاِهرة أنَّ 

يُْمِكنهم إنتاج عدد غير َمْحدود من التَْعبيرات النَْحِويّة. يتم  تجهيُز كّل  قصير   ه في وقت  المحيطة بهم. وأنَّ 

ظام من اإِلْجراءات المعرفيَّة لتطوير فرضيَّات ة( ومع نقَواِعد الصالحة )العامَّ طفل مع ُمَخطَّط فطري لل

 حول الَمْدَخالت وفحصها. 

language and brain: ziman û mêjî . ما غاللَُغةُ والد   

نات ُمعالَجة اللَُغة ومناطق الدماغ. يتم   ِدراسة توفير األدلة على مثل هذه الَعالقَات من  الَعالقَات بين ُمَكو 

 نَّْفس.ِعْلم النَّْفس الَعَصبي، وِعْلم العصاب، وِعْلم األااِلْضِطرابات اللَغِويَّة في  ِدراسةخالل 

 مناطقَ  ظَرة "المحليَّة" تنص  على أنَّ رئيسيتين: النن بطَريقتيتتلخَّص لَعالقَات لر تصوَّ  ثَمَّة

مثلون صة في وظائف ُمَعيّنة في ُمعالَجة اللَُغة )َمْنِطقة اللَُغة(. المُ تخص  ماغ مُ ة من الدِ ُمَعيّنة ُمَحّددة بدقّ 

. من ناحيَّة أخرى، تفرض K.Kleiseو  C.Wernickeو  P.Brocaالكالسيكيون لهذا الرأي هم 

نات الُمعالَجات ال النَّظَرةُ  ة )على َسبيِل ُمْختَلَفالشموليَّةُ األنظمةَ الَعَصبيَّةَ الُمَعقَّدةَ والَعالقَة األوثق بين ُمَكو 

تساءل عن َعالقَة رأس  ثَمَّةحفيز(، وبالتالي ل الهرميَّة، أو عوامل مثل االهتمام والتَّ الِمثاِل، الهياكِ 

ج دمَ . تُ K.Goldsteinو  H.Headو  J.H.Jacksonأي هم مثلون الكالسيكيون لهذا الربرأس. المُ 

(. تعد  الِدراسات حول الَعالقَة بين اللَُغة والدماغ 2683لة في نهج لوريا )حليَّة والشامِ وجهات النَّظَر المَ 

 ذات أهميَّة خاّصة في المناقشات الحاليَّة لألنظمة المعرفيَّة وأسسها البيولوجيَّة.

language and cognition: ziman û têgihîştin . اللَُغةُ واإلْدراك 
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هم بأوسع معانيه. لذلك، الِدراسات في اإلدراك تهم  جميع العمليَّات الَعْقلِيّة اإلدراك هو الَمْعِرفة أو الفَ 

ة مزي لشيء ما هو وسيلة مهمَّ الرَ  تَْمثيلال دركاً لما حوله. بما أنَّ ومُ  يَّاً واع التي من خاللها يصبح الكائنُ 

لَُغة ِعْلم التَْفسير  اً مناهج اإلدراكيَّة. يُْمِكن أيضللتَْحقيق في ال اً ل َموضوعاً أساسيَّ اللَُغة تَشك   هم، فإنَّ للفَ 

دةَ  المناهجَ  معرفي، تمَّ تَْحقيقه في القَواِعد اإلدراكيَّة. إنَّ  ه علمٌ على أنَّ  ي صات سوف تؤدّ التخصَّ  الُمتََعد 

رات في هذا الَمجال. كانت الَعالقَةُ إلى المزيد من  بين اللَُغة واإلدراك ذات أهميَّة خاّصة لفرضيَّة  التَّطَو 

 اإلدراك في اِْكتِساب اللَُغة باإلضافة إلى الِدراسات في ُمعالَجة اللَُغة.

language area: devera(serge) zimên . َمجاُل اللَُغة 

في وظائف ُمعالَجة اللَُغة  وثيق   بَشكل   ماغ هي الَمسؤولةُ الدِ ق عصاب، تبدو مناطِ ِعْلم األفي َمجال 

ُدعَي أيضاً بمراكز اللَُغة. على َسبيِل الِمثاِل، َمْنِطقة في الُجْزء  ،والِكتابَة قِراءةث واالستماع والكالتحد  

(؛ َمْنِطقة في أساسي في تَرميز الَكالم )َمْنِطقة بروكا ك بَشكل  الجبهي تشارِ  السفلي الخلفي من الفص  

هم الَكالم )َمْنِطقة فَ لالِجداري،  إلى األعلى في الفص   دغي، تمتد  الصَ  الُجْزء العلوي الخلفي من الفص  

 ث والِكتابَة.فيرنيك(. سائر مناطق أخرى تشارك في إدراك الَكالم، واإلدراك البصري والتحد  

language attitudes: helwesta zimên .  َاللَُغةواقُِف م  

ات ر الناس تجاه لغتهم الخاّصة أو لُغفي اللسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة، فيُطلَق على مشاعِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ر َشْخص ما لَُغة أجنبيَّة )على َسبيِل الِمثاِل بَسبب تَاِريخه : قد يقد  اً أو سلبيَّ  اً اآلخرين. قد يكون هذا إيجابيَّ 

اً لتقييم النجاح َمْعِرفة المواقِف جانباً مهمَّ  عد  م لَُغة ُمَعيّنة. تُ تعل   اً عب جدلصَّ األدبي( أو يعتقد أنه من ا

 تَْعليم اللَُغة أو ُجْزء من تخطيط اللَُغة. بَرناَمجحتمل لالمُ 

language awareness: hişmendiya zimên .  ّالَوعي  اللَغِوي 

خدام اسة وحرجة اِلْستِ في اللِسانيَّات التَْعليميَّة، لإلشارة إلى اِْستِجابة ُمستنيرة وحسّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

، عندما تمَّ 2662ة تعزيز الوعي اللَغِوّي في أوائل عطيت دفعة خاّصة لمهمَّ أُ . اللَُغة من قِبَل اآلخرين

 البلدان.ة حول تدريس اللَُغة في المدارس في العديد من َجديداعتماد وجهات نظر 

language change: guhertina zimên .  ََغي ُر اللَُغةت  

إلى التغيير داِخل لَُغة على مدى فَْتَرة من الَزَمن، ينظر إليه  يُشيرُ ح عام ُمْصطَلَ في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، 

 ُعلماءمنهجي من قِبَل  الظاِهرة بَشكل  . وقد تمَّ التَْحقيق في هذه إيقافهاعالميَّة ال يُْمِكن  َعمليَّةه على أنَّ 

 ُعلماءاللَُغة التَاِريخيَّة و ُعلماءاللَُغة الُمقاَرن في نِهايَة القرن الثامن عشر، وفي القرن العشرين من قِبَل 

يكون التغيير فيهما أكثر  َحيثُ ْصوات والُمْفَردات، ِعْلم األَ اللِسانيَّات. تركَّز ُمْعظَم االهتمام على 

 وتواتراً. وضوحاً 
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ل الداِخليَّة أو الخاِرجيَّة، اعتماداً على النَظريَّة يُبَحث عن أسباب تغيير اللَُغة وفق العوامِ 

ظام ْقتِصاد، أي الميل نحو تبَسيط نِ تحفيز الظروف الداِخليَّة لتغيير اللَُغة عن طَريق االِ  التَاِريخيَّة. يتم  

: الظروف الفسيولوجيَّة، أي مشاكل التبَسيط إلى حول هذه التغييرات اللَغِويَّة الِدراساتُ  تُشيرُ اللَُغة. 

وتّي الَمْنِطقي مثل االستيعاب، أو إلى الجوانب الَوظيفيَّة، أو الظروف البِْنيَِويَّة مثل الميل نحو  الصَّ

غة أو ل الفارِ ة الفواصِ لها تسويمن خال ظم اللَغِويَّة التي يتم  تناظر للَعناِصر، وَخصائِص النُ التَّْوزيع المُ 

ل مع اللُغات األجنبيَّة اخُ التد ،م في تغيير اللَُغةسهِ المواقِف الُمْزَدِوجة. من بين الظروف الخاِرجيَّة التي تُ 

عوامل خاِرجيَّة أخرى  باإلضافة إلىجاورة( أو ااِلت صال اللَغِوّي، أو ااِلْقتِراض اللَغِوّي، وغيرها . )المُ 

 التغييرات اللَغِويَّة من عوامل اِْجتِماعيَّة ونفسيَّة وثقافِية وغيرها. م فيسهِ تُ 

language comprehension: têgihîştina zimên . فَْهُم اللَُغة 

نة في اللَُغة الَمْنطُوقة )الفهم الَكالمي(، الَموقّع )لَُغة اإلشارة( أو  يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ  إلى العمليَّات الُمتضم 

تميزين، األول كان ، كان إدراك الَكالم وإدراك اللَُغة أو فهمها َحقلين مُ اً (. تَقليديَّ قِراءةالَمْكتوبة )ال اللَُغة

وتيَّات والَمقاِطع، واألخير مُ حْ بَمْفهوم الوَ  اً هتمَّ مُ  دات مثل الِعباَرات حْ م بَمْفهوم الوَ هتَ دات مثل الصَّ

هذه الوحدات من  اً أيض تبرالَكالم يع فهمَ  من اعتبار أنَّ والُجَمل. ومع ذلك، فقد اقترب هذان الَحقالن 

 الَكالم الُمتَِّصل .

نَْوعين رئيسيين من نَماِذج بين تَْمييز  ثَمَّةناقشة. المُ  ة قيدَ ُمْختَلَفما زالت كيفيَّة تنظيم العمليَّات ال

العمليَّات ذات الِصلة يتم تَْطبيقها في  جميعَ  ليَّة. يفترض األول أنَّ ة وتفاعُ ُمعالَجة اللَُغة: نَماِذج ُمْستَقِلّ 

 ُمْستَقِلّ  بَشكلٍّ  ُمعالَجة فَْرعيَّة تعملُ  من أسفل إلى أعلى( مع كلّ تيب تََسْلُسلي وتَْرتيب هرمي )تَرْ 

ات ستويليَّة على جميع المُ رض إِْجراء الُمعالَجة المتوازية والتفاعُ )نََمطي(؛ على النقيض من ذلك، يفت

؛ من أسفل إلى أعلى ُمقابِل تنازلي من األعلى إلى (و من أعلى لألسفل ،)من أسفل إلى أعلىة ُمْختَلَفال

عمليَّات الُمْستَقِل ة نَماِذج تجمع بين ال اً ليَّة، هناك أيضة أو التفاعُ األسفل. إلى جانب النَماِذج الُمْستَقِلّ 

 قِراءةل الَموضوع بعد االستماع أو مات(، يتفاعَ عّرف على الَكلِ هم اللَُغة )مثل التَّ ليَّة، اللتقاط فَ والتفاعُ 

ي المهام "عبر اإلنترنت"، التي يستجيب فيها الَموضوع في أثناء االستماع أو لة. تؤدّ الُعْنُصر ذي الصِ 

ف على التفاعُ تَفاُعلللُجْملَة أو الَكلِمة، إذ يُقاُس وقت ال قِراءةال ات من َمْعلُومْستَِمر للل المُ ، إلى التعر 

 ة وكذلك في الُمعالَجة في الوقت الفِْعلي.ُمْختَلَفت امستوي

language contact: têkiliya zimên . اِت صاُل اللَُغة 

ثون هذه اللُغات  َحيثُ تعايش فيها لغتان أو أكثر في حالَة عدم ااِلت صال، الحالَة التي تَ  يَْستَْخدم الُمتََحد 

في بلجيكا وسويسرا والصين والهند وبيرو ودول  ذلكأمثلة  منة بالتناوب في حاالت ُمَحّددة. ُمْختَلَفال

 لهذه ااِلت صاالت اللَغِويَّة أساس سياسي أو تَاِريخي أو ُجْغرافّي أو تَاِريخي ثقافي. أخرى. يُْمِكن أن يكونَ 

لَُغة في الماضي كان ِعْلم ال ي حين أنَّ صف. فت الوَ الة على جميع مستويتَبادَ ات المُ تَأثيريُْمِكن عرض ال

قة تعل  قترحات المُ بالمُ  اً ه أصبح أكثر اهتمامفي المقام األول بتَْحليل عمليَّات التَباُدل اللَغِوّي، إال أنَّ  اً مهتمَّ 
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سة اللَُغة بسياقة تعل  مثل هذه األسئلة المُ  بما أنَّ للُغات التجاريَّة اإلقليميَّة. بالتخطيط اللَغِوّي، حول تطوير ا

 من خالل لها إاّل  ة، فال يُْمِكن إيجاد حلّ على العوامل السياسيَّة والَوطَنيَّة وااِلْقتِصاديَّة والثقافِيَّ تعتمد 

دة التَّ  جهود    صات.خصّ ُمتََعد 

language death: mirna zimên . َمْوُت اللَُغة 

ف لَُغة ما عن اِْستِخدامها عندما تتوقَّ  اللسانيَّات التاريخيَّة(اللسانيَّات)والسيما في في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ح ااِلْستِْنزاف اللَغِوّي عندما تكون ُمْصطَلَ  اً أحيان يُْستَْخدمُ دان اللَُغة . فق اً أيض تُسمَّىن قِبَل الُمْجتََمع؛ وم

ألسباب والعمليَّات الخسارة تدريجيَّة وليست مفاجئة. وهناك انقراض اللَُغة أي تالشيها. من أكثر ا

ة يتناقص اِْستِخدامها من قِبَل اللَُغة التي تصبح بالي ، أي أنَّ ُشيوعاً هو الموت اللَغِوّي "التدريجي"

ثيها وفي مواقِف تزداد تقيّداً وتَْضييقاً، إلى أن ينحصرَ  اِْستِخدامها في بَْعض الصيغ والتعابير )مثل  ُمتََحد 

ة ما. كما َمْجموعالتحيَّات واألمثال واألغاني والنكات( كتَْعبير عن الُعْضويَّة ااِلْجتِماعيَّة أو اإلقليميَّة في 

ياقات يُْمِكن العثور على بقايا مُ  . وغيرها األدبية والفكريَّة واالجتماعيَّةحتملة للَُغة آيلة لالختفاء في الس 

ة، ُمْختَلَفى في كوارث من أَْنواع جميع أَْشكال الموت اللَغِوّي "الراديكالي" أو "المفاجئ" تتجلّ  إنَّ 

، واضطهاد سياسي هائل وترهيب إلى اإلزالة الجسديَّة أو هجرها تتراوح بين تدمير ثقافة ما

 ين.ُمتََكل مات كاملة من الَمْجموعل

language disorder: bêsaziya zimênî . bêseruberî(dlerawkî) zman .  ُاللَُغة اِْضِطراب   

ث حدِ من وقت الوالدة )اِْضِطراب لَغِوّي نمائي( أو ُمكتَسب. تُ  ، أيّ اً ن اِْضِطراُب اللَُغة إما ُخلقيَّ قد يكو

فقدان أو ن ر على المراهقين والبالغين، بعد اِْكتِساب اللَُغة وتتضمَّ ااِلْضِطرابات الُمكتسبة، التي تؤث  

 ااِلْضِطرابات الخلقيَّة تنطوي إضعاف أو تعطيل القدرات اللَغِويَّة السابِقة. على النقيض من ذلك، فإنَّ 

 اً ااِلْضِطرابات اللَغِويَّة عمومظام اللَُغة في الوقت العادي. يُنظر إلى على الفشل في الحصول على نِ 

ز عن ناجمة عن أمراض الِجهاز الَعَصبي الَمْرَكزي، وتتميّ ها أنَّ  ها اِْضِطرابات "َمْرَكزيَّة"، أيّ على أنَّ 

تلك الناجمة عن ضعف أجهزة الَكالم مثل الَحْنَجرة أو الَحنَك، على  ااِلْضِطرابات "الطرفيَّة"، أيّ 

. قد تكون اِْضِطرابات اللَُغة واضحة في اً قد تحدث مع اتهذين النَْوعين من ااِلْضِطراب الرغم من أنَّ 

ااِلْضِطرابات  أنَّ  اً وقة أو الَمْكتوبة. يفترض عمومو الِكتابَة وكذلك في فهم النُصوص الَمْنطُ الَكالم أ

جز ماغ أو االختالل الَعَصبي أو الضمور الَعَصبي أو العَ ة الدِ ل ُعْضويَّة مثل آفَّ اللَغِويَّة تنتج عن عوامِ 

فة في تطر  ل ااِلْضِطرابات المُ العاطفيَّة. وتتمثَّ -سي أو األعراض الثَّانِويَّة لاِلْضِطرابات النَّْفسيَّةالحِ 

اِْضِطرابات اللَُغة  ِدراسةْوزيع الطَبيعي للقدرات اللَغِويَّة بََدالً من األمراض الُعْضويَّة أو الذهان. تعد  التَّ 

ة في تخصّ  ِعْلم الَعَصبي ونَّْفس ِعْلم اللَُغة الَعَصبيَّة، ِعْلم العصاب، ِعْلم األصات عديدة، من مثل، ُمهمَّ

 نَّْفس.ال

language economy: aboriya zimên . اِْقتِصاُد اللَُغة 
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ة، على ُمْختَلَفيُْمِكن تَْحقيق ذلك بوسائل ْهد لَغِوّي. جُ  عي لتَْحقيق أقصى قدر من الفعاليَّة اللَغِويَّة بأقلّ السَّ 

لة لها ااِلْختِصارات، والتنظيم، ودمج النَماِذج التي ال صِ َسبيِل الِمثاِل. التبَسيط بااِلْختِصار، واِْستِخدام 

لة.سويباالنتهاك أو التَّ   ة التماثُليَّة بين األَْشكال الُمتص 

language family: malbata zimên . العائلةُ اللَغِويّة 

ة من َمْجموعإلى أكبر  يُشيرُ الُمْرتَبِطة بالوراثة، أي يُْمِكن تتبعها إلى لَُغة ُمْشتََركة. أي  اللُغاتِ  ةُ َمْجموع

إلى  يُشيرُ اللُغات التي يُْمِكن إثبات الَعالقَة الوراثيَّة بها، على َسبيِل الِمثاِل، اللُغات الهنديَّة األوروبيَّة، و

 (.language typology)ينظر في : يَّة.اللُغات الجرمانكاللُغات األكثر اِْرتِباطاً، 

language game: lîstika zimên . لُْعبَةُ اللَُغة 

دات ااِلت صال الُمَعقَّدة التي تتكّوُن من األنشطة اللَغِويَّة وغير حْ إلى وَ  يُشيرُ  L.Wittgenstein حٌ ُمْصطَلَ 

في بِناء منزل مثالً(. العالمات والَكلِمات عاون ياق التَّ ي ساللَغِويَّة )مثل إعطاء األوامر واالمتثال لها ف

اِْستِخدام  من الَمْعنى ُمْشتَقٌ  والُجَمل مثل "أََدوات اللَُغة" ليس لها َمْعنى في حد  ذاتها؛ بََدالً من ذلك، فإنَّ 

 ياقات ُمَعيّنة من السلوك اللَغِوّي.هذه الَعناِصر في س

language history: dîroka zimên .  اللَُغةتَاِريُخ  

ث في فَْتَرة من تَاِريخ اللَُغة )الداِخليَّة(، مع مراعاة العوامل التغييرات اللَغِويَّة التي تحدُ  َمْجموع

ات الثقافِية والتََّغي رات ااِلْجتِماعيَّة واإلقليميَّة وااِلت صال اللَغِوّي تَأثيرالخاِرجيَّة مثل التَاِريخ السياسي وال

 وما إلى ذلك.

language isolate: dorgirtina zimên .  َْزُل لُغةع  

ة َمْجموعباللُغات األخرى داِخل  اً التي ال ترتبط اِْرتِباطاً وثيقفي اللُغات اً ح "عزل" غالبُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ 

 جينيَّة ُمَحّددة، على َسبيِل الِمثاِل. األلبانيَّة في الهندو أوروبيَّة.

language learning: fêrbûna zimên .  ََعل ُم لَُغةت  

ها للناطقين ولغير مُ في تَْطبيقات تدريس اللَُغة من أجل تَْعليمها وتعلّ  في اللَغِويَّاِت التَْطبيقيَّة يبحثُ 

َشكالت تَْعليم مُ  التَْعليميَّة التي تساعد في حل   –وضع القَواِعد التربويَّة  َعمليَّةالناطقين بها، من خالل 

تََدُرجة. والبَْحث في الوسائل وبتوجيه إعداد المادة التَْعليميَّة ومراحل تَْعليمها المُ مها، اللُغات وتعل  

مها، كمناهج التدريس وطرائق ااِلْختبارات لتطوير المهارات األربع نهجيَّة لتقنيَّات تَْعليم اللُغات وتعل  المَ 

 وِكتابَة وُمحاَدثة وسماع.  قِراءةمن 

language loss: windabûna zimên . فُْقداُن لَُغة 
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دمات، مثل تلف اللَُغة عند فرد نَتيجة لبَْعض الصَ  مراض اللَغِوّي الختفاءِ ِعْلم األفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 .قد تكون الخسارة دائمة أو مؤقتةو ماغ أو الصدمة. الدِ 

language loyalty: dilsoziya zimên . الوالء اللَغِوي)  ُوفاُء لُغة (

إلى االهتمام بالحفاظ على اِْستِخدام اللَُغة أو  يُشيرُ لِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة، ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ها معرَّضة للتهديد. على َسبيِل الِمثاِل، معظم الَشكل التَقليدي للَُغة، عندما يُنظر إلى هذه اللَُغة على أنَّ 

تختلف في الجيل  المواقِفَ  ا يبقون مخلصين للغتهم األولى، لكنَّ المهاجرين من الجيل األول في بلد م

 الثاني.

language maintenance: lênêrrîya zimên .  ِيانَةُ لَُغةص  

فيه الناس في اِْستِخدام اللَُغة  ر  إلى المدى الذي يستمِ  يُشيرُ لفي اللِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ات َمْجموعمنة. على َسبيِل الِمثاِل، قد تحافظ هيّ عندما يكونون ُجْزءاً من ُمْجتََمع تكون فيه لَُغة أخرى مُ 

يمنة لَُغة البلد المضيف المهاجرين على لغتها، انطالقاً من إحساسها بالوالء اللَغِوّي، على الرغم من هَ 

 ت الُمتَِّحدة األمريكيَّة(.افي الوالي)كما يَْحُدث غالباً 

language manipulation: veguhestina zimên . التَّالعُب باللَُغة 

اتها على تَأثير ِدراسة ة، تتم  ، من مثل لَُغة اإلعالن والدعايتنظيم اللَُغة عكسهو تالعب اللَُغة  إنَّ  (2

 تلقي .المُ 

بممارسة تَْعليم لَُغة األقليَّة باإلضافة إلى لَُغة  تم  االهتمامثنائي اللَُغة، يخطيط اللَغِوّي والتَْعليم في التَّ  (0

ع العرقي، وتعزيز الهويَّة الثقافِية، وتعزيز الشعور ل تَْعليم الطفل لتعزيز التَّنَوّ األغلبيَّة في جميع مراح

ى االنقسام، ويؤث ر على الفرص ي إله يؤدّ اد على هذا النهج بأنَّ بالرفاهيَّة النَّْفسيَّة. يعترض النقّ 

 ااِلْجتِماعيَّة / ااِلْقتِصاديَّة الَمْحدودة.

language minimum: heddê kêmtirîna zimên . الَحد  األَْدنى للَُغة 

على د اِْستِْناداً اِْختيار الُمْفَردات وقَواِعد النحو للَُغة ألغراض تَْعليميَّة. تعتمد معايير ااِلْختيار على التردّ 

 اإِلْحصاءات، وعلى مدى اِْستِخدامها للوصول إلى األهداف المرجّوة.

language pathology: nexweşiyên zimên . أْمراُض اللَُغة 

ة عن َكالم اآلخرين، مما ُمْختَلَفطَبيعيَّة، و أمراض الَكالم تعني أي إعاقة تمنُع إنتاج الَكالم بصورة  

 هما. تَِمع كليّ والُمسْ  ُمتََكل مب حرجاً لليَسب  
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عوامل ِعدَّة تقف وراء أمراض الَكالم، من اِْجتِماعيَّة ونفسيَّة وطبيَّة، وغيرها. وهناك  ثَمَّة

ْرفيَّة وتَْركيبيَّة ودَ اِْضِطرابات لَغِويّة، من اِْضِطرا الليَّة. باإلضافة إلى اِْضِطرابات َكالميَّة، بات صَّ

وتيَّة، أو لعامِ بَسبب عيب ُعْضوي كالشِ كاِْضِطرابات نُْطقيَّة وَصوتيَّة،  سلوكي  ل  لل في األوتار الصَّ

 معيَّة.كاإلفراط في الصراخ، وكثرة الَكالم. وهناك اِْضِطرابات سمعيَّة نَتيجة إعاقات سَ 

والِكتابَة. قد يرتبط ذلك  قِراءةث واالستماع والحد  ن هذا المجال اِْضِطرابات في التَّ كما يتضمَّ 

 كتسبة عند األطفال أو البالغين. هات المُ الخلقيَّة والنمائيَّة عند األطفال وعلى التشوّ هات بالتشوّ 

language pedagogy: perwerda zimên . التَّربيَّةُ اللَغِويَّة 

بمعنى تَْدريب(. االنضباطُ العلمي والتربوي )من علم أصول التدريس العام(  paidagogia)إغريقية  

االحتياجات واألهداف  َحيثُ المعنيَّة بتَْعليم اللَُغة)سواء أكانت اللَُغة األولى أم اللَُغة األجنبيَّة( من 

 فِية والتربويَّة والنَّْفسيَّة والتربويَّة. والُمْحتَوى وأساليب تَْعليم اللَُغة والمناهج اللَغِويَّة وااِلْجتِماعيَّة والثقا

language planning: pîlankirina zimên . تَْخطيطُ اللَُغة 

ْجتََمع، ودعم االحتياجات إلى حل  الُمَشكالت اللَغِويَّة في المُ  الهادفةُ  واإلداريَّةُ  السياسيَّةُ  هو األنشطةُ 

ها، أو اِْكتِساب اللُغات. هَْيَكلعلى َوظيفة اللَُغة، و تَأثيردَّة للتعمرة للُغات الُمْجتََمع، ومحاولة مُ طَوّ الُمتَ 

 أجل مبذولةٌ من اللَغِوّي هو جهودٌ  حات، وغيرها. فالتخطيطُمْصطَلَ والتَّْوحيد، والتحديث، وإثَراء ال

 عبر وحضارته الُمْجتََمع ثقافة على المحافظة ذلك من ما، لَسبب ُمْجتََمع أي في اللَغِويّ  تَْعديل السلوك

ظام ة وتقنينها وتطويرها أو إصالح نِ َشكالت اِْختيار اللغة ومعايير اللُغَ من مثل ُمعالَجة مُ  .لغته صيانة

 ."اللَغِويَّة "السلوكيَّات توجيه إلى ويرميالتَّْهِجئَة فيها وغيرها، 

language policy: siyaseta zimên .   ياسةُ اللَغِويَّةالس  

ق عليها َمجالسها التشريعيَّة، ويتم  بموجبها تَْرتيب المشهد ولة وتنتج عنه ُخطّة تصد  الدَّ نشاطٌ تضطلع به 

ق تتعلَّ دستورها أو قَوانينها أو أنظمتها.  من خاللاللِساني في البالد. وتنّص السياسة اللَغِويَّة للدولة 

، أي اللَُغة الُمْستَْخدمة على الُمْستوى الحكومي، السياساُت اللَغِويَّة باِْختيار اللُغات الرسميَّة أو الَوطَنيَّة

ى الدول سياسة لَغِويّة لتشجيع أو إعاقة اِْستِْعمال لَُغة أي اعتراف الحكومة الَوطَنيَّة بأهميَّة لَُغة ما، إذ تتبنّ 

الن ظام اللَغِوّي ، أو تَْعديل َجديدظام لَغِوّي نِ  ة لُغات. فالسياسة اللَغِويَّة هو خلقُ َمْجموعخاّصة أو 

 الَمْوجود، أو اِْختيار بدائل أخرى من لَُغة َمْكتوبة أو َمحكيَّة.

language processing: çareserkirina zimên . ُمعالَجةُ اللَُغة 

أَْنواع ب تتعلَّقُ هم وكذلك إنتاج اللَُغة . القضايا الرئيسيَّة إلى العمليَّات التي ينطوي عليها الفَ  يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ 

ياقيَّة، والَمْعِرفة العالميَّة(  الَمْعِرفة الُمشاِركة )الَمْعِرفة النَْحِويّة، والَمْعِرفة الُمْعَجميَّة، والَمْعِرفة الس 

 وكيفيَّة تنظيم عمليَّات الوساطة.
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language production: hilberîna zimên . إنتاُج اللَُغة 

ينطوي عليها إنتاج اللَُغة، تشمل هذه العمليَّات، تخطيط الَكالم  إلى العمليَّات التي يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ُجْملَة، مع تَْوضيح الُجْملَة ومراقبة الَمْخَرجات. م، واسترداد الَكلِمات ودمجها فيالُمْستَْخد

ت، وأخطاء الَكالم، باإلضافة إلى ف المؤقَّ ر بظواهر الترّدد، والتوقّ مثل هذه العمليَّات تتأَثَّ 

راتها: َغيّ تَ سيان من نَماِذج الُمعالَجة ومُ الذاتي. كما هي الحال مع الفهم اللَغِوّي، هنا نَْوعان أسا اإلصالح

تطوير األُنموَذج األكثر شموليَّة إلنتاج اللَُغة من  تمَّ ليَّة. وازية / تفاعُ ة / ُمْستَقِلة، ونَماِذج مُ نَماِذج متَِسْلِسلَ 

 .Levelt  1989 قِبَل

language purification : paqijkirina zimên . التنقيَّةُ اللَغِويَّة 

الُمَخطَّطين  ف جهودُ دُ وتهْ ات الخاِرجيَّة، ومن االنحراف من اللَُغة نفسها. تَأثيرتنقيَّة اللَُغة وحمايتها من ال

محاوالت يدخل ضمن ذلك ين في هذا الِمضمار إلى تنقيَِّة اللَُغة من الغرائب والشوائب والدَّخيل. اللَغِوي

    رة للُمْجتََمع.دم  فة مُ الجهات الُمتطر   القضاء على الَكلِمات والتراكيب التي يعتبرها بَْعضُ 

language regulation: rêxistina zimên .  َنظيُم اللَُغةت  

 تَْحقيق أغراض  م الُمتعمَّد من قِبَل الدولة)على األغلب( في اِْستِخدام لَُغة ما بهََدف حك  من التَّ  نَْوع   أي  

 خاّصة من قمع أو إقصاء أو استبعاد  أو تشجيع ونشر وغيرها.

language revitalization program(me):bernamê nûvekirina zimên. اللَُغة نشيطتَ  بَرناَمج  

لدعم أو تَْعليم لَُغة بهََدف تَْحسين اِْستِخدام لَُغة ُمهدَّدة باالنقراض أو لَُغة أقليَّة. يوجد العديد من  بَرناَمج

اللُغات الهنديَّة األمريكيَّة، اإليرلنديَّة  ُمْختَلَفهذه البرامج في جميع أنحاء العالم، كما هي الحال في 

 الغيليَّة والويلزيَّة.

language shift: guhartina zimên . ُل اللَُغةتَح و   

ئ من اِْستِخدام لَُغة فاجِ في اللسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة لإلشارة إلى ااِلْنتِقال التدريجي أو المُ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ة أفراد. والسيما بين المهاجرين من الجيل الثاني والثالث، الذين َمْجموعإلى أخرى، إما بواسطة فرد أو 

ل بلَُغة البلد كثير من األحيان اِْرتِباطهم بلَُغة أسالفهم، ويواجهون الضغط على التواصُ يفقدون في 

ل اللَغِوّي. سياسةُ  عُ الُمضيف. وقد يشج    الحكومة في البلد الُمضيف على التََّحو 

language socialization: civakiya(komeleyetiya) zimên . اِْجتِماعيَّةُ اللَُغة 

ر التدُمْصطَلَ في اِْكتِساب لَُغة الطفل، هو  ظام لَُغة الكبار من ريجي للَُغة األطفال ألَْنماط نِ ح يصُف التَّطَو 

 ( ."قُْل من فضلك":ن حول األدب )مثلإدخال ِعباَرات البالغي الن ظام ااِلْجتِماعي. على َسبيِل الِمثاِل، يتم  
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language structure: avakirina zimên . بِناُء اللَُغة 

َعالقَات التي تربط َعناِصر ة الَمْجموعح "البنية" إلى "ُمْصطَلَ  يُشيرُ الطَبيعيَّة،  الُعلُومفي الرياضيَّات و

ظام إلى نِ  يُشيرُ ه قة بها". أما اِْستِخدامه في اللَُغة، فأنَّ تعل  ظام، وجميع التَْركيبات العالئقيَّة الُمتَشابِهة المُ النِ 

رة تناظِ ة الَعالقَات األُنموَذجيَّة والمُ َمْجموعز على اِْستِخدام اللَُغة، أي ك  نَْحِويّة في اللَُغة التي ترالالقَواِعد 

وتيَّات، والَمقاِطع، وابين َعناِصر نِ  تَباَدلة في صاالتها المُ لُجَمل، إلخ(، باإلضافة إلى اِتظام اللَُغة )الصَّ

 ات الَوصف. جميع مستوي

language synthesis: hevdudaniya zimên . تَْركيُب اللَُغة 

اإلنتاج الطَبيعي أو ااِلْصِطناعي للنُصوص. يتم   َعمليَّةإلى  يُشيرُ بمعنى الَجْمع(.  sýnthesis)إغريقية  

، ويتم  تَْجميع المُ  ُمتََكل ممن ُخطِب ال طَبيعيَّة   حالَة   خلق اللَُغة الطَبيعيَّة من كل   اللَُغة ااِلْصِطناعيَّة ختص 

 عبر اآلالت )من خالل الوسائل اإللكترونيَّة في المقام األول(.

ي ق إلى المرحلة  يُشيرُ  ة اآللة )بعد مرحلة دالثالثة من التَْرَجَمة بُمساعتَْركيب اللَُغة بالَمْعنى الضَّ

 .الً وصياغةسب َشكنامُ  ْحليل والنقل(، ويتم  فيها إنتاج نّص اللَُغة الُمستهََدفة بَشكل  التَّ 

language system: pergala zimên .  ِظاُم اللَُغةن  

 حُمْصطَلَ  يُشيرُ الطَبيعيَّة،  الُعلُومة(. في الرياضيَّات وُمتَكاِملة َمْجموعبمعنى  sýstēma)إغريقية  

ة من الَعالقَات الَمْوجودة بين هذه الَعناِصر. أما َمْجموعة من الَعناِصر، وَمْجموعظام" إلى "النِ 

وتيَّات، والَمقاِطع، والُجَمل، إلى التَّ  يُشيرُ اِْستِخدامه في اللَُغة، فهو  ْرتيب الداِخلي للَعناِصر اللَغِويَّة )الصَّ

يَّة والجدليَّة والن ظم ات القَواِعد وَعالقَتها باألنظمة ااِلْجتِماعستويتها الَوظيفيَّة على جميع مُ إلخ( وَعالقَا

 الفَْرعيَّة األخرى.

language teaching: fêrbûna zimên . تَْعليُم اللُغات 

 َعمليَّةمها للناطقين ولغير الناطقين بها، من خالل يبحث في تَْطبيقات تدريس اللَُغة من أجل تَْعليمها وتعل  

مها، وبتوجيه إعداد َشكالت تَْعليِم اللُغات وتعلّ التَْعليميَّة التي تساعد في حل  مُ  –وضع القَواِعد التربويَّة 

مها، المادة التَْعليميَّة ومراحل تَْعليمها الُمتََدُرجة. والبَْحث في الوسائل الَمنهجيَّة لتقنيَّات تَْعليم اللُغات وتعلّ 

 وِكتابَة وُمحاَدثة وَسماع.  قِراءةْختبارات لتطوير المهارات األربع من كمناهج التدريس وطرائق االِ 

language test: ezmûna zimên . اِْختباُر اللَُغة 

ِدراسي. َعناِصر ااِلْختبار  مسار   ال َعالقَة لها بأي   ،لتقييم القدرة الَوظيفيَّة في لَُغة ما ْنجازاإلِ  اِْختباراتُ 

ُز على الَشكل،  ْنجازاإلِ  اِْختباراتُ  تَْحتَويَمْفتوحة وذات مغزى.  تميل إلى أن تكونَ  على َعناِصر ترك 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
343 
 

ام يتمُّ تسجيله باستخدتعلَّمه، وما ر ظهاإلمُتعلِّم ايُطلَب من على المناهج الِدراسيَّة.  تعتمدُ  وهي اِْختباراتٌ 

 ة. مُستقلِّط نقال  ذات شكاأ

language typology: debaşkirina zimên .  َْصنيُف اللُغاتت  

بمعنى نََمط(. تَْصنيُف اللُغات بِناء على الَخصائِص النَْحِويّة، أي تجاهل ااِلت صاالت  typós)إغريقية  

 . )الصرفيَّة(الجينيَّة أو الُجْغرافيّة. يعتمُد التَْصنيف الكالسيكي على المعايير المورفولوجيَّة

أوغست تَْصنيف ""، وSchlegelمن أشهر هذه التَّْصنيفات، تَْصنيف "شليجل 

(، اللذين قاما على أساس تَْقسيم اللُغات إلى 2702-2797")August Schleicherشاليشر

ْرفيَّة لهذه اللُغاتَمْجموع وهي كالتالي: اللُغات العازلة، وهي غير  ،ات ثالث، بحسب الَخصائِص الصَّ

فة، )كاللَُغة الصينيَّة(. واللُغات اإللصاقيَّة أو الوصليَّة )كاللَُغة المجريَّة والتركيَّة(. واللُغات  الُمتََّصر 

فة أو الُمْعَربة،  )كالالتينيَّة والعربيَّة(. التَْحليليَّة أو الُمتََّصر 

التي تُرجع جميع اللُغات اإلنسانيَّة إلى ثالث  Max Müler"وهناك نَظريَّة "ماكس مولر 

األوروبيَّة: التي –فصيلة اللُغات الهنديَّة الُمْشتََركة والُمتَشابِهة، هي:فصائل تبعاً للس مات المورفولوجيَّة 

ة َمْجموعة الهنديَّة)األورديَّة والباكستانيَّة(، والَمْجموعات، نحو: الَمْجموعتتضمن ِعدَّة 

ة الالتينيَّة)الفرنسيَّة واإليطاليَّة واإلسبانيَّة(، َمْجموعارسيَّة)الفارسيَّة والكرديَّة واألفغانيَّة(، والالف

ة الجرمانيَّة)األلمانيَّة واإلنكليزيَّة َمْجموعة السالفيَّة)الصربيَّة والروسيَّة والبلغاريَّة(، والَمْجموعوال

ن اللُغات العربيَّة والعبريَّة والسريانيَّة الحاميَّة: التي تتضمَّ -الساميَّة والدانماركيَّة(.  ثانياً، فصيلة اللُغات

ن لُغات متفرقة، ال تجمعها واألشوريَّة واألكاديَّة والحبشيَّة. ثالثاً، فصيلة اللُغات الطورانيَّة: التي تتضمَّ 

 التركيَّة والفنلنديَّة والهنغاريَّة والكوريَّة...  كفصائل اللَغِويَّة السابِقة،ها ال تنتمي إلى الس مات ُمْشتََركة، لكنَّ 

ْرفي في المقام األول، على عدم وجود  تستند االعتراضات الرئيسيَّة ضد هذا النََمط التَقليدي، الصَّ

ؤال،  اِْتفِاق   نظري حول طَبيعة الَعناِصر )مثل َمْقطَع، َكلِمة( وَخصائِص )مثل التَْنغيم، والِسْلِسلَة( في الس 

ترابط  كاف   جة(، والتي ال تأخذ في االعتبار بَشكل  تََدر  عة )على َعْكس المُ فضالً عن الطَبيعة القاطِ 

وتيَّة، المورفولوجيَّة، والنَْحِويّة. تدين المناهج النَْحِويّة إلى التَّ  ْصنيف بُمْعظَمها إلى المعايير الصَّ

ائِص . كما اُستخِدَمت الَخصر الَكلِماتألَْنواع أوام )عالميَّاً( رت تَْصنيفاً (، التي طوَّ 2693غرينبيرغ )

طة ُمقابِل ااِلْسميَّة( كأساس شِ ظام الَعالقَات النَْحِويّة )على َسبيِل الِمثاِل اللُغات النَ النَْحِويّة األخرى، مثل نِ 

 اللَُغة. لتَْصنيفِ 

langue: ziman . لِسان 

، كان يقصد منه Ferdinand de Saussure دي سوسير قِبَلدخل في اللَغِويَّات من فرنسي أُ  حٌ ُمْصطَلَ 

م إنتاج الَكالم. وعند دي ة التي تحكُ القَوانين واألنظمة العامَّ  اللَُغة الُمَعيّنة، كالعربيَّة واإلنكليزيَّة، ويضم  

 عن الفرد.   سوسير اللِسان اِْجتِماعي في جوهره وُمْستَقِلّ 
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langue vs parole: ziman hember axiftin . اللِساُن والَكالم  

ميّز بين الذي ، Ferdinand de Saussure دي سوسير دخل في اللَغِويَّات من قِبَلفرنسي أُ  حٌ ُمْصطَلَ 

 Leة. وعموماً باعتبارها ظاِهرة إنسانيَّة عامَّ )اللَُغة( La langageات للَُغة، هي: ثالثة مستوي

Langue  ّم ة التي تحكُ القَوانين واألنظمة العامَّ  اللَُغة الُمَعيّنة، كالعربيَّة واإلنكليزيَّة، ويضم   )اللِسان( أي

عن الفرد.  والُمْستوى الثالث هو   عند دي سوسير اللِسان اِْجتِماعي في جوهره وُمْستَقِلّ إنتاج الَكالم. 

La Parole  َّعن طَريق األَْصوات  القَوانين والقَواِعد، ويتم  ْطبيق الفِْعلي لهذه )الَكالم( الذي يعني الت

 الملفوظة والَمْكتوبة. 

laryngeal: zengelorî . الَحْنَجريَّة 

للنُْطق لبَْعض األحرف  طلق على أَْصوات الَكالم التي تصدر من الَحْنَجرة كَمْخَرج  ح َصوتّي يُ ُمْصطَلَ 

 .h , aالَعميقة، مثل : 

laryngeal theory: dîmaneya zengelorîyê .  َظريَّةُ الَحْنَجريَّةالن  

 من اللُغات الهنديَّة األوروبيَّة األساسيَّة. يتم   بإعادة بِناء ُجْزء   قُ فيما يتعلَّ  واسع   على نِطاق   فرضيَّةٌ مقبولةٌ 

 (. h1 ،h2 ،h3إعادة بِناء ثالثة َحْنَجريَّات )

يَّة، هذه األلوان َحيثُ . في الالتينيَّة والh2ه ُمْشتَق من إن نَظريَّة الَحْنَجرة تشرح الفِْعل على أنَّ 

 االحتفاظ بها. تمَّ  يَّة يتم  َحيثُ عويضيَّة؛ في اليختفي مع اإلطالة التَّ  h2؛ في الالتينيَّة aإلى  eالَحْنَجريَّة من 

رموز الحثيين، عندما  يَّة في بِدايَة القرن العشرين مع فكّ هَْيَكلإثبات نَظريَّة دي سوسور ذات الدوافع ال

 . de Saussure دي سوسير ة بواسطةيَّ الَحْنَجر h2عيد فيها بِناء في األماِكن التي أُ  hالعثور على  تمَّ 

larynx: zengelor . xirxiroke . qoraçke. الَحْنَجرة 

وتيَّة ويقع بين غرفة الرَ الذي يَ  الِجهازُ  )أنبوب الرياح(. الَحْنَجرة، صبة الهوائيَّة نين والقَ حمي الِحبال الصَّ

وت"، هي ِعباَرةٌ  عن غالف من العضالت والغضاريف، والتي تبرز في الُمقد مة  أو "صندوق الصَّ

نق الذكور البالغين المعروف باِْسم "تفاحة آدم". وظائفها بيولوجيَّة ولَغِويّة. تعمل في عُ  لحوظ  مَ  بَشكل  

وتّي )على َسبيِل  تَأثيرمن ال ك الَحْنَجرة في إنتاج ِعدَّة أَْنواع  ام إليقاف الرئتين. تشارِ الَحْنَجرة كصمَّ  الصَّ

 س، الَوْقَف(.مْ الِمثاِل، التَْعبير، التَْنغيم، الهَ 

last resort: çareseriya dawîn . الَحل  األخير 

التي ال تُطبَّق إال عند حظر  النَْحِويّةِ  َعمليَّةإلى ال الحد  األدنى لإلشارةِ  بَرناَمجفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

نظور الحد  األدنى في ( للحفاظ على مَ َجْهد   َمباِدئ اِْقتِصاد اللَُغة )بأقلّ  أحدَ  لُ الخيارات األخرى. وهو يمث  

 تقييم ااِلْشتِقاقات.
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latent consonant: dengdêrê kûr .  َاِمُت الك اِمنالصَّ  

؛ ضد الحروف ظروف ُمَعيّنة واضح في ظل   ساِكن   لوصفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ْصوات، ِعْلم األَ في 

ق ْصوات الفرنسيَّة، بما يتعلَّ ِعْلم األَ ْستَْخدمت هذه الفكرة في التي هي دائماً واضحة. اُ الساِكنة الثابِتة، 

 بظواهر مثل ااِلت صال.

lateral: li alîyê . layekî . lawekî .   انِبي   الجَّ

وت الُمَصنَّف وفقاً للطَريقة التي يتجاوزُ  lateralis)التينية    هَواءال بها تيارُ  بمعنى جانب الجسم(. الصَّ

وتّي لألَْصوات في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ْنِسداده )أي حول الفتحات على جانبي اللِسان(. الِ  ْصنيف الصَّ

الجانبين أو كالهما  من أحدِ  هَواءيخرج فيه ال إلى أي َصوت   يُشيرُ ْعبير: الساِكنة على أساس طَريقة التَّ 

وتُمْختَلَفْنواع الالحال في األَ  يعند إغالق الفم، كما ه  الصادر حول جانب   هَواءق الطلَ . يُ ة من الصَّ

 من اللِسان أَْصواتاً أُحاِديّة الجانب؛ حول كال الجانبين في األَْصوات الث نائيَّة. واحد  

تحريرها  ما يتم   اً / باللَُغة اإلنجليزيَّة غالب lبـ /  اً / متبوع d/ و /  tهناك "ااِلْحتِكاك الجانبي" / 

 .اللِسان انبيحول ج هَواء"االنحراف الجانبي": يهرب ال ي ظاِهرةُ فهجانبي،  بَشكل  

lateralization: layekirinî.(derunnasiya rayanî (demeranî). نَّْفس الَعَصبي(ِعْلم الانبيَّة)الجَّ   

ص الَوظيفي لكلٍّ  ات َمْعلُومُمعالَجة والسيما بات، َمْعلُومبُمعالَجة ال قُ ماغ فيما يتعلَّ من نصفي الدِ  التخص 

 القدرة. بحسبِ اللَُغة. يختلف اإلعفاء من هذه الوظائف من فرد إلى آخر، ويختلف 

وتيَّة تُنسب إلى  ُمعالَجة  ماغ، في حين أنَّ النصف األيسر من الدِ العمليَّات النَْحِويّة والصَّ

 األيمن من الدماغ. إنَّ  األخطاء يتم  إسنادها إلى النصفِ  ف على فهمِ ات البراغماتيَّة، والتعر  َمْعلُومال

ات. ي إلى اِْختاِلفات في تَْحويل القدرات الفرديَّة والمهارلة يؤدّ خّصَص في العمليَّات التَْحليليَّة والشامِ التَّ 

على َسبيِل الِمثاِل، األشخاص الذين تلقوا تَْعليماً في الموسيقى سيميلون إلى ُمعالَجة األلحان في النصف 

األشخاص الذين ليس لديهم مثل هذا التَْعليم سيَْستَْخدمون النصف األيمن  األيسر من الدماغ، في حين أنَّ 

 من الدماغ. 

ران نفس كالً من نصفي الدماغ يُظهِ  أنَّ ، بLenneberg((1967 لينبرغ اتخذهالَمْوقِف الذي 

لَ  "(، وأنَّ equipotentialاإلَمكانات عند الوالدة )أي " ياق الطفولة. عند الجانبي يأتي في سِ  التََّحو 

يكون النصف األيسر أكبر عادة من  َحيثُ تناسق المادي بين نصفي الدماغ )ال الوالدة ال يقتصر عدمُ 

 النصف األيمن(، بل يتجاوز ذلك إلى عدم التناسق الَوظيفي. 

Latin: Latîn . التينيَّة 
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اللُغات الهندو أوروبيَّة؛ تعّد إحدى  اإليطالي لعائلةِ  أصليَّة من إقليم التيوم )روما( تنتمي إلى الفَْرعِ  لَهجةٌ 

-922. تعود أقدم النقوش والكتابات إلى )IndoEuropeanة َمْجموعهذه الأقدم اللُغات المشمولة في 

بعد الميالد.  24قَْبَل الميالد إلى  222من  اًّ قَْبَل الميالد(. تمث ل فَْتَرة "الالتينيَّة الكالسيكيَّة" تَاِريخيَّ  042

رة )خالل الفَْتَرة ا لَمقاِطعات الرومانيَّة، والتي في ا ُمنفَِصلةٌ  َمْنطُوقةٌ  جاتٌ هَ ( ظهرت ل922-022لُمتَأَخ 

 تختلف عن الالتينيَّة من خالل التغييرات الُمْعَجميَّة والفنولوجيَّة .

تعد  الالتينيَّة أساس اللُغات الرومانسيَّة )الفرنسيَّة واإليطاليَّة واإلسبانيَّة والبرتغاليَّة والرومانيَّة(.  

إحياء الالتينيَّة  لتَْعليم والكنيسة والحكومة؛ تمَّ خالل العصور الوسطى، اُستخِدَمت الالتينية في ا

 الكالسيكيَّة في القرن الخامس عشر. 

lattice: tore . َشبَكة 

َمْنِطق )ُجْزء/ َعالقَات ِعْلم ال من الجبر التَْجريدي، يَطبَُّق أحياناً في نَظريَّة الدَّاللة ألُنموَذجِ  َمْفهومٌ 

ق ، تتوافَ ةَمْجموعمن الَعناِصر على  َزْوج   ُمنَظَّمة يحتوي كل   ة  َمْجموعكاملة(. الَشبَكة ِعباَرة عن 

 شروط ُمَعيّنة. و

lax: sest . َرْخو 

وت التي وضعها ياكوبسون وهالي في نظريتهما في  ل مع ْصوات، للتعامُ ِعْلم األَ إحدى ميزات الصَّ

ليين، وهي عض وحركة   التي تُنتج بَجْهد   راخي هي تلكااِلْختاِلفات في طَريقة التَْعبير. أَْصوات التَّ 

 مثل أصوات) الصاد، والسين، والزاي(.ة. َشديد، ُمقاَرنة باألَْصوات الاً قصيرة وغير واضحة نسبيَّ 

layering: aste (qatî) طَبَقة . ُمْستوى .    

تأسيسي فوري.  تتاليَّة في تَْحليل  رميَّة المُ ات الهَ ين لإلشارة إلى المستويللَغِويح يَْستَْخدمه بَْعُض اُمْصطَلَ 

 إلى تضمين بِناء داِخل بِناء آخر في نفس الُمْستوى. يُشيرُ في القَواِعد اللَغِويَّة، 

lazy pronoun: cînavên neçalak(xwemar) . الَكْسول َضميرال  

ةأحياناً في الَكالم غير رسمي، إذ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ في قَواِعد اللَُغة والدَّالالت،  غير دقيق بين  تطابق   ثَمَّ

 كسول.  َضميروسابِقه؛ فدعي ب َضميرال

lead: ajotin . rêberayetî . القيادة 

وتيَّات كُجْزء  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وت في تَ  ِدراسةمن  صَّ األوليَّة  الصواِمتَغي رات َزَمن الصَّ

 الُمسبقة.

learnability: tiwana fêrbûnê .  قابليّةُ التََّعل م 
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إلى  تُشيرُ ظم السيميائيَّة األخرى(، البشريَّة )تتناقض مع َخصائِص النُ  حة للَُغةِ قترَ مُ  تَْعريفيَّةٌ  خاّصيَّةٌ 

عطاء الفرصة مع إ الَمْبدأ، َحيثُ أي لَُغة من  لَُغة عاديَّة أن تكتسبَ  الطَريقة التي يُْمِكن من خاللها ألي  

لَُغة لإلشارة إلى التَْحقيق الرياضي في إِْجراءات ِعْلم الخصوصاً في  حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ للقيام بذلك. 

التي يُْمِكن بها  ركيز ينصب  على الطَريقةِ التَّ  ونظراً ألنَّ  ،مثاليَّة الالزمة القتناء القَواِعد النَْحِويّةِعْلم الالت

ْقراء القَواِعد" أو ه "استِ ة، يوصف هذا المنهج بأنَّ تحفيز القَواِعد النَْحِويّة من الَمْدَخالت اللَغِويَّ 

 الل النَْحِوّي"."االستد

least effort: kêmtirîn kede . أقل  ُجْهد 

النَْحِويّة  الحد  األدنى التي تنطوي على ُمقاَرنة ااِلْشتِقاقاتِ  بَرناَمجالَمباِدئ في  لبَْعضِ  ُمْشتََركةٌ  ِسمةٌ 

ن داِخل تكوين   نُ البَديلة: هذا ااِلْشتِقاق يتضمَّ  َمباِدئ هو أحد فُمَعيّن.  أْصَغر كميَّة من الحركة للُمَكو 

األمثلة على هذه الَمباِدئ  لحفاظ على منظوِر الحد  األدنى في تقييم ااِلْشتِقاقات.في اااِلْقتِصاد اللَغِوّي،  

 ماطلة.هي أقصر حركة، والمُ 

lect: bijartin . اِْختيار 

عة لتعيين األَْنواع األمريكيَّة الُمتَنَوّ  م في اللِسانيَّاتِ د  قُ  حٌ ُمْصطَلَ بمعنى اختيار(.  léktos)إغريقية  

اللَُغة لإلشارة إلى  ُعلماءح يَْستَْخدمه بَْعُض ُمْصطَلَ اإلقليميَّة وااِلْجتِماعيَّة وغيرها من أَْنواع اللُغات. فهو 

األساس  تَْحديدة من الظواهر اللَغِويَّة التي لها هويَّة َوظيفيَّة داِخل ُمْجتََمع الَكالم، ولكن بدون َمْجموع

 الذي تمَّ على أساسه الجمع.

left-associative grammar: rêzimana komeleya çep .  األيسرقَواِعُد الترابُِط  

ظم  للتَْركيبات الَخطيَّة. في اللَغِويَّات الحاسوبيَّة لنَْوع  من القَواِعد التي تعمل بتَْرتيب  ُمنتَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

َم من ظام غير الُمنتظَّ النِ  االبتعاد عنالت وإلغائها، إلى ف هذا النهج، القائم على بِناء التنازُ دُ يهْ  م الذي قُد 

 ي إلى عدم الكفاءة الحسابيَّة. عي أنه يؤدّ التأسيسي الذي يدّ  هَْيَكلالخالل تَْحليِل 

left-branching: çep-liq .  َسارفريُع إلى اليَ الت  

في القَواِعِد النَْحِويّة لإلشارة إلى البِناء الذي يَُمثَّل تعقيده على الجانب األيسر من  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

. على َسبيِل الِمثاِل، X ⇒ (X) + Yنَْوع القاِعدة المعنيَّة بـ  تَْمثيلالَرسم التخطيطي للَشَجرة. يُْمِكن 

ع يميناً: قلم "تِْكراريَّة"؛ يتناقض مع الطابع المُ ع لليسار" أو ة صديقتي" هي بنية "تفَر  عمَّ الِعباَرة " تَفر 

ه ال يُْمِكن يد / الشرط األيسر من الفَْرع أنّ د القَ صديق عمتي. ضمن القَواِعد التََّحويليَّة الكالسيكيَّة، يؤك  

 ة. ُعْنُصر في الفَْرع األيسر من ِعباَرة اِْسميَّة أخرى من تلك الِعباَرة ااِلْسميَّ  استخالص أيّ 

left-branching construction: avahiya liqekirina çep .  ًع يسارا  البِناُء الُمتفَر 
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عة من اليسار في ُمَخطَّط الَشَجرة، كل   هَْيَكلنَْوٌع من بِناِء  ع إلى  الِعباَرة. في بنية  متفَر  ُعقدة تتفَرَّ

نين    فقط. A على هي من النَْوع الذي يُْمِكن أن يحتويَ  Bو  Aالُمَكو 

left dislocation: hilweşandina çep . ( يساراً تفكيكالَخلُع )ال  

نات في الَمْوِضع األولي ويتم   ملء  في الوصف النَْحِوّي، نَْوٌع من الُجَمل الذي يظهر فيه أحُد الُمَكو 

 .أو ِعباَرة اِْسميَّة كاِملة مع نفس الَمْرِجع  َضميروضعه القانوني عن طَريق 

left vs right dislocation: derxistina çepê ber rastê. مينإلى اليَ  فكيكسار ُمقابِل التَ كيُك إلى اليَ التف  

ن 2698ح الذي قدَّمه روس )ُمْصطَلَ ال الذي عادة ما يكون ِعباَرة  -( لإلنشاءات النَْحِويّة يُنقَل فيه الُمَكو 

. إنَّ ااِلْضِطرابات اليساريَّة واليسرى تخدم وظائف الُجْملَة أو نهايتهالى بِدايَة إ -اِْسميَّة أو ِعباَرة فِْعليَّة 

 ة. ُمْختَلَف

leftness principle: prensîbê çepêtîyê .  َساريَّةَمْبدأُ الي  

م لتجن ب كل  حاالت ضعِف التَباُدل على ُمْستوى الَشكل  َمْبدأ يتم   إدخاله في النَظريَّة الملزمة للتحك 

 الَمْنِطقي.

lemma: wergirtin . اِْستاِلم 

َمعاِجم، البند الذي يَْحُدث في ِعْلم ال( في 2من اإلغريقية بمعنى أي شيء ُمْستلَم(. ) lemma)التينية 

ي، يشمل جميع تَْمثيل تَْمثيله َكلِمة رئيسيَّة. هو في األساس شار إليه على أنَّ بِدايَة إدخال القاموس؛ يُ 

 اً....ااِلْختاِلفات الُمْعَجميَّة الَشكليَّة التي يُْمِكن أن تُطبَّق: مشى، يمشي، مشيَّ 

لة في دَّالليَّة لَكلِمة ممث  إلى الَخصائِص النَْحِويّة وال لإلشارةفي اللسانيَّات النَّْفسيَّة  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0)

ل. ها بَشكل  تَْمثيل َكلِمة يتم  الالُمْعَجم الَعْقلِّي. يُعتقَد أنَّ جميَع َخصائِص َشكل   ُمنفَص 

length: dirêjîhaî . الطَّول 

وتيَّات لإلشارة إلى الُمدَّة الفيزيائيَّة للَصوت أو الَكالم، وفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2)  ِعْلم في الصَّ

شار إليها أيضاً إلى الفترات الن ْسبِيَّة لألَْصوات والَمقاِطع عندما تكون ُمتَناقِضة لَغِويّاً؛ يُ  يُشيرُ ْصوات األَ 

وتيَّة، ويشار إلى البُعد ُمْصطَلَ باِْسم الكميَّة. في بَْعض األحيان يقتصر هذا ال ياقات الصَّ ح على الس 

وتّي باِْسم "الُمدَّة".  من ذ  لك التَْمييز بين الصوائِت الطويلة والقصيرة .الصَّ

وفي ااِلْجتِماعيَّة واألُْسلوبيَّة ( اْستَْخدمت فكرة الطول المادي أيضاً في اللِسانيَّات النَّْفسيَّة، واللِسانيَّات 0)

الَكلِمات، الخ. وعقيد الظاِهر للُجَمل، قَواِعد اللَُغة والُمْفَردات، في محاولة لقياس ااِلْختاِلفات في التَّ 

عدد الَكلِمات الُمَكّونة، والَمقاِطع، واألَْصوات، وما  َحيثُ من  الَكالمَ  يدرسُ ، طول الُجْملَةمثل: َمفاهيم ف
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ضروري بين  اِْرتِباط   ثَمَّةين،  بأنّه ليس لى ذلك. تُعرَّضت هذه الكميَّات النتقادات عديدة من اللَغِويإ

 ها البِْنيَِوّي أو الَوظيفي.طول الَوْحَدة اللَغِويَّة وتعقد

lengthening vs shortening: dirêjkirin ber kurtkirinê . تَْقصيرالطالةٌ ُمقابِل اإل  

 ياَدةٌ ُمقابِل انخفاض في كميَّة قطعة، كما هي حال بَْعض الصوائِت)حروف العلة(.ز

lenis: lawaz . عيف  الضَّ

وتّي لألَْصوات الساِكنة على أساس طَريقة النُْطق:  يُْستَْخدمُ  ٌح عامٌ ُمْصطَلَ  إلى  يُشيرُ في التَّْصنيف الصَّ

وت المصنَْوع بَدَرَجة   س ُمقاَرنةً ببَْعض األَْصوات نف  ْهد العضلي وقوة التَّ من الجُ  اً نسبيَّ  ضعيفة   الصَّ

حات ُمْصطَلَ يُستخَدم  اً بالمثل. أحيان ِشدَّةدام التَْمييز بين التراخي والاِْستِخ األخرى )المعروفة بالقوة(. يتم  

ن، ولكن هذه العالماتِ قويَّة" للتناقُ "ضعيفة" و " رضة للغموض. من ذلك عُ  تكون أكثرَ  ض الُمتَضم 

عيف b]]، [d] ،[v]، [ [z) الصوائِت ، وما إلى ذلك( التي تميل إلى أن تُنتَج باِْستِخدام النُطق الضَّ

articulation  .)فضفاض  بَشكل   اً أحيان " الضعيف"حُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ )نظائرها ليست قويَّة

وتّي الضعيف أيضإلى التَّ  لإلشارةِ   ليست ممارسة قياسيَّة.ها ، ولكنَ اً ْعبير الصَّ

lenition: lawazkirrin . إْضعاف 

 القوة الُكليَّة للَصوت، سواء أكان بَشكل  ْصوات لإلشارة إلى َضعف  في ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

من التَّوق ف إلى ااِلْحتِكاك، أو من َصوت ُمعَدم إلى َصوت  ُمتَزاِمن أم تعاقُبي. يشتمل أيضاً التغييرِ 

 ( إلى ِصفر. leniteُمعب ر، أو َصوت خافِت)

lento: hêdî .  ْئبُط   

وتيَّات لوصفِ ِعْلم الفي  أحياناً  يُْستَْخدمُ ح ُمْشتٌَق من الموسيقى، ُمْصطَلَ  الَكالم الذي يُنتَج ببطء أو  صَّ

 قيق.بالنُْطق الدَّ 

letter: tîp . pît . َحْرف 

األَْصوات اللَغِويَّة أو ِسْلِسلَة من  تَْمثيلل الَمْكتوبةِ  عالمةٌ َمْكتوبةٌ تقف وحدها أو مع غيرها من الَعالماتِ 

 دات المورفولوجيَّة( . حْ على الوَ  تَْحتَوياألَْصوات )عادة ال تكون َمقاِطع لَْفظيَّة وال 

 إمالئي كحرف   ظام  نيَّة( في نِ يُْمِكن اِْستِخدام حرفين من األبجديَّة األساسيَّة )مثل األبجديَّة الالتي

 < .chفي حرف واحد: >معاً أو يُْمِكن دمجهما  واحد  

level: aste . ُمْستوى 
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ْحليل ات التَّ ي. أكثر مستويهَْيَكلالتَّنظيم الإلى بُعد  رئيسي في  لإلشارةِ  في اللِسانيَّاتِ  ٌح عامٌ ُمْصطَلَ 

 ْصوات، والقَواِعد، والدَّالالت، ولكن كثيراً ما يتم  تَْمييزِعْلم األَ الُمعتَرف بها على نِطاق واسع هي 

وتيَّات عن  ُمنفَِصلة  اتٌ والبنية ، فهي ُمستوي دَّاللة، والتَْشكيلِ ِعْلم الْصوات، والُمْفَردات من ِعْلم األَ الصَّ

اِْشتِقاق  تَْمثيلة لُمْختَلَفالُمْستوى لإلشارة إلى األَْنواع ال يُْستَْخدمُ في القَواِعد. في اللَغِويَّات التَّْوليديَّة، 

 طحيَّة .الَعميقة والسَّ  تَْمثيلات الستويتَْمييز مُ  الُجْملَة. على َسبيِل الِمثاِل، يتم  

 الفِئات عند ُمْستوى الِصفر أو الَكلِمة وعلى ُمْستوى الِعباَرة.  تَْحليلُ  ، يتم  X-barفي نَظريَّة 

ات؛ مثالً ها مستويرمي اللَغِوّي على أنَّ التََسْلُسل الهَ ة ضمن ُمْختَلَفيشار إلى الطبقات البِْنيَِويَّة ال

ات ة، والَكلِمة والمورفيم. مستوي: الِعبارَ قَواِعد النَْحِويّة هناك مستويات )أو رتب( في الُجْملَةداِخل ال

ها من   كلٌّ  زدَّاللة، يتميّ ِعْلم الْصوات، المورفولوجيا، التَْركيب اللَغِوّي، ِعْلم األَ الوصف اللَغِوّي، مثل 

ْرفيَّة، الخ(، وأَْنواع  حْ به من الوَ  خاصٍّ  بجرد   وتيَّات، الَمقاِطع الصَّ من القَواِعد  ُمَحّددة   دات )الصَّ

 واإِلْجراءات التَْحليليَّة.

ُمتََوس ط"، أو الُمْستوى النَْغمة َمْقطَع، على َسبيِل الِمثاِل، "َدَرَجة اِْرتِفاع النَْغمة لَكلِمة أو 

وت، علىتوي"مس  ". نبرات من الَسبيِل الِمثاِل، "ثالثة مستوي ات النَْغمة األربعة"، أو َدَرَجة اِْرتِفاع الصَّ

الُمْستوى غالباً لإلشارة إلى َطريقة التَْعبير  يُْستَْخدمُ واألبحاث اللَغِويَّة ااِلْجتِماعيَّة،  في األساليبِ 

سمي"، "الُمْستوى األوضاع ااِلْجتِماعيَّة، على َسبيِل الِمثاِل. "الُمْستوى الرَ  لنَْوع   تهاناسبمُ  بحسب مدى

َشكلي )على َسبيِل  ات األُْسلوبيَّة في نِطاق  من هذه المستوي ز العديدُ الحميم". في بَْعض األحيان، يتميَّ 

 ضة"، "التداوليَّة"(."، "العارِ مَّدةجالِمثاِل "المُ 

leveling: astekirin . تَْسويَّة 

ل التي كانت في األَْشكا أنَّ  َحيثُ إلى الضياع التدريجي للتَْمييز اللَغِوّي، ب يُشيرُ في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، 

 قَليلإلى ت يُشيرُ لهجات لِعْلم الح في ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ . مثالً ُمتطابقةً تصبح  األصل ُمتَناقِضة

للقوى ااِلْجتِماعيَّة )مثل وسائل اإلعالم( التي تؤث ر على الناس  ااِلْختاِلفات بين اللهجات اإلقليميَّة كنَتيجة  

 .لةُمماثِ  حد ث بطَريقة  للتَّ 

levels of adequacy: astên pisporiyê .  ِةفايُمْستويات الك  

الطَبيعيَّة. هناك ثالثة لتقييم األوصاف النَْحِويّة للُغات  N.Chomsky تشومسكي رهالذي طوَّ  الِمْعيارُ 

لقَواِعد ل ة الرصدِ وكفاية تَْوضيحيَّة. تصُف كفاي ة وصفيَّة،زة: كفاية الُمالَحظة، وكفايتِميَّ ت مُ استويمُ 

اً ناسبة وصفيَّ النَْحِويّة مُ  القَواِعدَ  ل. إنَّ وكامِ  َصحيح ض البيانات اللَغِويَّة األساسيَّة بَشكل  النَْحِويّة التي تعرِ 

استيفاء  إذا كانت تمث ل الَحَدس والكفاءة )الكفاءة ُمقابِل األداء( للُمتََحد ث بشأن انتظام اللَُغة وقَواِعدها. يتم  

ِويَّة التي ل مع الَوصف النَْحِوّي وفقاً للنَظريَّة اللغَ لة للُمالَءَمة التَْوضيحيَّة إذا تمَّ التعامُ بات الشامِ تطل  المُ 
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د القَواِعد العالميَّة، ويدعم أيضاً نَظريَّة اِْكتِساب اللَُغة. توف   لذي يُْمِكن من ا األساسَ  هذه النَظريَّةُ  رُ تحد 

 أكثر ُمالَءَمة من ِعدَّة قَواِعد النحو المناسبة.خالله اِْختيار قَواِعد لَغِويَّة 

level-skipping: hilperkîna astê .  ْتوىتَخطي الُمس  

البِناء النَْحِوّي، عند َحْذف  َعمليَّةلإلشارة إلى  tagmemicفي القَواِعد اللَغِويَّة  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ُمباِشرة في ُمْستوى الحجم في بِناء   رمي لوظائفَ الهَ  تَبة واحدة في التََسْلُسلِ رْ من مَ  الُمْستوى. فهو َوْحَدةٌ 

 أعاله.تبتين على األقل من الرُ  واحد  

lexeme: peyve . ُمْفَردة . ُمْعَجمة 

 بَشكل   اً " أيضlexemeح "ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ . من الُمْعَجم أساسيَّةٌ  تَْجريديَّةٌ  َوْحَدةٌ الُمْعَجميَّة،  الةُ الدَّ  الَوْحَدةُ 

يَْستَْخدمه بَْعُض  حٌ ُمْصطَلَ " للدَّاللة على َوْحَدة ُمْعَجميَّة أو ُعْنُصر من الُمْفَردات. فهو wordُمراِدف لـ "

األصلي لها هو  زة في الن ظام الدَّاللّي للَُغة. كان الدافعُ ين لإلشارة إلى الحد  األدنى من الَوْحَدة الُمِميَّ اللَغِوي

وتيَّة والنَْحِويّة والُمعْ ات اإلمالئيَّة/ستويح الَكلِمة، الذي يُطبَّق على المُ ُمْصطَلَ  الحد  من غموضِ  َجميَّة، الصَّ

 لكسيم اِْفتِراض ُمْفَردات اللَُغة. وهكذا يتم   مناقشةِ  ياقِ ثر ُمالَءَمة لاِلْستِخدام في سح أكُمْصطَلَ ولوضع 

lexeme  شرب نَْحِويّة مثل:جلس،رات التَغيَّ ات من المُ َمْجموعالكَوْحَدة تَْجريديَّة تقوم على مثل هذه... 

lexical access: gihîştina ferhengî . الوصوُل الُمْعَجمي 

ل الُمعالَجة لمراحِ  بمعنى كلمة(. في اللِسانيَّات النَّْفسيَّة واللِسانيَّات الَعَصبيَّة، هو تََسْلُسلٌ  léxis)إغريقية  

المؤث رة في الوصول  لُ العوامِ  مدى اِْستِْعمال الَكلِمات في الُمْعَجم. تشملُ  شرحِ  التي يجب أن تُفترضَ 

ياق اللَغِوّي الذي تظهر فيه الَكلِمة. فِئةالُمْعَجمي لتواتر الَكلِمات، وعمر ال ، ونََمط اإلجهاد، وكذلك الس 

العثور  لصعوبات الوصول الُمْعَجمي "مشاكِ  تُسمَّىفي ِدراسات فقدان القدرة على الَكالم، عادة ما 

 على الَكلِمات".

lexical array: rêza ferhengî . ةٌ ُمْعَجميَّةَمْجموع  

ة من جميع الَعناِصر الُمْعَجميَّة في الُجْملَة التي َمْجموعالحد  األدنى،  بَرناَمجفي اإلصدارات الالحقة من 

 بناؤها.  سيتم  

lexical category: liqê ferhengî . ُمْعَجميَّة فِئة  

( على الجانب N ،Adj ،V ،Artتوجد رموز الفِئات هذه )جوانب القَواِعد التَّْوليديَّة ل في أُنموَذج  

فَة.... إلى أَْنواعِ  األيسر من الُمْعَجم لإلشارةِ   الُمْشتَقات من الفِْعل أو ااِلْسم أو الص 

lexical decomposition: hilweşîndina ferhengî(peyvî) .  ََحل ٌل )تَّفُكٌك( ُمْعَجميت  



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
352 
 

بات الخاّصة بالَوصف الدَّاللّي خاّص على الُمَسب   تَْطبيق اإِلْجراء بَشكل   يَّة، يتم  دَّالالت التَّْوليدِعْلم الفي 

ُمْعَجميَّة من خالل استخالصها بجردها من أْصَغر التَْعبيرات األساسيَّة، والتي على أساس  لوحدات  

 الُمْعَجميَّة. يُْمِكن تَْطبيقها في مناهج أخرى، ألنَّ دات حْ ل للوَ الَمْعنى الكامِ  لُ البنية النَْحِويّة الداِخليَّة يتَشكَّ 

 ليَّة.ض إال مع َمْفهوم التكامُ ل ال يتعارَ حل  َمْبدأ التَّ 

lexical density: zexmiya ferhengî . َكثافةٌ ُمْعَجميَّة 

، لصعوبِة النَّ  الُمْعَجميَّة، هو ِمْقياسٌ  اإِلْحصائيَّة والِدراساتِ  في اللِسانيَّاتِ  باِْستِخدام نسبة عدد ص 

 ه عن طَريقِ حسابُ  ّص. يتم  ( إلى العدد اإلجمالي لَكلِمات النَّ )أَْنواع الَكلِمات ص  ة في النَّ ُمْختَلَفالَكلِمات ال

 . لتُعطَي النَتيجة كنسبة  222ة على العدد اإلجمالي للَكلِمات وضربها في ُمْختَلَفقسمة عدد الَكلِمات ال

 ( يزيد من صعوبِة النّص.TTRة )أي أعلى ُمْختَلَفعدد الَكلِمات ال ياَدةَ ز هو أنَّ  مئويَّة. ااِلْفتِراض

lexical diffusion: (weşandne)belavkirina ferhengî . اِْنتِشاٌر ُمْعَجمي 

)من خالل تَْعميمات شبه  اً في بضع َكلِمات  ثم ينتشر تباع تغيير سليم يَْحُدث أيّ  يقوم علىفرضيَّةٌ 

 الَكلِماِت الَمعنيَّة. مشابهة( لكل  

lexical entry: ketina ferhengî . َمْدَخٌل ُمْعَجمي 

األَْشكاِل الُمْعَجميَّة في الُمْعَجم كُمَخطَّطات الَشَجرة التي تتكّون من َعناِصر  تَْمثيلفي القَواِعد النَْحِويّة، 

ْرفيَّة، و دَّالليَّة. يختلف الغرضُ  لإلطار  اً ُمْعَجميَّة وفقمن اإلدخاالت ال والُمْحتَوى والَشكلُ  َصوتيَّة، وصَّ

ةيَّة الُمْعَجميَّة النَْحِوّي والنَّظَري الُمَعيّن: على َسبيِل الِمثاِل، في الفرض ضرورة في التَْمييز بين  ثَمَّ

 الَمْدَخالت الُمْعَجميَّة البَسيطة والُمَعقَّدة.

lexical field: zeviya ferhengî . َحقٌل ُمْعَجمي 

طّورها عدٌد من الباحثين في ثاُلثينيَّات من القرن العشرين، شرينيَّات والفي العِ هذه النَظريَّة رت تبلوَّ 

ة من َمْجموعها ". تُعّرف الحقول الدَّالليَّة بأنَّ  Nida"، ونيدا  Trierألمانيَّة، وأمريكا، أهمهم: "ترير 

مات الُمْرتَبِطة ببَْعضها الَكلِمات التي ترتبط دَّاللتها ضمن َمْفهوم ُمَحّدد. فتقوم هذه النَظريَّة بجمع الَكلِ 

على الحيوانات، وَحقل الَكلِمات  يجمعها؛ من ذلك، َحقل الَكلِمات التي تدل   عام  ع تحت لَْفظ  وضالليّاً، وتُ دَ 

التي تدل  على األثاث، وَحقل األلوان، أو القرابة، وغيرها. أو أي قطاع من المادة اللَغِويَّة يعب ر عن 

ل، فالَكلِمة ال تتحّدد قيمتها الدَّالليَّة في َمجال ُمَعيّن من الحياة أو الحضارة أو االختصاص. فمبدؤها التَّقابُ 

د بالن ْسبِة إلى موقعها داِخل الَمجال الدَّاللّي. من خالل َعالقَاتها بالَكلِمات األخرى ها تتحدَّ نفسها، لكنَّ 

 داِخل الَحقل الُمْعَجمي. 

lexical field theory: dîmaneya zeviyên ferhengî .  الدَّالليَّةنَظريَّةُ الحقوِل  
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إليها كن ظام من الشَّبكات  يُنظَر لَُغة   دَّاللة لإلشارة إلى ُمْفَرداتِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

نَظريَّة الحقول الدَّالليَّة )نَظريَّة الَمجال(  تطورتة. للَعناِصر الُمْستَقِلّ  الُمْعَجميَّة الُمترابِطة، وليس كجرد  

(، وفي وقت 2682-2764في أوروبا في ثاُلثينيَّات القرن العشرين )ال سيما من قِبَل جوست ترير )

ُل تُحلَّ ل اللون، القرابة(، والَمفاهيميَّة )مث ُل الحقولُ صَّ تُف((. 2671-2766و فايسغربر )الحق يوهان لي

َشبَكة الَعالقَات  َحيثُ ة لهذه الحقول من ُمْختَلَفميَّة الُمْستَْخدمة لإلشارة إلى الس مات الالَعناِصر الُمْعجَ 

ُل هذه الَشبَكةُ البنيةَ الُمْعَجميَّة للَحقل الدَّاللّي )أو "الُمْعَجمى"(.   الحّسيَّة. تَُشك 

الَموضوع،  َحيثُ س جالت من إلى تَْصنيف ال يُشيرُ ، Hallidayan لهاليدي ( في َمجال اللَغِويَّات0)

 على َسبيِل الِمثاِل. "حقول" الكيمياء والدين واإلعالن.

الميدانيَّة( في اللِسانيَّات التي  ِدراسةح العمل الميداني )أو الُمْصطَلَ الَمْعنى الُمعتاد ل اً أيض يُْستَْخدمُ ( 3)

 إلى إِْجراءات الحصول على البيانات اللَغِويَّة من الُمخبِرين، والسيما في بيئتهم المنزليَّة. تُشيرُ 

ها على أنَّ  ،ْوزيعهاتَ  َحيثُ ل الوحدات اللَغِويَّة من الَحقل إلى تَْحلي يُشيرُ ، tagmemics( في َحقل 4)

 )أَْشكالها الُمتباينة(.تختلُف عن وضعها كُجزيئات )مواد ُمنفَِصلة جسدياً( أو َموجات 

lexical formative: şêweyê ferhengî . تَْركيبةٌ ُمْعَجميَّة 

ُل في القَواِعد النَحْ  الليَّة للُمْعَجم، والتي ُدِمَجت في البنية الَعميقة عن طَريق قَواِعد ِويّة أْصَغر َوْحَدة دَ تَشك 

والَعدد. الصيغ الُمْعَجميَّة تتِصل  َزَمنتمث ُل فِئات مثل الالتي الُمْعَجم. تختلُف عن األَْشكال النَْحِويّة، 

نات التَْحويليَّة والتَْفسيريَّة.  بتَْطبيق الُمَكو 

Lexical-Functional Grammar(LFG):rêzimana ferhengî–peywerî. قَواِعٌد ُمْعَجميَّةَوظيفيَّة 

ن التَْركيُب وتُؤخذ الوظائُف النَْحِويّةُ على أنَّ  اً،الُمْعَجم َمْرَكزيَّ  يكون فيها دورُ  لَغِويّةٌ  نَظريَّةٌ  ها بِدائيَّة. يتكوَّ

(، والتي تمث ُل َعالقَات نَْحِويّة f-structure( وبنية َوظيفيَّة )c-sالنَْحِوّي لُجْملَة من بنية تأسيسيَّة )

ره  فِئةالتَّْوليد من  نَظريَّةُ  طحيَّة.سَ  في نِهايَة  R.Kaplanو  J. Bresnanقَواِعد النحو التَّْوحيدي طوَّ

فَة أشمل للنَظريَّة 2682  (. 2670َمْوجودة عند بريسنان )ال، تأَثَراً بالقَواِعد العالئقيَّة. وهناك ص 

( َمْعنى كبيراً على الَعالقَات النَْحِويّة مثل الَموضوع LFGتُعل ق القَواِعُد اللَغِويَّة المعنويَّة )

الشاملة  النَْحِويّةِ  من الوظائفِ  صغيرة   فِئةاألجسام غير الُمباِشرة، وتضمينها في والَموضوع الُمباِشر و

 .LFG)مع األدوار النَْحِويّة األخرى، مثل ُمساِعد(. هذه الوظائف النَْحِويّة هي الَمفاهيم البدائيَّة في 

الت في القَواِعد العديد من القَواِعد النَْحِويّة التي وصفتها  هي أنَّ  LFGنقطة االنطالق في  التََّحو 

 ها في الُمْعَجم. تَْمثيلالتَْحويليَّة، هي ذات طَبيعة ُمْعَجميَّة، وبالتالي يُْمِكن 
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البنية التأسيسيَّة والبنية النَْحِوّي،  تَْمثيلمستويين من البين  LFGالَشكليَّة النَْحِويّة لـ  زُ تميّ 

الِعباَرة المشروحة. بدون شروح، )أي معادالت  هَْيَكلقَواِعد  عإنشاؤها بالتوازي م الَوظيفيَّة، والتي يتم  

ُل البنية الَوظيفيَّة(، فإنَّ ُمِميّ  ياق، والتي توَ هذه القَواِعد هي قَواعِ  زة تَشك  َمحليَّة  اً د أشجارل  د خاليَة من الس 

 . X-barها محكومة بإصدار من نَظريَّة ذات رموز ذريَّة. إنَّ 

، والسيما في عمليَّات تَْحسين األداء والتي تعمل الهياكل بثالثة قيود عالميَّةفي يجب أن ت

مة في البنية الَوظيفيَّة قد ال تمتلك سوى قيمة سِ  كلَّ  د الَوظيفي على أنَّ َمْبدأ التفر   )أ( ينص   ات.رشحَّ كمُ 

عندما يحتوي على  اً محليَّ  يكتملُ الَوظيفي  هَْيَكلال َمْبدأ االستيفاء الَوظيفي على أنَّ  واحدة. )ب( ينص  

ك الَوظيفي َمْبدأ التماسُ  جميع الهيئات الخاضعة لحكم الوظائف النَْحِويّة التي يَحكمها الُمْسنَد. )ج( ينص  

 الوظائف النَْحِويّة القابلة للتحكيم ألَثَرِ  جميعُ  الَوظيفي، تخضعُ  هَْيَكلالتحتيَّة لل البنيةِ  ه في كل  على أنَّ 

 البنية التحتيَّة. 

lexical insertion (rule): têxistina ferhengî (rêz) . (قاِعدةإدخاٌل ُمْعَجمي)  

، الخ( في البنيِة الَعميقة N ،Adj ،Vفي النَظريَّة القياسيَّة الُموسَّعة للقَواِعد التَْحويليَّة، اِْستِْبدال رموز )

ليها تَْحقيق الِسْلِسلَة النهائيَّة من ااِلْشتِقاق التي تعمل ع . يتم  مع صيغ ُمْعَجميَّة )أي َكلِمات( من الُمْعَجم

الت الُمحايدة دَ  ً التََّحو   ، من خالل قَواِعد اإلدراج الُمْعَجمي. الليّا

lexical meaning vs grammatical meaning:  

    wateya ferhengî û wateya rêzmanî . ي والَمْعنى النَْحِوّي عجمالَمْعنى المُ     

تدوينه فى ُمْعَجم أو قاموس، يُْمِكن تَْحليله مع  الَمْعنى الذى تمَّ  جانبَ  أنَّ  يقصد بهالَمْعنى الُمْعَجمى 

ل. الَمْعنى الكامِ اللغوي ( لينتج الَمْعنى "َدَرَجة"ال، والُمقاَرنة الَزَمنالَعناِصر النَْحِويّة للَمْعنى )مثل 

ن من  ُمْغلَقة  فِئةعلى  رُ الَمْعنى النَْحِوّي يقتصِ  َمْفتوحة من الَعناِصر، في حين أنَّ  فِئةالُمْعَجمي عادة يتكوَّ

ه إليه في القاموس على أنَّ  يُْمِكن أن يُشارَ  " مثالً،لألغنياء" ي. وهكذا، فإن الَمْعنى الُمْعَجممن الَعناِصر

أكثر ثراًء، وهذا  الليَّة النَْحِويّة ]+[ ستؤدي إلى أن تكونَ الخاّصيَّة الدَ  أنَّ روة"، في حين "امتالك الث

 التَْمييز بين هذين النَْوعين ليس واضحاً دائماً.إنَّ "وجود المزيد من الثروة."  اً ْقريبيعني تَ 

lexical modernization: nûkirina ferhengî . التَّْحديُث اللَغِوّي 

قة باللَُغة على الُمْستوى القومي فحسب، بل الُمتعلَّ  األنشطةِ  ةِ َمْجموعخطيط اللَغِوّي بالتَّ  َمْفهومُ  قُ ال يتعلَّ 

حات الفنيَّة عالمياً، التي ُمْصطَلَ ْوحيد الميَّة أو الدوليَّة مثل: جهود تَ يشمل أيضاً الجهود ذات الصبغة العال

ة بتنظي  م التجارة وتطوير البَْحث العلمي. تبذلها الُمنَظَّمات العالميَّة الُمختصَّ

lexical noun phrase: têkela nave ferhengî . ِعباَرةٌ اِْسميَّةٌ ُمْعَجميَّة 
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وتّي الذي  في القَواِعِد النَْحِويِّة لإلشارة إلى نَْوع   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  من الِعباَرة ااِلْسميَّة ذات الُمْحتَوى الصَّ

ْبط.   له أهميَّة خاّصة في نَظريَِّة الرَّ

lexical phonology: dengzaniya ferhengî .  ُْصواِت الُمْعَجميَّةاألَ  ِعْلم  

لى إ إطار واحد. يستند هذا النهجُ ْصوات تَْجميَع القَواِعِد المورفولوجيَّة والفنيَّة في ِعْلم األَ يتم  في نَظريَّةُ 

الَعناِصر  فِئة تَْحديدْصوات يعمل مع قَواِعد تَْشكيِل الَكلِمات بطَريقة دوريَّة لِعْلم األَ كثيراً من  فكرة أنَّ 

ره ِعْلم األَ الُمْعَجميَّة في اللَُغة. هذا المنهج في   وغيره. P. Kiparskyْصوات طوَّ

lexical phrase: lêkela ferhengî . ِعباَرةٌ ُمْعَجميَّة 

مبني حول رأس الُمْعَجم، كما  هَْيَكللتكوين  الربط العاِملينَظريَِّة الِعباَراِت الُمعتَرف بها في  نَْوٌع من

 مع الِعباَرة الَوظيفيَّة. ذلك. يتناقض VPو  NPهو الحال في 

lexical representation language: zimanê nûneriya ferhengî . الُمْعَجميَّة تَْمثيللَُغةُ ال  

ويميُّز العمليَّات الُمْعَجميَّة المنهجيَّة.  أساسيَّة   ُمْعَجميَّة   َمْدَخالت   تَْمثيلدَّاللة لِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ  أُنموَذجٌ 

كيفيَّة َدْمجها  تَْحديدلُمَميّزات، وا هَْيَكل تَُمثَّلُ يُستخَدم َمْفهوم "األَْنواع" في بِناء الَمْدَخالت الُمْعَجميَّة، التي 

عن طَريق القَواِعد النَْحِويّة، أو القيود على أَْنواع الُجَمل الفِْعليَّة. تُنَظَُّم األَْنواُع في التََسْلُسل الهَرمي 

 الَمفاهيمي كإطار َشبكي.

lexical solidarities: piştgiriya ferhengî .  ُُن الُمْعَجميالتََّضام  

للدَّاللة على الَعالقَات الُمتَجانِسة للَمْعنى بين الَعناِصر  Coseriu ((1967 كوسريو ٌح صاغهُمْصطَلَ 

الَعالقَات الدَّالليَّة في  ِدراسةاللَغِويَّة على النقيض من القيوِد المفروضة على ااِلْستِخدام. يتم  تتبع 

  البِناءات. 

lexical storage: embarkirina ferhengî . ُن الُمْعَجميَّةتَْخزي   

في اللِسانيَّاِت النَّْفسيَِّة لطَريقة حفِظ الَكلِمات وإتاحتها لاِلْستِخدام من قِبَل الدماغ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

أثناء إنتاج اللَُغة وفهمها. هو ُجْزٌء من نَظريَّة ُمعالَجة اللَُغة. في ث نائيَّة اللَُغة، على َسبيِل الِمثاِل، توجد 

ت َعْقلِيّة فرديَّة أم تَْمثيالك نتَُخزَّ لَُغة،  ة حول ما إذا كانت الَكلِمات الُمقابِلة في كل  ُمْختَلَفات نظر وجه

 ُمْزَدِوجة.

lexical verb: lêkêrê ferhengî . الفِْعُل الُمْعَجمي 

دث أو الحالَة؛ وهذا يختلف في القَواِعد للدَّاللة على الفِْعل الذي يعب ُر عن الفِْعل أو الح يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 . قواِعدظام الفِْعل الُمساِعد، الذي يعب ُر عن المعاني والعن نِ 
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lexicalist vs transformationalist hypothesis:  

 grîmana ferhengî ber grîmana guhertinê . ُمْعَجميَّة ُمقابِل الفرضيَّة التَْحويليَّةالفرضيَّة ال  

لوصف عمليَّات تكوين الَكلِمات والُجَمل في إطار القَواِعد التَّْوليديَّة. في الَشكل  ةٌ ُمْختَلَفاستراتيجيَّاٌت 

تكوين الَكلِمات  (، على اِْفتِراض أنَّ 2682المورفولوجي، يعمل الَمْوقِف التَْحويلي، وفقاً لتشومسكي )

ق األمر بالتِْكرار. عالوة على ذلك، يُْمِكن التنبؤ لة بقدر ما يتعلَّ تاج الُجَمل تُظهر َخصائِص ُمماثِ وإن

 بالعديد من الَخصائِص التَْركيبيَّة للَكلِمات الُمَعقَّدة على أساس معادالتها األساسيَّة. 

ن التَْركيبي لَّ كانت النَظريَّة التَّْوليديَّة التَْحويليَّة تتأ ن الفونولوجي والُمَكو  ف من ثالثة أَْقسام: الُمَكو 

ن الفونولوجي يقوم بتخصيص كل   ن الدَّاللّي. الُمَكو  ، انطالقاً من لَْفظ خاصٍّ  بنُْطق   لَغِويٍّ  تَْركيب   والُمَكو 

ى شامل، انطالقاً من الدَّالالت بَمْعن تَْركيب   ن الدَّاللّي يقوم بتخصيص كل  لى حدة. الُمَكوّ مورفيم ع كل  

لف بها هذه المورفيمات. الُمَكّون التَْركيبي: هو فه وتبعاً للطَريقة التي تأتالفرديَّة للمورفيمات التي تؤل  

ف الُمَكّون قين اللذين هما تَْفسيريان. ويتألَّ نين السابِ دي األساسي، فخالف بذلك الُمَكوّ ن التَّْوليالُمَكوّ 

ة َمْجموعن األساسي: يحتوي على ُمَكّونين: الُمَكّون األساسي والُمَكّون التَْحويلي. الُمَكوِ  التَْركيبي من

منها في  كلّ  ،إلى الَشكل الذي تتالحق فيه الَكلِمات تُشيرُ قَواِعد بِناء اللَُغة، أو قَواِعد إعادة الِكتابَة التي 

 ُعْنُصر   كل   لُ ة التَْحويالت التي يُبَد  َمْجموعتوي على ْحويلي: يحن التَّ . الُمَكوَّ موقعها في البنية الَعميقة

ميَّة، وإلى تعجبيَّة، وتوكيد، منها ُعْنُصراً آخر. التَْحويل يكون بتَْحويل الُجْملَة التَّْقريريَّة إلى اِْستِْفها

اريَّة. اميَّة أو اِْختيبصفات، منها: إما أن تكون التَْحويالت إلز التَْحويالتُ  تتسمُ نفي، ومبني للَمْجهول.... و

 دوريَّة أو غير دوريَّة. وقد تكون التَْحويالت

تشبهها الَمقصود بالقَواِعد التَْحويليَّة، تَْحويل الُجْملَة انطالقاً من البنية الَعميقة إلى  ُجْملَة أخرى 

وذلك عن طَريق: الَحْذف، أو التعويض، أو التَْوسيع، أو  بالرغم من تباين تراكيبها. في الَمْعنى،

ياَدة أو إعادة التَْرتيب أو التقديم. مثل: يبدو أن كلفة الحياة مرتفعة، تبدو كلفة الحياة  ااِلْختِصار أو الز 

 مرتفعة، كلفة الحياة مرتفعة ...

 Aronoffو  Jackendoff((1975 احتفظ كلٌّ منالَمْوقِف التَْحويلي، بينما  Lees((1960ل مثَّ 

  Hoekstra قدَّم في نظريَّات بِناء الُجْملَة الحديثة. اً الجدل أيض ف الُمْعَجمي. يستمر  بالَمْوقِ  1976))

 ة عن تطوير هذه الفرضيَّات.لمحات عامَّ  تقديمَ  ، وآخرون(2672)

lexicalization: ferhengî . الَمْعَجمة 

ً أو ة للَُغة وتقوم بشرحها، وترت ب اُمْختَلَفالُمْفَردات واألََدوات ال خزينةُ اللُغات تَضمُ  لمواد إما هجائيّا

ة، من ُمْعَجم ُمْختَلَفصات الحات التخص  ُمْصطَلَ  وهناك ُمْعَجمات تخصصيَّة تضم   ،اً َموضوعيَّ 

 من معاجم. ْلَسفة أو القانون وغيرهاحات الكيمياء أو الطب أو الفَ ُمْصطَلَ حات الفيزياء أو ُمْعَجم لُمْصطَلَ ل
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lexicography: ferhengsazî . (الِصناعةُ الُمْعَجميَّة ) الُمْعَجميَّة 

ل الجانب التَْطبيقي للجوانب النَظريَّة لعلوم الُمْعَجم. باعتماد الَمباِدئ قسم من اللِسانيَّات التَْطبيقيَّة، يمث  

َمعاِجم بقَواِعدها النَظريَّة ِعْلم اللى مناهج إلتخّصص اِْستِْناداً للهجة أو االالزمة لتوثيق ُمْفَردات اللَُغة أو ا

ات َمْعلُوموموادها الخاّصة، من خالل إِْتباع مناهج وطرائق ُمَعيّنة في جمع المواد وشرحها، وتقديم ال

بُنيتها، وطُُرق نُْطقها، ووظائفها، وتأصيلها، واِْشتِقاقها، واِْستِْعماالتها، ومعانيها،  َحيثُ عنها من 

دة،  وشواهدها وتَْرتيبها وموقعها من الَكالم . َوفقاً لنَْوع الُمْعَجم الُمعتمد، من ُمْعَجمات أُحاِديّة أو ُمتََعد 

 ... ، وغيرهايَّة، أو مترادفاتتخّصصة، وتَاِريخيَّة أو وصفيَّة أو ِمْعيارة  أومُ عامَّ 

lexicology: ferhengzanî . ُمْعَجم(ِعْلم الالُمفردات ) ِدراسة  

عن  ختلفالشاملة لُمْفَردات اللَُغة )بما في ذلك تَاِريخها(. ي ِدراسةدَّاللة للِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

االلِسانيَّات التَْطبيقيَّة.  أقساموهي قسم من الُمْعَجميَّة التي تعني صناعة الُمْعَجمات،  المفردات  ِدراسة أمَّ

راتها بنيتها اللغوية وتطوّ  َحيثُ من الناحيَّة النظريَّة، من  ُمْفَردات اللَُغة فييبحُث  اللة فهوأو الدَّ 

 . راتها ومعانيها وغير ذلكوتغيّ 

lexicon: ferhengok . (ُمَعيِجم)َوْحَدة ُمْعَجميَّة 

ح ُمراِدف للُمْفَردات. يُْمِكن النَّظَر ُمْصطَلَ بمعنى كتاب أو كلمات(. ال lexiconة اإلغريقيّ )التينية من  

بة بحسب من الَمْدَخالت الُمْعَجميَّة. وهو قائمةٌ من الَكلِمات الُمَرتَّ  ةٌ َمْجموعه إلى القاموس على أنَّ 

صيَّة لَمجال حات  تخص  ُمْصطَلَ من  قائمة، أو ةالتَْرتيب األبجدي أو بحسِب الَموضوعات للَُغة أو للَهج

في القَواِعد النَْحِويّة الُمْعَجميَّة وقَواِعد اللَُغة. وصار له َمكانة خاّصة  اً م محوريَّ ُمَعيّن. أصبح دور الُمْعجَ 

ن الذي يحتوي على كافَّ  يُشيرُ ه أنَّ  َحيثُ في قَواِعد اللَُغة التَّْوليديَّة،  قة ات الُمتعل  َمْعلُومة الإلى الُمَكو 

ْرفيَّة ونَْحِويّة هَْيَكلبالَخصائِص ال يَّة للَعناِصر الُمْعَجميَّة في اللَُغة، أي مواصفاتها اللَغِويَّة من َصوتيَّة وصَّ

رة تمَّ  ودَّالليَّة. في عة؛ على ياَغة هذه الَخصائِص كميزات، ووضعها بين أقواس ُمربّ ت صالنَماِذج الُمتَأَخ 

ن، يُْمِكن أن ترتبطَ الرموُز لهذا الُمَكوّ اً [، إلخ. وفقNالَكلِمة ااِلْسم ]+  فِئةُن مهام الِمثاِل، تتضمَّ َسبيِل 

 الطرفيَّة في عالمات الِعباَرة ُمباِشرةً بالِمْعيار من خالل اِْستِخدام التَْحويالت الُمْعَجميَّة .

lexicon optimization: çêtirkirina ferhengê .   الُمْعَجم تَْحسينُ 

اِْختيار  في أنظمِة اللوحة، ويتم   باإلنتاج الفِْعلي. تبحثُ  قُ خوارزميَّة نَظريَّة تقيّم نَماِذج الَمْدَخالت بما يتعلَّ 

 َزْوج من الَمْدَخالت والَمْخَرجات الذين يتلّقون أقلَّ عدد  من ااِلْنتهاكات.

lexicostatistics: jimare (statistîke) ferehengî . إِْحصائيَّاٌت ُمْعَجميَّة 

( تُحاول من خاللها إِْجراء ُمقاَرنات كميَّة بين glottchronologyتقنيَّةٌ تُْستَْخدم في علم غلوتنولوجي )

ُم الَوصفَ لُغات ذات الصِ من الُمْفَردات اللَغِويَّة في ات َمْجموعت التََّغي ر داِخل ُمَعدَّال مّي الكَ  لة. فيقد 
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ة. يتم  جمُع البيانات الُمْعَجميَّة ُمْختَلَفلَُغة ُمَعيّنة، ومن تِْكرار الَخصائِص األُْسلوبيَّة للنُصوص اللُمْفَردات 

 عن طَريق ُمعالَجة البيانات.

lexis: peyvok .  ُفردات )ُمْفرداتيَّة(التَْحليُل اللَْفظي للم  

 نصٍّ  في المستخدمة وأحياناً المفردات للغة، اإلجمالية المفردات لتعيين لغةِعْلم ال في يستخدم حٌ ُمْصطَلَ 

ة ُمتنّوعة َمْجموعبَشكل  علني في  يُْستَْخدمُ  و في اللَغِويَّات لإلشارة إلى الُمْفَردات اللَغِويَّة، يُْستَْخدمُ معين. 

. هو lexemeُمْعَجمي  ها ُعْنُصرٌ يشار عادة إلى َوْحَدة من الُمْفَردات على أنَّ من الِعباَرات التِقنيَّة. 

من الَمْدَخالت  ة  َمْجموعالَعناِصر في الُمْعَجم ك تُدَرجُ في القَواِعد النَْحِويّة:  خاصٍّ  بَشكل   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ظام الُمْعَجم. يُْمِكن نِ  الُمْعَجميَّة في لَُغة هي بنية ُمْعَجميَّة أو الُمْعَجميَّة. الطَريقة التي تُنظَُّم بها الَعناِصرَ 

ُمْعَجم في أو  يُمْعَجم َشبَكة التناقضات في َحقل   تَْحديدة من الَعناِصر الُمْستَْخدمة لَمْجموعتسميَّة  اً أيض

 مات  من الَعناِصر التي تتشارك في سِ  ُمَحّددةٌ  اتٌ َمْجموعتُعَرف . ( أللوان واألقارب...)مثل الطهي وا

الُمْعَجميَّة. يُطلق على غياب الُمْعَجم في َمكان بِْنيَِوّي ُمَعيّن في ات َمْجموعُمَعيّنة بال الليَّة  أو دَ  رسميَّة  

، االبنة)على َسبيِل الِمثاِل: األخ ضد األخت، االبن ضد  "الفجوة الُمْعَجميَّة" اِْسمَ  ،َحقل ُمْعَجم لَغِوّي ما

 عجميَّة .مُ  مادة   تضادات في كل  تتناظر بالضرورة المُ ال إلخ، لكن قد 

االنتقاء "ة من الُمْفَردات الُمْعَجميَّة باِْسم َمْجموعالمتَباَدل الذي يحُكُم توافقاً ل لقيدُ يُعَرف ا

كة المُ  ي"،الُمْعَجم كة(. الكثافة الُمْعَجميَّة )على َسبيِل الِمثاِل، األَْسماء الُمتََحر  توافقة مع األفعال الُمتََحر 

، باِْستِخدام لصعوبة النَّ  هي ِمْقياسٌ  إلى العدد اإلجمالي  ،ة "أَْنواع الَكلِمات"ُمْختَلَفنسبة عدد الَكلِمات الص 

إدخال  للَكلِمات "الرموز الُمِميَّزة للَكلِمة": "النَْوع / نسبة الرمز الُمَميّز". في القَواِعد النَْحِويّة، يتم  

ُمْعَجميَّة أو  اِْستِْبدال   َعمليَّةاسطة التراكيب النَْحِويّة بو منُمَعيّنة  ُمَعيّنة في أماِكنَ  فردات معجميّةمُ 

اِْستِخدام قَواِعد اإلدراج الُمْعَجمي. تُستخَدم قَواِعد التِْكرار الُمْعَجميَّة لتبَسيط من خالل ُمْعَجمي،  تَْحويل  

ميزات التَْصنيف  تَْحديدل "َحْذف"المواصفات الَمْدَخالت الُمْعَجميَّة، على َسبيِل الِمثاِل. عن طَريق 

ـ ب يُسمَّىما بالنَماِذج التَّْوليديَّة  ف بَْعضُ على أساس ميزات أخرى. يُعرَ  بهي يُْمِكن التنبؤ ذالفَْرعي ال

 الَكلِمات عن ة من القَواِعد الُمْعَجميَّة التي تنظ م تَْشكيلَ َمْجموعها بز الُمْعَجميَّة"، التي تتميَّ الفرضيَّة "

 ة التَْحويالت النَْحِويّة. َمْجموع طريق

liaison: têkêlî . girêk . الَوْصل 

ْصوات لإلشارة إلى نَْوع  واحد  ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (. أو الربط )فرنسية بمعنى االت صال 

وت في نِهايَة الَكلِمة إذا لم يظهر الَمْقطَع التالي. إنّها ِسمة  َحيثُ من ااِلْنتِقال بين األَْصوات،  يُْدَخل الصَّ

ك.  c’estبارزة في الفرنسيَّة، على َسبيِل الِمثاِل. تُنْطق الَكلِمة األخيرة من   عندما يتبعها حرٌف ُمتََحر 

. هناك عّدة التصالة من اُمْختَلَفب ربط أجزاء المسرحية بأنواع مبدأ درامي يتطلَّ في األدب هو 

ةأنواع من الشخصيات،  المشهد بعد مغادرة  شخصية تدخل. وشخصية متبقية من المشهد السابق ثَمَّ
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في وقت تظهر شخصية مختبئة و .ن تفسير . وشخصية صاخبة تبحث عوالعكس بالعكس شخص آخر،

 .الحق

licensing: mule . lîsansê  .  َّْرخيصالت  

 أن يكونَ  رخيصُ التَّ  ْصوات األوتوماتيكي على تَْحليِل الَمْقطَع. يشترطِعْلم األَ ح في ُمْصطَلَ يُستخَدم هذا ال

. extrasyllabicجميع الشرائح ُجْزءاً من َوْحَدة أعلى ُمْستوى )َمْقطَع لَفْظي(، وإال فهو مقطٌع إضافي 

ُم الترخيص الت لقائي الكاِمل وِجهَة نظر مفادها أنَّ  رخيص، الحاِكمة هي جهاٌت تَ  داتحْ بَْعض الوَ  يقد 

وتيَّة )للمقاِطع الذاتيَّة َمْجموعص لوالتي ترخ   (. عقدة الَمْقطَع autosegmentsة من الَخصائِص الصَّ

صات ثَّانِويَّة. يجب وبَْعض مورفيمات الَكلِمة النهائيَّة هي مرخَّ  codaص األساسي؛ عقدة هي المرخ  

ة في هذا الُمْستوى. توى الَكلِمة؛ ستُْحَذُف الَعناِصر غير المُ المواد الذاتيَّة على ُمسْ  ترخيص كل   رخصَّ

 ْصوات ونَظريَّة المثاليَّة.ِعْلم األَ كما يُستخدم َمْفهوم الترخيص في نَماِذج أخرى غير َخطيَّة في 

ligature: pêçanê . bend . ضماد الَرْبط .   

واحد منها. من ذلك في اللغة  ُمْستَقِل   ألسباب جماليَّة( إذ يُشتق  أُنموَذج   اً َدْمُج حرفين أو أكثر )غالب

 ياَدة َمخزون الحروف.وِف الُمَركَّبة هو أحد طُُرق ز" . تَْشكيُل الحرoeالفرنسيَّة "

light verb: lêkerê sivik . الفِْعُل الَخفيف 

يحتاج إلى تكملة لكي يعمل  َحيثُ غير ُمَحّدد ب ح يصف الفِْعل الذي له َمْعنىُمْصطَلَ في القَواِعد، هو 

 بفعاليَّة كالمْسنَد. 

line spectrum: sîyê rêz(hêl) .  َْيُف الَخطط  

وتيَّة الدَّوريَّة. يظهر الطَّْيف العريض ْحليِل الطَّْيفي لألَْصوات أو الصوائِت، أي المَ نَتيجةُ التَّ  وجات الصَّ

 طَّْيفي للضوضاء.الُمَخطَّط الَعموديَّة ُمنتظمة على النقيض من  لنِطاق خطوط  

linear correspondence axiom:aşkera lihevhatina rêzikî(hêlî).  َالَخطيَّ  وافُقديهيَّة التَّ ب  

طي باعتبارها بدائيَّة ظام الخَ ة، إذ يتم  التخلي عن فكرة النِ بنية الِعبارَ لديهيَّات في بِناء ُجْملَة من البَ 

 التَْرتيب الَخطيّ  اشتقاق(، واقترح بََدالً من ذلك، 2644نَْحِويّة؛ هذا ما اقترحه ريتشارد كاين )مواليد 

 . B ،Aلة غير المتماثِ  Bغير ُمتماثِل: عندما تسبق األوامر  cمن أمر 

linear grammar: rêzimana rêzikî . قَواِعٌد َخطيَّة 

الجوانب الخطيَّة أو غير  من القَواِعد التي تصفُ  في اللِسانيَّات الحاسوبيَّة لنَْوع   ْخدمُ يُْستَ ٌح ُمْصطَلَ 

 ؛ المعروف أيضاً باِْسم القَواِعد العاديَّة. إذا كان الرمز غير ُمْطلََق فهو الرمزُ فحسب لرميَّة للسالسِ الهَ 
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الَمْوجود في أقصى اليسار على الجانب األيمن من القاِعدة، والقَواِعد هي قاِعدة نَْحِويّة يساريَّة؛ إذا كان 

ة. على َسبيِل الِمثاِل، القَواِعد النَْحِويّة اليمنى لها قَواِعد َصحيحفي أقصى اليمين، فهو قَواِعد نَْحِويّة 

 .A ⇒ aB ،B ⇒ bاألُنموَذج 

linearity: rêziketî . الَخطيًّة 

إلى التَْرتيب األُحاِدّي البُعد والتَْرتيب الَزَمني للَعناِصر اللَغِويَّة  تُشيرُ خاّصيَّة من اللُغات الطَبيعيَّة، ( 2)

 في أثناء ااِلت صال.

أُحاِدّي األبعاد للَعناِصر أو  الُمَميّز للَُغة كتََسْلُسل   تَْمثيلفي اللَغِويَّات لوصف ال يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0) 

م بهذا التَْرتيب في بِناء تََسْلُسل، وااللتزام الصارِ اله باإلمكان تَْرتيب القَواِعد في القَواِعد. يُفتَرض أنَّ 

بة على ة ُمَرتَّ َمْجموعبة من القَواِعد أو ة غير ُمَرتَّ َمْجموعااِلْشتِقاقات بدون أي فقدان للعموميَّة )ُمقاَرنة ب

مكن الَخطي يجعل من المُ  التَْرتيبَ  زعم أنَّ ثاِل، تَْطبيق ُمتَزاِمن(. كما يعلى َسبيِل المِ )، ُمْختَلَفدأ َمبْ 

 لة.ياَغة العمليَّات النَْحِويّة التي ال يُْمِكن التَْعبير عنها بعموميَّة كامِ ص

من األصوات  ُمَعيّن   بتََسْلُسل   لَصوت   كل  تواجد   تنظيمي، إذ يرتبطُ  ْصوات، الخطيَّة َمْبدأٌ ِعْلم األَ ( في 3)

 )الحّد األدنى، َصوت واحد(. 

linear precedence rule (LP rule): rêza pêşîna rêzik (rêza LP).  

ة للهندسة التراكميَّة هناك نَْوع من القاِعدة في القَواِعد العامّ . (PLقاِعدةُ األَْسبقيَّة الخطيَّة )قاِعدة 

 ُمْختَلَفع قَواِعد الهَيمنة الفَوريَّة وم، تترافق Yيجب أن تسبق  X أنَّ  تَْحديد، مع X <Yلألُنموَذج 

 ِعباَرة.الد عالمات ل  توَ  LPة، إنَّ قَواِعد الَمباِدئ العامَّ 

linear prediction: pêşniyaza rêzikî . التَّنَبوُء الَخطّي 

 ةخطيّ  كدالة المنفصل الوقت إلشارة المستقبلية القيم تقدير يتم َحيثُ  رياضيةٌ  عمليةٌ  هو الخطيّ  نبؤالتَ 

 الخطي التنبئي تَْشفيربال الخطي التنبؤ يُسمَّى ما غالباً  الرقمية، اإلشارات معالجة في .السابقة للعينات

(LPC )المرشح ةنظريّ  من ةفرعيّ  ةَمْجموع اعتباره بالتالي ويمكن . 

ف على الَكالم لتقنيَّةٌ تُْستَْخدم في تَْركيب الَكالم  وتيَّة بطَريقة   تَْمثيلوالتعر   قادرة   الَمْعِرفة الصَّ

فُ (، LPCع الَخطي )ل التَوق  على الُمعالَجة الحاسوبيَّة. في تخليق معامِ  الَكالم من خالل  إشارةُ  تُعرَّ

. ثم الَزَمني الماضيّ ن قيم الَمجال ة من المعامالت )الُمتنبِئات(، التي تحاول التنبؤ باإلشارة مَمْجموع

األصداء في القناة  اإلشارة. يستند هذا النهُج على تَْحليلِ  لطَْيف تَْمثيلتاج تُستخَدم هذه المعامالت إلن

وتيَّة، ومن ثمَّ   رة )على الرغم من أنَّ المواقِع الُمتَّطَوّ  تَْحديدلى في قدرته ع خاصٍّ  فيد بَشكل  فهو مُ  الصَّ

ة. مما ينتج توليفات ذات جودة عالينمذجة بدقة(،  األَْصوات التي تنطوي على َخصائِص ضوضاء أقلّ 

وتيَّات.في التَّ  متزايد   هذه التقنيَّةُ شائِعةٌ بَشكل    ْحليل الطَّْيفي داِخل الصَّ
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lingua franca: zimanê hevpare(hawbeş) . لَُغةٌ ُمْشتََركة 

في  اً ، وغالبفي اللسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2ة(. بمعنى اللغة الفرنسيّ ة ة من الالتينيّ )إيطاليّ  

ات من َمْجموعل الروتيني بين ة تُْستَْخدم لتمكين التواصُ ُمساِعد َكالم اليومي، لإلشارة إلى لَُغة  ال

. اللَُغة interlingua اللغة البينيَّةأحياناً ب تُسمَّىة؛ كما ُمْختَلَفأصليَّة  األشخاص الذين يتحدثون لُغات  

لُغات أخرى على  تُستخَدمُ اإلنجليزيَّة هي اللَُغة الُمْشتََركة األكثر ُشيوعاً في العالم، تليها الفرنسيَّة. ولكن 

غرب رة من كبيفي  أَْجزاء  َركةنِطاق واسع. على َسبيِل الِمثاِل، اللَُغة السواحليَّة هي اللَُغة الُمْشتَ 

 .(الهوسا)ياإفريق

( أقدم لَُغة ُمبسَّطة، لَُغة التجارة في الساحل الشرقي للبحر األبيض الُمتََوس ط والتي تستند إلى 0

البروفنسال )األوكيتانيَّة( واإليطاليَّة تضم َعناِصر لَغِويّة من اليونانيَّة والعربيَّة. نشأت "لينغوا فرانكا" 

حتى القرن  جرى ذلكشرق ويمنة ااِلْقتِصاديَّة الفينيسيَّة والجينوفيَّة في بالد المَ األصليَّة خالل فَْتَرة الهَ 

 التاسع عشر. 

ثين باللُغات األولى  يُْستَْخدمُ ة، ظام اكتساب لغة ثانيح العام لنِ ُمْصطَلَ ( ال3 كوسيلة اِت صال بين الُمتََحد 

ثاِل، الالتينيَّة )في العصور الوسطى( والعربيَّة )كلَُغة زة(، على َسبيِل المِ ة )أو اللهجات المتِميّ ُمْختَلَفال

اً أو اصطناعيَّاً نشأت من ِعدَّة لُغات )االسبرانتو، اإلسالم العالميَّة(، وكذلك اللُغات الُمختلطة طَبيعيّ 

koiné َّاللغة البينيَّة طة،، مبس interlingua.) 

lingual: zimanî . لِساني 

وتّي ألَْصوات الَكالم، مشيرْصنيف الأحياناً في التَّ  يُْستَْخدمُ عام  حٌ ُمْصطَلَ  إلى َصوت مصنَْوع  اً صَّ

 باللِسان. 

كبادئة في تَْعريف َمْخَرج النُْطق )على َسبيِل الِمثاِل  اً أحيان linguoح ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ 

"linguolabial ،" ُيكون اللِسان على اِت صال بالشفتين . َحيث 

linguist: zimannaskar .  ّلَغِوي 

رض، ما يُستشهد باللَغِوّي لهذا الغَ  اً ِرس لَموضوع اللِسانيَّات. غالبمامُ الأو  لباِحثالطَبيعي ل حُ ُمْصطَلَ ال

 . صون في مجال اللسانيَّاتتخصّ اللغة المُ  ُعلماءيُطلق على لكن ال 

linguistic: zimanî . لَُغِويَّة . لِسانيَّة 

فَة من اللَُغة، كما في ُجَمل مثل "الفَْلَسفة ( صِ 2ب غموضه: يُْمِكن أن يكون )بحذر بَسب يُستحَدمُ  حٌ ُمْصطَلَ 

إلى نهج   يُشيرُ  َحيثُ فَة من اللَغِويَّات، ( صِ 0قليَّة اللَغِويَّة"، أو )اللَغِويَّة"، و"المهارة اللَغِويَّة" و "األ

 .باَرات مثل "الَحَدس اللَغِوّي"في عِ ، و"التَْحليل اللَغِوّي"في ز بالعلميَّة لهذا الَموضوع، كما يتميّ 
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linguistic area: devera(serge) zimên . َمْنِطقة لَُغِويّة 

، أو ترتبط بها اً ما أن تكون غير ُمْرتَبِطة جينيَّ ة من اللُغات القريبة ُجْغرافيّاً، وهي إَمْجموعَمْنِطقة فيها 

ب التي تساعد الُمتَباَدل )ااِلت صال باللَُغة(، من عالمات التقارُ  تَأثيرأساس ال، والتي تظهر على اً هامشيَّ 

/ أو اللُغات المتِصلة جاورة األخرى ي عن لغات المناطق المُ هَْيَكلمدى التقارب، االختالف ال تَْحديدعلى 

 .اً بها وراثيَّ 

linguistic atlas: erdkifşara(karta) zimên .  ّأطلس لَغِوي 

 لهجات.الَّ  ُمْختَلَفل لَغِويّةٌ  رائطٌ خَ 

linguistic awareness: hişmendiya zimanî .  ّالَوعي اللَغِوي 

التَْعبيرات اللَغِويَّة، يعد   عنأو القدرة على إصدار األحكام اللَغِويَّة  اللغويَّة،الَمْعِرفة  يعنيالوعي  اللَغِوّي 

اً لل د التَْحويليَّة، بقدر ما يُْمِكن اعتبار هذا الحدس اللَغِوّي تَْعبيراً عن في القَواعِ  ِدراسةذلك َمجاالً مهمَّ

الُمتعل قة بالقَواِعد  األحكامَ  ْحقيقات في اللسانيَّات النَّْفسيَّة أنَّ الكفاءة األساسيَّة. ومع ذلك، أظهرت التَّ 

بنفس القدر بعوامل األداء مثل األنشطة يُْمِكن أن تتأَثَر من األداء اللَغِوّي،  النَْحِويّة للُجَمل هي نَْوعٌ 

 اللَغِويَّة األخرى.

linguistic context: çarçoveya zimanî . ياُق اللَغِوّي  الس 

َكلِمات  أخرى، مما يكسبها َمْعنى خاّصاً وظام الُجْملَة، ُمتجاورة اِْستِْعمال الَكلِمة داِخل نِ  هو حصيلةُ 

ياق اللَغِوّي يوض   ُمَحّدداً. إذ أنَّ  ف أو ِمْقياساً لبيان الترادُ  يُْستَْخدمُ كثيراً من الَعالقَات الدَّالليَّة عندما  حُ الس 

 مه الُمْعَجم عامٌّ ااِلْشتِراك اللَْفظي أو العموم أو الخصوص أو الفروق، ونحو ذلك. فالَمْعنى الذي يقد  

د، بينما الَمْعنى الذي يقد   د أو مه وُمتََعد  ياق هو َمْعنى ُمَعيّن له ُحدود واضحة وُمَحّددة غير قابلة للتََعد  الس 

ياق لُمْشتََرك اللَْفظي، ترُد في سااِلْشتِراك أو التَّْعميم. فَكلِمة "عين" هي من ا دة، والس  ياقات لَغِويّة ُمتََعد 

 من ْمِكن أن يتحدََّد معناها الَمقصود إاّل )عين( لها معان  ِعدَّة، ال يُ  فكلمةد َمْعنى واحداً. هو الذي يحد  

ياق. عين الطفل: ة: أي النبع. هذا عين العدو: أي جاسوس. أي الباصرة. في الجبل عين جاري خالل الس 

 هذا الرجل عين القبيلة: أي السيَّد.

linguistic criticism: rexneyê zimanî .  ّنَْقٌد لَغِوي 

ظام اللَغِوّي)الحقول تقييُم َخصائِص النِ وتقييُم المعايير اللَغِويَّة، وْسلوب، ُن نقُد األُ يتضمَّ ، تقييم اللَُغة

سياسة اللَُغة، فالنقد الصحفي للَُغة  الُمْعَجميَّة(، نقُد اللَُغة العلميَّة بالنسبة إلى معاييَر َوظيفيَّة وهو أساسُ 

م في اللَُغة.   هو في األساس تهميش عن كيفيَّة اِْستِخدام اللَُغة كأداة للتحك 

linguistic determinism: diyarkera zimanî . الَحْتميَّةُ اللَغِويَّة 
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والتي جات الهوبي، هَ على أساس بحثه في لBLWhorf ((1897-1941 وورف وضعها فرضيَّةٌ 

ثين بها، فال ينظر إلى اللَُغة على أنَّ تدَّعي أنَّ كلَّ لَُغة  فرديَّة  تحد د التَّ  ها صّور، والخبرة، وعمل الُمتََحد 

ُد الفِكر الفَردي، فترى ها تَشك  ل فحسب، بل أنَّ للتواصُ  وسيلةٌ  ل "الظاِهرة الخلفيَّة" الالواعيَّة التي تحد 

د الفكر، وليس الَعْكس بأنَّ  التي هي اللَُغةَ  هذه الفرضيَّة أنَّ  د اللَُغة، الفكرَ  تحد  ة طَبيعال إلى اإلضافةفب يحد 

أيضاً، أي أنَّ اللغة ليس وسيلة للتواصل فحسب، بل هي فكر  الفكر سُ تَعكْ  ةَ اللُغ أنّ ، إال  للغة ليَّةواصُ التَّ 

 أيضاً.

linguistic norms: pîvanên zimanî .  ّالِعْرُف)الِمعياُر( اللَغِوي 

ُد أَْشكال التفاعُ ااِلْجتِماعيَّ  التَوقعاتُ  ظام اللَغِوّي. القَواِعد ب داِخل ُحدود النِ ناسل اللَغِوّي المُ ة، التي تحد 

األساسيَّة لاِلت صال )َمباِدئ الحوار والمقبوليَّة والشموليَّة( وفي حاالت خاّصة  الشروطَ  اللَغِويَّة تحكمُ 

القَواِعُد  تُشيرُ اِْختيار الَكلِمات، وتعقيد الُجَمل، والنُْطق. : مثل ،لوسائل اللَغِويَّة وتنظيمهاتحد  من اِْختيار ا

مثل: أَْنواع النُصوص العاّمة / الخاّصة، الَكالم  الوضعيَّةُ إلى الُمالَءَمِة الَوظيفيَِّة والمواضيعيَّة )من

الَكالم في األدوار والمؤسسات ااِلْجتِماعيَّة، وفَقَاً للُعمر، وأدوار الِجْنسين،  َصحيحالشَّفَوي / الَخطي(، لت

ثين، أو  ق  إلى توافُ  اً منيَّ اللَغِويَّة إما ضُ  القَواِعدُ ضمن أمور أخرى. تستند  دُ تُ في آراء الُمتََحد  صراحة  حدَّ

 ترسيمَ  ق البِْنيَِوّي، والغرض. إنَّ داول، والعمر، والتوافُ الشرعيَّة عليها من خالل معايير مثل التَّ  وتُضفى

القَواِعد اللَغِويَّة  وجودَ  القَواِعد اللَغِويَّة وقَواِعد الن ظام اللَغِوّي أمٌر صعٌب من الناحيَّة المنهجيَّة، ألنَّ 

  من خالل ااِلْستِخدام.يُْمِكن اِْستِْنباطه إاّل منيَّة ال الضَ 

linguistic standardization: pîvankirina zimanî .  َُغِويّ تَْقييٌس ل  

اِْختيار  يتم  )الُمنَظَّمة الدوليَّة للتَّْوحيد القياسي(.  ISOْوحيدها، التي تسيطر عليها حات وتَ ُمْصطَلَ ال إنشاءُ 

َدة، مثل الَمدى الذي يُْمِكن به تنظيم ال وتَْشكيلها وفَقاً لقَواِعدَ ْوحيدها، حات، وتَ ُمْصطَلَ ال ح، ُمْصطَلَ ُمَوحَّ

 والدافع المورفولوجي، والنُْطق، واإليجاز.

linguistic theory:  dîmaneya zimanî . النَظريَّةُ اللَغِويَّة 

ُم النَظريَّة اللَغِويَّة نَماِذَج لوصف  لنَظريَّةِ ل فرضيَّةٌ هي  العاّمة للوصِف اللَغِوّي للُغاِت الطَبيعيَّة. تُصم 

، والقَواِعد، هَْيَكلالَخصائِص النَْحِويّة العاّمة لجميع اللُغاِت الطَبيعيَّة؛ فيُنظَر إلى األصل، والَوظيفة، وال

وغيرها من الجوانب  اللَغِويَّة والنَّْفسيَّة وااِلْجتِماعيَّة، هات التغيير في األنظمة اللَغِويَّة من النواحيوتوج  

لة في هذا الَمْعنى عند كلٍّ شامِ  لَغِويّة   ُمقاَربات لنَظريَّة   ثَمَّةياق  مبني على أسس  بَديهيَّة. ووضعها في س

 . Bartsch and Vennemann ((1982، و  Lieb((1977من 

linguistically significant generalization:  

     gelemperiya zimaniyê girîng e . التَْعميُم اللَغِوّي الكبير 
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ْحليلّي الذي يؤَمُل أن إلى نَْوِع البياِن التَّ  لإلشارةِ  النَْحِويّةِ  في القَواِعدِ  خاصٍّ  بَشكل   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

الُجَمل النَْحِويّة للَُغة فحسب، بل للقيام بذلك  ْوليد كل  تليس  من القَواِعد . الهََدفُ ره التَْحليُل النَْحِويّ يوف  

ة من قِبَل الناطقين األصليين بطَريقة اِْقتِصاديَّة وعاّمة. أنَّ بالتَْعبير عن تلك الَعالقَات  بطَريقة يتم   ها ُمهمَّ

الت في التَّ  أحدُ  ذلككان  به القَواِعد النَْحِويّة  رُ ذي تعب  المدى ال ْحليِل اللَغِوّي. إنَّ األسباِب إلدخال التََّحو 

 عن التَْعميمات ذات األهميَّة اللَغِويَّة حول اللَُغة سيكون أحَد مقاييس كفايَة القَواِعد النَْحِويّة.

linguistic historiography: dîroksaziya zimanî .  َِريُخ اللَغِويّ أالت  

التفكير في اللَُغة  أصول من خالل لَموضوعتتبع اباللَُغة.  ِدراسةاللِسانيَّات و ِريخ األفكار فيأتَ  ِدراسة

من العصور الكالسيكيَّة، باِْستِخدام مصادر يونانيَّة ورومانيَّة وهنديَّة وعربيَّة ومصادر أخرى، مروراً 

مدارس الفكر في العصور الوسطى وظهور حسابات "تَقليديَّة" للنُْطق، والَّهَجاء، والنحو  ُمْختَلَفب

 عاِجم وااِلْستِخدام، وصوالً إلى السوابق في وجهات النَّظَر العلميَّة والَشعبيَّة الحاليَّة للُغات.والمَ 

linguistic pedagogic : perwerda zimanan  َّلغوية .ربيَّة ال  الت  

ها للناطقين ولغيِر الناطقين بها، من خالل  يبحث في تَْطبيقات تدريس اللَُغة من أجل تَْعليمها وتعلم 

مها، د في حل  ُمَشكالِت تَْعليم اللُغات وتعل  التَْعليميَّة التي تساعِ –وضع القَواِعد التربويَّة َعمليَّة

جة. والبَْحث في الوسائل الَمنهجيَّة لتقنيَّات الُمتََدر  يَّة ومراحل تَْعليمها ة التَْعليموبتوجيه إعداد المادّ 

 قِراءةتَْعليم اللُغات وتعلّمها، كمناهج التدريس وطرائق ااِلْختبارات لتطوير المهارات األربع من 

 وِكتابَة وُمحاَدثة وَسماع. 

linguistics: zimannasî . zanstî ziman .  . لَُغةِعْلم الالل سانيَّات  

الفروع الرئيسية للغويات هي: . َموضوعه نَظريَّة اللَُغة ومناهج البَْحث فيها لَُغة )اللِسانيَّات(ِعْلم ال إنَّ 

 .)القواعد والتنظيم(والنحو )الصرفيات(لي، التشكصوات(ِعْلم األ)، الصوتيات(داللةِعْلم ال)كلماتِعْلم ال

ليل هذه البنية إلى َعناِصرها، وتَْفسيرها، وكيفيَّة تَحْ لة في بنية اللَُغة ووصفها وضع نَظريَّة شامِ  هدفه

َن ُجَمالً لتؤدّ تتألَّ  تُدرس هذه ة. ُمْختَلَفي الدَّالالت الف بنيتها دائماً من أَْصوات تنتظم في َكلِمات فتكو 

، )كالمنهج الُمقاَرن ةُمْختَلَفَوفق مناهج لِسانيَّة عة، و فق طرائَق ووسائَل علميَّة ُمتنَوَّ الظواهر اللَغِويَّة وَ 

من خالل الُمقاَرنة بين المنهج الُمقاَرن)والتَاِريخي والوصفي والبِْنيَِوّي والَوظيفي والتَّْوليدي وغيرها(. 

ر ت ِدراسةيخي) بة إلى األسر اللَغِويَّة الواحدة، وَدَرَجة القرابة بينها(، والمنهج التَارِ نتمياللُغات المُ  طَو 

ْرفياً ونَْحِويّاً ودن َصوتاللُغات عبر الَزمَ  الليّاً(، والمنهج الوصفي) بوصف اللُغات وتبيان القَوانين يّاً وصَّ

 ِدراسةبنية اللُغات وتنظيمها الداِخلي(، والمنهج الَوظيفي)ب ِدراسةالتي تحكمها(، والمنهج البِْنيَِوّي )ب

األنساق اللَغِويَّة للَكالم في  ِدراسةياقي)بالتواصل(، والمنهج الس   َعمليَّةوظائف الَعناِصر اللَغِويَّة في 

ياقات التواصليَّة ال  تَّْوليد اللَُغة واِْستِْعمالها وتطويرها(.  َعمليَّة ِدراسةة(. والتَّْوليديَّة)بُمْختَلَفالس 
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، واللِسانيَّات  oretical linguisticsاللِسانيَّات إلى قسمين، هما: اللِسانيَّات النَظريَّة  تقسمُ 

ْصوات ِعْلم األَ ة، كُمْختَلَف. اللِسانيَّات النَظريَّة تعنى بالظواهر اللَغِويَّة ال applied linguisticsالتَْطبيقيَّة

د التخصّ  اللِسانيَّات التَْطبيقيَّة َحقلٌ إنَّ دَّاللة. ِعْلم النحو وِعْلم الْرف وصَّ ِعْلم الو ُد ُمتََعد  صات، تحد 

م حلوالً لم لة بمشاكل الحياة الواقِعيَّة. أبرز أَْقسامها: اللِسانيَّات َشكالت لَغِويّة لها صِ وتتحّرى وتقد 

حات، وصناعة الُمْعَجمات، ُمْصطَلَ ااِلْجتِماعيَّة واللِسانيَّات النَّْفسيَّة، والتخطيط اللَغِوّي، صناعة ال

 واللِسانيَّات الحاسوبيَّة.....

linking: girêdane . pêwendî . َرْبط 

وت الذي يتم  ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  دات اللَغِويَّة، لتسهيل حْ إدخاله بين الوَ  ْصوات لإلشارة إلى الصَّ

، كما هو الحال عندما َعمليَّةالمثال األكثر ُشيوعاً لهذه ال rالنُْطق. في اللَُغة اإلنجليزيَّة، يعتبر ااِلْرتِباط 

 قَْبَل الصائِت. (  car : سيارة) تُنطَقُ 

linking morpheme: morfîma girêdanê .  ٌرفّي  َرْبط صَّ  

نين وبالتالي تخلق  الَعناِصر المورفولوجيَّة )عادة ما تكون صوائِت أو صواِمت( التي تحدث بين ُمَكو 

من الَمقاِطع التََشُعبيَّة، أكثرها ُشيوعاً التي  قَليل اللَُغة اإلنجليزيَّة على عدد   تَْحتَويُمَركَّبات واِْشتِقاقات. 

 .(sتُشتَق  من حالَة الُملكيَّة )

LIPOC: LIPOC .  

في القَواِعد ف به اللَُغة"، وهو اِت جاه لَغِوّي ُمعترَ  َحيثُ من  ل الُمْستَقِلّ اِْختِصار للـ "الن ظام الُمفضَّ 

نات بِناء على تعقيدها الَمْقطَعي. اً الَوظيفيَّة، َوفق  لذلك تَُرتَُّب الُمَكو 

linking vowel: dengdare girêdan .وائِتصَ   الَربط  

باألَْسماء واألفعال لتَْمييز فِئات جذعيَّة )ساق َصوتيَّة(، وفي بَْعض اللُغات،  الصوائتربطُ َوظيفة 

وتيَّة )  مورفيمات(.اللتوصيل الَمقاِطع الصَّ

liquid: herrikandin . مائِع . سائِل  

حروف البين الحروف األَْنفجاريَّة والحروف ااِلْحتِكاكيَّة ٌح في تَْصنيف أَْصوات الَكالم. ُمْصطَلَ 

يجد له َمْخَرجاً آخر. من  هَواءَعمود ال  أنّ اً إاّل تامَّ  طرفا النُْطق اِْلتِقاءً فيها يلتقي  ،( (Liquidsسائلةال

 .)ل، ن، ر : (هذه األَْصوات

LISP: LISP .  
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برمجة َوظيفيَّة لُمعالَجة الَرمز القائِم لَغِويّاً على حساب  للَُغة الُمعالَجة القائمة، وهي لَُغةُ  اِْختِصارٌ 

التفاُضل والتكاُمل لالمبدا التي وضعت نفسها على لَُغة البرمجة القياسيَّة في اللَغِويَّات الحاسوبيَّة 

 والذكاء ااِلْصِطناعي.

literacy:kêrhatina xwendinê. xwêndewarî.twanay nûsîn uxwêndnewe. األُميَّة َمْحو 

  

ات كفاءة ستويالحد  األدنى من مُ  تَْحديدمحو األميَّة الَوظيفيَّة في األربعينيَّات، في محاولة ل َمْفهومُ  أُدِخل

اً للدول والِكتابَة هََدفاً رئيسيَّ  قِراءة/ الِكتابَة في الُمْجتََمع، مثل القدرة على ِكتابَة ااِلْسم. يعد  تَْعليم ال قِراءةال

كبير، يعتمد ذلك ُجْزئيَّاً على  ت األميَّة بين الدول بَشكل  ُمَعدَّالالصناعيَّة ذات التَْعليم العالمي. تتباين 

والِكتابَة لدى األفراد،  قِراءةها. هناك مَشكلة صعوبة قياس مدى َمْعِرفة الديدتَحْ كيفيَّة قياسها وكيفيَّة 

ُمَعقَّدة. أدَّت حمالت محو األميَّة الَوطَنيَّة في العديد من البلدان إلى رفع ُمْستوى الوعي  ها مسألةٌ ألنَّ 

بمعناه األوسع،  يُْستَْخدمُ ميَّة" ح "محو األُمْصطَلَ بدأت في ااِلْرتِفاع ببطء. أصبح  المعاييرَ  العام، كما أنَّ 

 مشيراً إلى القدرة على فهم الَمجال التقني أو الثقافي، كما هو الحال في محو األميَّة الحاسوبيَّة.

literary language: zimanê wêjayî(edebî) . لَُغةٌ أدبيَّة  

( panregionalوُمتقل بَة ) ةكيَّة. لَُغة ُمبَسَّطة للغايفي األعمال األدبيَّة، اللَُغة الَمْكتوبة بََدالً من اللَُغة الَمحْ 

على َعْكس اللَُغة اليوميَّة، والعاِميَّة )الِخطاب العامي(. اللَُغة األدبيَّة تخضع لمعايير نَْحِويّة أقلَّ صرامة 

 وال تدَّعي األصالة والَمنفعة أو ااِلْقتِصاد أو الوضوح الدَّاللّي.

litotes: lêpirsîn .  َْحقيقت  

عب ُر عن عكس ما هو مقصود، من مثل: ما أذكى تصيغةٌ بالغيَّةٌ بمعنى بساطة(.  lītótēs)إغريقية  

مع يكون وعادةً ، ما يستخدم في الكالم اليومياً غالب ،عكس المبالغةفهو  ذاك الرجل)القصد أغبى(.

 نوايا مقتضبة أو ساخرة.

little: kêmî (hindik) . قَليل 

. وهو vp-shellاإلسقاط الخاِرجي في  ح الذي يصُف رأسَ ُمْصطَلَ الحد  األدنى، هو ال بَرناَمجفي 

األدوار الَمواضيعيَّة الخاِرجيَّة )مثل  أنَّ على الصغيرة  vد فرضيَّة . وتؤك  vَمْكتوب بالحرف السفلي 

 انِوي.ث كمسؤول  عال الخفيفة التي تعمل تعيينها ُمباِشرة بفعلها بل باألف ل( ال يتم  العامِ 

loan: deyn . اِْقتِراض 

أو لَهجة أخرى غير اللَُغة التي  ْستَْخدم بلَُغة  َوْحَدةٌ لَغِويّة )عادة ما تكون مادة ُمْعَجميَّة( التي أصبحت تُ 

ن أي ِعدَّة أَْنواع من عمليَّات ااِلْقتِراض، من مثل اِْستِعاَرة ُمْفَردات بَشكلها ومعناها بدو ثَمَّةنشأت فيها. 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
367 
 

ظام األَْصوات ر بَْعض األَْصوات للتكييف مع نتغيي تغيير، مثل: نيت، موبايل، بنك....، وقد يتم  

 .في اللغة العربيّة ة، من مثل: )تلفاز(تلقيَّ والتراكيب للَُغة المُ 

loan translation: wergerandina senedî (dehnkirin) . تَْرَجَمةٌ َحْرفيَّة 

ْعبير األجنبي إلى ُمقابِلها في لَُغة الهََدف. وقد تكون التَْرَجَمة تَْرَجَمة ُمْفَردة ألحد َعناِصر التَّ  َعمليَّة

 فضفاضة للَمْفهوم األجنبي.

loan word: deynkirina peyvê . اِْقتِراُض ُمْفَردة 

ً وتَْركيبيّ الهََدف)راض(، لتُدَمج باللَُغة اِْقتِباُس َكلِمات  من لَُغة إلى لَُغة أخرى )اِْقتِ  اً اً وقَواِعديّ َصوتيّا

 ( . مثل: تلفزيون يصبح تلفاز.اً وُمْعَجميَّ 

local: herêmî . nawçeyî .  ّالَمْحلي    

ل، قدَّمه نعوم تشومسكي )في جوانب من نَظريَّ  locusة )التينيّ   ة بمعنى َمكان(. نَْوٌع من التََّحو 

الواحدة: وبالتالي يُحدَُّد تطابُق  فِئةال ِسْلِسلَة فَْرعيَّة يسيطر عليها رمزُ ه في تَأثيرالتَْركيب(، ينحصر 

ن منها الِسْلِسلَة الِعباَرة للِسْلِسلَة، وليس بواسطة تََسْلُسل الرموز األوليَّة التي تتكوَّ  هَْيَكلالقاِعدة بواسطة 

ْصوات ِعْلم األَ قَواِعد الدَّورة التَْحويليَّة في فحسب. على َسبيِل الِمثاِل، تعتمُد الطَريقةُ التي تُطبَُّق بها 

فَة، وما إلى ذلك، في َسبيِل الِمثاِل. اِْسم، فعل، صِ على تعيين النبر على طَريقة تَْصنيف الُمعادالت، على 

 َشَجرة الِعباَرة.

local tree: dara herêmî(nawçeyî) . َشَجرةٌ َمْحليَّة 

عةِ  قدةِ من العُ  المحليَّةُ  الَشَجرةُ  فُ قدة تَْجِزئة واحدة فقط. تتألَّ من ُمَخطَّط َشَجرة مع عُ  ُجْزءٌ  وُعقد  الُمتفَر 

 االبنة.

localism: herêmî .  َْحليَّةم  

تَْعبيراُت الموقِع )في الَمكان والزمان( أكثر أساسيَّة للتَْحليل  ْحليِل اللَغِوّي يقترح أن تكونَ منهٌج في التَّ 

ة النَّظَر ة. من وِجهَ ها ُمْشتَقَّ النَْحِوّي أو الدَّاللّي من األَْنواع األخرى من التَْعبيرات التي يُنظَر إليها على أنَّ 

مات على سِ  تَْحتَويها أنَّ بوالوجود، ، والجانب، والملكيَّة َزَمنر ااِلْختاِلفات، مثل الالمحليَّة هذه، تُفسَّ 

 عمر. ةُ ة/ قطّ مواضيعيَّة كاِمنة، كما هو واضح في مثل هذه الَعالقَات، مثل : لدى عمر قطّ 

localist hypothesis: grîmana cîhî . الفَرضيَّةُ الَمْحليَّة 

إلى نََمط من  الُمْحتَوى، يستندُ  ْعبيراِت اللَغِويَّة، سواء أكان في الشَّكِل أمجميَع التَّ  فرضيَّةٌ ترى أنَّ 

 فِئة، يستند بََدالً من ذلك إلى الِصلة غير الُمكااً هذا النهج غير لَغِوّي نسبيَّ  تبريرَ  ْعبيراِت الَمكانيَّة. إنَّ التَّ 
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ةالقدرات الَمعرفيَّة. في جميع اللُغات  للتجربة الَمكانيَّة في تنميَّةِ  ة فيها، َصحيحَمجاالت تبدو النَظريَّة  ثَمَّ

(، ولكن ال يصح  المزرعةمؤقّت )في  مثل حروف الجر للَعالقَات الَمكانيَّة والتي تُْستَْخدم أيضاً بَشكل  

 الَعْكس.

locality: herêmî(nawçeyî) .  َّمْحلي 

إلى َمجال  طيَّة، لإلشارةِ النَماِذج غير الخَ  في بَْعضِ  السيماْصوات، وِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

وتيَّة تُطبَّ  القَواِعدَ  حليَّة على أنَّ الَمْنِطقة المَ  تَْطبيق القاِعدة. في إحدى الصياغات، ينص  شرطُ   علىُق الصَّ

ل على التعامُ  له قدرة بالَمكان ألنَّ  ْصوات غير الَخطيَّة يهتم  ِعْلم األَ رة في طبقة ُمَعيّنة. الَعناِصر الُمتجاوِ 

ُن الَمباِدئ غير الَخطيَّة قَواِعد المسافات وم الحررة )كما في تناغُ لمتجاوِ مع األَْجزاء غير ا ف(. تُمك 

 األَْجزاءَ  ، على الرغم من أنَّ تَْمثيلرة عند ُمْستوى ُمَعيّن من الالطويلة من العمل بين األَْجزاء الُمتجاوِ 

ة لُمتطلِبات إلى نَظريَّة عامَّ  النهجَ طَّورت نَظريَّةُ الَمكان هذا  ات.ستوييست ُمتجاِورة على جميع المُ ل

ُف من خالل شرط  السكون  وتّي. تُعرَّ َمحليَّة داِخل الالَعناِصر  ُب أن تكونَ محيط عالمي، والذي يتطلَّ  الصَّ

الُمْستوى )"َمْعلمة الجوار"، والتي تسمح بعد ذلك للقَواِعد بفرض قيود إضافيَّة على المسافة القصوى 

 .ة( فاُعلتَ بين القطّاعات المُ 

من الَمباِدئ النَْحِويّة التي تقيّد  ة  َمْجموعلإلشارة إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( في التَْركيب التَّْوليدي، 0)

 داِخل كَ ، يُْمِكن أن تتحرَّ فِئةك ت على نحو  َمحلي. على َسبيِل الِمثاِل، عندما تتحرَّ تَْمثيالااِلْشتِقاقات أو ال

 .اعلى مقُربة من سابِقاته مجاورةظهر ، تَمجال  ُمَعيّن فحسب

locative: herêmî(nawçeyî) .  َّمكانيّ  . َمْحلي 

الموقِع؛ مثالً في اللَُغة العربيَّة هناك صيغتا  تَْحديد( حالَة مورفولوجيَّة في بَْعض اللُغات تعمل على 2

 ة، مثل: َملَعب، َمسَرح، َمعِرض، َمحطَّة، َمطار، َمْدَرَسة ...(. لألفعال الثالثيَّ  "َمْفِعل وَمْفَعل")

 ح للدَّور الدَّاللّي، على َسبيِل الِمثاِل: جامعة، مسجد، شارع....  ُمْصطَلَ ( هناك أيضاً 0

لدَّاللة الموقِع من القَواِعد. مثالً ليس هناك قاِعدة مورفولوجيَّة في اللَُغة اإلنجليزيَّة ل تَْحديد( يُْمِكن 3 

 على حالَة َمْوِضعيَّة "َمكان"، بل تلجأ إلى اِْستِخدام حروف الجر بََدالً من ذلك. 

اإلنشاءات المحليَّة لها أهميَّة خاّصة في تطوير نَظريَّة لَغِويّة، وتَْفسير  ين أنَّ اللَغِوي يرى بَْعضُ  

 ح أيضاً وضعاً خاّصاً في حالَة القَواِعد.ُمْصطَلَ المواقِع األساسيَّة. ويُعطي ال تَْحديدق بخاّصيَّة َمفاهيم تتعلَّ 

locative clause: benda herêmî . ِعبارةٌ َمكانيَّة 

دال  تَعمل كظَْرف  لإلشارة إلى الَمكان، أو ااِلت جاه، أو النِطاق المساحي للحالَة  فِْقرةٌ تابِعةٌ ُمَحدَّدة بَشكل  

حة  هُب(.ذ، أينما، أين: )أينما تذهب أَحيثُ  للفعل. تُقدَُّم من خالل بَْعض الظروف الَمكانيَّة، مثل: الُمَوض 
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locus: cih . َمكان 

وتيَّة لِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  فَة َصوت الَكالم إلشارة إلى نقطة واضحة من أصل صِ ْصوات الصَّ

ُد الصوائِت ف ُمَعيّن   لَمكان   ي من النُْطق، كما هو معروض على الطَّْيفيَّة. تَنحاُز الُمعادالُت التي تحد 

الت،  على الصواِمت الُمجاورة لها؛ لصاِمت   اً اِت جاهات ُمِميَّزة، اعتماد واحد، هذه االنحناءات، أو التََّحو 

ااِلْفتِراضيَّة للَمنشأ والتي  الساِكن. وهذه النقطةُ  اِْفتِراضي لسكونِ  إلى نفِس ااِلت جاه، في نِطاق ترّدد   تُشيرُ 

 يُشار إليها باِْسم الموقِع )أو مساحة الَمكان( .

locution: axftin . أُْسلوُب الَكالم . قَْول 

 (، هو ُجْزٌء من كل  فعل  2690) بمعنى كالم(. في نَظريَِّة الفِْعل في ِخطاب أوستن locutio)التينية  

وتّي(، بإنتاج الَكلِمات وَسالِسل الَكلِمات في مُل على صيَشت ،َكالملل ياَغة األَْشكال اللَغِويَّة )الفِْعل الصَّ

 تَْرتيب نَْحِوّي ُمَعيّن، واإلشارة إلى األشياء و الحاالت في العالم عن طَريق اللَُغة. 

locutionary: lêgerîn . بَحث 

ل في نُْطق َكلِمة ذات َمْعنى. وتتناقض الم لإلشارة إلى الفِْعل الُمتمث  ح في نَظريَّة الكَ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ 

د  َحيثُ ح مع األفعال الالإراديَّة والتَّصعيديَّة، ُمْصطَلَ النقطة في هذا ال يكون أكثر انخراطاً من ُمَجرَّ

 ث".حد  "التَّ 

logical consequence: encamên lojikî . نَتيجةٌ َمْنِطقيَّة 

في الَمْنِطق الرسمي، غالباً ما يَتم  ُمواجهته في النَظريَِّة الدَّالليَّة، في الَعالقَة بين  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ة في حال كان هناك حجّ  qنَتيجةً َمْنِطقيَّةً للُمقترح  pة واِْستِْنتاجها. يعد  اقتراح َصحيحة الُمقد مات الحجّ 

تلك الحاالت التي تكون فيها  ح ليشملَ ُمْصطَلَ عند نهايته. غالباً ما يُفهم ال pعند بدايته، و  qة مع َصحيح

فيه َمْعنى الثوابت غير  بحكم َشكلها العام فحسب، وبالتالي تستثني األمثلة التي تلعبُ  ةً َصحيح ةُ الحجّ 

 الَمْنِطقيَّة دوراً حاِْسماً.

logical connective: pêwendîdariya lojikî .  َّةُ)الرابِطة( الَمْنِطقيَّةالَضام  

في حال كان )التكافؤ( يربط  ِطقيَّة مثل و، أو، ال، إذا ... في الَمْنِطق الَرسمي، يتم  تعيين الَعناِصر الَمنْ 

اً على قيمة الحقيقة للُجَمل الُجَمل االبتدائيَّة مع ااِلْفتِراضات الُمَعقَّدة التي تكون قيمة الحقيقة تعتمد َوظيفيَّ 

ةائيَّة. االبتد ط الَمْنِطقي ثنائي )ب( الترابُ  .واحد )النفي(  تَْمييز بين )أ( التوصيالت الَمْنِطقيَّة في َمكان   ثَمَّ

حين أوليين على األقل في اقتراح منها يربط بين ُمقترَ  الَمْرَكز )ااِلْقتِران، األَْنفصال، التَّضمين(، كلٌّ 

تعد  تَقليديَّة  قدَكلِمات ة َمْجموعبُق مع َكلِمات أو الَمْنِطقيَّة تتطا التراكيبَ  ُمَعقَّد. على الرغم من أنَّ  َجديد

ل َمْنِطقيَّة، أي اِت صاالت ااِلْرتِباطات بالَمْعنى اللَغِوّي عوامِ  ه ال يُْمِكن اعتبار كلّ  أنّ في اللَُغة اليوميَّة، إاّل 
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اً مع اِْستِخدامها في اللُغات يتوافق جزئيَّ  ذلك، فإن معناها الَمْنِطقي باإلضافة إلىَوظيفيَّة حقيقيَّة. 

 الطَبيعيَّة فحسب.

logical constant: cihdomdariya lojikî . ثُبوٌت َمْنِطقي 

في الَمْنِطق الرسمي، غالباً تتم  مواجهته في النَظريَّة الدَّالليَّة، لتلك الَعناِصر  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ هو 

لُعْضويَّة الثوابت الَمْنِطقيَّة  الدقيقَ  تَْحديدال ة. إنَّ الُمْعَجميَّة التي تعد  ُجْزءاً من الَشكل العام للحجّ 

ُن على األقلّ  وُعْضويتها هي مسألةٌ  الِصالت الَوظيفيَّة  تثير بَْعض الجدل، ولكن الَمْفهوم عادةً ما يتضمَّ

دَّاللة األُنموَذجيَّة، الثوابِت الَمْنِطقيَّة هي تلك التَْعبيرات التي ال تختلف ِعْلم الوالقياسات الكميَّة. في 

د، بِناء على يع الَعناِصر الَمْنِطقيَّة التي تحد  لجم لٌ شامِ  حٌ ُمْصطَلَ قيمتها الدَّالليَّة من طراز إلى آخر. فهو 

من  حة. يمكن عد  كلَّ وضوحها الدَّاللّي ومعناها ووظائفها الثابِتة، البنيةُ الَمْنِطقيَّة للِصالت الُمقترَ 

 ااِلْرتِباطات الَمْنِطقيَّة والَمشغالت وَمفاتيح الكميَّات هي كل  أَْنواِع الثوابِت الَمْنِطقيَّة.

logical form (LF): şêwa lojikî (LF) . الشَّكُل الَمْنِطقي 

 تَْمثيلعة من النَّظَريَّات الدَّالليَّة والنَْحِويّة والَمْنِطقيَّة لُمْستوى من النوَّ ة ُمتَمْجموعفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

االنتماء وغيره من  تَْحديدُمتَِصل بالتَْفسير الدَّاللّي، والسيما جوانب التَْفسير التي تلعب دوراً في 

نات النَْحِويّة والدَّالليَّة؛  يُشيرُ الَعالقَات الَمْنِطقيَّة. في منهِج الَمباِدئ والَمْعلَمات،  إلى الواِجهَة بين الُمَكو 

 ركيز والقياس والبنية المواضيعيَّة. ات مثل التَّ َمْعلُومعلى  LFيحتوي 

logical grammars: rêzimanê lojikî . القَواِعُد الَمْنِطقيَّة  

فالقَواِعد النَْحِويّة  ،تَّْوليديَّة من برمجة الَمْنِطقفي اللَغِويَّات الحاسوبيَّة، أخذت َشكليَّاُت قَواِعد اللَُغة ال

 .فِئةأشكالها تنتمي إلى هذه ال ُمْختَلَفالُمَحّددة ب

logical semantics: watenasiya lojikî  َالالٌت َمْنِطقيَّة .د  

في إطار الَمْنِطق الرسمي؛ في  للتَْحقيقاِت الدَّالليَّة في اللُغات الُمصطنعة ة  في األصل كتسمي يُْستَْخدمُ 

الدَّالالت الَمْنِطقيَّة إلى وصف التراكيب الدَّالليَّة في اللُغات الطَبيعيَّة،  تُشيرُ أكثر حداثة، نَماِذج لَغِويَّة 

 إلى َدَرَجة تنفيذها مع أََدوات الَمْنِطق الرياضي )= الَمْنِطق الَرسمي(.

سع اللُغات ااِلْصِطناعيَّة، التي طّورها بول، دي مورغان، وفريج، منذ منتصف القرن التا إنَّ 

قة، والُمراسالت الفَرديَّة للبُنى النَْحِويّة مزايا التاليُع بالعشر، تتمتّ  ة على اللُغاِت الطَبيعيَّة: الوضوح، والد 

رة للُغاتِ  والدَّالليَّة. إنَّ  الطَبيعيَّة تتم   ااِلْصِطناعيَّة إلى اللُغاتِ  محاولةَ نقل َمباِدئ التَْفسير الدَّاللّي الُمطوَّ

 بوساطة المونتاج.

logical truth: rastiya lojikî . الَحقيقةُ الَمْنِطقيَّة 
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في النَظريَّة الدَّالليَّة، للحقيقِة الَمضمونة بَمباِدئ الَمْنِطق. عادة ما  اً في الَمْنِطق، وغالب يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ة فحسب.ة بحكم صيغتها العامَّ َصحيحه يشمل تلك الُجَمل التي تكون يُفهم ذلك على أنَّ 

logocentrism: zimanê navendî(logosrîzmê) .  َّ(صّ لَُغةٌ َمْرَكزيَّة)لَُغةُ الن  

ح صاغه الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا ُمْصطَلَ بمعنى تعبير+كتابة(.  logos+ gráphein)إغريقية  

يعني جميع  عند دريدار حول الكلمة"، ولكن تمحوّ ال" Logocentric(. تعني كلمة 2632-0224)

 المركزية ميزت دريدا نظر وجهة منأشكال التفكير بناًء على مؤسسة أو مركز أو شعارات معتمدة. 

 االختالف قمع حاول كيف الالمركزي للتفكير دريدا نقد يُظهر. أفالطون منذ الغربية الفكر والفلسفة

 نهاية في أو" متعال   معنى" لىإ الفلسفية" الوجودية الميتافيزيقيا" تتطلَّب: والوجود الهوية لصالح

  ( .الحقيقة اإلنسان، ح، مثل) الذاتي االكتفاء معنى المطاف

ز على األدب أو إلى وِجهَة نظر اللَُغة أو الَكلِمة التي ترك   يُشيرُ ح ُمْصطَلَ في األساليِب األدبيَّة، 

، واستبعاِد لنصّ لَُغِة ا ِدراسةسلوك آخر. يرتبط هذا الَمْفهوم بالنهج البِْنيَِوّي للتَْحليل، الذي ركَّز على 

ياق االِ َخلفيَّة الُمؤل   على هذه النَّظَرة الَمْنِطقيَّة في  فعل   ةُ ت ردّ ظهرْجتِماعي والوضع التَاِريخي. ف والس 

 غيّرظام تتها نِ يُنظر إلى اللَُغة على أنَّ  الذي. "ما بعد البِْنيَِويَّة" مي بـسُ من خالل ما ات يَّ أواخر الستين

دة َمْجموعقيمتها اِْستِجابة للعوامل غير اللَغِويَّة. وقد لفتت  ة من وجهات النَّظَر االنتباه إلى المعاني الُمتََعد 

في تَْفسير الَعالقَات اللَغِويَّة، وإنكار إَمكانيَّة الَموضوعيَّة في للَكلِمات، ُمشد دة على دور العمليَّات الَعْقلِيّة 

إلى إظهار  التفكيك، التي وضعها جاك دريدا ف أساليبُ دُ ي. على وجه الخصوص، تهْ صّ التَْفسيِر النَّ 

لة والُمفارقات في النَّهج الالَمْرَكزّي.  التناقُضات الُمتأص 

logogram: nîşan(sîmbolîk) . amajeyî . hêmayî . َرْمزيَّات 

أو َمطبوٌع،  أنظمِة الِكتابَة، رمٌز َمْكتوبٌ  ِدراسةُمَخطَّطُ العالمات، في )إغريقية تعني شعر، أو رمز (. 

هي الصينيَّة  "لوغوغرافيرمزي "ظام َغة. أفضل األمثلة الَمعروفة لنِ يمث ُل َكلِمة )أو مورفيم( في اللُ 

الَكلِمات هي  ه يرى أنَّ ة، ألنَّ ح بعنايُمْصطَلَ ْستِخدام هذا الاِ  البدَّ منونّصها الُمْشتَق، الكانجي الياباني. 

ُن أَْجزاًء ذات مغزى من الَكلِمات، وأيضاً في الفكرة. ه يتضمَّ التي تمثلها الرموز فحسب، في حين أنّ 

، إلخ( والعديد من الرموز 0، 2اللُغات األوروبيَّة األرقام )في  "اللوغوغراماتالرمزيَّات"ن تتضمَّ 

 الرياضيَّة والعلميَّة.

logography: nivîsazî .  ّتَْعبيٌر ِكتابي 

ُر فيه عن َمْعنى التَّْعبيرات اللَغِويَّة الفَرديَّة عن ظاُم الِكتابَة، يُعب  بمعنى يحمل(. نِ  phérein)إغريقية  

(، على النقيض من اإليديوغرافيا والتَّْصوير الفوتوغرافي، يُعيَُّن logogramالبيانيَّة )طَريق اإلشارات 

وتيَّة )ُمَركَّب واحد مثالي( لكل   عدٌد ثابِتٌ   بطَريقة   logograms قِراءةعالمة. يُْمِكن  من الُمجمّعات الصَّ

 ألنظمِة الِكتابَِة األبجديَّة. من ذلك مثالً عالمة "$" للدوالر . ُمماثَلة  
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logophoricity: bigirin(wergirtin) . يَْحمل 

غرب  للدَّاللة على نَْوع  ُمَعيّن من الَخصائِص الُمِميَّزة لعدد  من لُغاتِ  C.Hagègeمه ح الذي قدَّ ُمْصطَلَ ال

نة مع اإلشارة االنعكاسيَّة، والَمْرِجع التَباُدلي، وما . بالُمقارَ Igboو  Yorubaو  Eweيا مثل إفريق

 بَمْرِجع التبَديل . يُسمَّى

long vs short: dirêj hember kurt . طَْويٌل ُمقابِل قَْصير 

 ".shorts" أو "longsإلى الَكالم الذي يُطلق عليه اِْسم " اً ْصواِت الَكالم. قد يشار أحيانخاّصيَّةُ أَ 

longitudinal: dirêjahî .  ّطُْولي 

اإِلْجراءات الرئيسيَّة  ألطفال، مشيراً إلى أحدِ عند اح في َمجال اِْكتِساب اللَُغة ُمْصطَلَ يُطبَُّق هذا ال

طوليَّة تتبُع مسار اِْكتِساب اللَُغة في طفل  واحد  أو  ِدراسةتطوير اللَُغة.  َعمليَّة ِدراسةالُمْستَْخدمة في 

تقاَرُن لَُغةُ  َحيثُ ُمستعَرضة،  ِدراسة. تتناقُض هذه الطَريقة مع زمنيّة محّددةفَْتَرة  خاللة  واحدة َمْجموع

 األعمار في وقت  ُمَعيّن.  ُمْختَلَفِة من األطفال من نفس األعمار أو َمْجموع

loopback: paşê vekişîn . اِْستِْرجاع 

ُمْستوى،  أقلّ فتحات بِناء  إلدراِج بِناء أعلى ُمْستوى داِخل tagmemicٌح في القَواِعد اللَغِويَّة ُمْصطَلَ 

 كما هي الحال في اِْستِخدام البنود الن ْسبِيَّة داِخل الِعباَرة ااِلْسميَّة.

loudness: bilinddahî . َجْهوري . اْرتِفاع 

دَّة أو القوةهي ِميزةٌ َصوتيَّةٌ سمعيَّة، تُ  وتيَّة للش  قاس بـ )ديسيبل((، التي تعتمد في )تُ  قابَل الَخصائِص الصَّ

وتيَّة، كنَتيجة  من ااِلْختاِلفات في ضغط ال ِحبالالَكالم على حجم اهتزازات ال ِدراسة ه . غير أنَّ هَواءالصَّ

دَّة: فقد تؤث  وجد َعالقَة ُمباِشرة أو ُموازيال ت ر عوامل أخرى غير الكثافة ة بين الجهارة )أو الَحجم( والش 

وت؛ مثالً زحساسعلى إ وتيَّةنا بجهارة الصَّ يبدو  اً واحد اً قد تجعل َصوت ، إذياَدة ترّدد االهتزازات الصَّ

وت، يُدَرُس تحت عنوان  أعلى من َصوت آخر. ااِلْستِخدام اللَغِوّي للجهارة مهٌم جداً لطبيب الصَّ

 اإلجهاد)النبر(.

low: nizim . ُمْنَخفِض 

وت التي أقامها تشومسكي وهالي في نظريتهما في  ْصوات، للتعامل مع ِعْلم األَ إحدى ميزات الصَّ

التباين في َمكان النُْطق )مالمح التَْجويف(. األَْصواُت الُمْنَخفِضةُ نَْوٌع من خاّصيَِّة اللِسان والجسم، 

حايد؛ الصوائِت الوضع المُ  عن طَريق خفض اللِسان إلى ما دون الُمْستوى الذي تحتفظ به في صدرت

مرتفعة، في إشارة إلى الُمْنَخفِضة[ أو ال-ُمْنَخفِضة ]الُمْنَخفِضة[. َعْكسها غير الالَمْفتوحة هي ]+
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ي الصوائِت الُمتََوس طة والجاهزة، خفض من هذا القبيل؛ وهو بذلك يغطّ  بدون أيّ صادرة األَْصوات ال

 وُمْعظَم الصواِمت.

lower category: debaşkirina kêm(xwarû) . أَقلّ  فِئة  

 فِئةُمَخطَّط الَشَجرة. ستظهُر ال تَْمثيلتُستخَدم في  فِئةفي القَواِعد النَْحِويّة لإلشارة إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

نة هي السابِقة )األعلى(. الُجَمل السفلى،  فِئةالتي قُد َمت فيما بعد في أسفل الَشَجرة عن ال )الُجَمل، الُمضم 

 ِعباَرات الفِْعل، ِعباَرات ااِلْسم، الخ( .

ludic: lîstik . اللَِعب 

ُجْزءاً من اللَّعب، كما  في اللَغِويَّات لإلشارة إلى لَُغة َوظيفتها األساسيَّة أن تكونَ  اً أحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

الَمسموعة في ألعاب األطفال في جميع أنحاء رة والقوافي هي الحال في ااِلْستِهزاء واإليقاعات الُمتكر  

، الذين قد يلعبون مع اللَُغة من خالل اعتماد اً أيض على البالغين " أو اللعب" لعالم. كما تؤثر اللودسيَّةا

وت أو عن طَريق لف  الَكلِمات في أَْشكال    ُمضِحك. تَأثيرغير تَقليديَّة لخلِق  نَْغمات  سخيفة للصَّ

ludling: ziman lîstikên . لَُغةُ األَلعاب 

في ُمقاَربة التَْعريف الَرسمي لأللعاب اللَغِويَّة )مثل لُغات اللعب، تمويه الَكالم، اللُغات  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ُز على البنية الُمِميَّزة ’lingua (‘language .) + (’play)‘الالتينيَّة  ludusالسريَّة(؛ مقتبَس من  يُرك 

ر الن ظام المورفولوجي على عدد  َصغير من الَعمليَّات بفرضه على هذه األلعاب. يقتصِ التي تعرضها 

ة جداً )غالباً واحدة فقط(، قَليل، َعْكس الَمْقطَع(، ومعلقاتها infixationاللَُغة العاديَّة )على َسبيِل الِمثاِل، 

للعمليَّات اللَغِويَّة العاديَّة،  اً امتداد (دلنغلولغة اللعب ). تعد  عمليَّات الَعناِصر الُمضافة ليس لها َمْعنى

وت وِعْلم الها جّذابة في األساليب غير الَخطيَّة في أثبتت ِدراستها أنَّ   اً يشار إليها غالب َحيثُ التَشك ل، صَّ

 .َعيّنلة الداعمة لبِناء  نظريٍّ مُ ها ُجْزء من األد  على أنَّ 
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 (M) 

 

machine-aided translation: wergerandina bi alîkariya alavê. التَْرَجَمة بُمساِعدَّة اآللة 

ن التَْرَجَمة كمبيوتر. تتكوَّ  بَرناَمجة أخرى بُمساِعد طَبيعيَّة   كافئ بلَُغة  مُ  إلى نصٍّ  بلَُغة طَبيعيَّة   نصٍّ  إرسالُ 

نات: )أ( تَْحليل لَُغة الَمْصَدر عن طَريق بُمساِعد التَْحليل؛ )ب( النقل: نقل ة اآللة من ثالثة ُمَكو 

ة الهََدف. وتختلف األنظمة ْوليد لُغَ َدفة؛ )ج( التَْركيب: تَ ستهْ المُ  ات من لَُغة الَمْصَدر إلى اللَُغةَمْعلُومال

في لَُغة  صَّ النَّ  مُ ها تترجِ لطَبيعة التَْرَجَمة، فيما إذا كانت تترجم ُمباِشرة من لَُغة إلى أخرى، أو أنَّ  اً َوفق

 ومن ثم إلى اللَُغة المستهََدفة.  ،ة ُمحايدةحاذير أوالً ومنها إلى لَُغة مُ الَمْصدَ 

ُمَعيّنة، ثل اختالف التَْركيب الُمْعَجمي لُمْفَردات مشاكل لغويَّة ُمْرتَبِطة بالتَْرَجَمة اآللَّيَّة من م ثَمَّة

د معاني الُمْفَردة الواحدة، والُمْشتََركات اللَْفظيَّة.  وتََعد 

machine language: zimanê alavê . لَُغةُ اآللة 

 لكل   اً امج الكمبيوتر التي أُنشئت خصيصإلى الكود الثنائي، هو ِعباَرة عن اِْتفِاقيَّة مألوفة لبر اً اِْستِْناد

قيق الدَّ  دقيق. يقوم بتَْرَجَمة نُصوص برمجة لُغات البرمجة إلى لَُغة الكمبيوتر الخاّصة بالُمعالَجِ  ُمعالَج  

 ل.م أو ناقِ ترجِ بواسطة مُ 

machine-readable corpus: bedena têxwinndina alavê .  َّاً ِجْسٌم َمْقروء آلي  

الكمبيوتر، يُْمِكن تقييمها بواسطة  من نُصوص اللَُغة الَمْكتوبة أو الَمْنطُوقة الُمخّزنَة في أجهزةِ  ةٌ َمْجموع

 ياقات الَكلِمة وما إلى ذلك.د الَكلِمات وستردّ  تِْكرارِ  الكمبيوتر على أساسِ 

macrolinguistics: zimannasiyê mezin .  ُبيرلَُغِة الكَ ال ِعْلم  

ين، والسيما في اْستَْخدمه بَْعُض اللَغِوي حٌ ُمْصطَلَ بمعنى طويل أو كبير(.  makrós)إغريقية  

اللَغِوّي. في ُمقاَربة ما قَْبَل اللَغِويَّة، يُنظر إلى  البَْحثِ  لَموضوعِ  واسع   َمْفهوم   تَْحديدالخمسينيَّات، ل

وتيَّة والتجريبيَّة. ينقسم إلى ثالثة حقول فَْرعيَّة رئيسيَّة: ما قَْبَل اللِسانيَّات في َعالقَتها العامّ  ة بالخبرة الصَّ

وتيَّات(، اللِسانيَّات الدَّ  prelinguisticsاللِسانيَّات  يقة )َموضوعها األساسي ق)َموضوعها األساسي الصَّ

حو(، اللِسانيَّات )َموضوعها الَعالقَة بين اللَُغة وجميع الس مات الخاِرجيَّة في ل والنَّ ْصوات، التَشك  ِعْلم األَ 

ع أكثر وسَّ (. تsociolinguisticsاللِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة )ب يُسمَّىالسلوك ااِلت صالي، بما في ذلك ما 

ِعْلم ْجتِماع وِعْلم االِ صات ِعدَّة ذات ِصلة، مثل ياق تخصّ قيق في اللَُغة، في سالبَْحَث العلمي الدَّ  ليشملَ 

 نَّْفس والفَْلَسفة والحاسوب وغيرها.ال

macroparadigm: nimûna mezin . صيغةٌ َكبيرة 
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التي يُْمِكن تَْفسير اِْختاِلفاتها ة من النَماِذج َمْجموعمورفولوجي ل في َشكل   أحياناً  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

سميَّة. مثال على ذلك وتيَّة فيمن النَماِذج يُْمِكن تَْفسير االِ  َزْوجٌ  :باإلشارة إلى الَمعايير الرَّ  ْختاِلفات الصَّ

 ها ُمْرتَبِطة من خالل تناغم َصوتّي )كما هي الحال في الهنغاريَّة والتركيَّة(.للواحق بإظهار أنَّ ا

macrostructure: avahiya mezin .  َبيرالبِناُء الك  

. إّن صّ الدَّاللّي والبراغماتي العالمي للنَّ  هَْيَكل( للvan Dijkلَغِويَّات النَّصيَّة )ِعْلم المن  حٌ ُمْصطَلَ 

ً  اً ن نَقشنَّصّي الكبير، الذي يتضمَّ التَْركيَب ال إلى  يُشيرُ ، وخطوطاً معنويَّة، وُمَخطَّطات ُمْعَجميَّة، َصوتيّا

ة، مثل ُمْختَلَفاَْنماط أكبر، وهي الوسيلة التي يُْمِكن بواسطتها تَْصنيف النُصوص إلى أَْنواع نصيَّة 

 السَّْرديَّة، والتَْعبير، والشعر الغنائي، وما إلى ذلك. . 

macrosyntax: ristesaziya mezin .  َبيرتَْركيُب الُجْملَة الك  

 .textphoricك النُصوص، على َسبيِل الِمثاِل ة( لوصف تَماسُ من قَواِعد النحو )للُغَ  حٌ ُمْصطَلَ 

main: sereke . َرئيسي 

من تَْصنيف أَْنواع المادة؛ يعارض المرؤوس أو الُمعال.  ليل النَْحِوّي كُجْزء  في التَحّْ  يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ 

اً أيض حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ من تلقاء نفسه كُجَمل.  ه يُْمِكن أن يقفَ أنَّ  ، أيّ الَشرط ُ الرئيسي أنّه بَْنٌد ُمْستَقِلٌّ 

، على َسبيِل الِمثاِل، فِئةال أكثر أهميَّة في ِسْلِسلَة الَعناِصر التي تنتمي إلى نفسِ ُعْنُصر بِْنيَِوّي  تَْحديدل

 الفِْعل الرئيسي والفِعل المساِعد .

main clause: benda sereke . parçe şa .  ُالرئيسيَّةالِعبارة  

من الَكالم لبند آخر. التَْمييز  ه ال يعمل كُجْزء  ، بَمْعنى أنَّ اً يَّ هَْيَكل البَْنُد الُمْستَقِل   الُمَعقَّدة، يكونُ  في الُجْملَةِ 

ح ُمْصطَلَ يقابل  َحيثُ َعقَّدة، في الُجَمل المُ  ما يفيدُ  نة(، وهذاضم  بين البند الرئيسي والبند الفَْرعي )ِعباَرة مُ 

نة( ُمضِمنَّة. الُجْملَة الرئيسيَّة"  الُجْملَة المَ "  صفوفة التي تكون فيها الفقرات الفَْرعيَّة )البنود الُمَكو 

main verb: lêkêrê sereke . firman şa .  ّالفِْعُل الرئيسي  

النَْحِوّي للِعباَرة األصليَّة  الرأسَ ل لها أفعال ُمْعَجميَّة خاّصة بها، وتَشك  فاظ الدَّالليَّة والنَْحِويّة، من األل فِئةٌ 

 أو  ُجْملَة الفِْعل.

major: sereke . zorbe . )َرئيسّي)رائد 

أكثر إنتاجيَّة في  َمل لإلشارة إلى أَْنماِط ُجْمل  ين في تَْصنيِف أَْنواع الجُ ٌح يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويُمْصطَلَ 

 ةالُجْملَة الرئيسيَّ  ( هو نَْوعُ NP + VPالَموضوع + المْسنَد ) نََمطُ  ، يكون. في اللَُغة اإلنجليزيَّة مثالً اللَُغة

 ة.قَليلها ، الكتاُب ُمفيد. قد يُشار إلى أَْنواع أخرى من الجمل على أنَّ الطالُب يدرسُ (، مثال: ة)أو الُمفّضل
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major class feature: taybetmendiya çîne sereke . ِميزةُ الطَبقة الَرئيسيَّة 

وتيَّات )الس مات ِعْلم الأْحُد األبعاد الخمسة الرئيسيَّة للتَْصنيف في نَظريَّة تشومسكي وهال في  صَّ

 يُشيرُ مة(. ْعبير عن الَكالم، وِميزات الَمْصَدر والِميزات الداعِ األخرى هي س مات التَْجويف، وِميزات التَّ 

وت الناُمْصطَلَ ال وتّي. ح إلى األَْنواع الرئيسيَّة من الصَّ  تج عن اإلَمكانات الَمْفتوحة لاِلْختاِلف الصَّ

(major) constituent: kroka sereke (pêkhateya sereke) . ُن الَرئيسي  الُمَكو 

نات على اللَُغة  للُجْملَة؛ يعتمد العددُ  اً ي األساسي الُمْستَقِل نسبيَّ هَْيَكلالُعْنُصر ال الدقيق، وَوظيفة الُمَكو 

نات على ااِلْفتِراضات النَظريَّة للنهجِ  النَّظَر فيها  النَْحِوّي الُمْستَْخدم. فيتم   الُمَعيّنة. يعتمد تَْصنيف الُمَكو 

ْعريفات التَقليديَّة من الجوانب النَْحِويّة والَوظيفيَّة كااِلْستِْبدال والتكافؤ واالستعاضة وغيرها. بََدالً من التَ 

 المْسنَد، والظَْرف. وللَموضوع، 

malapropism: bikaranîna çewt e . ااِلْستِعماُل الخاِطئ  

 مربك استخدام .اِْستِخدام الَكلِمات  (. إساءةُ قصود"غير م"اقتراح بمعنى  mal à propos)فرنسية  

 شيريدان مسرحية في ماالبروب السيدة شخصية من حُمْصطَلَ أتى ال. طويلة كلمات أو لكلمة دقيق وغير

(1775. 

manifestation: rwalet . xuyakirin . َمْظهَر 

دة؛ مثالً تتجلّ ٌح يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويُمْصطَلَ  ى ين لإلشارة إلى التَْعبير الجسدي لَوْحَدة  لَغِويّة  ُمَجرَّ

وتيَّة باعتبارها ُصويت، والمورفيمات من المورفيم.   الفونيمات في المادة الصَّ

manner: awayeke(çawakî) . rewt . rewend . أُْسلوب . كيفيَّة 

وتّي ألَْصوات الَكالم، مع اإلشارة إلى نَْوع ال2)   َعمليَّة( أحُد الَمْعلَمات الرئيسيَّة في التَْصنيف الصَّ

وت. عادة ما يتم   وتّي من  الَمْنِطقيَّة الُمْستَْخدمة في إنتاج الصَّ التَْمييز بين الحرف الساِكن والحرف الصَّ

َمْفَصليَّة، على أساس نَْوع  طَريقة الن ْطق. في الحروف الساِكنة، يمكن التَّعرف على ِعدَّة أَْنواع   َحيثُ 

وتيَّة.  تقاربة. وإذا كان اً، فالنَتيجة هي تآلفيَّة أو مُ إذا كان اإلغالق تامَّ اإلغالق الذي تقوم به األجهزة الصَّ

أو رفرفة.  ، تكون النَتيجة لفة )رميَة(اً ة. إذا كان اإلغالق ُمتَقَِطعجانبيَّ  ، تكون النَتيجةُ اً اإلغالُق جزئيَّ 

 ق بدون إغالق تام، فالنَتيجة مقلوبة. ييوإذا كان هناك تض

أحَد  لُ ْصوات، إذ يَُشك  ِعْلم األَ زة في خاّص في نَظريَّة الَخصائِص الُمِميّ  ح وضعٌ ُمْصطَلَ لهذا ال

وت الَكالمي التي يتم   َحيثُ األبعاد الخمسة الرئيسيَّة من  تَْحليلها )األبعاد األخرى هي  َخصائِص الصَّ

 مات الطبقة الرئيسيَّة، وميزات التَْجويف، وميزات الَمْصَدر وغيرها(. س
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ح في تَْصنيف أصناف اللَُغة َوفقاً للَعالقَات القائمة بين ُمْصطَلَ ين هذا الالعديد من اللَغِوي ْخدمُ ( يَْستَ 0) 

 لَغِوّي)من مثل عاِميَّة، أو رسميَّة، إلخ(.  المشاركين في نشاط  

manner adverb: awayeke rengpêşî . أُْسلوُب الظَْرف 

ؤال "كيف؟"، على  قادر   إلى ظَْرف   يُشيرُ ٌح شائِع في الَوصف النَْحِوّي، ُمْصطَلَ  على اإلجابة عن الس 

بغضب. ترتبط اِْرتِباطاً وثيقاً ببَْعض الطبقات الدَّالليَّة وبسرعة، وْيفة، لطوبة، هذَّ مُ  َسبيِل الِمثاِل، بطَريقة  

 األخرى من الظَّروف، وأحياناً تندرج تحت عنوان الطَريقة. 

manner maxim: awayeke şehrezayî . أُْسلوُب الِحْكمة 

 ز مساهمات األشخاص المثاليَّة.إبراتجنُّب الغموض، وأساليب الُمحاَدثة األساسيَّة،  من

mapping: kertkirin(lihevkirina wênên karte-erdnîgaran) . َرْسُم الَخرائِط . تَوافُق 

في البَْحث العلمي، في ِعدَّة َمجاالت من اللَغِويَّات  مة لبِناء أُنموَذج  سِ  لتوصيفِ  حُ ُمْصطَلَ هذا ال قُ طبَّ يُ 

وتيَّات.  الحالَة، والَعناِصر  راسالت بين الَعناِصر الُمَحّددة في أُنموَذجِ التعيين إلى المُ  يُشيرُ والصَّ

ُمَعيّن من  ف بها في الحالَة نفسها. إذا كانت هذه الَعناِصر في الُمراسالت الفرديَّة، عند ُمْستوىعترَ المُ 

راسالت َسطحيَّة أو انتقائيَّة كل؛ وفي حال كانت هناك مُ البياني ُمتَساوي الشَّ  الرسمَ  نَّ إالتَْجريد، فسيُقال 

'. مثال: يُْمِكن homomorphicالتَّقابُل هي من نوع ' َعمليَّة )عند ُمْستوى ُمَعيّن من التَْجريد(، فإنَّ 

 بنية الُجْملَة.  تَْمثيلات النَْحِويّة والدَّالليَّة لالمستوي بين متشابكةً  َعالقَةً  للمرء أن يقيمَ 

رسمي بمرحلة  التي ترتبط بَشكل   َعمليَّةلإلشارة إلى ال حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ في القَواِعد التَْحويليَّة، 

ة َمْجموعتعيين ِعباَرة اإلدخال بواسطة  ُمَعيّنة من اِْشتِقاق الُجْملَة لمرحلة الحقة، على َسبيِل الِمثاِل. يتم  

 ة.ُجْملَة ُمْشتَقّ  من التَْحويالت إلى عالمةِ 

margins: kêlek . هَواِمش 

وت التي تَشك   حُ ُمْصطَلَ ال لَْفظي )نَواة(. في َكلِمة "باع"، على  َمْرَكز   ل ُحدودَ الجماعي لقطاعات الصَّ

)األلف(، الذي يَُشّكل الصوائت]ب[ و ]ع[ هوامش الَمقاِطع، على َعْكس  الصواِمتل َسبيِل الِمثاِل، تَشك  

 الَمْقطَع. َمْرَكزَ 

marked vs unmarked: nîşankirin ber ne nîşankirinê .  ٌُمقابِل غير َمْوسوم َمْوسوم  

اللَغِويَّة على أساس دات الَوحْ  ي لوصفِ تَْمثيل ْصوات بَمْدَرَسة براغ، تمَّ تطوير أُنموَذج  ِعْلم األَ في 

الُعْنُصر الذي يحتوي على الِميزة  تَْحديد وجود، أو عدم وجود أْصَغر الس مات ذات األهميَّة اللَغِويَّة. يتم  

 نة. مكِ [ ِميزة لَغِويّة مُ A[ ، يمثّل ]Aالُعْنُصر بدون الِميزة بواسطة ]− تَْحديد [، ويتم  Aبواسطة ]+ 
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markedness: nîşankirî . َمْوسوميَّة 

مات ها سِ على أنَّ  امن الس مات اللَغِويَّة، ينظر إليه فيه إعطاء أزواج   في اللِسانيَّات يتم   تَْحليليٌّ  َمْبدأٌ 

مة مة لَغِويّة ما تُوضع لها عالمة إيجابيَّة )+ لها عالمة(، وعند افتقادها لتلك السِ ُمعاِرضة. عند وجود سِ 

ه ليس لها عالمة(. على َسبيِل الِمثاِل، ]+ جهر[ يُنظر إليه على أنَّ  -ة )لها عالمة ُمحايدة أو سلبيَّ  توضع

ْصوات لَمْدَرَسة ِعْلم األَ ُمَميّز، ]−جهر[ باعتباره غير ُمَميّز. أول من استخدم هذا الَمْفهوم كان في 

 ُمتعاِرضة.( في تقييم أَْعضاء أزواج R. Jakobson ياكبسون ،L.Trubetzkoyتبرتزكوي براغ، )

لَمْفهوم الُمالَءَمة. قام تشومسكي  في تقديم فهم أفضل   اً كثير التَّْوليديَّةُ  التَْحويليَّةُ  ساهمت القَواِعدُ 

وتيَّة من خالل اِْتفِاقيَّات الُمالَءَمة. باِْستِخدام المعارضة 2697وهالي ) ( بتقييم أوصاف الَخصائِص الصَّ

 ±[rounded،على َسبيِل الِمثاِل ،]  َّتكون الخاّصيَّة غير الُمِمي−[ زةrounded من أجل ]الصوائت 

مستدير  صائت/،  y/  الصائتلقاِعدة التَْمييز هذه، فإن  اً . ووفق[ لألحرف الخلفيَّةاً األماميَّة و ]+ تَّْقريب

ك خلفي مستدير. على أساس ذلك، يُْمِكن  u/ الصائتمن اً أمامي، أكثر وضوح /، وهو حرف ُمتََحر 

وتيَّة، ومُ  ِعْلم الَكلِمات، والعمليَّات مع بَْعضها البَْعض وتقييمها وفقاً لعالمتها ) تَْمثيلقاَرنة النظم الصَّ

الِجْنس اللَغِوّي للُمْفَردات، من التَّْذكير  تَْحديدْصوات الطَبيعيَّة(. ويمكن تطبيق هذه الطريقة في األَ 

 والتأنيث والُمحايد.

خاّصيَّة غير الفي نظريَّات اللِسانيَّات التَّْوليديَّة الالحقة، ظهرت نَظريَّة أكثر عموميَّة للعالمة. 

زة هي تلك التي ُمِميَّ الخاّصيَّة الة الَمْوجودة في جميع اللُغات؛ وق مع الميول العامَّ زة هي التي تتوافُ ُمِميَّ ال

 ة.تتعارض مع هذه ااِلت جاهات العامَّ 

بها الَخصائِص  يُْمِكن أن ترتبطَ  ُمتَِّصلةٌ  ه ِسْلِسلَةٌ التَْعبير عن األهميَّة في هذا الَمْعنى على أنَّ  يُْمِكن

ةاللَغِويَّة الشاملة.  ه يجب أن تبدأ الَكلِمات ة اللغات، فمثالً، مقولة إنّ خاصيات تتناقض مع مقولة عالميّ  ثَمَّ

ك ) هَْيَكلب  لُغات مثل اإلنكليزيَّة والعربية وغيرهما ال تشترط ذلك. (، إال أنَّ CVساِكن + ُمتََحر 

marker: nîşane . hêma . واِسمة 

نات  ثنائيٍّ  من تَْصنيف   رة كُجْزء  بك  في اللِسانيَّات التَّْوليديَّة المُ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  )مثير للجدل( للُمَكو 

: الَحّي[، يالحظ animateالدَّالليَّة للمواد الُمْعَجميَّة. مثالً عند تَْحليل الَعناِصر الُمْعَجميَّة هناك:عالمة ]

[ مع الَعناِصر animateمن خالل قيود انتقائيَّة على المشاركة في حدوث َعناِصر ُمْعَجميَّة ]+ 

−[animate ِعلى َسبيِل الم ،] .نات الَمْعنى التي ال تعمل بهذه الطَريقة  تُسمَّىيناُم الَحجر(. و (ثاِل ُمَكو 

 تميزين.بالمُ 

markerese: nîşanan . )عالمات)َمْعلَمات 
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للدَّاللة على الَخصائِص الُمْستَْخدمة في الدَّالالت التَْفسيريَّة والدَّالالت  D.Lewisوضعه  حٌ ُمْصطَلَ 

ه ي َوظيفته، ألنَّ أن يؤدّ  الواحدِ  التَّْوليديَّة في وصف الَمْعنى. من وِجهَة نظر لويس، ال يُْمِكن للعنصرِ 

 . ها تَْفسيراً ذاتِ  في حد   ليس أكثر من لَُغة اِْصِطناعيَّة غير دقيقة تتطلبُ 

Markov process: pêvajoya Markov . ماركوف َعمليَّة  

إلى التوصيف  تُشيرُ دخل إلى اللِسانيَّات بواسطة ناعوم تشومسكي في الهياكل النَْحِويّة التي أُ  حٌ ُمْصطَلَ 

في  روسي ( عالمٌ 2719-2600) A.A.Markovالرياضي للقَواِعد الَمْحدودة. أ. ماركوف 

تطوير نَظريَّة العمليَّات العشوائيَّة، وقدَّم فكرة األْحَداث الُمقَيَّدة )ِسْلِسلَة  علىساعد  رياضيَّاتال

 ماركوف(.

الُمْستَقِْبلَيَّة من الحالَة الحاليَّة وحدها  ه يُْمِكن التنبؤ بالحاالتِ "فرضيَّة حالَة َمْحدودة"، أنَّ  ترى

ة بوشكين في رواي الصوائت والصوامتْوزيع تَ  ه هذا في تَْحليلِ بدون أي تَاِريخ. طبَّق ماركوف أُْسلوبَ 

 يوجين أونجين.

Marrism: Mîrîzmê . ماريسيَّة 

اللَغِوّي  عالِمست النَظريَّة اللَغِويَّة في عشرينيَّات القرن العشرين على يد عالم اآلثار السوفييتي والتأسَّ 

N.J.Marr  ((1864–1934 َّفَة ااِلْجتِ  زت هذه النظريةُ . رك ماعيَّة والطبقيَّة والتَاِريخيَّة للَُغة. على الص 

 بأنّها اللَُغةَ  عناللَُغة بوصفها ظاِهرة اِْجتِماعيَّة طبقيَّة، فقّدم تَْحليالً  فقد أّكد )نيكوالي مار( على أهميَّةِ 

ر اللَغِوّي بعيداً عن القفزات الجدليَّة للتَّ  َغي رات اللَغِويَّة، بنية اِْجتِماعيَّة فوقيَّة. ورفض الحديث عن التَّطَو 

راتها ال بدَّ نتائج القفزات اللَغِويَّة وتَ  نَّ ورأى أ ة مع التكوين ااِلْجتِماعي وااِلْقتِصادي زيَ متوا أن تكونَ  طَو 

 ر في اللَُغة. وعليه فأن التََّغي رات في البِناء السياسي وااِلْجتِماعي وااِلْقتِصادي تقتضي أن يزولَ الُمؤث  

 .قيَّة طب اِْجتِماعيَّةٌ  ظاِهرةٌ  برأي"مار" فاللَُغةُ  اً،راً جذريَّ غيّ ر تغيّ اللَغِوّي القديم أو يتاء البِن

، J.W.Stalin ستالينعليه  ردَّ مار على اللَغِويَّات السوفييتيَّة إلى الخمسينيَّات، عندما  تَأثير يمتد   

ق بالتََّغي رات اللَغِويَّة آراء )مار( بما يتعلّ إذ نقض (، 2612في مقالته "الماركسيَّة وأسئلة اللِسانيَّات" )

ستالين" اعيَّة وااِلْقتِصاديَّة، فرأى "ة والتََّغي رات السياسيَّة وااِلْجتِمزيها تأتي ُمتواالتي وسمها "مار" بأنَّ 

ِريخ الُمْجتََمع لِعدَّة قرون. ولهذا المجرى العام لتَا ما هي نتاجُ ُمَحّددة إنّ  َزَمنيَّة   فَْتَرة   ليست نتاجَ  اللَُغةَ  أنَّ 

ة ل بين أبِناء األمّ للتواصُ  أداةً  الَسبب وضعت لَُغة وحيدة للُمْجتََمع، لَُغة ُمْشتََركة َوظيفتها أن تكونَ 

لخدمة طبقة على حساب طبقات أخرى. وضرب "ستالين" مثالً على ذلك، بتجربة  الواحدة ال أداةً 

َغة ظام القَواِعدي للُ مة األساسيَّة للُمْفَردات والنفيها، إذ بقيت األروروسيا بعد سقوط الحكم القيصري 

 ة.َجديدر بعد زوال البنائين ااِلْجتِماعي والسياسي القديمين، ولم تُستبََدل بأرومة غيّ الروسيَّة قائمة، ولم تت

Martiet . A : تينيهأندريه مار  
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( "المدرسة  2637عائلة معلمين. أسس عام )( في مقاطعة السافوا الفرنسية من  2627ولد عام )

فاً على الدراسات والبحوث. وشاغالً شرِ العملية للدراسات العليا" الباريسية. ومنذ ذلك الوقت أمسى مُ 

ة العامة في السوربون، وقبل ذلك، عمل في التعليم في الوقت نفسه منصب "أستاذ كرسي" في األلسنيّ 

ك للمجلة شارِ كان أحد أركان حلقة نيويورك األلسنية والمدير المُ  َحيثُ في جامعة كولومبيا األمريكية 

. أقام "مارتينيه" اتصاالت عبر الرسائل بزعماء التصويتية wordالتي أصدرتها هذه المجلة بعنوان 

ر ة" التي كانت تعب  في براغ تروبتزكوي. كما صادق "لويس يلمسليف". وأشرف على مجلة "األلسنيّ 

نيوية. وإبان الحرب العالمية الثانية، أُسر مارتينيه ونُقل إلى معسكر  الضباط األسرى، عن األلسنية الب

ق بمئتي سؤال خطي. وقاده هذا من األسرى الفرنسيين قّدموا له أجوبة تتعلَّ  426وعمد إلى استجواب 

 االستقصاء إلى الوصف التصويتي للغة الفرنسية األكثر منهجية ودقة.

(، 2691ات التزامنية )(، اللسانيّ 2692ات العامة)عناصر اللسانيّ  من مؤلفات مارتينيه:

رات (، التغيّ 2641(، وصف صوتي للكالم الفرنسي)2611رات الصوتية )االقتصاد في التغيّ 

 (.2690ة للغة) (، نظرة وظيفيّ 2646ة )ات الوظيفيّ (، الصوتيّ 2619ة)الصوتيّ 

mass: kom . komel . ُكْتلَة 

ها الُمتََحد ث في التَْصنيف النَْحِوّي لألْسماء؛ التي ال يمكن تعدادها أو فصلها. فيعامل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

األَْسماء  بعكسة، ليس لها ُحدود طَبيعيَّة ، من مثل الماء، والحليب والشراب وغيرها. رّ ككيانات ُمْستَم

 القابلة للَعد  أو الفَصل .

mass communication: ragihandina gel . raygende cemewerî . ااِلت صال الجماهيري 

تقنيَّة لاِلت صال مثل الصحافة واإلذاعة والسينما  َمشروط بوسائلَ  ااِلت صال العامّ  من أَْشكالِ  َشكلٌ 

س ليَّة بين جمهور غير متَجانِ ة من المسافة التواصُ ت صال الجماهيري بَدَرَجة عاليز االِ والتلفزيون. يتميَّ 

هون حررين، والُمْنتِجين(الذين يوج  شرفين، والمُ راسلين" الَمْجهولين )الُمذيعين، والمُ ة من "المُ َمْجموعو

ل تماثِ غير المُ  يلي التَّْوزيعالتواصُ  هَْيَكلة لهذا الة. من الجوانب المهمَّ ُمْختَلَف ااِلت صال بطُُرق   َعمليَّة

ي إلى دون التَباُدل الُمباِشر بين المشاركين، وبالتالي قد يؤدّ  ألدوار الُمتََحد ث / الُمْستَِمع الذي يحول

 ق بنوايا ااِلت صال وآثاره "اِت صال أُحاِدّي ااِلت جاه" . االرتباك فيما يتعلَّ 

صات، من الشروط والبنى واآلثار الخاّصة لاِلت صال الجماهيري في العديد من التخص   ِدراسةتم  ت

اللَغِوّي،  البَْحثُ  ات. كما يهدفُ َمْعلُومالسياسيَّة، ونَظريَّة ال الُعلُومْجتِماع، وِعْلم االِ ومثل علوم ااِلت صال، 

ُمَعيّنة من النُصوص مثل الُمقاباِلت، أو التقارير اإلخباريَّة،  صيَّة، وصف أَْنواع  وال سيما اللَغِويَّات النَّ 

لخليط الُمَميّز لوظائف النَّص  اإلعالمي، والترفيهي، أو أي أَْشكال أخرى من اللَُغة الصحفيَّة، لتَْحليل ا

والُمقنع )كما هي حال لَُغة اإلعالن عموماً(، أو لتَْحليل الِخطابات السياسيَّة باِْستِخدام أساليب اللِسانيَّات 

 اإِلْحصائيَّة، وتَْحليل الُمْحتَوى، ونَظريَّة الجدال، واألُْسلوبيَّة، أو البالغة.
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mass noun: navê (giştî) tevahî . ااِلْسُم الشاِمل 

إلى الَعناِصر بصيغة الجمع. من مثل البنطال في اإلنكليزيَّة، وفي العربيَّة  تُشيرُ أَْسماء جماعيَّة  ثَمَّة

 ، أسماء جمع صيغها المفردة ليست من لفظها.، النساءاإلبلهناك أمثلة نحو: 

matched guise: şêweyê wekhev . )َمْظهَر ُمتَطابِق(ُموافِق 

 ة. يتم  لمواقِف اللَغِويَّة غير الواعيات حول اَمْعلُوملَُغة ااِلْجتِماعي للحصول على ِعْلم التقنيَّة تُْستَْخدم في 

البَديلة األصيلة(  ث في "مظهرين" )أي اللهجات أو اللُغاتحد  على التَّ  قادر   تقديم ناتج َشْخص  

ن ااِلْجتِماعي. المقاييس مثل القدرة الفكريَّة والتضام خالل بعضطاب من ن الذين يقيّمون الخِ للُمْستَِمعي

م ِمْقياساً أكبر من التقنيَّة تقد   ثابِتة، فإنَّ  رات األخرى )مثل َموضوع المادة( يُْمِكن أن تظلَّ المتَغيّ  وألنَّ 

 عتاد في البَْحث اللَغِوّي ااِلْجتِماعي.م التجريبي أكثر من المُ التحك  

matched guise technique: teknîka xuyadana wekhev . تِقنيةُ الَمْظهَِر الُموافِق 

ثين من اللُغات األخرى بأكبر قدر ممكن من  W.E.Lambertرها طوَّ  َعمليَّة لقياس َمْوقِف الُمتََحد 

دةِ أصوات  تسجيل  ة. في هذا ااِلْختبار، يتم  قَّ الد    َحيثُ ة، بُمْختَلَف ألَْصوات   واحد   نصٍّ  قِراءةاللُغات ب ُمتََعد 

ثيال يتعرَّ  ب من طلَ ن. بعد ذلك يُ ف السامعون على تلك األَْصوات باعتبارها تنتمي إلى نفس الُمتََحد 

 ن وصف ما سمعوه بحسب وضعهم ااِلْجتِماعي، والتَْعليم، ومدى الثقة، والُمالَءَمة، الخ. الُمْستَِمعي

matching: lihevhatin .  ُقةوافَ . الم الُمطابَقَة    

ْبط. ينّص شرطُ  يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ  لنفس  اِْسميَّة   ه إذا تمَّ تعيين ِعباَرات  الُمطابَقَة فيها أنَّ  في نَظريَّة الرَّ

 توافقة.الَعدد والِجْنس وما إلى ذلك( مُ من ، يجب أن تكون ميزاتها )راتالمؤش  

material conditional: materyalê mercî . مادةٌ َمشروطة 

ْحليل الدَّاللّي للُجَمل الكميَّة في التَّ  أحياناً  يُْستَْخدمُ ي حساب التَفاُضل والتَكاُمل، وبَشكل قياسي ف يُْستَْخدمُ 

ة إذا َصحيحن من ُجَملتين ُمْرتَبِطتين بهذا الوصل تكون الُجْملَة التي تتكوَّ وعليه رطيَّة. الُمَحّددة والشَّ 

 ؛ والخطأ غير ذلك. اً َصحيح أو كان الناتجُ  َصحيحير كان الخطأ السابِق غ

نة من بندين ُمتَِّصلين المادة ث نائيَّة التكافؤ هي ِعباَرة عن اِْرتِباط مُ  ترابط: تكون الُجْملَة الُمَكو 

 تطابقين في قيمة الحقيقة، والخطأ غير ذلك.ة إذا كان البندان مُ َصحيحبواسطة المادة ث نائيَّة الشرط 

material noun: navdêrê (şenberî) materiyalî .  ّااِلْسُم المادي 

صيغ الجمع فيها إلى المادة نفسها، من ذلك في اللَُغة  تُشيرُ صيغة جمع، أو ال لها أسماء لمواد ليس  ثَمَّة

 (.mass noun . )ينظر : ، و"النساء من المرأة"العربيَّة " اإلبل من الناقة"
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materialistic language theory: dîmaneya zimanê materiyalî . نَظريَّةُ اللَُغِة الماديَّة  

في إشارة إلى نَظريَّة اللَُغة الماديَّة الجدليَّة والتَاِريخيَّة، في إطار النَّظَرات اللَغِويَّة الماركسيَّة اللينينيَّة، 

 ْجتِماعي للَشْخص العامل. من خالل َوظيفتها في النشاط االِ وفي جوهر اللَُغة وتطويرها، 

اللَُغة هي الواقِع الُمباِشر للفكر، فال  الَمْوقِف الماركسي على نقيض المذاهب المثاليَّة. ترى أنَّ 

 اللَُغة هي المادة الطَبيعيَّة للفكر. وجود لألفكار خاِرج نِطاق اللَُغة. أي إنَّ 

mathematical linguistics: zimannasiya bîrkarî . اللِسانيَّاُت الرياضيَّة 

س الَخصائِص من اللِسانيَّات التي تدر ة الرياضيَّات. هو فَْرعٌ لعمليَّات اللَغِويَّة بُمساِعدظم واالن   تَْمثيل

بري. ساهم في تطويرها ْستَْخدم َمفاهيم من مثل النَْوع اإِلْحصائي أو الجَ عادة ما تُ الرياضيَّة للَُغة، 

اِْستِخدام ومن التَْحليل الِحسابي  ،المفهوم الَكمّي من مثل التِْكرار والحمل الَوظيفيات َمْعلُومنَظريَّة 

سمي على النَظريَّة ع الرَ الطابِ  الرئيسي للَمفاهيم الرياضيَّة هو إضفاءُ  . كان التَْطبيقُ الخوارزميَّات

ْوزيع البنود اللَغِويَّة وتِْكرارها لت اإِلْحصائيَّةُ  ت الِدراساتُ ر في اللِسانيَّات التَّْوليديَّة. أدَّ اللَغِويَّة، ثم تطوَّ 

اللَُغة  ِدراسةقنيّة، على َسبيِل الِمثاِل. في ِدراسات التأليف وجريبيَّة والتَّ إلى تطوير العديد من القَوانين التَّ 

 الُمقاَرنة.

matrix: sereke(dara dêûbavî) . )الَرئيسيَّة)َشَجرةُ الوالدين 

من الهندسة الُمْستَْخدمة في  مأخوذٌ  ،َجْدَولي ثنائي األبعاد تَْمثيلبمعنى َشَجرة العائلة(.  matrix)التينية  

وتيَّة والنَْحِويّة والدَّالليَّة وغيرها. على َسبيِل الِمثاِل، تَْحليل حْ اللِسانيَّات لوصف خصائص الوَ  دات الصَّ

 كويني.ْحليل التَّ حات القرابة في التَّ ُمْصطَلَ 

ن من الكيانات )أي من الرموز( تتكوَّ  ة  َمْجموعإلى  ح ُمْشتَق من الرياضيَّات لإلشارةِ ُمْصطَلَ هو 

ِعْلم ل. مثالً في ْحليصف أو التَّ ة، وتْستَْخدم في جميع فروع اللَغِويَّات كُمساِعد في الوَ دوأعمِ  من صفوف  

والصفوف  ،ة ِعباَرة عن َمقاِطعدتكون األعمِ  َحيثُ داِخل مصفوفة، زة الُمِميّ  ف الس ماتُ صَ تُوْصوات، األَ 

صفر(  باإليجابيَّات أو السلبيَّات )أو في بَْعض الحاالتملء خاليا المصفوفة بعد ذلك  : يتم  ماتٌ هي س

 .تُستخَدمال ، وقد الُمقابِلة لِميزة 

matrix sentence: dara hevokê . َشَجرةُ الُجْملَة 

نة( ُمتَضّمنة. )البنود الُمَكوَّ  الجزئيَّةُ  قة تكون فيها الُجَملُ إلى  ُجْملَة خارِ  يُشيرُ  R.B.Leesمه قدَّ  حٌ ُمْصطَلَ 

على بند  تَْحتَوي ُمَعقَّدة   ُجْملَة   ح التَقليدي، فكل  ُمْصطَلَ ة للمصفوفة تتطابق مع الِعباَرة الرئيسيَّ الُجَمل 

ةُ  قد تصبح أحياناً رئيسي واحد فقط، ولكن  ن هَْيَكالً مصفوفة  ُجَمل   ِعدَّ  نة.للبنود الُمَكوّ  اً ُمتَضم 

maxims of conversation: axaftinê mezentirîn(zêde) . الُمحاَدثة القُصوى 
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هذا  غريس مقدَّ . H. P. Grice((1913–1988 غريس ُمْشتَق من أعمال الفيلسوف حٌ ُمْصطَلَ 

، للدَّاللة على الُمتطلبات الَمْقبولة والَمعقولة لاِلت صال الفّعال، والتي 2698في محاضرة لعام  حُمْصطَلَ ال

. َعمليَّةب في انهيار ااِلت صاالت. أُستشهد به على نِطاق واسع في البحوث النتِهكت، يُْمِكن أن تتَسبَّ اُ إذا 

 ثَمَّةد َمْبدأ التعاون. تِخدام الفّعال للَُغة، والتي تحد  ها تكمن في ااِلسْ التي يعتقد أنَّ  يعتمد الَمباِدئ العامةَ 

ثين ينبغي أن تكون  :أربعة َمباِدئ أساسيَّة  أي ،ةَصحيحينص  َمْبدأ الجودة على أن مساهمات الُمتََحد 

 ينص  ، وال ينبغي أال يقولوا أي شيء ال يملكون أدلة كافية بشأنه. ه كاذبٌ ينبغي أال يقولوا ما يعتقدون أنَّ 

 لة. ينص  ات المطلوبة لألغراض الُمتبادَ َمْعلُومبال مفيدةً  الحد  األقصى للكميَّة على أن تكون المساهمةُ 

لة على أن تكون مساهماتُ  ذات  لة بغرض التَباُدل. وأن تكون المساهمةُ ذات ص   الحد األقصى للص 

رت األفكار الكامنة وراء لتباس. تطوَّ وموجزة، وبتجنب الغموض واال طابع خاّص،  وأن تكون ُمنَظَّمةً 

 الَمباِدئ التوجيهيَّة في إطار نَظريَّة ااِلت صال.

أربعة  Grice غريس فترضا، "Kant ـ"كانتئف العقل الَمْنِطقيَّة األربع لاعتماداً على وظا

الضرورة ات بحسب َمْعلُوم( الحد  األقصى للكميَّة )اجعل مساهمتك غنيَّة بال2َمباِدئ للحوار: )

مساهمتك  ( مقاييس الجودة )حاول أن تجعلَ 0 يكون أكثر من الالزم(؛ )لألغراض الحاليَّة للتَباُدل، وأاّل 

( 3ة لصحته(؛ )شيء يَْفتقر إلى األدلة الكافي ه كاذب؛ وال تقُْل أيَّ ة: ال تقُْل ما تَعتقُد أنَّ َصحيحواحدة 

ْب ، وتجنَّ اً ْبدأ الحد  األقصى )ُكْن واضح( مَ 4لة(؛ و )أهميَّة الَموضوع )اجعل مساهمتك ذات صِ 

 (. باً وُمنَظَّماً قتضِ مُ  نْ الغموض، وكُ 

maximal projection: daketina herî mezin . اإلْسقاطُ األقصى 

على أعلى ُمْستوى. على َسبيِل  تَوقع أن تكونَ التي من المُ  X-barالموجودة في نَظريَّة  ناتُ هي الُمَكوّ 

 هي اإلسقاط األقصى لطَريق المادة الُمْعَجميَّة.  Yإلى  Xسماة الطَريق من الِمثاِل، الِعباَرة المُ 

maximality: mezintirîn . القُصوى 

إلخراج. الَحْذف في الَمْدَخل ُمراسلة ُمتماثلة في ا أو ُجْزء   ِميزة   لكل   ب أن يكونَ في نَظريَّة األمثليَّة تتطلَّ 

 الحد  األقصى. نتهكُ تَ  لظاِهرة   هو مثالٌ 

Maya writing: nivîsîndina Maya . ِكتابَةُ مايا     

 للمايا في أمريكا الوسطى. نظاُم الِكتابَة الهيروغليفيَّة

meaning: wate  . َمْعنى  

ْجتِماع ِعْلم االِ نَّْفس وِعْلم الفي الفَْلَسفة و َمْرَكزيَّةٌ  قضيَّةٌ  إنّهاال تعني الَمْعنى مَشكلة لَغِويّة فحسب، بل 

حات أخرى ُمْصطَلَ والسيمياء والفقه والالهوت، إلى جانب أمور أخرى، مثل، اِْستِخدام 

)"الُمْحتَوى"، و"الَمْرِجع"، و"اإلحساس"، و"الدَّاللة"، و"التَّْسِميَّة"، إلخ(، باإلضافة إلى اعتماد مثل:



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
384 
 

أّدى إلى العديد من التراكيب. ما (، Ger. Sinn ،Bedeutungجنبيَّة )مثل حات األُمْصطَلَ بَْعض ال

الَمْعنى: )أ( الجانب  تَْحديدة لَمْرِجعيَّ  ل اللَغِوّي كنقاط  ذ أربعة عوامل رئيسيَّة في التواصُ ؤخَ يُْمِكن أن تُ 

دة؛  وتّي( للتَْعبير اللَغِوّي. )ب( الجوانب المعرفيَّة التي ينطوي عليها إنتاج الَمفاهيم الُمَجرَّ المادي )الصَّ

)ج( األشياء والَخصائِص وحاالت الشؤون في العالم الحقيقي والتي يشار إليها من خالل التَْعبيرات 

ياق الظَْرفّي الُمَحّدد الذي يْستَْخدم فيه التَْعبيرات اللَغِويَّة. تُؤخذ هذه العوامل اللَغِويَّة؛ )د( الُمتََحد ث وال س 

ديَّة وعدم التَجانُس بين التَ بعين االعتبار إلى جانب درجات متفاوتة من الحسابات التَّ  ْعريفات الكثيرة َعد 

 . ةُمْختَلَفكمن وراء النَّظَريَّات الدَّالليَّة التللَمْعنى التي 

 ثابِتة   ه يساوي الَمْعنى بطَريقة  ، ألنّ اً يُْمِكن اعتباره تَْفسيراً نفسيَّ َمْفهوم الَمْعنى عند دي سوسير  إنَّ 

للَمْعنى. يتناقض الجانب  شاملة   بتَْفسيرات   ةاً إلى الصورة الذهنيَّة؛ المدعومتَْحديدإلى نَتيجة الدَّاللة، و

ْحليل التكويني(، ه شيء يُْمِكن تَْحليله )التَّ أنَّ بنظر إلى الَمْعنى التَقليدي الذي يسير اللَغِوّي الكلي مع التَفْ 

ه شيء نظر إلى الَمْعنى على أنَّ الفَْلَسفي التَقليدي الذي ي-يّ بينما يتناقض الجانب الَعْقلِّي مع التَْفسير اللَغوِ 

وكيَّة، فيحاول بلومفيلد وسكينر، توفير ة(. أما في النَظريَّة السلالالت َمْرِجعيّ َموضوعي )امتداد، دَ 

الَمْعنى من خالل إعادة بِناء الَمْعنى من الظروف الملحوظة وكذلك من ردود فعل  أساس َسببي ألصل  

ة من الَعالقَات الدَّالليَّة داِخل الُمْعَجم مثل الترادف، األضداد )الَعالقَات َمْجموعالُمْستَِمع. ينشأ من 

 ووضع تَْعبيرات فرديَّة داِخل هذا الن ظام.  ،ة الَمجال الُمْعَجميَّة(الدَّالليَّة، نَظريَّ 

ياق اللَُغة يقتضي اإلشارة إلى عوامل غير لَغِويّة مثل الفكر "الَمْعنى" في س َموضوعَ  غير أنَّ 

بين هذه  واضحة   فاِصلة   صعوبة في رسم خطوط   يُشّكلُ م، ما والنيَّة وااِلْستِخدا والحالَة والَمْعِرفة

 نَّْفس وغيرها.ِعْلم الجتماع وِعْلم االالَمفاهيم التي تتشابك مع الفلسفة و

ة، من مستويات ُمْختَلَفلَغِويّة  ات  مستوي ة لـ)فيرث(، لتشملَ مع النظرية السياقيَّ  ا النهجُ ر هذوَّ تط

وتّي )كما في ااِلْستِخدام  ة، على َسبيِل الِمثاِل. الَمْعنىة وسياقيَّ ة ودالليَّ ة ونحويَّ ة وصرفيَّ صوتيَّ  الصَّ

 ي للجناس أو القافِية في الشعر(. هَْيَكلال

تمييز بين عالقتين: )أ( بين الكلمة واألشياء التي  ثَمَّةوهناك المعنى العاطفي والمعنى المعرفي. و

 نةإليها ؛ )ب( بين كلمة وخصائص معيّ  تُشيرُ تسميها أو 

meaning as use: wateya wek bikaranîne . الَمْعنى كاِْستِخدام 

التي يقابلها َمْعنى  العاديَّةِ  اللَُغةِ  بفَْلَسفةِ  قُ ( فيما يتعلَّ 2613رها فيتجنشتاين )التي طوَّ  الدَّالليَّةُ  النَظريَّةُ 

 ىعنه يُ لِمة بأنَّ ف َمْعنى الكَ ل َوظيفته أو اِْستِخدامه في سياق معروف: يعرَّ التَْعبير اللَغِوّي الذي يعادِ 

بطريقة اِْستِخدامها في اللَُغة. فقد تخلّى فيتجنشتاين عن الجوانب النَّْفسيَّة والَعْقلِيّة لَمْفهوم الَمْعنى 

براغماتي لَمْفهوم الَمْعنى. تعرَّض هذا  فهم   ة بالواقِع الذي هو أساسُ باإلضافة إلى الَعالقَة الَمْرِجعيَّ 

 دات ِعدَّة.التَْعريف للَمْعنى النتقا
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meaning postulate: nirxandina watê . ُمَسلََّمةُ الَمْعنى 

الَعالقَة الدَّالليَّة بين  ة التي تصفُ من القَواِعد الدَّالليَّة العامَّ  لتعيين نَْوع   Carnap((1952مه قدَّ  حٌ ُمْصطَلَ 

التَْعبيرات التي يُْمِكن  ُمْختَلَفْسنَدات للَُغة ااِلْصِطناعيَّة والطَبيعيَّة، بَمْعنى وضع القيود الدَّالليَّة بين المُ 

 وضعها في َشكل معاني الَعالقَات مثل الترادف. 

median:  navend . َمركز 

 هَواءالتي يتجاوز بها تيار ال بمعنى َوسيط(. َصوت الَكالم الُمَصنَّف َوفقاً للطَريقة medius)التينية  

 ، فوق َمْرَكز )َوسط( تَْجويف الفم، على النقيض من اإلطار الجانبي.غالقهإل

meaning-changing/meaning-preserving:  

  wateya guherbar/wateya parastinê.  ُر/ الَمْعنى الُمحافظتغيّ الَمْعنى الم  

الت. في حال  نظريٌّ  رة، هو تَْمييزٌ بك  في القَواِعد التَّْوليديَّة في مراحلها المُ  ُعِرضَ  بين نَْوعين من التََّحو 

ل تنطوي على تغيير في الَمْعنى بين الَمْدَخالت والُجَمل الُمْشتَقة، فسيكون التَْحويل  َعمليَّةكانت  التََّحو 

الت "المحافظةتغييريَّ   على الَمْعنى"، التي تفتقر إلى مثل هذا التغيير.  اً؛ عكسه التََّحو 

mean length of utterance(MLU):wateya dirêjahiya axiftinê. َمْعنى على طول الَكالم 

( في ِدراسات اِْكتِساب اللَُغة في 2668-2601أدخله عالم النَّْفس األمريكي روجر براون ) ِمْقياسٌ 

الطول  إلظهارِ  طول الَكالم من خالل المورفيمات. ثم أُْستَْخدمت هذه التقنيَّةُ  يقوم بحسابالستينيَّات، 

عقيد النَمائي لبنيِة الُجْملَة. عن التَّ  أساسي إِلْجراء ِدراسات   تزايد أللفاظ الطفل مع مرور الوقت، كخط  المُ 

ر اللَغوِ  ب على ُمَشكلةِ مت الفكرة للتغل  قُد    ّي.ترابط الس ن مع التَّطَو 

mediation: navberî . تََوس ط    

اِْكتِساب اللَُغة،  تَْوضيحي لمشاِكل لَُغة النَّْفسي كأُنموَذج  ِعْلم الم أُْستَْخدم في في نَظريَّة التعل   َعمليَّة

ح "الوساطة" إلى الُمعالَجة الداِخليَّة ُمْصطَلَ  يُشيرُ تكوين الَمفاهيم واِْستِخدامها. قة بتعل  والسيما المُ 

للتَباُدالت، وإلى حاالت الوساطة غير القابلة للُمالَحظة بين الحافز األولي واالستجابات النهائيَّة. تعمل 

ة من السلوك كرد  فِعل  على حافِز  ُمَعيّن في َجديدالوساطة عبر العمليَّات الدماغيَّة التي تجلُب أَْنماطاً 

 لتحفيز. لزات كُمَحف   واحد   وقت  

medial: navînî .  َّوَسطي 

األوليَّة والنهائيَّة.  لَغِويّة، بخالف المواقِفِ  إلى ُعْنُصر  يَْحُدُث داِخل َوْحَدة   لإلشارةِ  الطَريقةُ الُمعتادةُ 

 .ْصوات ِعْلم األَ ح بَشكل خاّص في ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ 
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medium: navîn . ُمتََوس ط . َوسيط 

ااِلت صال لإلشارةِ  ِدراسةفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ هو . تصالاِ  أو فن   في ستخدمةُ المُ  التقنيةُ  العمليةُ  أو المادةُ 

ح من القناة )تُْستَْخدم ُمْصطَلَ إلى األبعاد الُمِميَّزة َوظيفيَّاً للرسالة التي يتم  إرسالها. عادة ما يتم  تَْمييز ال

إلى الوسائل الماديَّة التي يتم  بواسطتها إرسال رسالة  تُشيرُ أيضاً في نَظريَّة ااِلت صاالت(، والتي 

 والضوء وغيرها. هَواء)َمْنطُوقة أو َمْكتوبة(، مثل األسالك وال

 والطباعة، الكالم وسائط بين تمييزات عّدة وجود من الرغم على اللغة، هو الوسيط األدب في 

 .والشعر النثر وبين والسينما، المسرح بين

Meillet . A: Meillet . A . أنطوان ماييه 

ه في تدريس األلسنية. صّب ( استمع إلى دروس دي سوسير في باريس ثم حّل محلَّ 2799-2639)

اللغات الهندو أوروبية الشرقية، وسافر إلى أرمينيا. اللغة برأيه نتاج اجتماعي  ِدراسةاهتمامه على 

يرتبط تطورها بمحيطها التاريخي والثقافي واالجتماعي وتندرج بمحيطها وترتبط به ارتباطاً وثيقاً. 

ر ويتطوّ ها كيان عضوي ينشأ وهو يبتعد عن نظرية النشوء واالرتقاء لداروين. التي تنظر إلى اللغة بأنَّ 

ألسنية متأثراً -بالدراسات األنتو ة عن المجتمعات المنتفعة بها. كما اهتمَّ ويضمحل بصورة مستقل  

 باأللسني األميركي "سابير". وحاول وصف اللغات اإلفريقية واألميركية في كتابه "لغات العالم".

mellow: nazik . )َرقيق)ناِعم 

وت التي وضعها ياكوبسون ع ْصوات، للتعامل مِعْلم األَ وهالي في نظريتهما في  إحدى ميزات الصَّ

ُف األَْصوات الناعِ ااِلْختاِلفات في َمْخَرج النُ  ل   مة بَشكل  ْطق. تُعرَّ ها مثالً تلك التي و َصوتّي، بأنَّ  ُمفَصَّ

وتيَّة، و بتِْكرار   بالطاقةِ  زُ م، وتتميَّ ، أو بسالسة عند نقطة التكل  اً تعقيد أقلّ  تنطوي على انقباض   ة   الصَّ دَّ  وش 

 ، ُمقاَرنة باألَْصواِت الشديدِة االنحدار. كاألصوات األَْنفجاريَّة و األَْنفيَّة.اً ُمْنَخفِضين نسبيَّ 

melodic tier: çîna awazî . الطَبَقةُ النَّْغِميَّة 

وتيَّات غير الَخطيَّة، ِعْلم الفي بَْعض نَماِذج  إلى ُمْستوى من التََسْلُسل الهرمي  يُشيرُ ح ُمْصطَلَ  ثَمَّةصَّ

يَّة أو الَمْقطَعيَّة. على َسبيِل هَْيَكلاإليماءات اللَْفظيَّة من خالله، يتميّز عن الطبقات ال تَْمثيلالذي يُْمِكن 

يحة يَّة. وشرهَْيَكلال لحن  واحدة، ولكن سيشغل فتحتين في الطبقةِ  كَوْحَدةِ  طويلٌ  صائِتٌ  الِمثاِل، يُحلَّلُ 

 ها تتوافق مع إيمائين في الطبقة اللحنيَّة. يَّة واحدة ولكنَّ هَْيَكلالكفاف ستشغل فُْتَحة 

memory: bîranîn . bîrok . bîrewerî . ذاكرة 

 ة، من تخزينِ ُمْختَلَفات وتأويلها وتخزينها واستدعاءها، في ضوء وظائف َمْعلُومال تسجيلِ  َمكانُ 

ات َمْعلُومال وَمباِدئ الُمعالَجة. يُْمِكن تَْمييز ثالثة أَْنواع من الذاكرة. )أ( في تخزينِ ات، والقدرة، َمْعلُومال
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 2.2جريبي الذي تراه األجهزة الحسيَّة )بُمدَّة تتراوح من (، تُّمثَل صورة كاملة للُجْزء التَّ SISالحسيَّة )

ى أحياناً مع تخزين العمل(، ، تتساوSTMثانيَّة فقط(. )ب( في الذاكرة القصيرة المدى ) 2.1إلى 

ن فيها ال ات الُمَصنَّفة للتخزين الُمْستَِمر )لُمدَّة َمْعلُومالمطلوبة فقط لفَْتَرة َزَمنيَّة قصيرة وال اتُ َمْعلُومتُخزَّ

عاوني من الُمعالَجة الخاضعة للرقابة التَّ  المدى الُجْزءَ  القصيرةُ  ثوان تَّْقريباً(. تعد  الذاكرةُ  22

على  ُمتَزاِمنة   ة  عامَّ  ات؛ يمكن هنا خالل فَْتَرة قصيرة من الَزَمن، الحصول على نظرة  ومَمْعلُ لل

ك بمرور الوقت، ات إلى التفك  َمْعلُومُمشفَّرة. يُْمِكن أن يُنسب نسيان ال دات  حْ ات الُمنَظَّمة في وَ َمْعلُومال

القصيرة المدى هي نَتيجة  للذاكرةِ  الَمْحدودةُ  التخزينيَّةُ  عةُ أخرى معروضة. السَّ  مواد   لِ وكذلك إلى تدخ  

عة غير َمْحدودة ( بسِ LTMالمدى ) الطويلةُ  الذاكرةُ  لمقبوليَّة الهياكل النَْحِويّة الُمَعقَّدة. )ج( تحتفظُ 

كتسبة، وتُخّزن فيها وتضمُن التخزيَن والتِْكرار. تُنَشَّط من خالل ُمَحف زات ُمَحّددة من الخبرات المُ 

 ة القَواِعد اللَغِويَّة.َمْجموعَردات والُمفْ 

mental lexicon: ferhengê derûnî . )ُمْعَجٌم َعْقلِيّ  )ِذهنّي 

لُمْعَجم الَكلِمة المعنيَّة،  ُعْنُصر   إدخاالت كل   دُ الموجود في العقل البشري. تحد   إلى الُمْعَجمِ  يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ 

وتيَّة. على َسبيِل الِمثاِل، الَكلِ  فِئةوال مات النَْحِويّة، وبنية الحجة، والَشكل المورفولوجي، والَمقاِطع الصَّ

نة على هيئة َمقاِطع،  يلعب الُمْعَجم الَعْقلِّي  ُمْرتَبِطة بها. ودَّالليَّة   نَْحِويّة   ات  َمْعلُومكمٍّ من فيها يكون ُمخزَّ

ف على الَكلِمات، أي الوصول الُمْعَجمي، عر  هم اللَُغة من خالل التَّ ن مثل فَ في ُمعالَجتها: م اً مهمَّ  اً دور

األَْنواع  ُمْختَلَفمن  اتُ َمْعلُومال رَ واحدة. يُْمِكن أن تؤث   وفي تَْضييق ااِلْحتِماالت إلى َكلِمة  

 الفهم، وفي استرجاع الَكلِمات. َعمليَّة)المورفولوجيَّة، النَْحِويّة، والدَّالليَّة( على 

mentalese: derûnî .  َّعْقلِيّ  . ِذهني 

(، تختلف LOTها "لَُغة فكريَّة" )أنَّ بات الَمفاهيم، َمْجموعض الَمفاهيم، وفترَ بَْعض َمجاالت اللِسانيَّات، ت

ةٌ  ذهنيَّةٌ  حالَةٌ ها صّور اللغة أنَّ . الفكرة، تُ ةُمْختَلَفبطُُرق  عن قَواِعد اللَُغة الطَبيعيَّة عن  اً شيئ لُ تمث   متعُمدَّ

ة التي يحتفظ بها الفكر. يُْمِكن نمذجة ُمْختَلَفة، واآلمال، والمواقِف الُمْختَلَفعتقدات الالعالم، بما في ذلك المُ 

الت. إنَّ   خاصٌّ  الفكر هي تركيزٌ بين اللَُغة و الَعالقَةَ  العمليَّات الَعْقلِيّة كتََسْلُسل  للحاالت الَعْقلِيّة والتََّحو 

 لَُغة النَّْفسي.ِعْلم ال)ومثير للجدل( في 

mental spaces: qada derûnî . َمسافاٌت َعْقلِيّة 

نَماِذج معرفيَّة لكيفيَّة إدارة  ، حاول تقديمَ (2644د )تول   Gilles Fauconnierدَّالليَّة قّدمها  نَظريَّةٌ 

ثين لكيانات  في الِخطاب بما في ذلك اِْستِخدام األَْسماء، واألوصاف الُمَحّددة، والضمائر. تفترِ   ضُ الُمتََحد 

ثون إلقامةِ  إدراكيَّةً  م في وضع الَكالم، وتضع استراتيجيَّات  للتأقل   مساحةً  النَظريَّةُ  روابط  يقوم بها الُمتََحد 

 خترعة مثل الخيال.ن مواقِف سابِقة أو اِْفتِراضيَّة، أو داِخل عوالم مُ بي

mentalism: hişmendî .هنيًّة  الَعْقلِيّة . الذ 
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بآراء الَمْدَرَسة الفَْلَسفيَّة اً تأَثَر ،(2691ره تشومسكي )التقطه وطوَّ  ،النَّْفسي والفَْلَسفي للَُغةِ  الَمْفهومُ 

يحاول التفكير الَعْقلِّي العقالنيَّة التي سادت في القرن السابع عشر، والسيما آراء مؤسسها ديكارت. 

األساس للجانب اإلبداعي لتطوير اللَُغة واِْستِخدامها.  رُ وصف آليَّة اللَُغة الداِخليَّة )الفِْطريَّة( التي توف  

انتقد تشومسكي الُمقاَربة التجريبيَّة للبِْنيَِويَّة األمريكيَّة )لبلومفيلد(، والسيما التَْفسير السلوكي للَُغة، الذي 

 ة للغة.الظواهر الماديَّ  ِدراسةعلى  زُ يرك  

كاً في َمجال تَْحليل لتَّْوليديَّة والتَْحويليَّة من أكثر النَّظَريَّات تماسُ في النَظريَّة األلسنيَّة ا واللَُغةُ  العقلُ 

نات العقل اإلنساني ونتاج َعْقلِّي ها ُمَكّون من ُمَكوّ من منطلق أنَّ  اللَُغةَ  نسانيَّة. تعالج هذه النَظريَّةُ اللَُغة اإل

وتيَّة  ص الَخصائِصَ يخص   اإلنسان كتنظيم  في عقل  قائمةٌ أنَّها اللَُغة  خاّص باإلنسان، وتعتبر قَواِعدَ  الصَّ

مني في ضُ  قائمة بَشكل   ة من الُجَمل الُمحتملة، وهذه القَواِعدُ ة غير متناهيَمْجموعالليَّة لوالتَْركيبيَّة والدَّ 

يها، ويكون ُمتََكل مة في عقول مثلَّ اللَُغة، وهي مُ  ُمتََكل مة العائدة إلى لَمكانة اللِسانيَّة )أو الكفاية اللَغِويَّ ا

ل فيما بينهم بمقدار تشابه اللُغات في القَواِعد القائمة في عقولهم. وكون ي اللَُغة التواصُ ُمتََكل مبإَمكان 

ة والزمة لتكوين اللُغات اإلنسانيَّة ....  ً يستلزم، اإلقرار بوجود بنية فِطريَّة ُمختصَّ اللَُغة نتاجاً َعْقلِيّا

طَبيعته  تَْحديدء هذا ااِلْكتِساب ِجهاز َعْقلِّي خاّص ينبغي على الباحث أن يحاول ورا واِْفتِراض أنَّ 

وَخصائِصه، وتعيين الَمجال اإلدراكي الُمْرتَبِط به، والَعالقَات القائمة بينه وبين تنظيمات أخرى عائدة 

رة إلى اللَُغة .ى النَّظَرة العقالنيَّة المتطَ عل زُ ة للفكر، فتشومسكي يرك  إلى البنية العامَّ  َكالمي  أداء   فكل   و 

لة بالفِْعل متَبادَ  ُمْرتَبِط بصورة  ، ْقلِيّ يصدر عن َمْعِرفة ضمنيَّة بقَواِعد ُمَعيّنة، فالفِْعل الَكالمي فعل عَ 

 الفيزيائي.

ها ب New Horizonsهي  2660ة من المقاالت منذ عام َمْجموعنشر تشومسكي   ِدراسةخصَّ

 في قَواِعد اللَُغة التَّْوليديَّة هو ممارسةٌ  مشروع   كلَّ  ، جادل تشومسكي أنَّ 0222اللَُغة والعقل. وفي عام 

 (. 0220، ولخّصه في الطَبيعة واللَُغة في عام )biolinguistics اللسانيَّات البيولوجيَّة في

merge: tevlîhevî . َدْمج 

يدت بالفِْعل. على وجه دات أكبر من تلك التي شُ حْ وَ  لُ التي تَشك   َعمليَّةالحد  األدنى، هي ال بَرناَمجفي 

رة تجمع بين ُعْنُصرين ُمْعَجمين، أو ُعْنُصر ُمْعَجم واحد وبِناء. يُْمِكن عّد تكر  مُ  َعمليَّةمج هو ، الدَّ تَْحديدال

طلق على "ااِلْنتِقال" حات: يُ ُمْصطَلَ َغة ياي إلى إعادة صا يؤدّ مج، ممن الدَّ  اً فَْرعيَّ  نَْوعاً  َعمليَّةحركة ال

 مج الخاِرجي.مج" بالدَّ "الدَّ  يُسمَّىمج الداِخلي والدَّ 

merger: tevlîhever . اِْنِدماج 

ب)االلتحام أو في اللَغِويَّات، والسيما في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، لإلشارة إلى التقارُ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

زة في األصل. في حاالت وجود َصوتيّن متالزمين معاً، دات اللَغِويَّة التي كانت ُمِميّ حْ هار( للوَ صِ االنْ 
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وتّي )دِ ِعباَرة االنْ  تُستخَدمغالباً ما  وتّي"(. على َسبيِل الِمثاِل، تمَّ دَ قِ "االنْ  عكسهماج الصَّ مج / سام الصَّ

æp  / و /ep  َة اإلنجليزيَّة الحديثة / / في اللَُغة اإلنجليزيَّة القديمة لتصبح في اللُغip . / 

meronymy: perçek . ُجْزء 

الَعالقَات الحسابيَّة التي تربط الَعناِصر الُمْعَجميَّة.  ِدراسةمن  دَّاللة كُجْزء  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ُجْزء  Xيُمثّل الَعالقَة التي تحصل بين "األَْجزاء" و "الُكل"، مثل العجلة والسيارة، أو الساق والركبة. 

 ، وقد تكون العالقة تكميليةّ. Yهو ُمراِدف لـ Y   ،Xمن 

mesolect: devoka navîn . لَْهجةٌ ُوْسطى 

تطوير لُغات الكريول، لإلشارة إلى  ِدراسةاللَغِويَّات ااِلْجتِماعيَّة، في  ُعلماء ح يَْستَْخدمه بَْعضُ طَلَ ُمصْ 

 الَصْنف اللَغِوّي الَوسيط .

metachrony: navbera dem(dîroka navîn). الُعُصور الُوسطى 

ليقابل  L.Hjelmslev يلملسيف ح استخدمهُمْصطَلَ بمعنى بين+الزمن(.   metá+ chrónos)إغريقية 

ل اللَغِويَّة على العوامِ  تَأثيرالِدراسات التَاِريخيَّة تدرس  رأى أنَّ فني(، زامُ )أي التَّ  diachronyح ُمْصطَلَ 

ه تغيير اللَُغة من الجانب الَوظيفي بأنَّ  metachronyالعمليَّات الفرديَّة في التنميَّة اللَُغويَّة، فيصف 

 للَُغة. ة  ُمْختَلَف ظمة  كِسْلِسلَة من أن

metacommunication : ragehandina jorîn. peywendkirina serû . ااِلت صاالت الفَوقيَّة 

أَْشكال التَْحقيق  جميعَ  نَْوعين من ااِلت صاالت الوصفيَّة: ااِلت صاالت الوصفيَّة العلميَّة، التي تشملُ  ثَمَّة

البشريَّة على اِْستِخدام ااِلت صاالت الفوقيَّة لفهم ُمْحتَوى الَكلِمات ل اليومي. القدرة اللَغِوّي. والتواصُ 

ق ْحقيقات في ااِلت صاالت الفوقيَّة التي تتعلَّ ليَّة. يُْمِكن تَْقسيم التَّ من الكفاءة التواصُ  كبيرٌ  اللَغِويَّة هو ُجْزءٌ 

 يُشيرُ ريح، الذي ااِلت صال الفوقي الصَّ  تين: )أ(َمْجموعبالعوامل البراغماتيَّة والتَْحليل النَّْفسي إلى 

ة، واتخاذ ما يجعله أكثر دقّ ه، َصحيحله عن طَريق تعه أو يعد  الُمتََحد ث فيه إلى الَكالم الُمباِشر ويوس  

 يُشيرُ منيَّة، الذي َمْوقِف مناسب تجاهه، أو التعليق عليه وما شابه ذلك؛ )ب( ااِلت صاالت الوصفيَّة الضُ 

 إلى الجوانب العالئقيَّة بين شركاء ااِلت صال  والسيما لَُغة الجسد غير اللَْفظيَّة، كاإليماءات مثالً. 

metadiscourse: serû axaftine .  َّ(صّ الِخطاب)الن  ماوراء 

الِخطاب للميزات كتنظيم أو عرض نص  يساعد القارئ على تَْفسير أو  ِدراسةفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

نظيم النَّصي )العناوين، والمسافات، والوصالت مثل األول والتالي(، ميزات التَّ  تقييم ُمْحتَواه. وتشملُ 

 باإلضافة إلى الَعناِصر الَشْخصيَّة مثل عالمات المواقِف، وميزات الحوار.

metagrammar: navbera rêzimanî . القَواِعُد البَينيَّة 
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 ة من طرائق بينيَّة.َمْجموععلى  تَْحتَويفي النَظريَّة اللَغِويَّة لإلشارة إلى القَواِعد التي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

metalanguage: serû ziman . لَُغةٌ ماورائيَّة 

لة للن ظام اللَغِوّي إلى الَعالقَة الشامِ  الَخمسينيَّات، لإلشارةِ ين والسيما في اللَغِوي اْستَْخدمه بَْعضُ  حٌ ُمْصطَلَ 

ياق الَمْوقِف(.   مع أنظمة السلوك األخرى في الثقافة الُمْرتَبِطة بها )َمْفهوم مماثل لس 

metalepsis: pêtîya gavgavî/polpolî . metalepsis . تََسْلَسٌل باَلغي 

اِْستِْبدال َكلِمة بُمراِدف آخر، قد يكون خاطئاً أو غير . "بعد االستالم ، االستبدال"(  إغريقية بمعنى)

ة بين كلمتين لهما نفس َصحيحمناسب للسياق، ينتج ذلك عن طريق سوء التَْرَجَمة، والمساواة غير ال

 تطابقين.هما غير مُ الَمْعنى، لكنَّ 

metalinguistics:  zimannasîya serûyê . ل سانيَّاٌت ماورائيَّة 

ُد التَّ  بَْحثٌ  لة بين اللَُغة والفكر والسلوك والواقِع. يربط بين صات، يدرس الَعالقَات المتَبادَ خصّ ُمتََعد 

ثي تلك اللَُغة.الرَ  هَْيَكلال  سمي للَُغة وثقافة ُمْجتََمع ُمتََحد 

إلى أي لغة تقنية تصف خصائص اللغة )ناقشها رومان جاكوبسون في  يُشيرُ لغة ِعْلم الفي 

باسم لغة "الدرجة الثانية" ، والتي يمكن  اً (. تُعرف أيض2692 في عاممقاله اللغويات والشعرية 

ترتيب للغة بشكل ضمني  استخدامها لوصف لغة "الدرجة األولى" أو تفسيرها أو استبدالها. يعتمد كل  

 يتم شرحها بها.  معدنية  على لغة

metamorphosis grammar: rêzimana serû morafosê . لة  قَواِعٌد ُمتَحو 

بَديلة  قاِعدة   هي التي يتخذ كل   مة للقَواِعد النَْحِويّة الُمَحّددة في اللَغِويَّات الحاسوبيَّة، فالَشكليَّةُ ُمقد   لُ تشك  

ن الرسوم البيانيَّة ُمَعيّنة من الرسوم البيانيَّة الَشَجريَّة لِسْلِسلَة ُمَعيّنة مل ِسْلِسلَة داالتالي: "اِْستِب فيها الَشكلَ 

 ."الَشَجريَّة

metanalysis: şîkara serûyê .  ّالتَْحليُل البَيني 

 من خالل تَْحليل   َجديد ُمْعَجم   ُعْنُصر   أحياناً في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، إشارةً إلى تَْشكيلِ  يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ 

 اللَُغة الَشعبيَّة. خاطئ لُحدود الَكلِمات الَمْوجودة . يعّد نَْوعاً من أصولِ 

metaphony: guhertina dengdaran .  َوائت . اِْستِعارةت َغي ُر الصَّ  

ر االستيعاب التي تؤث   َعمليَّةْصوات، لِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ بمعنى نقل(.  metaphorá)إغريقية 

مة في َكلِمة واحدة. وبذلك ينطوي هذا الَمْفهوم على عمليَّات مثل تناغم تاخِ ت غير المُ على الصوائِ 

وتيّ  يحُدثالحرف،  كٌ عندما يغيّ  التََّغي ر الصَّ الّصائِت التالي  تَأثيرته تحت جودَ  ر حرٌف ُمتََحر 

(umlaut .) ُياقات الُمتَزاِمنة والمُ  يُْستَْخدم  بة.تعاقِ في الس 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
391 
 

metaphor: veguherîn . xwaze , xwastin . َمجاز/اِْستِعاَرة 

ٌح مأخوذ من البالغة الكالسيكيَّة القديمة لـ "َشكل ُمْصطَلَ )إغريقية بمعنى "االنتقال من مكان آلخر"(. 

َعالقَِة التَّشابُه؛ اِْستِْناداً إلى الس مات الدَّالليَّة نفسها أو الَكالم". فاالستعارات هي صوٌر لَغِويّةٌ مبنيّةٌ على 

 الُمتَشابِهة، يَْحُدث النقُل الدَّاللّي كما في المثال التالي: الغيوم تبكي )أي تُمطر(.

. () مثل تزدهر الموهبةقد تظهر االستعارات في سياق الُجْملَة كأَْسماء أو أفعال أو صفات

ة يُضاف فيها الَمْعنى َجديدر إلى االستعارات الَمجازيَّة كَمْصَدر  لتَْشكيالت  ُمْعَجميَّة يُنظَ  تَاِريخيَّاً 

 "الَمنقول" إلى الَمْعنى األصلي أو يزيح الَمْعنى القديم ُجْزئيَّاً أو ُكْليَّاً .

metaplasm: guhertina teşî . metaplasm .  ّالتّغي ر الشكلي 

وتيَّةِ  ل للتغييراتِ شامِ  حٌ ُمْصطَلَ   ي غالباً إلى أَْشكال  أو ِمْعياريَّة، والتي تؤدّ  بثيَّة  عَ  ألسباب   ثُ التي تحدُ  الصَّ

 ُمضاَعفة، من مثل: ال أستطيع ، ال أستطيع . انتبه انتبه.

metarules: rêzên serû .  ُالبينيَّة القَواِعد  

َخطَّط ُمَخطَّط اإلدخال واإلخراج. يجب أن يحتوي مُ يحتوي على إنّه القَواِعد النَْحِويّة.  دُ التي تول   القَوانينُ 

 من القَواِعد. فِئةعلى  ةِ البينيّ  القواِعدِ  يُْمِكن تَْطبيقُ  َحيثُ رات بَغيّ الَمْدَخالت على متَ 

metathesis: gûherrandinî(cîguherîn) .   القَلُب الَمكاني 

في التََسْلُسل  لإلشارة إلى تغيير   لَُغةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ بمعنى تغيير(.  metáthesis)إغريقية  

 ثدات أخرى. يحدُ حْ الَكلِمات، أو وَ أو الَمقاِطع،  أو فياألَْصوات،  قد يكون فيالعادي لَعناِصر الُجْملَة، 

 اللِسان .الت زَ  :التَاِريخيَّة للغة، و في أخطاء األداء من مثل طورات  تَّ المن خالل  القلب المكاني

metonymy: guhertina navêdrî . الِكنايَة 

دَّاللة واألُْسلوبيَّة، لإلشارة ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى تغيير االسم(.  metōnymía)إغريقية 

يستبدل فيه اسم ، أو فيه اِْسم ِسمة  لكيان  بََدالً من الكياِن نفِسه يُْستَْخدمُ إلى َشكل  من أَْشكاِل الَكالم الذي 

عادة  مثل: التاج للملكية، اليد للعامل، التنورة للمرأة... .الشيء باسم شيء آخر يرتبط به ارتباطاً وثيقاً 

لة كأسباب  َسبَبيَّة  أو َمكانيَّة  أو زمانيَّة.  ما يُستَبدل تَْعبير بآخر من خالل عوامل وعالقات ذات ص 

metrical grid: grîdek pîvanî (pîvanên pepikî/gavekgavî) . َعروض)أوزان( تَدريجيَّة 

البروز الَمْقطَعي، من  هََرميَّة   لعرض أَْنماط   ْصواتِ ِعْلم األَ موسيقى في  ة  ُمْختَلَف ورسوم   أشكال   اِْستِخدامُ 

من  ة )للبنية اإليقاعيَّة(.ة )من أجل البروز الن ْسبِي( والصفوف األفقيّ دمن خالل األعمِ  اً وعرضها بيانيَّ 
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، والشبكات تمثل نبرال لُ ة )فاألشجار تمث  ُمْختَلَف وظائفَ  تَْمثيلبكات لوالشَّ  األشجارِ  ذلك االستعانة بأشكالِ 

 اإليقاع(. 

metrical phonology (MP):dengzaniya pîvanan (metrîkal).  َْصوات الَعروضيَّةِعْلم األ  

والضعيفة لَشَجرة  قد القويَّةكَعالقَة بين العُ  اللهجةَ  ليبرمان ، يرى أنَّ  ه السيدُ ( اقترحنبر)ال لَْكنَةال َمْفهومُ 

وتيَّة األخرى وهو َمْفهومٌ ِعْلم األَ م دِ خمتريَّة. اْستُ  ِعْلم في  ْصوات المتريَّة فيما بعد لوصف الظواهر الصَّ

 ْصوات غير الَخطي.األَ 

وتيَّة بطَريقة هرميَّة، باِْستِخدام َمفاهيم مثل الَمْقطَع، ِعْلم األَ  نَظريَّةُ  ْصوات تُمثَّل فيها السالسل الصَّ

البنية األساسيَّة الكامنة للَكلِمات  تَْمثيل(. يُْمِكن stressوالقَدم والَكلِمة. القَدم نوع من الضغط)النبر 

نات الشقيقة تَِسْلِسلَة، تَعْكس ُعقدهامُ  َشَجرة   والِعباَرات في َشكلِ  ويُْمِكن  .القوة المتريَّة الن ْسبِيَّة بين الُمَكو 

 أَْنماط البروز الَمْقطَعي باِْستِخدام الشبكات اآلليَّة.  تَْمثيل اً أيض

metrics: pîvannasî(rîtem) . kêşe . trpe . şapolî .   ََعروضِعْلم القاييس . م  

ة َمْجموعالمتري باِْستِخدام  هَْيَكللل ه تَْحليلُ على أنَّ  في اللِسانيَّاتِ ح ُمْصطَلَ يُفّسر الَمْعنى التَقليدي لهذا ال

 له حسٌّ  عَ ْصوات الُمَجّزأ والَمْقطَعي. وضِ ِعْلم األَ لة من التقنيَّات اللَغِويَّة، ال سيما التي تنتمي إلى كامِ 

 ْصوات المتريَّة.ِعْلم األَ ياق خاّص في س

microlinguistics: zimannasiyê piçûk . اللِسانيَّاُت الُصغرى 

اللَغِويّين، والسيما في الخمسينيَّات من  يَْستَْخدمه بَْعضُ  حٌ ُمْصطَلَ بمعنى صغير(.  mikrós)إغريقية  

ْصوات، والتَْشكيل أو ِعْلم األَ لَُغة، من مثل ِعْلم الإلى الَمجاالت الرئيسيَّة في  القرن العشرين، لإلشارةِ 

ُمَحّدداً. يتعامل مع البنية  اً َمجاالً ِدراسيَّ  لُ ها تَشك  ر إليها على أنَّ نظَ والنُظم، والتي يُ رف والبِناء الصَّ 

ْجتِماع ِعْلم االِ ة، مثل الفَْلَسفة وصات الالمركزيّ إشارات ُمْستَقِل. بعيداً عن التخص   ظامِ للَُغة كنِ ة الداخليّ 

 نَّْفس والَمْنِطق. ِعْلم الو

mid: navîn .  .ُمتَوس طال  الَمْرَكزي 

وتّي الثاُلثي لحركة اللِسان الرأسي في أَْصوات الحرف، واآلخران في التَّ  يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ  ْصنيف الصَّ

 تُوَصف اً ْطق. أحيانعة في الَمْنِطقة الوسطى من النُ إلى الصوائت المصنَوْ  يُشيرُ عاليان وُمْنَخفِضان. 

 رة.الذاكِ  اً في منتصفِ ها ُمتََوس طة في منتصفها وُمتََوس طة نسبيَّ بأنَّ اً سبيَّ الصوائُت الُمتََوس طة العالية ن

middle verb: lêkerê navîn(frmane nawendî) . الفِْعُل الَمْرَكزي   

مثل )تشبه، وتكلف، وتناسب، وتزن(، على  ،ن بحاالت  قترَ سلباً وال تُ  لُ التي ال يُْمِكن أن تَُشك   األفعالُ 

 ف ماالً كثيراً.َسبيِل الِمثاِل، هذه السيارة تكل  
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middle voice: dengê navîn . وُت الَمْرَكزي  الصَّ

مع األصوات النَشطة والسلبيَّة التي توجد في لَُغات  كالسنسكريتيَّة واليونانيَّة الكالسيكيَّة.  يتناقضُ 

وت المَ   يشبه التَْركيبات االنعكاسيَّة.ركزي الصَّ

mildly context-sensitive languages:  

  çerçuve navînî- zimanên hêstiyarî . اسةحسَّ  لُغاتٌ  -ل عتدِ مُ  ياقٌ س  

 كثَّف. (، و قويَّة لوصف  ُمضاِعف أو مُ CFياق )خالية من الس على لُغات   تَْحتَويالتي  من اللُغاتِ  فِئة

minimal pair: cota kêmtrîn . الَزوجُ  األدنى 

، أو فِئةال األَْصوات التي تنتمي إلى نفسِ  تَْحديدْصوات لِعْلم األَ إِْجراءات االكتشاف الُمْستَْخدمة في  أحدُ 

وت. ويُ  شار إلى كلمتين تختلفان في الَمْعنى عند تغيير َصوت واحد باِْسم "الَزْوج األدنى". الصَّ

عن البقيَّة، على َسبيِل الِمثاِل: )جار وسار  ُمْختَلَفمنها َصوت واحد  تباينة لكل  من الَكلِمات المُ  ةٌ َمْجموع

 األدنى. ة الحدّ َمْجموعأحياناً  يُسمَّىوصار وعار...(. 

minimal-distance principle (MDP):prensîbê kêmtrîna dûrbûnê. األدنى للمسافة َمْبدأ الحدّ   

 ه قابلٌ رة، في إشارة إلى َمْبدأ يفترض أنَّ بك  اللِسانيَّاِت النَّْفسيَّة في مراحلها المُ م في ْخدِ ْستُ اُ  حٌ ُمْصطَلَ 

هذا الَمْفهوم في ِدراسات لَُغة الطفل لشرح الظواهر  اْستخدامُ  زُ كميليَّة.  ترك  ل التَّ الهياكِ  في تَْحليلِ  للتَْطبيقِ 

اثَلة من البنية. على َسبيِل الِمثاِل: ماري وعدت الت وأَْنواع أخرى ُممكم  الظاِهرة في الحصول على المُ 

 األطفالَ  األدنى من المسافة، ويفترض أنَّ  جيم بالذهاب، الَموضوع ذهاب ماري: هذا يكسر َمْبدأ الحدّ 

للقاِعدة  اِْستِثناءات   لُ ها تَشك  ل تنطوي على مثل هذه األفعال، ألنَّ م هياكِ سيكون لديهم صعوبة أكبر في تعل  

 ة.العامَّ 

minimal free form : kêmtirîna şêweyê azad .  ِل الُحرّ الَحد  األدنى للَشك  

ه "أْصَغر صيغة لَغِويّة من تَْعريفه للَكلِمة. يُْمِكن تعريفه بأنَّ  استخدمه ليونارد بلومفيلد كُجْزء   حٌ ُمْصطَلَ 

 بُمْفَردها كلَْفظة". يُْمِكن أن تقفَ 

minimalist programme/program (MP):  

  bernameya herî kêm/bername (MP) أدنى بَرناَمج/  بَرناَمج  

رٌ طَ ت  تَْمثيلعمليَّات ال جميعُ  على أن يكونَ  على الهََدف، ويحض   دُ اللَغِوّي التَّْوليدي، يؤك   في التفكيرِ  و 

 تَْمثيلْقتِصاديَّة قدر اإلَمكان، ويجب أال تكون هناك َعناِصر زائدة عن الحاجة في االِ والُمْشتَقات اللغويَّة 
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ة. الً ويجب تَْفسيره تفسيراً كامِ  اً ُعْنُصر دور كل   بنية الُجْملَة: يجب أن يلعبَ  قَواِعد للنحو ُصممت  ثَمَّ

جها من أجل مْ عمليَّات النقل ودَ  يقُ تَْطب من الَعناِصر الُمْعَجميَّة، ويتم   ظام حسابي يحتوي على عدد  كنِ 

 ي. هَْيَكلبِناء الوصف ال

الليَّة )بعد التَّْهِجئَة(، والتي يجب أن َصوتيَّة ودَ  ت  تَْمثيالفي نِهايَة المطاف إلى  م ااِلْشتِقاقُ ينقسِ 

رات النَْحِويّة. في تَ  تتالقى إلنتاج ُجَمل   ات التشكيك في وجود مستوي ، تمَّ 0222بعد عام  بَرناَمجطَو 

لة الس مات ذات الصِ  نقلُ  يتم   مرحلة   على حدة، وفي نِهايَة كل   مرحلة   بكل   الواِجهَة. ااِلْشتِقاق يمر   تَْمثيل

 إلى أنظمة َمقصودة َصوتيَّة وفكريَّة متعُمدَّة. 

minimality: kêmtirînî . األْدنويَّة 

الَخصائِص الرسميَّة  من مناقشةِ  الحديثة، كُجْزء   في اللِسانيَّاتِ  واسع   على نِطاق   يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ 

األدنى من الُمْفَردات اللَغِويَّة  ْصوات التَّْوليديَّة، يفترض الحد  ِعْلم األَ ت. على َسبيِل الِمثاِل، في تَْمثياللل

وتيَّة الُمْستَْخدمة للتَْمييز بين  اتَمْعلُومإلى أدنى حّد من ال نة يجب أن تقلَلَ ت الكامِ تَْمثيالال أنَّ  الصَّ

 ْصوات غير الَخطيَّة. ِعْلم األَ الَعناِصر الُمْعَجميَّة. تُطلب فكرة الحد  األدنى لَكلِمة في بَْعض نَماِذج 

minor: piçûk . َصغير 

)ثَّانِويَّة( ذات إنتاجيَّة  إلى ُجْملَة ين في تَْصنيِف أَْنواع الُجْمَل لإلشارةِ يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِوي حٌ ُمْصطَلَ 

 .لة( نات الُجْملَة الرئيسيَّة)الُمفضَّ ر إلى بَْعض ُمَكوّ قِ ل، الرجاء، واألسف( أو التي تفتَ َمْحدودة )مث

minority language: zimanê hûrgelî . لَُغةُ األقليَّة 

باسم لَُغة األقليَّة. قد  تُسمَّىأْصَغر بكثير من عدد السكان؛  ة  َمْجموعما، من قِبَل  ْستَْخدم في بلد  تُ  لَُغةٌ 

زون بالَخصوصيَّات العرقيَّة والدينيَّة هم يتميّ يكون أولئك الذين يتكلمون اللَُغة من مواطني الدولة، لكنَّ 

دة داِخل حُ   دودها.والثقافِية التي يرغبون في حمايتها. لدى ُمْعظَم البلدان أقليَّات لغويَّة ُمتََعد 

minor sentence: hevoka piçûk . ُجْملَةٌ َصغيرة 

ياق، من مثل: تذكرتين من فضلك! هذا التَْحليلُ غير ُمكتمِ  ُجَملٌ  ذو قيمة  لة في الَكالم يعتمد على الس 

 ياقات لَغِويّة ُمعينة، مثل اإلعالنات أو عناوين األفالم أو عناوين الصحف.َمْحدودة في س

misderivation: xurdezade(dariştî) şaşî . اِْشتِقاٌق خاِطئ 

 اللِسان، واألخطاء اللغويَّة. ةِ من زلّ  إلى نَْوع   النَّْفسي لإلشارةِ  التَْحليلِ  ُعلماءيَْستَْخدمه بَْعُض  حٌ ُمْصطَلَ 

MIT: MIT 
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النَظريَّة أواألُْسلوب ف لَُغة كعالمة لوصِ ِعْلم اللمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الُمْستَْخدم في  اِْختِصارٌ 

عمل نعوم  تَأثيرت هذه الَمْدَرَسة باِْسم "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" بَسبب ميَ اللَغِوّي التَّْوليدي. سُ 

 ات.يَّ تشومسكي وموريس هالي وشركائهما في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا منذ أواخر الخمسين

mixed language:zimanê tevlîhev(navderkî).zimane têkelaw(lêkdraw). لَُغةٌُمْختَلَطة 

وتيَّة أو الصرفيَّة أو النحويَّة أو الدالليَّة، من ذلك اعتماد  اللُغاتِ  اختالطُ  ببَْعضها من النواحي الصَّ

 لنحو.اَعناِصر الُمْفَردات األجنبيَّة وتبَسيط 

modal: pîvanî . ه  ِمعيار . ُمَوجَّ

وتيَّات لتَْمييز الحالَة الُمحايدة أو غير ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ قياس(. بمعنى مِ   modus)التينية   صَّ

وتيَّة األخرى بها. يَْفتقِ الُمِميَّ  وت الَمشروط إلى أي ال رُ زة، والتي يُْمِكن ُمقاَرنة جميع الحاالت الصَّ صَّ

فير، والوت ميزات لصَ   باِْسِم الس جِل األُنموَذجي. اً س، إلخ. ويشار أيضهَمْ الرير، وصَّ الصَّ

modal adverb: rengpêşê pîvanî .  ّظَْرٌف ِمعياري 

قييم الَشْخصي للُمتََحد ث نحو الحالَة. عن التَّ  رُ التي تعب   فَْرعيَّة ُمَحّددة من األحوالِ  ة  َمْجموععن  ِعباَرةٌ 

ها في الَكالم )على َسبيِل الِمثاِل، ر عنّ من الجوانب، وَدَرَجة الواقِع المعب   هذا التقييم إلى أَْشكال   يُشيرُ 

 ربما، نأمل، يُْمِكن(، أو الجوانب العاطفيَّة )على َسبيِل الِمثاِل لحسن الحظ، لألسف، الحمد هلل(. 

modal auxiliary: alîkariyê pîvanî . َشكٌل ُمساِعد 

عن َمْعنى  رُ من األفعال التي تعب   ُمَحّددةٌ  فَْرعيَّةٌ  ةٌ َمْجموع. دة(ساعَ بمعنى تقديم المُ  auxiliaris)التينية  

 ,can, want, must, shouldق بصيغة الفِْعل الرئيسي، في اللَُغة اإلنكليزيَّة)ااِلت صال فيما يتعلَّ 

may, shall, will, would as well asشيَّة )(، باإلضافة إلى بَْعض األفعال الهامdare, ought 

to… ُالَعالقَة الدَّالليَّة بين الَموضوع  (. إن الَوظيفتين الرئيسيتين لألفعال الَمشروطة هما: )أ( مواصفات

، و"الضرورة" )يجب عليها ( . )ب( )ةَصحيحواإِلْجراء الموصوف بالفِْعل، مثل "الريبة" )قد تكون 

ياَغة بمثابة إعادة ص ها يُْمِكن أن تكونَ تجاه الَكالم؛ بَمْعنى أنَّ ْعبير عن َمْوقِف الُمتََحد ث الَشْخصي التَّ 

 .  المزاج اللَْفظي

modal base: bingeha pîvanî .  ٌِمعياريَّة قاِعدة  

ها كميّاً في تَْفسير َشكل الُجْملَة. من تَْحديدم التي يجب على المرء من العوالِ  ة  َمْجموعإلى  يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ 

 تأسيسها ُجْزئيَّاً على أساس عملي)براغماتي(. عادة أن يتمَّ الَمْفهوم 

modal clause: gotina pîvanî . فِْقرةٌ ِمعياريَّة 
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ل   بَشكل   اللة ُمَحّددة والتي تعملُ ذات دَ  فِْقرةٌ  إلى كيفيَّة حدوث ذلك  للظَْرف لإلشارةِ  تراكمي كُمكم 

 رافقة له: مثالً: )لقد أنقذها خالل إلقاء اللوم عليها(. الموصوف في البَْند الرئيسي أو الظروف المُ 

modal logic: lojika pîvanî . َمْنِطٌق ِمعيارّي 

أيضاً  يُْستَْخدمُ ، الَمْنِطقيَّة )و، أو، وغيرها( فيه التَْعبيراتُ  يُْستَْخدمُ من الَمْنِطق الفَْلَسفي،  خاصٌّ  َشكلٌ 

 ْحليل الدَّاللّي.ب في التَّ ناسِ ل المُ روري( من خالل إدخال العامِ ستحيل / ضَ مكن / مُ تَْعبيرات ) مثل مُ 

modal particle: perçekê pîvanî .  ُّجزيءٌ    ِمعياري  

ياق الَكالم. ليس لها َمْعنى ُمْحتَوى الَكالم إلى س بُ للجزيئات، في الجرمانيَّة تناسَ  الفَْرعيَّةٌ  ةٌ َمْجموعال

ة، ُمْختَلَفسيمات الَمشروطة في وظائف ااِلْفتِراضي للُجْملَة. قد تحدث الجُ ُمْعَجمي وال تُسهم في الَمْعنى 

 nurسيمات الَعدديَّة )'(، والجِ einfach 'simpleفات )'(، والصِ vielleicht 'maybeمثل الظروف )

'only َت العطف)دوا'(، أو أ(aber 'butير . ال يزال تَْطبيُق هذا البَْحث األلماني في اللُغات األخرى غ

 َمْوجود.

modal subordination: pêveyê pîvanî . التَْبعيَّةُ   الِمعياريَّة  

على معاني  تَْحتَوي ر فيه ُجْملَةٌ في النَظريَّة الدَّالليَّة والبراغماتيَّة لنََمط التَْفسير يفس   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

أو صراحةً في  اً منيَّ َمْوجودة ضُ  شرطيَّة   ة من ُجْملَة  يبالِعباَرة التال ها ُمْرتَبِطةٌ كأنَّ  الشرط، فتبدو الجُملةُ 

 الِخطاب السابِق. مثل: إذا درست اليوم فستنجح غداً.

modality: pîvanekî .  ِّمعياري 

إليها  تُشيرُ ن في  الحالة المزاجيَّة التي إلى التبايُ  ْحليل النَْحِوّي والدَّاللّي لإلشارةِ في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ن النََمطي في المقام األول من عن التبايُ  ْعبيرُ التَّ  الفِْعل والفِئات الُمْرتَبِطة بها. في اللَُغة اإلنجليزيَّة، يتم  

 تُشيرُ ال . may, will, canة، على َسبيِل الِمثاِل. قد تستطيع فَْرعيَّة من األفعال الُمساِعد فِئةخالل 

أيضاً إلى أَْنواع  تُشيرُ تميَّة فحسب، بل المورفولوجيَّة، أو الشرطيَّة، أو الحَ  ةِ المزاجيَّ  الطَريقة إلى الحالَةِ 

 ة )بيان، س ؤال، أمر(. ُمْختَلَفالُجْمَل ال

mode: away . şêwe . نََمط . صيغة 

في تَْصنيِف هاليدي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ والوضع. كل، يرتبط بالطريقة واألسلوب للنوع والشَّ  مرادفٌ   

Hallidayan  ُُد الدَّور الذي تلعبه اللَُغة لألصناف اللَغِويَّة، باإلشارة إلى بيئِة النشاط اللَغِوّي التي تحد 

ُن أسلوُب الخطاِب ال ، واستخدام مفردات قويَّة وُمؤث رة. قِراءةفي َمْوقِف ما. مثالً يتضمَّ  بصوت  عال 

 أو المزاجية الحالة أو األدبي األسلوب من عليه التعرف يمكن د،محدّ  غير نقدي حُمْصطَلَ وهو 

 بـالشكل أو نوع معين. حصرياً  ترتبط ال التي الطريقة
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model: nimûne . أُنموَذج 

 ة على أساسِ يَّة والَوظيفيَّة الهامَّ هَْيَكلللَخصائِص ال العلميَّةِ  سمي في الِدراساتِ رَ  تَْمثيل( 2)

 تَْمثيل. األُنموَذج هو ِدراسةج وبَْعض جوانب َموضوع الوالمثاليَّة. بِناء على التشابه بين النَماذِ ْجريد التَّ 

ة َمْجموعل َجديدَمفاهيمي  عد في بُعد  البُ  النَماِذج رسمَ  للَمفاهيم أو الكيانات، يشمل جميعُ  اً خصيص مٌ صمَّ مُ 

العلمي في  الَمْرَكزي للبحثِ  هذا الَمْفهومُ  طُب قكيلها. تَشْ  ف بها في الحالَة التي يتم  عترَ من الَعناِصر المُ 

وتيَّات. على َسبيِل الِمثاِل، يقوم عالمُ  ِعدَّة َمجاالت   وت ببِناءِ  من اللَغِويَّات والصَّ  لتنظيمِ  نَماِذج   الصَّ

ة من هذه األَْشكال الُمساِعدرها ُمَخطَّطات األشجار، واألقواس وغي النَْحِوي   اِْستِْمراريَّة الَكالم. ويَْستَْخدمُ 

ح في اللَغِويَّات كان العالم اللَغِوّي األمريكي، ُمْصطَلَ من أوائل من اْستَْخدم هذا ال في بِناء البنية التَْركيبيَّة.

 شبيهي . ل التَّ (، في مناقشته لنَماِذج الوصف في الَشك  0222–2629تشارلز هوكيت )

 ه َشْخصٌ الَمْعنى التَقليدي لألُنموَذج على أنَّ  يَّات التَْطبيقيَّة، يواجه المرءُ من اللَغوِ  ( في ِعدَّة َمجاالت  0) 

في تَْعليم اللُغات  يُْستَْخدمُ ِوّي. على َسبيِل الِمثاِل، قد اللغَ  ْنجازلُمْستوى اإلِ  كأُنموَذج   يُْستَْخدمُ  ما أو شيءٌ 

ثاً  تعلمها؛ ُمعالَجو الَكالم قد يَْستَْخدمون  للَُغة التي سيتم   نموَذجِ ، أو لَهجة قياسيَّة، كأُ اً أصليَّ  األجنبيَّة ُمتََحد 

 أَْنفسهم كنَماِذج للمرضى في َمجال اِْضِطراب اللُغات .

model-theoretic semantics:watenasiya dîmaneya nimûneyî.  ُاألُنموَذجيّ  النَظريّ دَّاللةِ ال ِعْلم  

فُ ( وغيره. 2682 - 2632رها ريتشارد مونتاج )طوَّ  الشرطيَّةِ  الحقيقةِ  الالتِ من دَ  نسخةٌ  من  فِئة تُعرَّ

أُنموَذج. ويُْمِكن عندئذ تَْعريف  تعيين قيم الحقيقة للُجَمل بالن ْسبِة لكل   قَواِعدُ  وتصاغلَُغة،  النَماِذج لكل  

 دة. مّي للنَماِذج ُمقاَرنة بالُجَمل الُمَحدَّ َمفاهيم مثل النَتيجة الَمْنِطقيَّة والحقيقة الَمْنِطقيَّة من خالل القياس الكَ 

للتَْفسير  نظريَّات النَماِذج النَظريَّة هو َمْفهومٌ  علمَ  وغيره، فإنَّ  A.Tarskiاِْستِْناداً إلى عمل 

تسمح  رها الَمْنِطقيون من أجل الدَّالالت الَمْنِطقيَّة التيالَمْنِطقيَّة التي طوَّ  الرسميَّةِ  الدَّاللّي في اللُغاتِ 

 ر. تكر  مُ  وصفها بَشكل   بشروط "الحقيقة" و "الرضا" ليتمَّ 

modi significandi:brrwapê danêrîn/gewherîn.awayên damezrandinê. عيينالتَّ  آدابُ     

اً في تَْصنيف  أَْجزاء الَكالم. همَّ )التينية(. في لغِويَّات العصور الوسطى، ُعّد الَمْعنى والدَّاللة جزءاً مُ  

الَمْعنى الَموضوعي يعود إلى الَمفاهيم األساسيَّة الَمْنِطقيَّة األساسيَّة ألرسطو، أي الجوهر، والجودة،  إنَّ 

يَّة، أصبحت لهذه الدَّالالت الِمْعيار اً وقت، والملكيَّة، والفِْعل. وفقوالكميَّة، والَعالقَة، والَمكان، وال

ف   ".ها "مواد ذات َخصائِصأنَّ باألسماء تُعرَّ

modification: gûhertinkirin(serrastkirin/pakkirin) . تَْعديل 

 التَْعديلُ  يُْستَْخدمُ  في اللِسانيَّات التَاِريخيَّة. اً أيض حُ ُمْصطَلَ برز هذا ال (.َصحيح)التينية بمعنى القياس ال 

ْرفي لإلشارةِ  التغيير داِخل الجذر أو الجذع األُنموَذجي، كما هي الحال في  َعمليَّةإلى  في التَشّكل الصَّ
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(، man  ~menتََغي رات الصوائت بين صيغة الُمْفَرد والجمع في بَْعض األَْسماء باللَُغة اإلنجليزيَّة )

الكرديَّة الَكلِمات  اللغة من أمثلتها فيوة)مثل: قاَل ويقوُل وقُْل(. عتلّ وفي اللَُغة العربيَّة في األفعال المُ 

 . ziman (bi zimen )، مثل : ر عند اإلضافةكسَ يُ  صائتالتي قَْبَل آخرها 

وتيَّات، عادة ما يشار إلى العوامل التي تؤث   وتيَّة على  هَواءق الر على تدف  في الصَّ في القناة الصَّ

 َجة إغالق الفم. ها تَْعديالت، على َسبيِل الِمثاِل. في حركة الَحنَك الَرْخو، َدرَ أنَّ 

modifier: guhertiner . ُمَعدَّلال  

نُ من الناحيَّة النَْحِويّة، يتكوَّ  اللَغِوّي  األُنموَذج. فهو التَْعبيرُ  ْنفِ س صِ ورأسه من نف ُمَعدَّلمن  ن الُمَكو 

 َحيثُ أوثق َمْعنى تَْعبير آخر )رأس( من الناحيَّة اللَغِويَّة والنَْحِويّة: الكتاب الكبير،  د بَشكل  الذي يحدّ 

 . في اللَُغة اإلنجليزيَّة، عادة ما يتم  الكتابَ  الذي يصفُ  ُمَعدَّلهو ال ، والكبيرُ هو الرأسُ  يكون الكتابُ 

على الطاولة(، واألفعال  )الكتابُ ت الجرّ ( أو ِعباَراكبيرٌ  فات )كتابٌ األَْسماء عن طَريق الصِ  تَْعديلُ 

 ليالَ(.  بْ هَ ذْ بحسب الظروف )اِ 

modularity: nimûneyî . نََمطيَّة 

اِْضِطراباً في التنميَّة  بُ ماغ قد يَسب  ااِلْضِطرابات في الد   لَُغة الَعَصبي، هو بَْعضُ ِعْلم الالنََمطيَّة في 

 اللغوية . 

على الَمباِدئ  النَْحِويّةُ  (، ال تعتمد القَواِعدُ 2672، 2681لتشومسكي )لَُغة وفقاً ِعْلم الفي 

)القَواِعد الرسميَّة، الكفاءة النَْحِويّةَ  الَمْعِرفةَ  ة، بل على َمباِدئ ُمَحّددة للَُغة. وبالتالي، فإنَّ المعرفيَّة العامَّ 

 ها َوْحَدةٌ تُصّور القَواِعد النَْحِويّة على أنَّ ة عن األَْنواع األخرى من الَمْعِرفة. ُمقابِل األداء( ُمْستَقِلّ 

 ذاتيَّةِ  الفَْرعيَّةِ  من األنظمةِ  ة  َمْجموعمن  فُ ، تتألَّ دات أخرى مثل اإلدراك البصري(حْ )بجانب وَ نََمطيَّةٌ 

م، كل  التَّ   ها لها معاييرها الخاّصة للَشكل الجيد.منّ  حك 

هو نََمطي بَمْعنى  العقلَ  إنَّ   "JA Fodor ،"The Modularity of Mind (1983)  اقترح 

اللَُغة هو  ظامَ نِ  زة. وأنَّ ها َخصائِصها الُمِميّ منّ  )وحدات(، لكلٍّ  ةِ ُمْختَلَفال من األنظمةِ  ن من عدد  ه يتكوَّ أنَّ 

 ُمَحّددة. ل بطُُرق  التي تتفاعَ  ةِ ُمْختَلَفال الفَْرعيَّةِ  من األنظمةِ  ن من عدد  ها تتكوَّ وحدات، بَمْعنى أنَّ 

modulation: guhertin . تَْعديل 

قة الُمتَعل   suprasegmentalلإلشارة إلى التَْعديالت فوق القطعيَّة  لَُغةِ ِعْلم الأحياناً في  يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ 

 الكالم في المواقِف ااِلْجتِماعيَّة، على َسبيِل الِمثاِل. الهَْمس، الصراخ. تَأثيرب

moneme: monem . )ْرفيَّة  مونيم )َوْحَدةٌ ّدالةٌ صَّ
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اللة على أْصَغر َوْحَدة لَُغويَّة، ( للدَّ 2692قّدمه مارتينيه ) حٌ ُمْصطَلَ بمعنى ُمْفَرد(.  mónos)إغريقية  

وتيَّة التي ال يُْمِكن تَْقسيمها إلى َوْحَدات  أْصَغر ذات َمْعنى. تتكوَّ   ن من الُمْحتَوى والصيغة الصَّ

أي –فة من َعناِصر ُمْعَجميَّة ؤلَّ على الُمَركَّبات المُ  قُ طبَّ "َكلِمة" ال يُ  حَ ُمْصطَلَ  " أنَّ رأى "مارتينيه

الة ات الدَّ دَ حْ بل يشمل أيضاً اِْرتِباط هذه الَعناِصر مع الدواخل والوَ  –ات إفراديَّة وزوائد فحسبدَ حْ وَ 

ياقيَّة، التي نهاي الَوظيفيَّة في َشكلِ  تشابكة كثيراً فيما بينها. كما رأى قد تكون مُ ات، أي تراكيبها الس 

 بـ "َكلِمة"، ألنَّ  يُسمَّىاً لما الً فنيَّ عادِ " مُ monemeالة ح "الَوْحَدة الدَّ ُمْصطَلَ مارتينيه أنه ال يجوز عّد 

ي"  –لكيَّة، و"إلى المُ  تُشيرُ تين دالتين، هما: "عند" / عِ ن د/ التي دَ حْ ف من وَ َكلِمة "عندي" مثالً تتألَّ 

وا األولى "َوْحَدة الَمْعنى دَ حْ اللَُغة على التَْمييز بين وَ  ُعلماء. وقد درج ُمتََكل مإلى ال تُشيرُ التي  تين، بأن سمَّ

semanteme )ْرف وا الثانيَّة "َوْحَدة النحو )أو الصَّ  مارتينيه الحظ أنَّ  "، إال أنَّ morpheme" وسمَّ

دات الدَّاللة حْ طلق على وَ ه إذا كان البد من التَْمييز بينهما، فال بّد أن يُ ى أنَّ ذلك يخالف واقِع الحال؛ فرأ

"، أما lexemeالتي تجد َمكانها في ُمْعَجمات اللَُغة وليس في كتب النحو تسميَّة "الَوْحَدة اإلفراديَّة 

 ي( في "عندي".-يّة، مثل)بالَوْحَدة النَْحوِ  تُسمَّىالَوْحَدة الدالة التي تجد َمكانها في كتب النحو، ف

monitor: çavdêr ابِطة      .ُمراقِب . الضَّ

التي وضعها كراشن بالَعالقَة  ت هذه النَظريَّةُ اهتمَّ  في تَْعليم اللُغات، هي نَظريَّة الِجهاز الضابط طَريقةٌ 

لَُغة الثانيَّة: األولى ِعْلم اله. وبموجب هذه النَظريَّة هناك طَريقتان لتموجَّ ِعْلم التلقائي والتِعْلم البين الت

، األولى من خالل اِْستِخدام اللَُغة في المواقِف اً لَُغة إراديَّ ِعْلم الة تاً، والثانياِْكتِساب اللَُغة ال شعوريَّ 

 هاً وجَّ اِْكتِسابها مُ  حيَّاتيَّة طَبيعيَّة، فيكونُ  باِْستِخدام اللَُغة ألغراض  ليَّة الحقيقيَّة)في البلد األصلي(التواصُ 

حيط ال نحو التَْركيب اللَغِويَّة الُمْستَْخدمة. أما نحو الُمْحتَوى واألَثَر الذي سيَْحُدثه اِْستِخدام اللَُغة في المُ 

م ل اللَغِوّي. هذا التعل  بالتواصُ  ة، بدون اهتمام  لثانيا ن من القَواِعد اللَغِويَّة للَُغة  اً فهو التمك  لَُغة إراديَّ ِعْلم الت

  .أخطائه َصحيحم في ضبط لغته وتتعل  ْهد الذي يبذله المُ بط أو الجُ الضَ  َعمليَّةثَر بيتأَ 

monitor model: awayê çavdar .  ُالُمراقَبة أُنموَذج  

 ، إذ يتم  Krashen ((1981 كراشن اِْفتِراضي من قِبَل وضع أُنموَذج   في اِْكتِساب اللَُغة الثانيَّة، تمَّ 

ق من صحة راقبة( التي تتحقَّ م )المُ ة من خالل نَْوع آليَّة التحك  اللَُغة في لَُغة ثاني على إنتاجِ  اإلشرافُ 

على طَبيعة  تَأثيرلَغِوّي( له ِعْلم التمدى هذا الرصد )الذي يختلف باِْختاِلف نَْوع المُ  النَماِذج. ويُعتقد أنَّ 

بين "التعل م" )باالعتماد الكبير على الشاشة(  Krashen كراشن اِْكتِساب اللَُغة األجنبيَّة. وعليه يميّز

 على الشاشة(.  قَليلو"ااِلْكتِساب" )باالعتماد ال

mono-: take .  ّأُحاِدي 

وتيَّات واللَغِويَّات للدَّ ِعْلم الْستَْخدم في تُ  بادئةٌ  د. من  لَمْفهومِ  لَغِوّي ُمناقِض   اللة على َمْفهوم  صَّ الُمتََعد 

)أو "أُحاِديّة الَمْقطَع"   monosyllabicطبأُحاِديّة القُ  األمثلة على هذا التباين: َكلِماتٌ 
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'monosyllables' بعكس ُمتَعّدد الَمقاطع )polysyllables ؛ وهناك أُحاِديّة المعنىmonosemy  

 ؛ وما إلى ذلك.polysemyد المعاني عكسه تعد  

monogenesis: take resen . )أُحاِدي  النَسل )األْصل 

واحد؛ يتناقض مع  تنبع من َمْصَدر   البشريَّةِ  اللُغاتِ  جميعَ  ترى أنَّ  في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، فرضيَّةٌ 

د الجينيات  قد ظهرت في ِعدَّة أماِكن. في نظريَّات  لَُغةً  ، الذي يعتقد أنَّ multgenesisمفهوم متعد 

 أُحاِديّة الجينوم تفترض اِْنتِشار لَُغة واحدة إلى مناطق أخرى عن طَريق الهجرة. 

monolingualism: take zimane . أُحاِديّة الل غة    

فقط في الُمْجتََمع، بََدالً من  واحدة   لَُغة   بمعنى لغة +واحدة(. اِْستِخدامُ  lingua +mónos)إغريقية  

ديَّةِ   اللَغِويَّة. التََعد 

monophonematic classification: dabeşkirina takdegîyê .  ٌوت تَْصنيف أُحاِدّي الصَّ  

وتّي إسناد َصوتيّن لَصوت  ْحليلِ بمعنى "بَصوت"(. يعني في التَّ  monóphthongos)إغريقية   الصَّ

 (. polyphonemicواحد. )ينظر في: 

monophthong: take dengek .  ّالّصائُِت األُحادي 

وتّي للصوائت على أساسِ  ْصنيفِ في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  إلى  يُشيرُ طَريقة التَْعبير الخاّصة بها:  الصَّ

ك )ّصائِت نقي(  حرف    ل َمْقطَع، كما هي الحال فيال يوجد تغيير ملحوظ في الجودة خال َحيثُ ُمتََحر 

(. فالَمقصود triphthongs)أو  diphthongsر في الجودة باِْسم ف اآلنيَّة التي تتَغيَّ عرَّ )صار، طار(. تُ 

كٌ  ه حرفٌ بالصائت األحادي بأنَّ  خالله إظهار المفاِصل في َمكانها والحفاظ على جودة َصوت  يتم   ُمتََحر 

 ثابِتة.

monophthongization: take dengî .  ُائِت الُمَركَّبأُحاديّة الصَّ  

وت من خالل المفاِصل التي تُبّسط فيها َعمليَّة إلى ّصائِت  diphthongs الصائت الُمَركَّب تغيير الصَّ

ر وتيَّة، والتي يُْمِكن أن تتأَثَّ تَباُدلي لكلٍّ الَمقاِطع الصَّ  بَشكل   ُمنَظَّم   طويل. وعادةً ما ينطوي ذلك على تمثّل  

على التوالي  auو  aiة، تغيير الجرمانيَّة هة التاليالُمتَشابِ  ِشدَّةأيضاً باألَْصوات وال

 .monophthongs (a)إلى

monosemy: take nîşaneke . أُحاِديّةُ  الدَّاللة 

بمعنى إشارة(.  هو أُحاِدّي البُعد إذا كان له َمْعنى واحد فقط، على َعْكس التباين،  sema)إغريقية  

 ْعبير أكثر من َمْعنى. يكون للتَّ  َحيثُ 
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monostratal: asta take . أُحاِدّي الُُمْستوى 

ى واحد فقط على ُمْستو تَْحتَويأحياناً في النَظريَّة اللَغِويَّة لإلشارة إلى القَواِعد التي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

السطح(. من األمثلة على ذلك قَواِعد ُمْعَجم الُجَمل  هَْيَكلالَمْفهوم التَْحويلي ل اً ْقريب)يعادل تَ  تَْمثيلمن ال

الَوظيفيَّة. تُعَرف في القَواِعد -الَمبنية على أساس الُجَمل، والقَواِعد الُمْعَجميَّة-الَمعمول بها، وقَواِعد النحو

 ة السطحيَّة.البنيبالبنية الَعميقة و -ف على أكثر من ُمْستوى واحدالتي تتعرَّ -النَْحِويّة التَّْوليديَّة 

Montague grammar: rêzimana montage . قَواِعُد الُمونتاج 

سبعينيَّات القرن العشرين، ترجع إلى مؤسسها األمريكي  في النَظريَّة اللَغِويَّة في منتصفِ  حركةٌ 

 Carnapو  Tarskiو  Frege(، الذي يتبع التَقليد الَمْنِطقي لـ 2682–2632ريتشارد مونتاج )

الالت اللُغات الرسميَّة )الَمْنِطقيَّة(، دَ  ِدراسةمن  اً ستمدّ مُ  اً َمْفهوميَّ  ْستَْخدم هذا المنهج ِجهازاً وغيرهم. يَ 

ن آخر لَغِوّي، ترتبطان القَواِعد على ُمَكّون نَْحِوّي وُمَكوّ  تَْحتَوية. ويطبقها على تَْحليل اللُغات الطَبيعيَّ 

 د الفِئات النَْحِويّة. إدخال بِناء الُجْملَة من خالل القَواِعد الُمقّسمة التي تحد   . يتم  اً وثيق معاً اِْرتِباطاً 

صطنعة )الَرْسميَّة( والطَبيعيَّة )البَشريَّة( ال يوجد فرق مونتاج هي بين اللُغات المُ ال فرضيَّةَ إنَّ 

ل الَمْنِطقيَّة للُغات الطَبيعيَّة ووصفها حاولة إظهار الهياكِ ي إلى مُ ذو َعالقَة من الناحيَّة النَظريَّة. وهذا يؤدّ 

عن طَريق الجبر الشامل والَمْنِطق الرياضي )الَرْسمي(. من خالل رسومات دقيقة، و ُمكثّفة جداً، تبُرز 

لها في َشكل قَواِعد الُجَمل، التي يمثّ  سطح هَْيَكلهة على طول من بِناء ُجْملَة ُمَوجَّ  Montagueعائدات 

ل في تَْجميع البنى البَسيطة في َعالقَات ُمَعقَّدة، ة. بالتوازي مع هذا الن ظام النَْحِوّي الُمتمث  ُمَعدَّلتَْصنيفيَّة 

بِناء المعاني الُمَعقَّدة من معان  بَسيطة، تتوافق مع َمْبدأ الَمْعنى الُمَركَّب، والذي بموجبه يُْمِكن  اً يضأ يتم  

 تِْكراري.  بَشكل  ل للُجْملَة الَمْعنى الكامِ  تَْحديد

mood: rewş . حالة 

إلى  تُشيرُ التي  والدَّالليَّةِ  من التباينات النَْحِويّةِ  ة  َمْجموع"المزاج" )أو الطَريقة أو األُْسلوب( إلى  يُشيرُ 

 نَماِذج بَديلة للفعل.

التي وصفها  ر عن الَمْوقِف الَشْخصي للُمتََحد ث نحو األوضاعمن األفعال تعب   النَْحِويّةُ  فِئةال

د للتَْعبير عن ُمحايدة(، وشرط التعاقُ  فِئةة للمزاج التأشيري )الَكالم. ُمْعظَم اللُغات لها نَماِذج ُمْستَقِلّ 

 الحاالت غير الواقِعيَّة، وَحتميَّة التَْعبير عن األوامر. 

نب الُمتََحد ث نحو المواقِف من جا والسيمانِطاق واسع من المعاني،  ثَمَّةمن الناحيَّة اللَغِويَّة، 

ااِلْحتِمال. من والغموض، والوضوح، وعدم اليقين،  :الُمْحتَوى الواقِعي للَكلِمة، على َسبيِل الِمثالِ 

، أو باِْستِخدام أفعال ُمساِعدة. بَديلة لفعل ما إلى هذه التباينات من خالل أَْشكال   يُشارالناحيَّة النَْحِويّة، قد 

 ( . may, can, shall, must)ة، من مثل:  رئيسي أفعال ُمساِعد َشكل  تْستَْخدم اإلنجليزيَّة ب
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ين جذب انتباه باحث ْوزيعها في الَكالم اليومي، َموضوعٌ تَ  ِدراسةالدَّاللّي لألفعال، و التَْحليلَ  إنَّ 

ةُ قترِ اُ لَُغة، وقد ِعْلم العديدين في  ن َمفاهيم مثل الضرورة، واإلَمكانيَّة، واليقين، تَْصنيفات تتضمَّ  حت ِعدَّ

على َمجاالت أخرى غير اللَغِويَّات. على َسبيِل الِمثاِل،  اً نتائج هذه الِدراسات آثارتركت وما إلى ذلك. 

 .في الَمْنِطق كبير   قلق   النَظريَّة الَشكليَّة التي تنطوي على مثل هذه الَمفاهيم َشكَّلت َمْصَدرَ  الفروقُ  إنَّ 

mora: mora . مورا 

ٌح في ُمْصطَلَ يستخدم هذا ال .ةعلى المدَّ  وحدة زمنية متريّة تدل  بمعنى الوقت الالزم(. mora )التينية   

ثمَّ أصبح الِدراسات التَقليديَّة لإلشارة إلى َوْحَدة الحد  األدنى من الوقت أو الوزن المتري، مقاييس 

ْصوات المتري ِعْلم األَ ْصوات غير الَخطيَّة )على َسبيِل الِمثاِل، األَ ِعْلم في بَْعض نَماِذج  يُْستَْخدمُ 

وتّي. عادة ما يتم   تَْمثيللل والحقيقي( كُمْستوى ُمنفَِصل   تَْطبيق تَْحليل الَمقاِطع في المورا على النَواة  الصَّ

الخفيفة التي تنتهي بحرف ساِكن ن الَمقاِطع تتكوَّ  . قافِية(، وليس على البِدايَات)ال codaالَمْقطَعيَّة و 

 ن من موريين.الَمقاِطع األخرى الثقيلة تتكوَّ  جميعَ  واحد من مورا واحدة، في حين أنَّ 

morph: morf . َشكل . َصْرفة 

هناك بَْعض المورفيمات َصوتّي ذي َمْعنى من الَكالم.  َمْقطَع   بمعنى َشكل(. أْصَغرُ morphe )إغريقية  

ياق هنا اللها صيغ َصوتيَّة  ياق الذي تقع فيه، والَمقصود بالس  والتأَثَر  تَأثيرِعدَّة، وذلك بالنَّظَر للس 

وتّي الذي ينتج عن اِت صال المورفيم بَكلِمة  ْطق اِْسم ة النُ ُمْختَلَفق على الصيغ الطلَ ، ويُ ماالصَّ

"allomorphs .وتّي للَوْحَدة المورفيميَّة دات في اإلنكليزيَّة حْ مثالً: الوَ  ألومورف " أي التَّنَْوع الصَّ

وتيَّة، فهناك بَْعض دها َخصائِص من النبر والتَْنغيم، وَخصائِص أخرى مُ تحدّ  ياقات الصَّ تعلقة بالس 

 ياقات ُمَعيّنة.في سالَكلِمات ترد في مواقِع ُمَعيّنة أفعاالً، وفي مواقِع أخرى أَْسماء، وقد ترد أوصافاً 

morpheme: morfîm(piçuktirîn yekaneka zimên) . مورفيم . َصْرفيَّة 

مورفيم، ُعْنُصٌر أساسي نظري صرفّي في تَْحليل ال. فاألدنى  لحدِ لوحدة لغوية )إغريقية بمعنى الشكل(. 

وتيَّة)فونيم( التي هي  أْصَغُر اللَُغة البِْنيَِويَّة، ال يُْمِكن اِْختِزاله إلى َعناِصر أْصَغر، مشابه للصيغة الصَّ

 ُعْنُصر  ذي َمْعنى في اللَُغة.

": الذي يُْمِكن فرزه ولَْفظه بصورة حّرة، ويقوم بنفسه  free morphemeالمورفيم الحرّ هناك 

من غير حاجة إلى غيره. من ذلك في اللغة العربيَّة )األَْسماء الموصولة وأَْسماء اإلشارة، واألَدَوات، 

، وحروف الجّر(. وقد يكون المورفيم َكلِمة ُمْستَقِلة، من مثل والضمائر الُمنفَِصلة، وحروف العطف

فة.أَدَوات النفي، وأفعال الشروع، واألفعال الناقصة، فهي ُمْستَقِلّ  "المورفيم ُمقَيَّداً وقد يكون  ة وُمتََّصر 

bound morphemeهو الذي ال يُْمِكن فصله عن الجذر، و ال يقوم بنفسه، بل يبقى في حاجة إلى :" 

 ...، والسوابق واللواحق والحواشي غيره، من مثل الضمائر الُمتَِّصلة، وعالمات التثنيَّة والجمع
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morpheme-structure rules/conditions: 

   rêzên avahiya morfîman/mercan . قَواِعُد بِناِء المورفيمات/ شروط 

التَّْوليديَّة لإلشارة إلى العمليَّات التي حاولت التعامل مع ْصوات ِعْلم األَ حاُت الُمْستَْخدمة في ُمْصطَلَ ال

ل مع القيود التي تنطوي عليها قَواِعد بناء المورفيم التعامُ  التِْكرار في إِْجراء تَْحليل. يتم  

morphemestructure  بِناء المورفيمات من تِْكرار الُمْفَردات(. على َسبيِل الِمثاِل، بالنَّظَر إلى(

 اً سيكون حرف الُجْزء التالي ع أنَّ تَوق  يم اإلنجليزي التي لها َعالقَة بالَمْوِضع األولي، من المُ المورف

كاً   ]−ساكن :وسيكون من الممكن بعد ذلك ترك ميزات الصوائت )على َسبيِل الِمثالِ  .ُمتََحر 

consonantal ،][+ sonorant] ِاالتجاه أّدى غة في الَشكل األساسي للمورفيم. مشكالت هذا ( فار

ح شروط بنية الَشكل، التي توض   َحيثُ ل مع هذه الَعناِصر الزائدة، من إلى تقديم اقتراحات للتعامُ 

 العمليَّات التي تقيّد المراسالت بين األَْجزاء، بدون اللجوء إلى إِْجراء ملء الفراغات.

morphemics: peyvnasî . مورفيمات . َصْرفيّات 

ي ق، اح ُمراِدف للمورفولوجيُمْصطَلَ بالَمْعنى الواسع،  ح إلى مورفولوجيا ُمْصطَلَ ال يُشيرُ . بالَمْعنى الضَّ

يعتمد على التوّسع في بنية الكلمة، بإضافة زوائد  التزامني بََدالً من تَْشكيل المورفيمات التَاِريخيَّة.

 صرفيَّة، من سوابق ولواحق ودواخل.

morpho semantic field : zeviyên morfo wateyê . ْرفيَّة  الحقوُل الدَّالليَّة الصَّ

، بل امتّد إلى فحسب ْصنيف الدَّاللّي للُمْفَردات الُمْعَجميَّةنَظريَّة الحقول الدَّالليَّة على التَّ  لم تقتصرْ 

ْرفيَّة "، و أَْجزاء   .أيضاً  الَكالم وتَْصنيفاتها النَْحِويّةتَْصنيف األوزان ااِلْشتِقاقيَّة أي "الحقول الدَّالليَّة الصَّ

morphology: morpholocî"peyvzanî" / wuşenasî . " ْرف"مورفولوجياال ِعْلمُ  صَّ  

، من خالل ، وتحليل تركيبهابنية تَْشكيل الَكلِمات ِدراسةل،  J.W.von Goetheح صاغه ُمْصطَلَ 

ْرفيَّة، من  ن المورفولوجيا من  سوابق ولواحق.اِْستِخدام بِناء المورفيم كالزوائد الصَّ الَشكل،  ِدراسةتتكوَّ

 باعتبارها أْصَغر َوْحَدة ذات َمْعنى للَُغة.  morphemeوالبنية الداِخليَّة، الَوظيفيَّة، وحدوث المورفيم 

ة ْجموعمَ م تتعامل مع القَواِعد التي تُنظ   اً من خالل بِناء الُجْملَة، التيتَْمييزالمورفيمات تَقليديَّ  يتم  

َكلِمات في الُجَمل. عندما يتّم التركيز على أُْسلوب تَْحليل الَكلِمات في األَْشكال، وال سيما على النحو 

التَْحليُل . البِناء البِْنيَِويّون األمريكيون في أربعينيَّات وخمسينيَّات القرن العشرين ُعلماءالذي يمارسه 

ح أكثر ُمْصطَلَ لَغِويّة ُمتَزاِمنة. التَْحليل المورفولوجي هو  ِدراسةالمورفيمي بهذا الَمْعنى هو ُجْزء من 

 .اً الِدراسات التَاِريخيَّة أيض عموميَّة، يُطبَّق في



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
404 
 

ْرفي هي: تطوير المعايير التمن أبرز أهداُف التَّ   ِدراسةأَْجزاء الَكالم؛ )ب(  دُ ي تحد  ْحليل الصَّ

الَعناِصر  ِدراسة، وَعالقَاتها اللَغِويَّة. )ج( في تَْشكيل الَكلِمات، ذلك وغير َزَمنالفِئات النَْحِويّة مثل ال

 تَْحديدة؛ )د( وضع معايير لَجديدالَكلِمة ال ليَّة، والَوظيفة الدَّالليَّة لتَْشكيلِ األساسيَّة، والَمباِدئ التكامُ 

 اً وغير ذات الصلة.الَعالقَات بين اللُغات ذات الصلة وراثيَّ 

morphological: peyvnasî .  ْرفيّ ِعْلم الال صَّ  

طبق القَواِعد والنَّحو كمستويين ُمنفَِصلين؛ تُ نظر إلى الَصرف رة، ال يُ في اللَغِويَّات التَّْوليديَّة الُمبك  

  .النَْحِويّة لقَواِعد اللَُغة على بنية الَكلِمات، كما في الِعباَرات والُجَمل

ة في تَْشكيل الَكلِمات ف إلى وصف ااِلت جاهات العامَّ دُ يهْ  ( هو نهجٌ NMالمورفولوجيا الطَبيعيَّة )

 ْفضيل اِْشتِقاق األَْسماء من األفعال، وليس الَعْكس(. )مثل تَ 

المورفولوجيَّة الوحيدة  َعمليَّةال في الَشكل الظاِهر )على َعْكس المورفولوجيا غير الالصقة(، فإنَّ 

المسموح بها هي الجمع بين اللواصق والجذوع. أصبحت العمليَّات التي تحركها الموروفولوجيا 

ب الَخصائِص لَُغة التَّْوليدي في السنوات األخيرة؛ على َسبيِل الِمثاِل، تلعِعْلم الف بها في عترَ مُ 

 األدنى.  الحد   بَرناَمجَمْرَكزيَّاً في  اً المورفولوجيَّة دور

morphological analysis:şîkiriya peyvnasîk. analîzeka morfolocîk. ْرفيّ  ْحليلُ التَّ  الصَّ  

رفيَّة الُمتباينة ووصفها، وعمل المورفيمات باعتبارها أْصَغر  تَْحليُل األَْشكالِ  ذات َمعنى في  ُعنصرالصَّ

 اللَُغة.

morphological feature: taybetmendiya peyvnasîkê . ْرفيَّة  ِميزةٌ صَّ

رفيَّةُ للَُغة التي  ، وما إلى ذلك َعَدد ، والَزَمنإلى الَشْخص، وال تُشيرُ إلى تعبيرات  تُشيرُ الَخصائُِص الصَّ

 في األفعال، وإلى الحالَة والِجْنس في األَْسماء.

morphologization: morfolocîkirin (zankirina morfo) .  

وتيَّة  نِظام  مورفولوجي، من خالل فقدان عامل تَْحفيزي َصوتّي َمْوجود أصالً. مثل  إلىتغييُر قاِعدة  صَّ

 رجل ورجال(.(. ومثلها في اللغة العربية في جمعfoot: feet)صيغة الجمع بواسطة تغيير الصوائت)

morphophoneme:  

 morfofonem(yekîneka dengsazî-peyvsazîyê). وتيَّة الَوْحَدةُ  ْرفيَّة الصَّ مورفوفونيم.الصَّ  
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وتيَّة التي تمث  2606ٌح قدَّمه تروبيتزكوي )ُمْصطَلَ  ة ُمْختَلَفل َعناِصرها ال( للدَّاللة على الَوْحدات الصَّ

رة الُمتََّغيّ ليزيَّة، المورفيمات ة لمورفيم ُمَعيّن، على َسبيِل الِمثاِل. في اللَُغة اإلنجُمْختَلَفاألَْشكال ال

(. ومثل .cats, dogs, horses, oxen, sheep، في )s ،-z ،-iz ،-en-ة لمورفيم الجمع / ُمْختَلَفوال

التثنيَّة والجمع بحسب  ع عالماتُ نوّ اللَُغة العربيَّة أيضاً تت. وفي knife ~ knives ذلك جمع سكين :

من  ة من جمع التكسير.ُمْختَلَفاألشكال ال الموقع اإلعرابي من الرفع والنَّْصب والجر. باإلضافة إلى

 .( kuj : kuştin ) (،bixwaze : xwestin أمثلة ذلك في اللَُغة الكرديَّة ) 

morphophonemics:  

  morfofonemîk(zana dengî-peyvî) . ْرفّي(ِعْلم المورفوفيونيكس )ال وتّي الصَّ   صَّ

وتيَّة التي تؤث  إلى تَْحليل العوامِ  يُشيرُ فَْرٌع من اللَغِويَّات  على مظهر األَْشكال، أو، على النقيض  رُ ل الصَّ

وتيَّات. يعد  من ذلك، الَعوامل النَْحِويّة التي تؤث   )أو  morphophonologyح ُمْصطَلَ ر على مظهر الصَّ

morphonologyل في التقاليد األوروبيَّةُمْصطَلَ ( هو ال نَّظَريَّات، ينظر إلى . في بَْعض الح المفضَّ

morphophonemics  َّْصوات. في ِعْلم األَ ه ُمْستوى ُمنفَِصل عن البنية اللَغِويَّة، َوسيط بين القَواِعد وأن

ن ُمنفَِصل في كُمَكوَّ  morphophonemicرة للقَواِعد التَّْوليديَّة، تمَّ تَْمييز قَواِعد بك  اإلصدارات المُ 

وتّي ال morphemes المورفيمات ل ِسْلِسلَة مناِْشتِقاق الُجَمل، إذ تُحوّ  . َصحيحالنهائيَّة إلى َشكلها الصَّ

رة، أصبح   ِمْعياراً. phonemics صواتِعْلم األ حُمْصطَلَ في نَظريَّة التَّْوليد الُمتَأَخ 

وتّي التَْجريدي الكامِ  ألول مرة  ن وراء الَشكل الُمَعب ر الَملموستطّور هذا الَمْفهوم للُمْستوى الصَّ

 .في قَواِعده التَْحويليَّة N.Chomsky( ، ثّم طّوره Trubetzkoy 1929) ،1931تربتزكوي  من قِبَل

morphosyntactic: peyvnasîya rêzimanî . َصْرٌف نَْحوّي 

في اللَغِويَّات لإلشارة إلى الفِئات أو الَخصائِص النَْحِويّة التي يُطبّق عليها تَْعريف  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

تباين  رُ المورفولوجيا وبنية النحو، كما هو الحال في وصف َخصائِص الَكلِمات. على َسبيِل الِمثاِل يؤث  

 (.ب أن يكون الفِْعُل ُمْفَرداً العدد على البنية )من مثل: الُمْفَرد يتطلَّ 

morphosyntax: morfosyntax (peyvnasîya ristenasî ) . ْرٌف تَْركيبي  صَّ

الس مات النَْحِويّة بالوسائل المورفولوجيَّة، أي من خالل وجود مورفيمات  تَْمثيلإِْجراءاُت اللَُغة من أجل 

إلى الس مات النَْحِويّة للتَْعبير اللَغِوّي من  تُشيرُ لزمة، بََدالً من اِْستِخدام العمليَّات التَْجميعيَّة البَْحتة التي مُ 

 ة، من مثل حروف الجر أو ظروف.خالل موقعها أو من خالل َمزيج  من مورفيمات حرَّ 

mother : dê . األُم 
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ُجْملَة. إذا سيطرت الُعقدة  الَعالقَة بين الُعقَد في عالمة في القَواِعد النَْحِويّة لإلشارة إلى يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ 

X  على الُعقدةY  َّأخرى، فإن X  هي أمY و ،Y  هي ابنةX. 

motherese: dayik . أُموَمة 

ث زة التي تتحدَّ ٌح شائِع ااِلْستِخدام في الِدراسات الُمبَك رة الكتساب األطفال للَُغة بالطَريقة الُمِميَّ ُمْصطَلَ 

طة، وتَْرَجَمة مبالغ فيها لألَْنماط الُصغرى بسَّ وتشمل ميزاته قَواِعد مُ بها األمهات مع أطفالهن الصغار. 

ما  اً لباْستِخدامه. غا ما يَتم   اً اِْرتِباطي لألب، ولكن نادر قترح َمْفهومٌ اُ رر. كما تك  للَكلِمات، واألُْسلوب المُ 

ه، الذي يشمل األجداد تضمين هذين المفهومين في إطار الَمْفهوم األوسع لِخطاب األطفال الموجَّ  يتم  

، الذي كان ُمْستَْخدماً على babytalkح ُمْصطَلَ  ربيَّات ومقد مي الرعايَّة، وكذلك أولياء األمور. إنَّ والمُ 

 نَّْفسي.لَُغة الِعْلم النِطاق واسع لهذه الظاِهرة، لم يعّد مألوفاً في 

motion: cûlan . bzûtnewe . hejîn . َحَركة   

ة ُمْختَلَفعلى وجود نظائر مورفيميَّة  حركة(. ااِلْشتِقاقات الصريحة التي تدل   motio)التينية بمعنى  

،  actress، وممثلة  actorللدَّاللة على الذكورة واألنوثة للَمْدلول نفسه، من ذلك في اإلنكليزيَّة، ممثل 

 ة.ُمْختَلَفضيفت لواحق اُ فقط 

( هذه الظاِهرة نادرة widower<widowالَعْكسيَّة )األرمل >األرامل  َعمليَّةمن األمثلة على ال

 / chairwomanرئيسة ُمقابِل رئيس  مثل:جداً. في اللَُغة اإلنجليزيَّة، قد يُستَبدل بُمَركَّب )

chairman( ًأو يتم  تسويته تماما ):الرئيس  من مثلchair المدير ،manager .) 

لموقع من الرفع في اللَُغة العربيَّة تختلف عالمة الجمع عند اإلناث عنه عند الذكور، وبحسب ا

 والنَّْصب والجر.

motivation: mizdan . cûlêner . التَّْحفيز 

معاني َعناِصرها الفرديَّة، على َسبيِل  َمْجموعل من ق من معناها بالكامِ حق  الَكلِمة إذا أمكن التَّ  َشكلُ  يَُحفَّزُ 

 .  movie theater ، مسرح السينماbookstoreالِمثاِل. محل لبيع الكتب 

motor theory: dîmaneya hander . النَظريَّةُ الَحَركيَّة 

وتيَّات وِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   إدراك الَكالم، إذ ترى أنَّ لَُغة النَّْفسي لإلشارة إلى نَظريَّة ِعْلم الصَّ

ه على أنَّ  يُفسَّرللحركات الَمْفصليَّة )الحركيَّة( التي ينتجها الُمتََحد ث. ال  دماغ الُمْستَِمع يبني أُنموَذجاً 

ث بَشكل متواز " )أي بَشكل ثَّانِوي( في أثناء االستماع . هذه وِجهَة النَّظَر لم حد  َشْخص مضطر إلى "التَّ 

 بيراً .تلَق دعماً ك

motor theory of speech perception:  

    dîmaneya handera têgihiştinê axaftinê .  َكيَّةُ إلدراِك الَكالمرَ النَظريَّةُ الح  
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، تدرس َعالقَة التَْمييز بين  أَْقسام من اإلدراك اللَغِوّي  A.M.Liberman ليبرمان رهاطوَّ  فَرضيَّةٌ 

وتيَّة للَُغة. يفترض ليبرمان أنَّ  الُمالَحظات الُمرتدَّة من التِْكرار  تَأثيرإلى  اً ه اِْستِْنادلألَْصوات والبنية الصَّ

هالّصاِمت للَصوت المسموع،  ات الَمْنِطقيَّة الالزمة معي من خالل العمليَّ إدراك َكالم الَشْخص السَّ  يَوجَّ

 إلنتاج األَْصوات الُمقابِلة.

move alpha (α): barkirin alfa(a) . )ك ألفا)أ  َحر 

الت الخاّصة  محلَّ  التي تحل   التَْحويليَّةِ  للحركة في اإلصدارات األحدث من القَواِعدِ  ةٌ عامَّ  قاِعدةٌ  التََّحو 

ة، نموَذج الجوانب(بالبِناء. في النَظريَّة الِمْعياريَّة )أُ  الت السلبيَّة ت ثَمَّ الت ُمَحّددة مثل التََّحو  َحو 

ياَغة األسئلة؛ يوجد اآلن قاِعدة واحدة فقط:  الت في ص  َخصائِص  . يجب أن تكونَ move-αوالتََّحو 

الُمْدَرَجة في  ئةفِ ل بين الَخصائِص الُمْعَجميَّة لللحركة المعنيَّة ناتجة عن التفاعُ البِناء الخاّصة بقَواِعد ا

 ة على قَواِعد الحركة من ِجهَة أخرى. البِناء من ناحيَّة، والقيود العامَّ 

أي ُجْزء من ُجْملَة إلى أخرى  فيمن الُجَمل الفِْعليَّة أو الُمْعَجميَّة  فِئةأي  بحركةِ  القاِعدةُ  تسمحُ 

تَْطبيق التَْحويل بَمْبدأ السَّطو على النَظريَّة )الفَْرعيَّة(  يُقيَّدُ اِْستِْبدال.  َعمليَّةبطَريقة تشتمل على 

دها نظريَّات عة من الفالتر والَمباِدئ، وما إلى ذلك تحدّ نوّ ة متَمْجموعويخضع ناتجها ل المربوطة،

 .GB)فَْرعيَّة( أخرى لـ 

movement: cûlanewe. hejênî . َحَركة 

التَْحويليَّة.  َعمليَّةأساسي من ال إلى نَْوع   أحياناً في إطار القَواِعد التَْحويليَّة لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

أي ُجْزء من ِعباَرة إلى موقع آخر، كما في  فينات على تَحريك الُمَكوّ  تَأثيرة لها تَْحويالت الحرك

ح البَديل هو إعادة التَْرتيب أو ُمْصطَلَ تكوين الُجَمل السلبيَّة أي تشكيل النفي في اللغة اإلنكليزية. ال

 مج. التقليب. في بَْعض الطُُرق، تُقسم هذه الفكرة إلى العمليَّات األساسيَّة في الوصل والَحْذف والدَّ 

movement transformation: veguherîna tevgerê . cûlanewe goran . َحَركةُ  النَْقل 

ن ويُحذَ  َجديدن ما إلى َمْوِضع البياني الَشَجري، بنقل ُمَكوّ م في الرس من التَْحويل يتم   نَْوعٌ  ف الُمَكو 

 األصلي.

multidimensional scaling: pişka çend dimîne .   د األبعادتََدر ٌج ُمتََعد   

معاني الُمْفَردات ذات  تَْحديدلَُغة النَّْفسي لِعْلم الطُبِق في  إِْحصائيَّةٌ  بمعنى ِعدَّة(. تقنيَّةٌ  multī)التينية  

الَعناِصر )على َسبيِل الِمثاِل  بحسب عددالمساحة الدَّالليَّة التي تعمل بها هذه الَعناِصر.  تَْحديدلة، والصّ 

التقييمات أكثر تَقاُرباً،  ما كان ُمتََوس طُ ل بينها؛ وكل  تَبادَ التشابه المُ  َحيثُ أللوان( من شروط القرابة، وا

ل وضع معايير وضع هذه الَعناِصر في الفضاء ااِلْفتِراضي. بهذه الطَريقة االستَّْقرائيَّة، من المؤمَّ  أمكنَ 

الدَّاللّي  هَْيَكلات الُمْعَجميَّة التي قد ال تظهر بدون ذلك، وتطوير نَماِذج أكثر إنارة للَمْجموعتَْصنيفيَّة لل
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وتيَّات، إلى جانب الطُُرق ِعْلم الفي  اً ْستَْخدم هذه التقنيَّة أيضة. تُ باِْستِخدام التقنيَّات التَْحليليَّة التَقليديَّ  صَّ

 اإِلْحصائيَّة األخرى.

multilateral: pir başê(hevrengiya rûyan/biwaran) . ُد الَجوانِب  ُمتََعد 

ن الُمعارضة الث نائيَّة. مزة ْصوات لَمْدَرَسة براغ، ُمِميَّ ِعْلم األَ نَْوع من الُمعارضة ُمعتَرف بها في  ثَمَّة

، فهما من مخرج واحد، ولكن أحدهما مجهور واآلخر هي ث نائيَّة /  d/ و /  tمثالً المعارضة بين / 

دة األطراف، نظر / فهيv/ و /  tالمعارضة بين/ أّما  .مهموس لوجود ِعدَّة اِْحتِماالت للتناقض  اً ُمتََعد 

 .ة الميزات نفسهاَمْجموعق بفيما يتعلَّ 

multilingual: çend ziman . ُد اللُغات  الُمتََعد 

في اللِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة لإلشارة إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى ِعدَّة لُغات(.   multī+lingua)التينية  

التَْمييز بين  أحياناً يتم  ن أو أكثر، يتناقض هذا مع ظاهرة أُحاِدّي اللَُغة. اَمع الَكالم تُْستَْخدم فيها لغتُمْجتَ 

ديَّة اللَغِويَّة الداِخليَّة لُمْجتََمع الَكالم )أي لألغراض التواصُ  ليَّة الروتينيَّة المحليَّة(، واألخرى التََعد 

ديَّة اللَغِويَّة الخاِرجيَّة )أي لَُغة إضافيَّة تُْستَْخدم لتسهيل التواصُ  ل مع الدول األخرى، كما هي الحال التََعد 

ها أُحاِديّة اللَُغة من ُمْجتََمعات الَكالم يمكن تصنيفها أنَّ  اً جد قَليلعدد  ثَمَّةفي اِْستِخدام لَُغة ُمْشتََركة(. 

دَ  األقليَّات اللَغِويَّة داِخل ُحدودها(؛ إنَّ من ات َمْجموع)بَسبب وجود  ة من فُمْختَلَ اللغات يُثير أَْنواعاً  تعد 

على األرقام والَمكانة ااِلْجتِماعيَّة والشعور  فُ ل السياسيَّة والتَْعليميَّة وااِلْجتِماعيَّة، وهذا يتوقَّ المشاكِ 

 الَوطَني للجماعات الَمعنيَّة.

multilingualism: çend zimanî . ُد اللُغات  تََعد 

دة مع إتقان ُمتَساو   ْعبير عن نفسه بلُغات  ُمتََحد ث على التَّ ال ( قدرةُ 2 ال. في المُ  ُمتََعد  ، َعمليَّةمارسة الوفعَّ

 من على لَُغة واحدة. )الث نائيَّة اللُغويَّة(.عادة تهيّ 

ويسرا. اً، على َسبيِل الِمثاِل، في الهند أو كندا أو س( التعايش بين ِعدَّة لُغات داِخل ُمْجتََمع ُمَحّدد سياسيَّ  0

دة اللُغات، وهي: اليشتمل على أربعة معايير لتَْصنيف الُمْجتََمعات  اً إطار( 2694صمم ستيوارت ) ُمتََعد 

 اللَغِويَّة؛ و )د( قوةُ  االستقالليَّة ااِلْجتِماعيَّة واللَغِويَّة؛ )ج( التقاليدُ  ْوحيد اللَُغة؛ )ب( َدَرَجةُ تَ  )أ( َدَرَجةُ 

مكنة التي تتراوح من األصناف المُ  إلى نِطاق   اللَُغة المحكيَّة. من خالل مزيج من هذه الميزات وصل

(، لَُغة interlingua، عاِميَّة )أي لَُغة أصليَّة(، لَُغة اِْصِطناعيَّة )أي ةطة، كريول، لَهجبين لَُغة مبسَّ 

ة ة والدوليَّ زة )مثل ااِلْستِخدامات الرسميَّ وظائف الُمِميّ الاللَُغة هذه  أَْنواعُ  لُ كالسيكيَّة إلى لَُغة قياسيَّة. تَشك  

 لتخطيط اللَُغة. اً واألدبيَّة والمألوفة( أساس

multiple-branching construction: avakirina çend liqan .   ُد التَفَر عاتبِناٌء ُمتََعد   



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
409 
 

دَ الُمَكوّ  الِعباَرة. يَشّكلُ  هَْيَكل من بِناءِ  نَْوعٌ  ُمباِشرة على من الفروع إذا كان يهيّ  ُن األساسي بِناًء ُمتََعد 

نات ُمماثَلة ال تر  طَريقة.  أيّ تبط بها ُمَكو 

mutation: guherrandin . gorran .  التََّغي ُر 

في اللَغِويَّات، ال سيما في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى تغيير(.  mutatio )التينية  

وت بَسبب  األَْصوات في الَمقاِطع أو الَكلِمات المجاورة. مثالً في  تَأثيرلإلشارة إلى تَغيير في جودة الصَّ

وت في األَْشكال الجذعيَّة. كما في  تغيير الّصائِ  ت في األمثلة اإلنكليزيَّة عند تَْشكيل َكلِمة، قد يتغيّر الصَّ

ب النَْحِوّي ير في الصواِمت من خالل التناوّ يوقد يحُدث التغ . man : men)، )(ring : rang)التالية: 

(bring: brought).ومثلها في اللغة الكردية،  ، ومن ذلك في اللغة العربية، قال، يقول، قُلziman , 

bizmên . ezman , li ezmê…. 

mute: bêdeng .  َصْمت وت  . َكْتُم الصَّ  

من قَواِعد اللَُغة الالتينيَّة واليونانيَّة، مثال ذلك  مأخوذٌ  لٌ ٌح شامِ ُمْصطَلَ بمعنى البُكم(.  mutus)التينية  

 .(g, d, b)جهورة (،  يقابلها األصوات المَ p ،t ،kهموسة )األصوات المَ 

mutism: bêdengî . أخرس 

إلى آثار ااِلْضِطراب النَّْفسي، بعد بِدايَة اِْكتِساب اللَُغة، يُْمِكن أن  يُشيرُ ح ُمْصطَلَ النَّْفسي،  في الطب  

ث إلى أشخاص ُمَعيّنين في حاالت ُمَعيّنة . عند األطفال والبالغين، من مثل رفض األطفال التحد   تحُدثَ 

 ة في الدماغ.وعند البالغين قد تكون الطفرات نَتيجة للصدمة أو آفّ 

mutual intelligibility: hişmendiya beramberî( hawkarî) .  َلالفَْهُم الُمتَباد  

بَْعضهم. قد  في اللسانيَّات التطبيقيَّة)االجتماعيَّة( لإلشارة إلى قدرة الناس على فهمِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

في حال اللهجات، أو العكس بأن  ل، كماهما َمْفهومان بَشكل متَبادَ ان من الَكالم لكنَّ ُمْختَلَفيتواجُد نَْوعان 

قد يكون النَْوعان واضحين ة. وُمْختَلَفل، كما في حال لُغات وعان غير َمْفهومين بَشكل متَبادَ الن يكونَ 

في تسهيل  سهمَ تُ ل، كأن يتشاركان في بَْعض الُمْفَردات.  قد تتدخل عوامل سياسيَّة أو ثقافِية، اً جزئيَّ 

هجتين من السويديَّة والدنماركيَّة(، وقد يصعب فَهم لاللغات ل )كما في بادَ م بين لغتين بَشكل متَ التفاهُ 

 الِمثاِل "اللهجات الصينيَّة"( .ل )على َسبيِل متَبادَ  نفس اللغة بَشكل  
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(N) 

 

narrative: çîrokanî (gotinî) . السَّْردّي . الَحكائّي 

الَمباِدئ  تَْحديداللَغِويَّة للِخطاب، يهَُدف إلى  ِدراسةبمعنى إخبار(. يعد  ُجْزءاً من ال narrare)التينية  

 عتمد فيهاالماضي تَ  من ه ُخالصة لتجربةالتي تحكم بنية النُصوص السَّْرديَّة. يُنظر إلى السَّْرد على أنَّ 

 سَّْرد.ِعْلم السَّْرِد باِْسم البِْنيَِويَّة لل ِدراسةتعرف ال. ِسْلِسلَة من األْحَداث )الحقيقيَّة أو الوهميَّة( اللغةُ تَْرتيبَ 

 التاريخية األعمال يرويها راو ، أو أكثر. تتضمَّن السرديَات أعمال قصيرة، وأخرى طويلة، مثل: عادة

 والقصص، الروايات، إلى باإلضافة ذلك، إلى وما السفر، وقصص واليوميات، الذاتية، السيرة أو

 .ةُمْختَلَف خيالية وأشكال قصيرة وقصص ، والمالحم

narrative analysis:  şîkirdenewe çîrokinê (bingeha çîrokanê) .  ّالتَْحليُل السَّْردي 

ات والحكايات اليوميَّة، القصص، والرواي لسَّْرديَّة، أيّ مع تَْحليل النُصوص ا يتعاملُ  لَغِويٌّ  َمجالٌ 

ثم  ،السَّْردي في الَشكليَّة الروسيَّة )فالديمير بروب( التَْحليلِ  األدبّي. ُوِجَد جذورُ  الُخرافيَّة، وأَْنواع النص  

 ، كلود بريموند(. تيَّة البِْنيَِويَّة )روالند بارتطّور من النَظريَّة السَّْرديَّة إلى النَظريَّة األدب

narrative structure: avahiyeke vegotinê . بِنيَةُ السَّْرد  

لنُصوِص الروايات، والسيما الروايات اليوميَّة. على النقيض من أَْنواع النُصوص  الُمَحّددةُ  البنيَةُ 

السَّْرديَّة من  ن التراكيبُ تتكوّ  .األخرى، على َسبيِل الِمثاِل، النُصوص الوصفيَّة أو الَجَدليَّة )الجدال(

ر َموضوعُ الَسببي. يتْلُسل الَزَمني أو للتَسَ  اً ي تُرتَّب بطَريقة ُمَحّددة وفقاألْحَداث الت ، الذي النص   طَو 

يكون حدثاً مثيراً لالهتمام، مع ااِلْرتِباط الهرمي لفِئات السَّْرد األساسيَّة: "التعقيد" )تكوين المؤامرة(، 

يَّة الُمَحّددة ضمن إطار تَْصنيف هَْيَكلال "القرار"، و "التقييم" )الَمْوقِف من الراوي(. تعمل الميزاتُ 

 ة، تَاِريخ.مثل حكاية خرافيَّة، رواي ص  فردي من النَّ  شاء نَْوع  إلن النص  

narrow: teng .  َي قض  

كة،  أَْنواعِ  في تَْصنيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وتّي، في وصف أَْنواع الحروف الُمتََحر  إلى  يُشيرُ فالنسخ الصَّ

ك   حرف    .من عرض البُْلعوم  ه أقلَّ يكون عرضُ  ُمتََحر 

narrowing: tengahî . تَْضييق 

التغيير الدَّاللّي، في إشارة إلى تَْقييد الَمْعنى  أَْنواعِ  في تَْصنيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، 

في اللَُغة العربيَّة َكلِمة )مأتم(كان يُطلَق على  أمثلة ذلكمن مديد)التَْوسيع(. ُمْعَجميَّة؛ يناقُض التَّ  في مادة  

 جمع في األحزان فقط.ع في األفراح واألحزان، ثم اقتصر استعماله في الَزَمن الحالي على التَّ التجمَّ 
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nasal: poz(difinî) . )أَْنفّي)ُغنَّة 

وت الفموي، يُخفَّض َصوتُ   اً ُجزئيَّ أو  اً ُكليَّ  أن يتسَّربَ  ءهَوايُْمِكن لل َحيثُ الَكالم، ب على النقيض من الصَّ

من خالل الَممر األَْنفي. إذا لم يكن هناك إغالق فموي في نفس الوقت، فحينئذ  تحدث الُغنَّة 

nasalization[ .تكون األَْصوات الناتجة ِعباَرة عن أَْصوات َمنفوخة، على َسبيِل الِمثاِل ،ŋ. ] 

ْصوات، ِعْلم األَ زة لمتناقِضة في نَظريَّة الَخصائِص الُمِميّ ة ُل ميزتا )األنفي والفمي( ثنائيّ تشك  

وت. وفي نَظريَّة تشومسكي وهالي، تُصنَّ لة لنِ من المواصفات الكامِ  كُجْزء   فان ضمَن ِميزة ظام الصَّ

 التَْجويف.

nasal harmony: lihevkirina difinî(pozî) . اِْنِسجاٌم أَْنفي 

ً  أن تفسَّروالتي يُْمِكن  ،ْصوات الطَبيعيَّة(ِعْلم األَ طَبيعيَّة )في  َصوتيَّةٌ  هو قاِعدةٌ  األَْنفيُ  االنسجامُ   َصوتيّا

 ankleفي اللَُغة العربيَّة)صنوان وبنيان ...(. وفي اإلنكليزيَّة من ذلك لتبَسيط الدورانيَّة.  َعمليَّةك

 [(.ŋ] <[n"الكاحل" )]

national language: zimanê neteweyî .  ُةمَّ األلَُغة  

 حديثيَّة والِكتابيَّة لُمْجتََمع  رات اإلقليميَّة وااِلْجتِماعيَّة والَوظيفيَّة والتَّ َغيّ من جميع المتَ  ةٌ كاملةٌ َمْجموع

ة" و "اللَُغة" في كثير من األحيان ال "األمَّ  إْشكاليَّة، ألنَّ  حُ ُمْصطَلَ ال لُ اً. يَُشك  اً وسياسيّ لَغِوّي ُمَحّدد تَاِريخيّ 

دة اللُغات مثل الواليتتطابقان ألسباب سياسيَّة أو تَاِريخيَّة. من ذلك، الوضع في دول  ات الُمتَِّحدة ُمتََعد 

دة اللُغات(، أو   "األلمانيَّة" الُمْستَْخدمة في ألمانيا والنمسا وسويسرا ولوكسمبورج. اللغة)ُمتََعد 

في  Brathwaite ح الشاعر الكاريبي والناقد األدبي إدوارد كامو براتويتُمْصطَلَ صاغ هذا ال

لغة من منطقة  قصد بها(. 2674تاريخ الصوت )طبع أول مرة في عام عن  2686عام في محاضرته 

 حوضَّ  إذفريقية. من اللغة اإلنجليزية يعتمد على التقاليد الشفوية اإل مكتوبالبحر الكاريبي، وهي شكل 

 ".تركيبتها َحيثُ ها ليست إنجليزية من معجمها، لكنَّ  َحيثُ قد تكون لغة اإلنجليزية من " أنّه ،راتويتب

د استخدام  لغات من منطقة البحر  ة" من أجل تفكيك وجهة النظر القائلة بأنَّ مّ كلمة "لغة أُ فقد تعمَّ

 ."من أشكال اللغة اإلنجليزية "السيئة وأنّها شكلٌ الكاريبي هي ببساطة لهجات للغة اإلنجليزية. 

native speaker: axaftvana resen(xomalî) .  ٌأْصلي ُمتََحد ث  

م لَُغة عندما كان طفالً. في اً، الَشْخص الذي تعلَّ بمعنى اكتساب من الوالدة(. حرفيَّ  nativus)التينية  

 ُمْجتََمع لَغِوّي.في المثالي / الُمْستَِمع المثالي  "الُمتََحد ث األصلي" إلى الُمتََحد ث يُشيرُ القَواِعد التَْحويليَّة، 
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في اللَغِويَّات لإلشارة إلى َشْخص له لَُغة ُمَعيّنة )لَُغة أوليَّة أو لغته األم(.  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ هو 

طَبيعي خالل مرحلة الطفولة، هي اللَُغة التي  عليها بَشكل   ْحَصليَ هذه اللَُغة األم، بعد أن  وهذا يعني أنَّ 

 بها الحدس األكثر َموثوقيَّة، وبالتالي يُْمِكن الوثوق بأحكامه حول طَريقة اِْستِخدام اللَُغة.  ُمتََكل مسيكون لل

nativism: zikmakî(jidayikbûnî) . الفِْطريَّة 

ر اإلدراكي لإلنسان ينشأ من "األفكار الفِْطريَّة" د على أنَّ والنَّْفسي الذي يؤك   الفَْلَسفيُ  الَمْوقِفُ   .التَّطَو 

من  )استمرَّ في تبني االتجاهات العقالنيَّة لدى كلٍّ  N.Chomsky تشومسكي ين، مثلبَْعض اللَغِوي

 التجريبيَّةُ  قدَّمتnativist (mentalism .)خذ مؤخراً َمْوقِفديكارت وهامبولدت وغيرهما(، اتّ 

ر النَّْفسي للبشر ينشأ في المقام األول من التجربة والتعل   وِجهَة نظر معارضة، بأنَّ  سلوكيَّةُ وال  م.التَّطَو 

لوصف الرغبة في العودة إلى  "nativism" حُمْصطَلَ هذا الما بعد االستعمار  ادُ نقّ  ستخدمَ ا  

مشروع استعادة األشكال الثقافية للشعوب التقاليد األصلية. كان إلى ما قبل االستعمارية ولالقيم الثقافية 

بناء الثقافات األصلية على  تمَّ  َحيثُ في فترة إنهاء االستعمار بعد الحرب العالمية الثانية اً األصلية مهمَّ 

استعادة الممارسات والتقاليد المحلية  على الرغم من أنّ تطوراً خالل االستعمار.  ها "بدائية" أو أقلّ أنّ 

 إاّل أن، عندهم إنهاء استعمارهم تعادة الهوية واستعادة الكرامة لألشخاص الذين تمَّ طريقة مفيدة الس

تعزيز القيم التقليدية األبوية من خالل إضفاء  مثلإلى مشاكل في النماذج الوطنية  أشاروا ادبعض النقّ 

 المثالية على ما قبل الثقافة االستعمارية.

natural approach: nêzîkbûnîya xûristî (srûştî) . الُمقاَربةُ الطَبيعيَّة 

 عند كراشينة ريَّة اِْكتِساب اللَُغة الثانينَظ على أساسِ ،  T.Terrell قدَّمه تيريلنهٌج لتَْعليم اللَُغة 

S.D.Krashen ِ( "فرضيَّةُ 2ق باِْكتِساب اللَُغة: )طة فيما يتعلَّ . قدَّم كراشين خمسةَ فَرضيَّات ُمتراب 

ستفادة". تُستخدم كتسبة" و "المُ يُْمِكن تَْمييز نَْوعين من الَمْعِرفة اللَغِويَّة: "المُ  َحيثُ م"، / التعل  كالتمل  

كتسبة في تلقائي في فهم اللَُغة وإنتاجها، وتُستخدم الَمْعِرفة المُ  كتسبة من دون وعي وبشكل  الَمْعِرفة المُ 

راقبة" لَُغة على "ِجهاز مُ  ُمتعلّم   بة": يحتوي كل  راق( "فرضيَّة المُ 0" الِكتابَة. )أو "تحرير   ِخطاب دقيق  

م للَُغة تعل  ( "فرضيَّة اإلدخال": يَْحُدث االستحواذ عند فهم المُ 3يَْستَْخدمه في "تَْعديل" ِخطابه أو كتابته. )

"طَبيعي" يُْمِكن التنبؤ  على أمر   الحصول على الَشكل بِناءً  ( "فرضيَّة الن ظام الطَبيعي": يتم  4الطَبيعيَّة. )

 ( "فرضيَّة الُمَرشَّح العاطفي": يَْحُدث اِْكتِساب اللَُغة في بيئاتها. 1به. )

( 2باالعتماد على هذه الفرضيَّات الخمس، طّور تيريل ستةَ َمباِدئ توجيهيَّة للنهج الطَبيعي: )

ز ظهور الَكالم باألخطاء يتميَّ ( 3( يظهر الَكالم على مراحل؛ )0الفهم شرط أساسي سابِق لإلنتاج؛ )

( يحصل 1ات؛ )َمْجموعأو في  الترويج للَكالم عندما يعمل متعلمو اللَُغة في أزواج   ( يتم  4النَْحِويّة؛ )

 مهارات ااِلت صال.  لَُغة هو إتقانُ ِعْلم ال( الهََدف من ت9اِْكتِساب اللَُغة في البيئة الُمنَْخفِضة فقط. )
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 قِراءةكراشين الالحقة على أهميَّة شرح القَواِعد النَْحِويّة، وشدَّد على الرّكزت ِدراسات 

 الطَبيعي نَْهجاً راسخاً في تَْعليم اللَُغة األجنبيَّة. كاستراتيجيَّة في اِْكتِساب الُمْفَردات. أصبح النهجُ 

natural class: çîna xwezayî . الطَبَقةُ الطَبيعيَّة  

ُن  من األَْصوات ةٌ َمْجموع  فِئةأي في  من الميزات المطلوبة لوصف الفصل ككلّ  أقلّ  اً عددالتي تتضمَّ

، فهي كلها من مخرج الث نائيَّة اللَُغة الصواِمت فِئةل [ تَشك  p ،b ،mح ]من الصفوف، كما هو ُمَوضَّ 

 . واحد شفوي، لكنها تختلف في السمات من مجهورة ومهموسة

natural generative grammar: rêzimana hilberîna xwezayî . قَواِعٌد تَوليديَةٌ طَبيعيَّة 

، على أساس القَواِعد 1972)في عام) T.Vennemannو  R. Bartschة طّورها نَظريَّة اللَُغة العامَّ 

فالَمباِدئ التي ليَّة التَّْوليديَّة، يعتراضات على القَواِعد التََّحوالَمباِدئ النَظريَّة ناتجة عن اال الفئويَّة. ُمْعظَمُ 

 الالواعيَّةُ  اللَغِويَّةُ  تكمن وراء القَواِعد التَّْوليديَّة الطَبيعيَّة هي: )أ( ليس الهََدف من الوصف هو الَمْعِرفةُ 

، إنّ  وتيَّ  بكل   التي ترتبطُ  النَْحِويّةُ  َعمليَّةما هو الللُمتََحد ث الُمختص  ة الدَّالالت الدَّالليَّة والنَْحِويّة والصَّ

راقبة انتظام اِْكتِساب اللَُغة واِْستِخدامها ر الفرضيَّة من خالل مُ ببَْعضها. يضمن التَّحقُق التجريبي وتُبر  

المْسنَدات  عت لتشملَ صلي، وتَوسَّ قاطع على أساس الَمْنِطق األ الُجْملَة بَشكل   صيَغتوتغييرها. )ب( 

لال الفئويَّةُ  الُمكثَّفة وعامل الُجْملَة البراغماتيَّة. )ج( هذه القَواِعدُ  لتطوير بِناء  ة هي أيضاً األساسُ ُمَعدَّ

ُجْملَة عالميَّة لتَْرتيب الَكلِمات تتبع َمْبدأ التََسْلُسل الطَبيعي )تَْرتيب الَكلِمات(. )د( على النقيض من 

وتّي مبنيٌّ على قَواِعدَ ِعْلم األَ التَْمييز الدقيق بين التَشك ل و ة، يتم  القَواِعد التَْحويليَّ   ْصوات؛ فالوصف الصَّ

( ال تشمل القَواِعد التَّْوليديَّة الطَبيعيَّة هـمن مثل، االنسجام األَْنفي . ) ،اً ة عالميَّ َصحيحَصوتيَّة َمعقولة و

التزامنيَّة ُمقابِل  synchronyليَّة التكميليَّة)النَظريَّة التكامُ النَظريَّة اللَغِويَّة التزامنيَّة فحسب، بل 

diachrony  بـ "نَظريَّة تغيير اللَُغة". يُسمَّىالتعاقبيَّة(، أي ما 

natural generative phonology (NGP):  

  dengzaniya hilberîna xûristî(srûştî) . ْصوات التَّْوليدّي الطَبيعّي األَ  ِعْلمُ    

وتيَّةِ تَْمثيالللقَواِعد وال ب أن تكونَ ْصوات، يتطلَّ ِعْلم األَ من  أُنموَذجٌ  باألَْشكال  ُمباِشرةٌ  َعالقَةٌ  ت الصَّ

وتيَّة .طحيَّة. هََدفه صاللَغِويَّة السَّ   ياَغة أقوى للقيود )العالميَّة( الُممكنة على القَواِعد الصَّ

natural-kind terms : bêjeyên cure xûristî .  َحاُت النَْوِع الطَبيعيُمْصطَل  

ح العام للكيانات التي لها هُويَّة بطَبيعتها )على َعْكس ُمْصطَلَ من ال الدَّاللّي لألَْسماء، هو نَْوعٌ  في التَْحليلِ 

دة وغيرها من الُمْصطَلَ ال ة في تطوير مهمَّ  ِدراسةة(. كانت هذه الحات العامَّ ُمْصطَلَ حات الفنيَّة، الُمَجرَّ

 ة الُمباِشرة.النَّظَريَّات الَمْرِجعيَّ 
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natural language processing(NLP):çerserkirina zimanê sirûştî.ُمعالَجةُ اللَُغِة الطَبيعيَّة 

 من ذلكبشريَّة طَبيعيَّة. الهََدف  صيَّة بلُغات  في اللَغِويَّات الحاسوبيَّة، تعني الُمعالَجة الحاسوبيَّة للمواد النَّ 

من النُصوص الَمْنطُوقة أو الَمْكتوبة بطُُرق متوازيَّة، مع  كبيرة   كميَّات   بتَْحليلِ  اً تقوم تلقائيَّ  تقنيَّات   ابتكارُ 

مسينيَّات ة. ظهر هذا الَمجال من خالل التَْرَجَمة اآلليَّة في خَ ما يترافق ذلك عندما يقوم البشر بهذه المهمَّ 

على ابتكار "البرامج  تَركََّز العمل الالحقبأبحاث الذكاء ااِلْصِطناعي.  اً ر كثيرالقرن العشرين، وتأَثَّ 

التي تحاكي جوانب السلوك البشري، مثل طَريقة اِْستِخدام الناس  ،الذكيَّة" أو "األنظمة الخبيرة"

لمعرفتهم بالعالم وقدرتهم على استخالص ااِلْستِْنتاجات من أجل تقديم التَْفسيرات والوصول إلى 

ً ودليالً وِخطاباً تفصيليَّ اللَغِويَّة تَْحليالً نَحْ  المساهمةُ  نُ ْستِْنتاجات. تتضمَّ االِ  ُن كميَّات كبيرة ، ويتضمَّ اً ِويّا

 رة في أجهزة الكمبيوتر.من البيانات الُمْعَجميَّة المتوف  

natural language: zimanekê xwezayî . لَُغةٌ طَبيعيَّة 

، في ُمقابِل أنظمة اللَُغة اً تِماعيَّ واِجْ  اً ، التي هي طبقيَّة إقليميَّ اً رت تَاِريخيَّ طَوَّ ٌح للُغات التي تَ ُمْصطَلَ 

ياَغة البيانات العلميَّة ي )لَُغة ُمَخطَّطة لها(، أو لصولل الدَّ واصُ ْستَْخدم في التَّ ااِلْصِطناعيَّة، التي تُ 

الُمْعَجميَّة  طبيعتهايعيَّة عن اللُغات ااِلْصِطناعيَّة في الُمَعقَّدة. )لَغِويَّات حاسوبيَّة(. تختلف اللُغات الطَب

 ل لتَْعبيراتها، وقابليتها للتغيير عبر الَزَمن.يَّة، وبالغموض الُمحتمَ هَْيَكلوال

naturalness: sirûştî . الطَبيعيَّة 

وت والسيمافكرةٌ ُمقدَّمة إلى النَظريَّة اللَغِويَّة ) ّي، والتي تعد  التَّْوليديَّة( لإلشارة إلى َمعقوليَّة التَْحليل الصَّ

يجب أن  التَْحليلَ  ل بأنَّ في تقييم التَْحليالت إلى جانب معايير أخرى مثل البساطة. يجادِ اً ِمْعياراً هامّ 

ث، على َسبيِل الِمثاِل، ق بسلوك الُمتََحد  تَْوضيحي فيما يتعلَّ  يكون له َمْعنًى َصوتيّاً، إذا كان له دورٌ 

ل  ذ في االعتبار عوامل مثل السهولة الن ْسبِيَّة للتَْعبير. ؤخَ يُ أن  يُفضَّ

natural phonology: dengzaniya sirûştî .  ُْصواِت الطَبيعيّ األَ  ِعْلم  

دات حْ . فالوَ ْصوات التَّْوليديّ ِعْلم األَ وي لحي كبَديل   W.U.Dresslerو  D.Stampeوضعه  أُنموَذجٌ 

 ما هي عمليَّاتٌ زة، إنّ مات ُمِميّ عن َصوتيَّات أو سِ  ْصوات الطَبيعيَّة ليست ِعباَرةً ِعْلم األَ األساسيَّة في 

وتيَّة الطَبيعيَّة، فإنَّ ي"َصوتيَّة" طَبيعيَّة مثل التنف هذه  س )االنسجام األَْنفي(. ووفقاً لوِجهَة النَّظَر الصَّ

ذاتها، بل هي  صالحة عالمياً( ليست ُجْزءاً من اِْكتِساب اللَُغة في حد   العمليَّات )التي يحتمل أن تكونَ 

 البشريَّة على اللَُغة.  ال يتجزأ من القدرةِ  ُجْزءٌ 

natural order hypothesis: grîmana rêzkirina sirûştî . فَرضيَّةُ التَرتيِب الطَبيعي  

م لَُغة كبار في تعل  ِعْلم الت للَُغة يشبه مسارَ  طفالِ ِعْلم األت مسارَ  ظَر ترى أنَّ وِجهَة نَ  ثَمَّةْكتِساب اللَُغة، في اِ 

مين أخطاء تعلّ من المُ  من خالل ُمالَحظة الطَريقة التي يتبع بها العديدُ  أجنبيَّة. جاءت هذه الفرضيَّةُ 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
415 
 

األخطاء التي  كبير   إلى حدٍّ شبه من األخطاء تُ  العديدَ  ألنَّ  اً عن الخلفيَّة اللَغِويَّة. نظر ُمماثَلة، بغض النَّظَر

يُوازي بين التَْرتيب الطَبيعي اِلْكتِساب اللَُغة  ح مسارقترِ اُ مون لغتهم األولى، فيرتكبها األطفال الذين يتعلّ 

أجنبيَّة. ومع ذلك، مع تراكم المزيد من البيانات، فقد  لَُغةً  األولى والطَريقة التي يكتسب بها الناسُ 

 ة بين اِْكتِساب األولى واللغة األجنبيَّة.لوحظت اِْختاِلفات ِعدَّ 

N-gram: N-gram  غرام -ن  

ُمَعقَّدة يقوم  ات  َمْجموعمن خالل الَكلِمات الُمْفَردة، أو تْستَْخدم  التَْرَجَمة اآلليَّة تعملُ  كانت أنظمةُ 

ً وتَْركيبيَّ اللِسانيون بإعدادها وترميزها دَ  ً اً الليّا  َعمليَّةرت الطَوَّ للبرمجيَّات، ثم تَ بغرض تلقيمها ونَْحِويّا

ُمقابِل لِعباَرة  وتنسيقها في وضع   واحد   فأصبحت تعتمد على اِْختيار َمقاِطع من لغتين في َموضوع  

َوْحَدة أساسيَّة بَسيطة إلى  . يتم  إغناء الن ظام بالتغذيَّة اللَغِويَّة منN-gramنظيرة من خالل ترميز رقمي 

رات أوسع من خالل الَوْحَدة األساسيَّة تَ  ، ثم يجري تَْرتيب الَكلِمات من خالل َعالقَات N-gramطَو 

 ت بالتَّْسِميَّة الرقميَّة أو اإِلْحصائيَّة.ميَ نَْوعيَّة، لذا سُ 

negation: neyînî . nerêtî .  ْكار . النَفياإلن  

، مثل: لم، ال، لن ... واتيتم  النفي في الُجَمل بأد .شكل من أشكال التأكيد باإلنكار (.negare  )التينية 

 ..neفي الفرنسيَّة واحدة للتَْعبير عن النفي )كما  أو ُجسيم في  ُجْملَة من أداة   و قد تْستَْعمل لغاٌت أكثرَ 

pas)،   نفي من ْزَدِوجة(. وهناك َسلبي في نفس البَْند )كما في السَّلبيَّات المُ  أي باِْستِخدام أكثر من َشكل

 لَُغة. ياق الُجْملَة، أو من الظروف وغيرها، بحسب طَبيعة كل  خالل س

ط الُمَعقَّد بين في جميع النَماِذج النَْحِويّة بَسبب الترابُ  صعبةٌ  َشكلةٌ اللَغِوّي للنفي مُ  الوصفَ  ثبت أنَّ 

 الجوانب النَْحِويّة والحضاريَّة والدَّالليَّة والبراغماتيَّة.

negative transportation: veguhestina neyînî(nerêtî) . النَْقُل الَسْلبي 

 ع( .لة )للتفكير واالعتقاد والتَوق  في َصْنف  ُمَعيّن من األفعال مع فَقَرات  ُمكم   النَْحِويّةُ  َعمليَّةال

neighbourhood: cînarî . ِجوار 

وتيَّات وِعْلم الفي  التَّعرف على الَكلِمات الَمْنطُوقة  ِدراسةفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ هو لَُغة النَّْفسي، ِعْلم الصَّ

في أي  واحد   لإلشارة إلى جميع الَكلِمات التي يُْمِكن اِْشتِقاقها من َكلِمة ُمَعيّنة عن طَريق اِْستِْبدال َصوت  

 جاورة. المُ  رِ اعتماداً على العناصِ  َمْوِضع

neogrammarians: rêzimanvanên nû .  ُالُجُدد الن حاة  

(، َمهدَّت الطَريق 2779 -2789األلمانيَّة، بين عامي ) Leipzigليبزغ  ة ظهرت فيَجديدَمْدَرَسة  ثَمَّة

تمَّ ااِلْنتِقال من النزعة الُمقاَرنة إلى النزعة  فقد الُمقاَرن، -لَُغة التَاِريخيِعْلم الفي  ة  َجديد لمرحلة  

ين الشباب(، ت أيضاً بـ )َمْدَرَسة النَْحِويميَّ ثين. التي سُ حدَ دد أو المُ التَاِريخيَّة مع َمْدَرَسة النَْحِويّين الجُ 
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اكتسب على أيديهم التَاِريخي الُمقاَرن الذي  وتسلّموا زمام القيادة في الِدراسات اللِسانيَّة، واتبعوا المنهجَ 

 طابعه المنهجي وأسسه النَظريَّة.

بتَْفسير أسباب التََّغي رات  ّن على اللِسانيَّات أن تهتمَّ إد: دُ حاة الجُ األسس التي قام عليها النُ  خصُ تتلَّ 

ر اللَغِوّي، وأال تكتفي بُمالَحظتها ووصفها. فلم يكن هذا االهتمام وارداً عند  التي تطرأ خالل التَّطَو 

وضعيَّة، كما يجري في  قائماً على أسس   التَْفسيرُ  . ويجب أن يكونَ F.Bopp بوب اللَغِوّي الُمقاَرن

 ُمَحّددة. َزَمنيَّة   التََّغي رات في فَْتَرة   ِدراسةن حصر ستحسَ ق في األسباب، ويُ علوم الطَبيعة. للتحق  

ة في ُمْختَلَفون في ِدراسات ختصّ ان المُ بَّ الش   ُعلماءة من الَمْجموعمن أبرز ممثلي هذه الَمْدَرَسة 

 Karl Bعالم فقه اللَُغة القديم والِدراسات الهندو جرمانيَّة كارل بروجمان ،ُعلماءفقه اللَُغة، من هؤالء ال

rugman (2743- 2626وعالم بالِدراسات األلمانيَّة اللَغِويَّة والهندوجرمانيَّة هرمان باول ،) 

Hermann Paul (2749-2602 وهرمان استهوف )Hermann Osthoff   (2748-2626 )

 (، أسكولي 2742-2629) A.Leskienوعالم الِدراسات السالفيَّة أوغست ليسكيان 

Ascoll(2700-2626 ومن األَْعضاء غير األلمان كارل فريز .)Karl Fries (2749-2769 )

 .Fفرديناند دي سوسير( والسويسري 2606 -2741ن كورتيني ) اوالبولندي يان بودو

Desaussure (2781-2623.) 

وتيَّة( دُ حاة الجُ النُ  َمْدَرَسةِ  أَْعضاءُ  زَ ركَّ  وت )علم وظائف األَْعضاء الصَّ د على فيزولوجيَّة الصَّ

ر  وعلى الحقائق الممكن ُمالَحظتها، ومن ثم قاموا ببحوث تَاِريخيَّة ُمقاَرنة بوجه خاّص في التَّطَو 

وتّي وفي  ْرف. تميّزت أعمال النُ ِعْلم الالصَّ  وجودَ  د بتمسكهم الشديد باِط راد القَوانين، وإنَّ دُ حاة الجُ صَّ

د التَْفسيرات والشروح الفَْلَسفيَّة والنَظريَّة الَمْحَضة. دُ حاة الجُ رفض النُ ة. األَْصوات والصيغ الشاذة له عل  

ر التَاِريخي ال يعد   مرّددين بأنَّ   اً علمياً، وبالتالي غير مقبول. بحث البَْحث اللَغِوّي الذي ال يعتمد التَّطَو 

األوساط،  ُمْختَلَفه إليها انتقادات ِعدَّة من ، وج  لهذه المدرسة القويَّة اتتداعيالعلى الرغم من 

وت(؛ ومنها، التقيّد بوصف "الظواهر السَّ  المبالَُغة في تقدير اللُغات التَاِريخيَّة طحيَّة )ُمْستوى الصَّ

 رة؛ وصف العمليَّات الفرديَّة بََدالً من ااِلت صاالت الن ظاميَّة.عاصِ وإهمال اللُغات المُ 

neologism: peyveka nû .  ٌةَجديدلَْفظة  

ً اللَغِوّي المُ  ( التَْعبيرُ 2ة(. َجديدبمعنى الكلمة ال néos+logos )إغريقية  ُجْملَة(  )من َكلِمة أو َشّكل حديثًا

إما بالطرائق  َجديداستحداث هذا الُعْنُصر اللَغِوّي ال ه، ويتم  الُمعتَرف بها في ُجْزء من الُمْجتََمع أو كل  

ْرفيَّة في تكوين الَكلِمات، أو بالنقل الدَّاللّي من َمجاز أو اِْستِعاَرة أو ِكنايَة، أو بااِلْقتِراض اللَغِوّي.  الصَّ

 اً ، تَُصنَّف بواسطة فرد وفقَجديد ذات ُمْحتَوى إلى َكلِمات   يُشيرُ ح ُمْصطَلَ لَُغة الَعَصبيَّة، ِعْلم ال( في  0

ها ال تنتمي إلى الُمْعَجم. عادةً ما تكون َعالقَتها بالَكلِمات الفِْعليَّة أو لقَواِعد َصوتيَّة لَغِويّة ُمَحّددة، ولكنَّ 

قد تكون شفافة )على َسبيِل الِمثاِل،  ةِ َجديدال األَْشكالِ  بَْعضَ  لرغم من أنَّ الَمقصودة غير واضحة، على ا
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ة عند من يعاني َجديدحات الُمْصطَلَ ة التلفزيون"(. تُستَخدم مثل هذه الَمْجموعشكل المربع يرمز إلى "

 ُمَعيّنة. لَغِويّة   من فقدان القدرة على الَكالم، و عند األطفال الذين يعانون من إعاقات  

nesting: hêlînkirin .  َّشيش)التَّْضمين(عْ الت  

في اللَغِويَّات لإلشارة إلى إدخال َوْحَدة لَغِويّة واحدة أو أكثر )مثل ِعباَرات( داِخل  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ة مع الشمعدانات بالقرب من )الَجْدَول الَمْوجود في الزاويِعباَرة غير َمْرَكزيَّة. تظهر ِعباَرة مثل:  هَْيَكل

لالنافذة ( هي ِعدَّة ِعباَرات   تداِخل. ر مُ تكرَّ مُ  ة بَشكل  ُمَعدَّ

ن من ُعْنُصريين من عناصر ُمكّوناته. يتكوَّ  ، هو بِناءٌ U.Weinreichفي النَظريَّة الدَّالليَّة لـ 

 باِْشتِقاقات أكثر إقناعاً من َمْعنى الُجْملَة. يفترض التعشيش أن يسمحَ 

network: tore .  ُلالتََواصُ  َشبَكة  

حات اإلنشائيَّة الَوظيفيَّة ُمْصطَلَ هو على نقيض الو(، 2642ٌح وضعه رادكليف براون )ُمْصطَلَ 

 ااِلْجتِماعي في الَمْرَكز. لَ يضع التفاعُ ، ة ااِلْجتِماعيَّة"، إلخَمْجموع"الطبقيَّة"، "ال

ليَّة. يُْمِكن الَعالقَات والتَباُدالت التفاعُ  يتشاركون فية من شركاء، َمْجموعلديه  َشْخص   كل  

 ها َشبَكةٌ عامالت ااِلْجتِماعيَّة داِخل ُمْجتََمع الَكالم على أنَّ من جميع المُ  كاملةٌ  ةٌ َمْجموعها تَْفسيرها بأنَّ 

 ُمَحّددة.  َشبَكة   ببنيةِ  فرديَّة   ْجتِماعيَّة  اِ ة  َمْجموعكل  ز تميَّ ي َحيثُ لة، تداخِ القَات ااِلْجتِماعيَّة المُ من العَ  ُمَعقَّدةٌ 

تأسيس أنظمة القيم الخاّصة بالثقافة  ك ااِلْجتِماعي ويتم  ر التماسُ طَوَّ في مثل هذه الشبكات يتَ 

والجماعة، واللَُغة الُمْشتََركة، والَمْعِرفة الُمْشتََركة، والمواقِف الُمْشتََركة، وكذلك أَْنماط السلوك، والتي 

وفي  جريبيَّة للسلوك اللَغِويّ بدورها تظهر نفسها لَغِويّاً. لهذا الَمْفهوم ذو أهميَّة َمْرَكزيَّة في الِدراسات التَّ 

ق )الجماعي( في ليَّة المسؤولة عن التوافُ الَعالقَات التفاعُ  إنَّها تُمث لُ ات عمليَّات التغيير اللَغِوّي: ِدراس

ْستَْخدم تُ  ،عرقيَّة( ة  َمْجموعُمَعيّنة أو  خاّصة   فِئةبالضرورة ب ها ال ترتبطُ السلوك )على الرغم من أنَّ 

 ة.موعَمجْ أَْقسام ال تَْحديدل انطالق   كنقطةِ 

network grammar: rêzimane torê . قَواِعُد الَشبَكة 

اللِسانيَّات الحاسوبيَّة والذكاء  رت من اهتماماتِ طَوّ من القَواِعد التي تَ  فِئةل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

لُجْملَة  stateand-path تَْمثيلِعباَرة عن  هم اللَُغة. الَشبَكةُ ااِلْصِطناعي، إلظهار كيف يُْمِكن محاكاة فَ 

 اُقتِرح، في تَْجميع البِناء، و "المسارات". َجديد فيها إدخال شرط   قاط التي يُْمِكنُ هي النِ  ،"الحاالت" من

لَشبَكة ااِلْنتِقاليَّة. تقوم هذه لنحو الوقَواِعد  ،ن من قَواِعد الَشبَكة: القَواِعد النَْحِويّة اإلجرائيَّةان رئيسيانَْوع

البنى النَْحِويّة  تَْحديدما، واِْستِخدام النتائج ل ات وتخزينها من نصٍّ َمْعلُومة باستخراج الالقَواِعد النَْحِويّ 

نَْحِويّة  ات  َمْعلُوم، يحتوي على ه تَْحليلٌ ما بأنَّ  النَْحِوّي لنصٍّ  التَْحليلُ  والدَّالليَّة التي تكمن وراءها. يُعرفُ 
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ر )باِْستِخدام المستطيالت والدوائر مُ  بَشكل   التَْحليلُ  يُقَدَّمُ هج، ة. في هذا النَّ ودَّالليَّة وَمْرِجعيَّ  صوَّ

 الَكلِمات والصيغ. من خاللوالخطوط( وكذلك 

neurolinguistics: zimannasiya damarî . الل سانيَّاُت الَعَصبيَّة 

الَعَصبي لتطوير اللَُغة  األساسَ  لَغِويَّات الَعَصبيَّة، يَْدُرسُ ِعْلم الب اً أحيان يُسمَّىمن اللَغِويَّات،  فَْرعٌ 

 والِكتابَة.  قِراءةث واالستماعِ والماغ على عمليَّات التحد  لسيطرة الدِ  تِخدامها، ويحاول بِناء أُنموَذج  واِسْ 

دُ  هو َمجالٌ   تحالفة بَشكل  اللَُغة في الدماغ. مُ  تَْمثيلُمعالَجة اللَُغة و ِدراسةب صات يهتم  التخص   ُمتََعد 

الِدراسات اللَغِويَّة تتمحور نَّْفس الَعَصبي. ِعْلم اللَُغة النَّْفسي، واللَغِويَّات المعرفيَّة، و ِعْلم الوثيق مع 

الَعَصبيَّة في الفَهم اللَغِوّي و / أو اإلنتاج الُمْرتَبِط بأمراض الِجهاز الَعَصبي الَمْرَكزي المعروفة 

 فقدان القدرة على الَكالم(. إنَّ واِْضِطراب اللَُغة، واِْضِطراب اللَُغة التنموي، وبـ)اِْضِطراب التَْعبير، 

البيانات الفيزيولوجيَّة الَكهربيَّة، والتَّْصوير، وقياس ظاِهرة الذاكرة على اإلنترنت تتزايد فائدته في 

  هذا الَمجال. أبحاث

ة البَديل  (، وهي تقنيَّة في الطب  NLPللَغِويَّة )ح البرمجة الَعَصبيَّة اُمْصطَلَ َعالقَة ضعيفة مع  ثَمَّ

 ُمْختَلَفظهر للناس كيفيَّة تغيير )إعادة برمجة( أَْنماطها الُمعتادة من الفكر والسلوك، وذلك باِْستِخدام تُ 

 للتفكير والشعور. ة  َجديد طُُرق   التمارين الَعْقلِيّة لخلقِ 

neuropsychology: psîkolojiyê damarî .  نَّْفس الَعَصبيالِعْلم  

دُ  َمجالٌ    ِدراسةفيه  يتم  عصاِب وغيرها، ِعْلم األنَّْفس واللَغِويَّات وِعْلم الصات يشمُل خص  التَّ  ُمتََعد 

نَّْفس الَعَصبي يستوعب ِعْلم الالَعالقَات بين وظائف الِجهاز الَعَصبي الَمْرَكزي والعمليَّات النَّْفسيَّة. 

وظائف  ْهد إضافي لوصفِ ا، ولكن مع اهتمام سريري أكبر وجُ الَعَصبيَّة وأساليبهلَُغة ِعْلم المشاكل 

ياق األوسع للعمليَّات النَّْفسيَّة األخرى.  اللَُغة في الس 

neutral: bêhempa(bêreng). bê layen . ُمحايد 

كة، مع ُمحايدة اللِسان بالن ْسبِة للمواقِف  في تَْصنيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  األماميَّة أَْصوات الحروف الُمتََحر 

حات عديدة لهذه الجودة، بما في ذلك الحروف ُمْصطَلَ قتِرحت اُ والَخلفيَّة والعالية والُمْنَخفِضة. 

 "الَمْرَكزيَّة" و "الُمتََوس طة" و "المغمورة".

neutralization: bê layenkirn .  َْحييدت  

ما  ْصوات لوصفِ ِعْلم األَ ْستَْخدم في من َمْدَرَسة براغ، اُ  حٌ ُمْصطَلَ بمعنى تحييد(.  neuter)التينية  

يَْحُدث عندما يفقد التَْمييز بين َصوتَين في بيئة ُمَعيّنة. يشار إلى إبطال التباين في موقع ُمَعيّن )على 
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تَْحييد معارضة  تَْحييد َمْوِضعي. في اللَُغة اإلنجليزيَّة، يتم   هَسبيِل الِمثاِل في نِهايَة الَكلِمة( على أنَّ 

 الصوائت القصيرة والطويلة في وضع الَكلِمة النهائي تحت الضغط)النبر(.

يها إعطاء ف التَْحييد الُمْطلََق إلى الحاالت التي ال يتم   يُشيرُ ، ربك  المُ  ْصوات التَّْوليديّ ِعْلم األَ في 

ً  اً دراكالَشكل األساسي إ  . َصوتيّا

new: nû . َجديد 

 ات؛ يتم  َمْعلُومعلى أساس بنية ال ثنائي األَْجزاء لأللفاظ ين في تَْحليل  اللَغِوي يَْستَْخدمه بَْعضُ  حٌ ُمْصطَلَ 

َكلِمة  تُشيرُ ركيز وااِلْفتِراض إلى تَْمييز ُمماثِل(. التباين بين التَّ  يُشيرُ ة". )َجديدات "الَمْعلُوممعارضة ال

ياقُ َمْعلُوم"، كما يوحي اِْسمها، إلى الَجديد" ث؛ على النقيض السابِق للتحد   ات اإلضافيَّة التي يوفرها الس 

 رة. ات المتوف  َمْعلُومح "ُمْعطى" إلى الُمْصطَلَ  يُشيرُ من ذلك، 

new Englishes: Îngilîziya nû . ةَجديداإلنكليزيَّة ال  

اللَغِويَّة ااِلْجتِماعيَّة للَُغة اإلنجليزيَّة، غالباً ما يطلق ااِلْسم على األصناف الَوطَنيَّة للَُغة في الُمقاَربات 

ستينيَّات القرن العشرين، في تلك البلدان التي جعلت ميع أنحاء العالم، والسيما منذ التي ظهرت في ج

ر عندما يكون هناك تَ اً ح فعليَّ ُمْصطَلَ ق هذا الطبَّ من اللَُغة اإلنجليزيَّة لَُغة رسميَّة عند االستقالل. يُ  طَو 

عن المعايير التَقليديَّة للَُغة اإلنجليزيَّة البريطانيَّة، مع َدَرَجة ُمَعيّنة من التَّْوحيد المحلي  لَغِوّي كبير بعيد

التي  )على َسبيِل الِمثاِل في الصحافة(، كما حدث في الهند وغانا وسنغافورة، وِعدَّة بلدان أخرى

مكن تَْطبيقه على مواقِف اللَُغة األولى، كما هو ة. وهكذا أصبح من المُ فيها اإلنجليزيَّة كلَُغة ثاني تُْستَْخدم

يا، وكذلك في المناطق التي تكون فيها اللَُغة الكريوليَّة إفريقالحال في كندا وأستراليا وجنوب 

 ة.َجديدالبحر الكاريبي وبابوا غينيا الة، مثل َمْنِطقة واإلنجليزيَّة الُمبَسَّطة مهمَّ 

nexus: girêdan . التَْركيُب الُمترابِط . رابِطٌ ُمتََسْلِسل 

الَعالقَة بين  يصف نَْوعَ  حٌ ُمْصطَلَ (، هو 2643-2792في ُمقاَربة قَواِعد اللَُغة ألوتو جيسبرسن )

الكتاب غالي ")على َسبيِل الِمثاِل ُجملة  (2638النَْوُع النَْحِوّي في نَظريَّة جيسبرسن )  ،الُعْنُصر وأصله

عات كون الهياكل اإلنشائيَّة يُْمِكن تَْحويلها إلى تقاطُ  حقيقةَ  عن التقاطع. إنَّ  Jespersenزها ( يميّ "الثمن

 الكتاب غالي الثمن. -تقابل الَعالقَات التَْحويليَّة بين كال النَْوعين: الكتاب الغالي الثمن 

NOCODA: NOCODA 

)أي تلك الَمقاِطع  الصواِمتالَمقاِطع التي تنتهي مع صاِمت أو أكثر من  الحقنَظريَّة األمثل، القَيد يفي 

 (.codaعلى  تَْحتَويالتي 

no-crossing constraint (NCC): astengkirina neborînê (NCC) . قيوُد عدم العبور 
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ااِلْرتِباط التي تربط بين  خطوطَ  ينص  على أنَ  ،ْصوات غير الَخطيِعْلم األَ الُمْستَْخدم في  القيدُ 

 ُعْنُصرين في طبقة واحدة مع ُعْنُصرين في طبقة أخرى قد ال تتقاطع. 

node: girêkirin . têkelaw . )ُعْقدة)نُْقطَةُ التفريع 

ة في َشَجر في القَواِعد النَْحِويّة لإلشارة إلى أي نقطة   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى ُعْقدة(.  nodus)التينية  

قدة التي العُ  تُسمَّى"األُْسَرة" في مناقشة الُعقدة. كلمةكثيراً ما تُستعار ع. تنبثق منها فَْرع أو أكثر من فرْ 

قدتَين العُ م ب"؛ إذا أمكَن التحك  البنةهي "اعليها سيطرة قدة المُ قدة "األم"؛ العُ تسود ُمباِشرة أخرى بعُ 

لت عن والدتها صِ قدة التي فُ العُ  يقال إنَّ شقيقة". قدة نفسها، فستكونان بمثابة ُعقدة "ُمباِشرة من خالل العُ 

في ااِلْشتِقاق "يتيمة". الُعقدة العليا في ُمَخطَّط الَشَجرة هي "الجذر". الُعقدة التي ال تسيطر على الفِئات 

ها في أسفل الَشَجرة( هي الُعقد الطرفيَّة أو الُعقد الورقيَّة؛ الُعقد التي تسيطر على الفِئات األخرى )أي أنَّ 

عة، والتي الُعقَد هي تلك النقاط في الَرسم التخطيطي للَشَجرة الُمتفر  األخرى هي الُعقد غير الطرفيَّة. 

 ، إلخ.Nو  S ،NP ،VPيُْمِكن تَْمييزها بـ 

noeme: pojin . watek .  ِمُمَعيّن  

للَعناِصر األساسيَّة  اً ت اللَغِويَّة وفقفكير(. في إطار تَْصنيف بلومفيلد للتَْعبيرابمعنى تَ  nóēma)إغريقية  

 تحمُل َمْعنى. َوْحَدة   الُمْعَجميَّة والنَْحِويّة، هو أْصَغرُ 

noise: qerebalix . )َضوضاء)تَشويش 

وتيَّة،  مة مُهمَّة سِء لضوضامة. انتظِ وجة َصوتيَّة ُمَعقَّدة ذات اهتزازات غير مُ تعني مَ في الدراسات الصَّ

 ة .صوتيَّ ت  صفاو ة صوتيَّ ات  صوأ ةِ لصَّوتي لعدّاعريف لتَّامن  ءٌ جزم، فهي للكال

nomen acti: karê navdêrkinrinê .  ِةالتَّْسِمي علُ ف  

 .عليه الفِْعل إلى نَتيجة الفِْعل الذي يدل   يُشيرُ ح ُمْصطَلَ بمعنى التسمية(.  nomen+actuna )التينية  

nomen actionis: çalakiyê navdêrkirinnê. ةَعمُل التَّْسِمي  

من خالل  تَُشكَّلإلى اإِلْجراءات أو العمليَّات.  يُشيرُ ة )ُمْعظَمها من األفعال( ْشتَقَّ األَْسماء المُ  حُ ُمْصطَلَ 

 مني والصريح.ااِلْشتِقاق الضُ 

nomen agentis: amrazê navdêrkirinê . ةأداةُ التَْسمي  

ي الفِْعل الذي يصفونه. من ذلك اِْشتِقاق اِْسم إلى مؤدّ  يُشيرُ )الُمْشتَقة عادةً من األفعال(  األَْسماء حُ ُمْصطَلَ 

 الفاِعل من أفعال: العب، راقص، كاتب...
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nominal: navdarinî .  ٌّاِْسمي 

في بَْعض األوصاف النَْحِويّة كبَديل  لاِلْسم )على َسبيِل الِمثاِل،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (. nominare)التينية  

على  تَْحتَويَكلِمات التي إلى ال األَْسماءُ  تُشيرُ ة اِْسميَّة = "ِعباَرة اِْسميَّة"(. بَمْعنى أكثر تَْقييداً، َمْجموع

الَكلِمات  فِئاتِ  تكوين اِْسم من بَْعضِ  َعمليَّةة إلى التَّْسِمي تُشيرُ ها. وقد مات األَْسماء وليس كلَّ بَْعض سِ 

بَمْعنى أكثر عموميَّة، كما في القَواِعد المعرفيَّة،  حَ ُمْصطَلَ النَّظَريَّات اللَغِويَّة ال بَْعضُ  ْستَْخدمُ تاألخرى. 

 تَْمييز "األَْسماء" )األشياء( عن التَْعبيرات العالئقيَّة. !يتمُ  َحيثُ 

nominal sentence: hevoke navdarinî . ُجْملَةٌ اِْسميَّة 

 .حلمٌ  ف من األَْسماء فحسب. من مثل: الحياةُ تتألَّ  ُجْملَةٌ 

nominal style: şêweyekê navdêrinî . أُْسلوٌب اِْسمي 

على اإلصالح والحد  من الُجَمل  ذلكف يتوقّ  ْستَمدَّة بََدالً من األفعال، ر لألَْسماء المُ ر  تكّ المُ  ااِلْستِخدامُ 

الرمزي، على َسبيِل الِمثاِل. انهيار  زة للنََمط هي ااِلْسمُ الُمِميَّ  من األَْسماء. الَعناِصرُ  ات  َمْجموعل

 تنهار. المحادثات، بََدالً من: المحادثاتُ 

nominalization: navdêrkirin  . التَْسميَّة 

الَكلِمات، على َسبيِل الِمثاِل، من األفعال  فِئاتِ  ُمْختَلَفمة واِْشتِقاق أَْسماء من الَكلِ  لتَْشكيلِ  إنتاجيَّةٌ  َعمليَّة

(، و من اِْسم آخر   .…)شعور ُمقابِل َشعَر( أو الصفات )االحمرار ُمقابِل أحَمرَّ

nominative: kêşana rêzimanê . الَمرفوع 

 ح إلى الَشكلِ ُمْصطَلَ هذا ال يُشيرُ عن الَعالقَات النَْحِويّة عن طَريق االنعكاسات،  رُ في اللُغات التي تعب  

( عندما يكون هو َموضوع الفِْعل. َضميرالتقاطه بواسطة ِعباَرة اِْسميَّة )غالباً اِْسم واحد أو  الذي يتم  

نَْحِوّي، أو في في األُنموَذج ال يُدَرجالَشكل األول الذي  م الُمَميّز""ااِلسْ ما تكون "الحالَة ااِلْسميَّة"  عادة

 ُمَميّز. غيرَ  ما يكون األُنموَذجُ  اً القاموس، وغالب

في  NPفي القَواِعد النَْحِويّة، لإلشارة إلى الحالَة الُمَخّصصة للَموضوع اً ح أيضُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ 

 بند ُمَحّدد. 

nonce: ne naskirî .  َمعروفَغيُر  

ً يخترعه ال تصفُ  ِعباَرةٌ  عن طَريق الخطأ في مناسبة ما: َكلِمة  يُْستَْخدمُ عن قصد أو  ُمتََكل مَشكالً لَغِويّا

ن أكبر وحدات من الَكلِمات(. هناك العديد من العوامل ل )قد يتضمَّ تماثِ لة أو تَْشكيل غير مُ تماثِ غير مُ 
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)كما  َجديد َشكل   ر َكلِمة ُمَعيّنة، أو  الظروف الخاّصة إلنتاجِ كّ اِْستِخدامها، من مثل، عدم تذ رُ التي تفس  

 حف(. هو الحال في عناوين الصُ 

nonce word: peyva nenaskirî . َكلِمةٌ َغير َمعروفة 

 حدث على ُعثِر عليها دلَّت قديمة كلمة أو دة؛محدَّ  واحدة مناسبة في الستخدامها اختراع كلمة

ة َجديدبسياق  قوي لتعيين كائنات أو حاالت  تبطرتة َجديدتكوينات  تشكَّلت من عفويَّة  أو كلمة .فقط واحد

الَكلِمات من خالل التَْطبيق هذه عن َمْوقِف  ُمَعيّن من الُمتََحد ث نحو الَمْرِجع. تنشأ  لتعب رَ أو َمْجهولة، أو 

 ة. اإلبداعي لقَواِعد تَْشكيل الَكلِمات إلى الَعناِصر الُمْعَجميَّ 

غير الرسميَّة في َمهام ااِلْستِْنباط، على َسبيِل  ْستَْخدم الَكلِماتُ ما تُ  اً لَُغة النَّْفسي، غالبِعْلم الفي 

ن من القَواِعد النَْحِويّة لدى األطفال. أكثر هذه الدراسات الِمثاِل. في اِْكتِساب اللَُغة، عند فحص التمك  

 (.2617شهرة ترجع إلى بيركو )

non-configurational languages: zimanên ne- mîheng . لُغاٌت َغير تَكوينيَّة 

حة"، مثل اليابانيَّة والدرافيديَّة واألوستراليَّة؛ حّر للكلمات والبنية التأسيسيَّة "الُمَسطّ  ذات تَْرتيب   لُغاتٌ 

 كوينيَّة. تَّ اليتناقض مع اللُغات 

non-discrete grammar: rêzimane ne cude .  ٌَغيُر ُمنفَِصلة قَواِعد  

( في أوائل 2637األمريكي جون روبرت روس )تولد  لَغِوّي اقترحه اللَغِوي   ااِلْسم الُمعطى ألُنموَذج  

من التناقضات  كِسْلِسلَة   اللَُغةُ  لُ حلَّ تُ عة للقَواِعد التَْحويليَّة(. وسَّ السبعينيَّات )كبَديل للنَظريَّة القياسيَّة المُ 

، وما إلى فِئةالُمنفَِصلة . في قَواِعد غير ُمنفَِصلة، تعد  َمفاهيم مثل النَْحِويّة، والقابليَّة للتَْطبيق، ُعْضويَّة ال

مات مة أساسيَّة من سِ ه سِ هذا النَْوع أنَّ  تَْحديدر إلى عدم نظَ يُ رئيسي للنَظريَّة اللَغِويَّة.  ذلك، كهََدف  

أهميتها إنَّ لآلخرين،  ج  تهيّ  كان َمْصَدرَ  حات الغريبة التي اْستَْخدمها هذا األُنموَذجُ ُمْصطَلَ ال الكفاءة. إنَّ 

 مثيرة للجدل.كانت النَظريَّة 

non-finite construction:avakirina bê- tixûb(ne-girtin).)ف  البِناُءَغيرالُمَحّدد )غير ُمتَصر 

 ل النَْحِويّة مع َشكل فِْعل غير ُمَحّدد .للهياكِ  لٌ ٌح شامِ ُمْصطَلَ بمعنى بالد حدود(.  finitus )التينية 

non-finite verb form: şêwa lêkerê bê- tixûb .)ف  َشكُل فِْعل  َغير ُمَحّدد )غير ُمتَصر 

وت، ما يدل  والَزَمنبالَشْخص، والعدد،  قُ يتعلَّ غير ُمَحّدد  فِْعل   َشكلُ  على التقاُرب مع األَْسماء  ، والصَّ

 والصفات .

non-kernel sentences: hevokên ne-bingehîn(ne sereke) . ُجَمٌل غير أساسيَّة 
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الت. رة من القَواِعد التَْحويليَّة، والُجَمل الناتجة عن ُجَملِ برزت في اإلصدارات الُمبك    النَواة من التََّحو 

non-lexicalized compound: lêkderê ne ferhengî . ُمَركٌَّب َغْير ُمْعَجمي  

دةُ  حروف الجر + اِْسم )بالقلم(. أو ظَرف + حرف  :هاالَعناِصر التي يُْمِكن تَْحليلها بأنَّ  الَكلِماُت الُمتََعد 

 الجر )على الميدان(، وما شابه ذلك.

non-linear phonology: dengzaniya bê -rêzik (hêlî) .  َالالَخطيّ ْصواِت ِعْلم األ  

وتيَّة للَكلِمة. الخَ  تَْمثيلب الْصوات، أي أُنموَذج يتجنَّ ِعْلم األَ في  ح "َخطي"، ُمْصطَلَ  يُشيرُ طي للبنية الصَّ

ياق، إلى  م، ويُحلّل كل  ُجْزء  كِسْلِسلَة من القطع تحدث في تََسْلُسل  أفقي صارِ  هَْيَكللل تَْمثيلفي هذا الس 

... وما إلى ذلك. ]أَْنفي−،] ]ائِت،]−صَ ]َمْقطَعي -: ][s]من مثل سمات ، ُمَميّزمود غير ( كعَ اً )َعموديَّ 

 نقطة ضعف معروفة في هذه المصفوفات الث نائيَّة األبعاد هي عدم قدرتها على التعامل مع ميزات تمتد  

مآخذ أخرى ناغم الّصائِت(؛ عبر نِطاقات أكبر من ُجْزء فردي )مثل َخصائِص ُمَعيّنة من النَْغمات، ت

أو الطَبيعيَّة(  يَّة )الطبقات الَوظيفيَّةهَْيَكلالَعالقَات ال تَْمثيلقدرتها على  هو عدمُ  ِدراسةت على هذه الخذِ أُ 

وتيَّات ِعْلم الة من الميزات. وكانت نتيجة هذه الدراسات تطوير نَماِذج غير خطيَّة، مثل دداِخل أعمِ  صَّ

وتيَّات المتريَّة، وعلم ِعْلم الات( مثل نَماِذج يَّ الخرافيَّة عند فيرث )منذ السبعين أَْصوات التَبعيَّة. في صَّ

زة عبر نِطاقات أكبر من ُجْزء واحد من الَمصفوفات الُمِميّ  أخذ الميزات التي تمتد   هذه الُمقاَربات، يتم  

ة. ات ُمنفَِصلةها على مستويتَْمثيل ويتم   ْصوات ِعْلم األَ لخطيَّة في كبيرة من النَماِذج غير ا فِئة ثَمَّ

 المعاصرة.

non-monotonic logic: lojika ne-monotonîk . َمْنِطٌق َغير َرتيب 

 ة  َمْجموعف إلى ضامن البديهيَّات يُ  ة  َمْجموع إضافةَ  شيء  رتيب، أي أنَّ  الَمْنِطق الكالسيكي هو كل   إنَّ 

وعلى النقيض من النَّظَريَّات القديمة.  بطلِ يُْمِكن أن تُ ة ال َجديدمن النَّظَريَّات أو يحتفظ بها. بديهيَّات 

ااِلْستِْنتاجات ة يُْمِكن أن تُبطَل َجديدالل الطَبيعي )الَمْنِطقي( غير مألوف: فالَمْعِرفة الاالستد ذلك، فإنَّ 

إلى يحتاج  جسَم الَمْعِرفة ألنَّ  اً في الَمْنِطق غير العشوائي نظر كبيرةٌ  . تنشأ مَشكلةٌ اً الَمرسومة َسلف

 بقاء خال  من التناقضات.ُمراجعة ُمْستَِمرة من أجل 

non-native varieties: cûreyên ne resenî(ne welatî) . أَْنواٌع َغْير أصليَّة 

من اللَُغة التي  في اللِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة وتَْعليم اللُغات األجنبيَّة، لإلشارة إلى أَْنواع   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 بَشكل   ستخدمت هذه الفكرةُ اُ اللَُغة األم.  جد لدى ُمْعظَم ُمتََحد ثيال يو َحيثُ ظهرت في ُمْجتََمعات الَكالم ب

ق بنَْوع اللَُغة اإلنجليزيَّة الذي نشأ في اً بما يتعلّ تَْحديدعالميَّة، و ياق اللَُغة اإلنجليزيَّة كلَُغة  رئيسي في سِ 

 يا.إفريقالهند وسنغافورة والعديد من بلدان 

nonsense : vala (bê wate) . )فارغٌ  َكالمٌ  )باِل معنى   
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ال يُقصد منه أن يكون الذي حقيقي أو إيجابي متعمَّد، وهناك هراء متعمَّد وآخر غير هراء  هناك

ما تشتمل على  اً بها، وغالب من المنطق المجنون الداخلي الخاصّ اً لديها نوع ؛ ومع ذلك، فإنَّ اً منطقيَّ 

 ما يستخدم في النثر.يكثر في الشعر، قلّ اختالفات غامضة على العبث. 

صاً في مجاالت عدَّةبطَريقة أكثر  يُْستَْخدمُ  حُمْصطَلَ إال أنَّ هذا ال وتيَّ ِعْلم الفي ف. تخص   ات، يتم  صَّ

وتيَّة التي تمَّ تواليتَْطبيقه على المُ  من تمارين  ابتكارها )الَكلِمات الفارغة( الُمْستَْخدمة كُجْزء   ات الصَّ

ها ها قَواِعد نَْحِويّة(، ولكنَّ إلى ُجَمل قد تكون ناتجة عن قَواِعد )أي أنَّ  يُشيرُ تَْدريب األذن. في اللَغِويَّات 

ً ودَ  عتبرة هذه الُجَمل غير المُ  تُسمَّىما  اً يِل الِمثاِل: الحجر نائم. غالبعلى َسب الليّاً،ليست َمقبولة لَغِويّا

ة. تُْستَْخدم التقنيَّة من تقنيَّة اِلْختبار اإلنتاجيَّ  في القَواِعد، كُجْزء   اً ح أيضُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ ة. ها شاذّ بأنَّ 

قد اكتسب  مهام إنتاج اللَُغة، لَمْعِرفة ما إذا كان الطفلُ في اِْكتِساب اللَُغة، على َسبيِل الِمثاِل، في اً أيض

 (.wugsَوْحَدة نَْحِويّة )كما في تجربة 

non-verbal communication: pêwendiya ne-devkî .  ُُل َغير اللَْفظيالتََواص  

ل بين البشر. تُدَرس الظواهر غير اللَغِويَّة في عمليَّات التواصُ  بمعنى الكلمة(. جميعُ  verbum)التينية  

تَْمييزيَن في  ثَمَّةعراق، واللسانِيَّات. ِعْلم األْجتِماع، وِعْلم االِ نَّْفس )أو الطب  النَّْفسي(، وِعْلم الفي 

وت البشري ونَْغماته، وإيقاع  وتيَّة مثل َحجم الصَّ إشارات التواصل غير اللَْفظي: )أ( الس مات الصَّ

عال، وما إلى ذلك ؛ )ب( الظواهر غير الحركيَّة، مثل التَّقليد، واإليماءات،  الَكالم، والضحك، والس 

باِْسم اإلشارات  اً أيض ِدراسةتُعَرف ال .والمالبسولَُغة الجسد، ومالمسة العين، والَمظهَر الخاِرجي، 

نهجيَّة مز"، أي الطَبيعة المَ ل غير اللَْفظي مسألة "طَبيعة الرَ الحركيَّة. من أساسيَّات وصف التواصُ 

ه عن قصد وبين ل غير اللَْفظي الذي يوحي بوجود تَْمييز بين ااِلت صال غير الشَّفَهي الموجَّ للتواصُ 

 ل. نيَّة التواصُ بقِل غير الواعي، السلوك الُمْستَ 

norm: pîvan . pêwer . الِمْعيار . النََمط 

ق طبَّ في الَكالم أو الِكتابَة. قد تُ  إلى ممارسة  قياسيَّة   في اللَغِويَّات لإلشارةِ  حُ ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ 

. في ُمْجتََمع الَكالم، أو على الُمْجتََمع ككلّ ة داِخل ُمْختَلَفذات أحجام  ات  َمْجموع"القاِعدة" المعنيَّة على 

ة، مع القَواِعد الِمْعياريَّة من قِبَل بعض ُمْختَلَفات الَمْجموعكثير من األحيان، يُْمِكن أن تتعارض قَواِعد ال

 ات.َمْجموعال

بنفوذ  كبير. ع القَواِعد الِمْعياريَّة سادت في العصور القديمة والوسطى، وما زال هذا التَقليُد يتمتَّ  

 دُ تخيلة من المعايير اللَغِويَّة، تؤك  ة مُ َمْجموعوعلى النقيض من هذا االهتمام التقديري للحفاظ على 

ة إلى لَُغة ااِلْجتِماعي على الحاجّ ِعْلم الد اللِسانيَّات على وصف ااِلْستِخدام الفِْعلي في الُمْجتََمع، ويؤك  

 ة.ُمْختَلَفمن اللَُغة في المواقِف ال ة  ُمْختَلَف ألَْنواع  مراعاة الُمالَءَمة الن ْسبِيَّة 

normalization: lêanî . serûştîkirin .تَطَبيع . تَنميط 
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وتيَّة لنَْوع   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  من التعويضات التي تُجرى عند استماع الناس إلى  في الد راسات الصَّ

ثين يسمحون بتغييرات، من مثل تغيّرات َحيثُ الَكالم، ب الَكالم. على َسبيِل  ُمَعدَّلأو تغيّرات في  ،الُمتََحد 

د تردّ  نِطاقَ  ة أَْنماط التَْنغيم، إاّل أنَّ َمْجموعهم يستخدمون نفس ر الذكور واإلناث أنَّ الِمثاِل، يتصوَّ 

 .جداً  ُمْختَلَفأَْصواتهم 

normative phonetics: dengnasiya pîvanî .  ْصوات الِمْعياريّ ِعْلم األَ   

 ع.قِ ق بالواطَ نْ وليس كما يُ ق، طَ نْ اللَُغة كما يجب أن تُ  يَْدُرس أَْصواتَ 

notation: nîşane . تَرميز 

َوصفيَّة، كما هو ُمْستَْخدم في  في لَُغة   أو رموز   من عالمات   ظامٌ )التينية بمعنى حرف أو رمز(. نِ 

سمي والرياضيَّات والكيمياء. في اللِسانيَّات، يُستخَدم أنظمة تَْفسيريَّة  ة، مثل األبجديَّة ُمْختَلَفالَمْنِطق الرَّ

وتيَّة الدوليَّة )  (.IPAالصَّ

وتيَّات لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  بياني للَكالم )كما في  تَْمثيل ظام  إلى أي نِ  في اللَغِويَّات والصَّ

وتّي"، إذ   واسع(.  ح النسخ بَشكل  ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ "التدوين الصَّ

notion: têgeh . َمْفهوم  

من  رها من خالل التَْجريد والتي يتم  تصوَّ  التي يتم   بمعنى مبدأ أو فكرة (. الفكرةُ  notion  )التينية 

الَمفاهيم من   تَْمثيل َخصائِص و / أو َعالقَات ُمَعيّنة. يتم   خاللها تَْصنيف األشياء أو الحاالت على أساسِ 

، من خالل جرد extensionallyات: )أ( الشَّكل الواسع َمْجموعخالل الشروط. يُْمِكن تَْعريفها مثل 

ناتها  األشياء التي تندرج تحت َمْفهوم ُمَعيّن؛ و )ب( الَشكلُ  الُمكثَّف، من خالل اإلشارة إلى ُمَكو 

 الُمَحّددة. 

notional: têgehî . )َمْفهومي)ُمَعب ر  

عن  تيَنْحليالت النَْحِويّة التَقليديَّة، التي افترضت وجود فئتين خاِرجلكثير من التَّ زة من الَخصائِص الُمِميّ 

من األَْسماء كاِْسم  تكونوحدات القَواِعد. التَْعريفات المعروفة  تَْحديدالالَمْرَكزيَّة يُْمِكن من خاللها 

م ، من الفِْعل كـ "َكلِمة فعل". القَواِعد التي تجعل من ااِلْستِخدام المنتظِ (أو شيء ،أو َمكان ،َشْخص)

"الَمفاهيم" المعنيَّة  نَّ النَّظَري طالما أ النهجَ  تنتقدُ  لمثل هذه التَْعريفات هي القَواِعد النَظريَّة. فاللَغِويَّاتُ 

 .سقتَّ ومُ  م  نتظِ غير قادرة على عرض مُ 

noun: navdêr . اِْسم 
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باِْسم "اِْسم  اً ِوّي للَكلِمات، يُعَرف تَقليديَّ النَحْ  في التَْصنيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (. nomen)التينية  

ةأو الشيء" .... لكن  ،الَشْخص، الَمكان أوصاف  ثَمَّةغموض يرتبط بَمْفهوم "ااِلْسم" و "الشيء"،  ثَمَّ

 المعايير الشَّكليَّة والَوظيفيَّة للبِناء والتَْشكيل.  َحيثُ من  فِئةهذه ال لَغِويّة لتَْحليلِ 

. تُوضع عالمة على  َحيثُ تَُصنَّف األَْسماء وتُحلّل من  العدد والِجْنس والحالَة والقدرة على العد 

للِعباَرات ااِلْسميَّة، يُْمِكن تَْعديلها بحسب الصفات.  ن خالل فِئات الِجْنس والعدد والحالَة. كنَواة  األَْسماء م

َعالقَات أو أْحَداث، أو من أَْسماء األشخاص واألماِكن(، أو هي إما أَْسماء حقيقيَّة)، يَّةمن الناحيَّة اللَغوِ 

 قياسات.

noun class: çîna navdêr . ااِلْسم فِئة  

ك/وفقاً للجوانب الدَ  تُْصنَّف األَْسماءُ  ك )الَحّي ُمقابِل الجماد(، الليَّة مثل ُمتَحر  غير ُمتََحر 

نثمُ ر/ذك  مُ   ُمحايد./ؤَّ

noun phrase: navdêrê gotinekê . ُمَركَّبُ   اْسم  

 )أنا، أنت، هم(. َضميرعلى اِْسم )فاكهة، سعادة، حيوان( أو  تَْحتَويالنَْحِويّةُ )أو الِعباَرة( التي  فِئةال

NP-movement: tevgera NP . حركةNP 

، بط في بداياتهاعة ونَظريَّة الرَ وسَّ إحدى عمليتي الحركتين الرئيسيتين الُمفتَرضتين في نَظريَّة قياسيَّة مُ 

ِعباَرة اِْسميَّة من َمْوِضع جدال إلى آخر. هي أَْنواع حركة  NPحركة  نقلُ . تَ WHواألخرى هي حركة 

NP  ُدها نَظريَّة ثيتا )نة التي تحد  مكِ المsub-( ْبط الحالَة  نَظريَّةَ  (، في حين أنَّ -sub( ونَظريَّة الرَّ

 إلزاميَّة في ظروف ُمَعيّنة.  NP)الفَْرعيَّة( تجعل حركة 

n-tuple: rêzê-n . n َمصفوفة 

ر َغيّ إلى ُمتَ  nيرُمز  َحيثُ ة ُمَرتَبة من الَعناِصر لعدد غير ُمَحّدد، َمْجموع عيّنُ ات، تُ َمْجموعفي نَظريَّة ال

، b) = {a ،bات البَسيطة، التي تكون الحالَة فيها هي }َمْجموعالَعناِصر. على النقيض من المن لعدد 

aَمْجموع{، في ال{ ة، يكون تَْرتيب الَعناِصر ثابِتاً، أيa ،b} ≠ {b ،a.} 

nuclear English: Îngilîziya navokî (bingehîn) . )األساسيَّة) النََوويَّة اإلنكليزيَّةُ   

ُمحتَمل لمشاكَل ااِلت صال الناجمة عن ظهور  اقترحه اللَغِوّي البريطاني راندولف كويرك، إذ قدَّمه كحلٍّ 

الميزات التي كانت "قابلة أن تلغي اللَُغة اإلنجليزيَّة النوويَّة جميع ليَّة من اللَُغة اإلنجليزيَّة. أَْنواع دو

ليَّة، التي يُْمِكن . ستبقى النَواة التواصُ تاحة للتَْعبير عنهافيها وسائل بَديلة مُ  اللَُغةَ  لالستغناء"، بَمْعنى أنَّ 

 ركيز فيها ألغراض دوليَّة.التَّ  أن يكونَ 
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nuclear scope: qada navokî .  ّنِطاٌق نََووي 

لة، باإلشارة إلى ذلك الُجْزء من األُنموَذج طر ذات الصِ الالت تغيير الَملف واألُ في دَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

إلى وجود قَيد على ِمْقياس  تُشيرُ ِمْقياس الكميَّات، مع ضرورة استبعاد أي بنود  الَمْنِطقي الُمقابِل لنِطاقِ 

 الكميَّات.

nucleus: tov . toxim . نََواة 

لي التَْنغيم، وال سيما الذين يعملون محل   ٌح يَْستَْخدمه بَْعضُ ُمْصطَلَ ( 2بمعنى مركزي(  nucleus  التينية

ة من َوْحَدة نَْغميَّة تحمل أهميَّة قصوى. فالنَْغمة النوويَّ  إلى َمْقطَع   في إطار التَقليد البريطاني، لإلشارةِ 

 في َوْحَدة نَْغمة.  اً هي حركة النَْغمة األكثر بروز

األساسيَّة للَموضوع  لإلشارة إلى البنيةِ  اً ح أحيانُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ، ( في القَواِعد النَْحِويّة والدَّالالت0) 

 اً في القَواِعد الَوظيفيَّة.َمْرَكزيَّ  اً عات النوويَّة دورُجْملَة بَسيطة. تلعب التَوقّ  من NP – VPأو 

null: bê nirx . باِل قيمة 

ح، مع الَمْعنى العام للفراغ أو الصفر، كما ُمْصطَلَ القَواِعَد النَْحِويّة لاِلْستِخدام الرياضي لهذا التَْطبيٌق في 

ِعْلم ن الفارغ( أو "الُعْنُصر الفارغ". في بَْعض نَماِذج "الَموضوع الخالي" )أي الُمَكوَّ  هي الحال في

ْرف كما لو أنَّ لة، ولكنَّ َسطحيَّة كامِ ْصوات، يكون "الُجْزء الغاِمض" حاِمالً لمواصفات األَ  ه يَْفتقر ه يتصَّ

ك الظاِهر عندما ال إلى بعض القيم ، ولكن اً باعتباره ُجْزءاً أساسيَّ  يُحلَّل. مثال على ذلك الحرف الُمتََحر 

ك يتم   كحرف   راً في ااِلْشتِقاق، ويرتبط بحامِ  ُمتََحر   ل َمكان فاِرغ.إدخاله ُمتَأَخ 

number: jimar . الَعَدد 

أخرى من الَكالم  على  أَْجزاء   اً ة. يُْمِكن تَْطبيق العدد أيضل الكميَّ النَْحِويّة من األَْسماء التي تُسج   فِئةال

هناك الُمْفَرد والجمع.  ، َشكل فعل َمْحدود( من خالل ااِلْتفِاق. أكثر فِئات األعداد ُشيوعاً َضميرفَة، )صِ 

)يونانيَّة وسنسكريتيَّة وقوطيَّة(، أخرى ثاُلثية)من الُمفرد والُمثنى والجمع( كاللَُغة نائيَّة أنظمة ذات ث

 العربيَّة، وغيرها.

numeral: jimarî . )الَعَددي)الَعدد التَّْوزيعي 

ن من الصفات )مثل: َخطأ ُمْزَدِوج، ُمَشكلة ثاُلثية(، باإلضافة إلى مواد أساسيَّة من الَكلِمات تتكوَّ  فِئة

(، وظروف )دعا مرتين بالفِْعل(. ومع ذلك، قَليل)اثنا عشر بيضة(، ضمائر غير ُمَحّددة )ُكّل، كليهما، 

النَْحِويّة  ا القَواِعدُ ق باالنحدار، تَصْنفهسلوكها المورفولوجي والنَْحِوّي يختلف فيما يتعلَّ  ونظراً ألنَّ 

إِْجراء التَْقسيم األساسي بين  ، فتنقلها ُجْزئيَّاً إلى ضمائر، ُجْزئيَّاً إلى الصفات. يتم  ُمْختَلَف ة بَشكل  َجديدال

ات الفَْرعيَّة َمْجموعاليُْمِكن تَْقسيم األرقام الُمَحّددة إلى  َحيثُ واضح وغير ُمَحّدد )عشرة ُمقابِل ِعدَّة(، 
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 -ات األول والثاني والثالث؛ )ج( ( توزيعيّ  -ة دة؛ )ب( أعمواحد، اثنان، ثالث -ة: )أ( الكارديناالت يالتال

مرة واحدة، مرتين، ثالث مرات؛ )ه( ُمضاَعفة ثمانيَّة أضعاف؛ )و(  -منهما؛ )د( تِْكرارات  ستة لكل  

 العاشرة. -اثنتي عشرة؛ و )ز( كسور  -أرقام ُمَركَّبة 

numeration: hejmar . تِْعداد 

ي. هَْيَكلناء الَوصف المن الَعناِصر المأخوذة من الُمْعَجم لغرض بِ  ةٌ َمْجموعالحد  األدنى،  بَرناَمجفي ال

 ة. يتم  ة َمْرِجعيَّ َمْجموعْرقيم التَّ  دُ ظام الحسابي باِْختيار الَعناِصر من التعداد ويجمعها في بنى. يحد  يقوم النِ 

ال ينافس ااِلْشتِقاق  واحد   الناتج عن تَْرقيم   اِْختيار ااِلْشتِقاق األكثر اِْقتِصاداً على اآلخرين، لكن ااِلْشتِقاقَ 

ة َمْجموععن طَريق َمْفهوم  فكير الحد  األدنى األخير، تم اِْستِْبدال العدّ . في التَّ ُمْختَلَفختار من تَْرقيم المُ 

 ُمْعَجميَّة.
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(O) 

 

object: berker(bireser) . tişte(ştumek) . َمْفعول به 

ن رئيسي من النَْحِويّة لإلشارة إلى ُمَكوّ  في تَْحليل الوظائف يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (.  obiectum)التينية  

ع عالمة عليها بالَشكل المورفولوجي )على وضَ تُ بـ "الهََدف" من العمل.  اً ْركيب الُجْملَة، يرتبط تَقليديًّ تَ 

ل( بعد الَموضوع أو بعد الفاعُ  )على َسبيِل الِمثالِ  اً عراب أو ااِلْشتِقاق( أو َموقعيَّ َسبيِل الِمثاِل في حالَة اإل

ر بالحدث الذي يرمز إليه الفِْعل. يُميّز التَْحليُل التَقليدي الكائن إلى شيء أو حالَة تتأَثَّ  اً عموم تُشيرُ والتي 

أعطى  :مثل. باِْستِخدام حروف الجر وتَْرتيب الَكلِمات ِشر، للسماح لُجَمل  الُمباِشر ُمقابِل كائن غير ُمبا

 .فتاةَ رسالةً ِعْلم الم رسالةً إلى الفتاة / أعطى المالمعل  

object clause: bendên berkeriyê(bireserê) . ُجْملَةُ َمْفعول به 

أ( البنود الن ْسبِيَّة: في اللَُغة اإلنجليزيَّة تشمل: )انِويَّة )فِْقرة تأسيسيَّة( تعمل بَشكل جماعي ككائن. ُجْملَة ث

ااِلْستِْفهام )هل تعرف من يقف  َضميرذهب، أنت َمْوجود؛ )ب( الشروط التابِعة التي قّدمها تأينما 

أم ال(؛ )ج( بنود تابِعة  َصحيحهناك؟( أو اِْقتِران التَبعيَّة )سألت نفسها عما إذا كانت قد فعلت الشيء ال

 لوجوده هنا. اً اإلنشاءات الَمْصَدر: كان سعيد ت لو كانت في أثينا؛ )د(اِْرتِباط: تمنَّ بدون 

object language vs metalanguage:  

  zimanê armencê ber zimanê navberîyê . لَُغةُ الَموضوع ُمقابِل لَُغةُ ماورائيَّة 

ة في الَمْنِطق أكثر دقّ ، كانت منذ العصور القديمةة الَموضوع" حات المعروفة باِْسم "لُغَ ُمْصطَلَ ف العرَ تُ 

التَْمييز بين ، فحاتة من المقترَ ُمْختَلَفعن مستويات  يفيد في التمييزالَرسمي في القرن العشرين، 

 ب العوائق الدَّالليَّة .  ات المقترحات ضروري لتجن  مستوي

obligatory: mecbûrî . (palbendî/pabendî) . belîn dan . belîn be stûyî . اإللزامي 

إلى ُعْنُصر ال يُْمِكن إزالته من بنية بدون أن  يُشيرُ لَُغة ِعْلم الفي  حٌ ُمْصطَلَ (. obligation  )التينية 

 هو ظَْرف إلزامي.  "في المكتب"غير واقِعي. ُجْملَة) أضع القلم في المكتب(،  هَْيَكليصبح هذا ال

ح إلى أحد نَْوعي القاِعدة التَْحويليَّة التي افترضها ُمْصطَلَ ال يُشيرُ ِرة، الُمبكَّ ليَّة ويفي القَواِعد التَّحَ 

(، واآلخر اِْختياري. التَْحويل اإللزامي هو 2618ل التَْركيبيَّة" )نعوم تشومسكي في كتابه "الهياكِ 

ل الذي يجب تَْطبيقه في مرحلة ُمَعيّنة من ااِلْشتِقاق، عندما يتم   ي، إذا كان هَْيَكلاستيفاء الَوصف ال التََّحو 

. هناك تَْحويالت اِْختياريَّة مع تغيير الَمْعنى، تَشتق  أَْنواَع من الُمفترض أن تنشأ ُجْملَة جيدة التكوين
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ت ة من الُجَمل اإلخباريَّة األساسيَّة )مثل: تَْحويل ااِلْستِْفهام وتَْحويل النفي(. وهناك تَْحويالُمْختَلَفالُجَمل ال

 األُب الطفَل، وأطعم الطفَل األُب(.  اِْختياريَّة بدون تغيير الَمْعنى، من خالل عرض بدائل أُْسلوبيَّة )أطعمَ 

obligatory contour principle(OCP):prensîbê pisporiya mecburî.َمْبدأُ الُمحيِط اإللزامي 

ح في رِ تقاُ . تَْمثيلُمتماثلة ُمتجاورة في الْصوات التَّْوليديَّة، َمْبدأ ال يسمح بَعناِصر ِعْلم األَ في بَْعض نَماِذج 

األصل في لُغات النَْغمة، إذ استبعدت تََسْلُسالت من النَْغمات الُمتَشابِهة )على َسبيِل الِمثاِل، التََسْلُسل من 

د الَمْبدأ فيما بعد إلى  -ُمْنَخفِض  -مرتفع  ْصوات الُمَجّزأ، والسيما في النَماِذج غير ِعْلم األَ ُمْنَخفِض(. ُمد 

ي من الَخصائِص أو الِعباَرتين الُمتَشابِهتين الُمتجاورتين على ُمْستوى ُمَعيّن. ال يسمح بأ َحيثُ الَخطيَّة، 

ك ُمْختَلَفالتعامل مع انتهاكات هذا الَمْبدأ من خالل عمليَّات  يتم   ة، مثل االستيعاب أو إدخال حرف ُمتََحر 

 فِطري . 

obligatory vs optional: mecbûrî ber helbijartî .  ُمقابِل اِْختياريإلزامي  

ات الوصف وله دور على جميع مستوي ق هذا التَْمييزُ طبَّ د شروط تَْطبيقها. يُ خاّصيَّةُ القَواِعد التي تحد  

 هم في الوصف النَْحِوّي والدليلّي لبنية الُجْملَة المبنية على تكافؤ األفعال. مُ 

ِعدَّة أَْنماط، فهناك التَْحويل بالقَْلب،  اِْختياريَّة، وللتَْحويالت وأخرىهناك تَْحويالت إجباريَّة 

التَْحويل باإلضافة، والتَْحويل بالتبَديل، والتَْحويل بالجمع، والتَْحويل من المبني ووالتَْحويل بالَحْذف، 

ياَدة والَحْذف والتقديم والتأخي َمْعلُوملل ر إلى المبني للَمْجهول، والنفي والتوكيد وااِلْستِْفهام والَعطف والز 

ة من الُجَمل اإلخباريَّة ُمْختَلَفشتق أَْنواع الُجَمل الوغيرها. وهناك تَْحويالت اِْختياريَّة مع تغيير الَمْعنى، تُ 

األساسيَّة )مثل: تَْحويل ااِلْستِْفهام وتَْحويل النفي(. وهناك تَْحويالت اِْختياريَّة بدون تغيير الَمْعنى، من 

 طالَب، وبَّخ الطالَب المعلُّم(. ِعْلم الخ المخالل عرض بدائل أُْسلوبيَّة )وبَّ 

oblique: tewendî . إْعراب  

تُعبّر عن الَعالقَات النَْحِويّة عن طَريق الَحركات  لُغات   ثَمَّةل(. بمعنى مائِ  obliquus)التينية  

 مظاهر اإلعراب.، مثل اللغة العربية. كما أن اللغة الكردية"الكرمانجية" حافظت على بعض اإلْعرابيَّة

oblique object: berkerê tewendî . َمْفعوٌل به ُمَعرَّب 

 رة أو هادفة أو ُمباِشرة، من خالل َشكل إعرابي. ث  ِويّة للتَْعبير عن حالَة متأَ ة نَحْ دالَّ 

observer’s paradox: paradoxê çavdêr . ُمفارقةُ الُمراقَب 

ق (: يتطرَّ 2608بالرجوع إلى اللِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة من قِبَل ويليام البوف )تولد  ُحد َدتُمَشكلةٌ َمنهجيَّةٌ 

اللَُغة على بيانات طبيعيَّة عن الَكالم من خالل الُمالَحظة أو الُمقابِلة، على  ُعلماءة حصول إلى كيفيَّ 

ؤث ر ياِمت( سوف راقب صَ يعمل كمُ  مبنشاط في حوار أكان يشارك أوجوَد اللَغِوّي )سواء  اعتبار أنَّ 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
431 
 

ث بها الناس؟ ومنذ ذلك الحين، وضعت ِعدَّة أساليب لتَْحويل انتباه أحد على الطَريقة التي يتحدَّ 

ثين عن حقيقة أنَّ   .ُمتََكل ماهتمام ال ه يجري رصدها، مثل تقديم َموضوع تحاوري يحتمل أن يشغلَ الُمتََحد 

obsolescence: kevinedem . تَقاُدم . َمْهجور  

وظواهَر لغويَّة،  دريجيَّة لُمْفردات  الخسارة التَّ  في اللَُغِويَّات التَاِريخيَّة، لوصفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ هذا ال

التََّغي رات في اللَُغة أو في العالم الخاِرجي تقضي على الفرصة أو الدافع اِلْستِخدامها. من أمثلة  ألنَّ 

ةأنَّ الَكلِمات الُمتقاِدمة في اللَُغة العربيَّة  ْستَْعمل في العصر الحالي، تعد تُ  ات لمْ وَ ة على أَدُمْفَردات دالَّ  ثَمَّ

عندما تخرج َكلِمة ما من ااِلْستِخدام العام، يقال عنها: . (مثل: اسطوانة ومسجلة وسكرتون وغيرها)

 عفا عليها الَزَمن .   

obstruent: asteng . العائِق 

وتّي ألَْصوات الَكالم في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى منع، أو عرقلة(.  obstruere)التينية   ْصنيف الصَّ

من خالل األَْنف أو الفم، كما هو  هَواءدفُق اليعوق تت التي تنطوي على انقباض لإلشارة إلى األَْصوا

 .  fricatives، وااِلْحتِكاكيَّة plosivesالحال في األَْصوات األَْنفجاريَّة 

obviative: dûrkirin .   ب . تَفاديتََجن  

في اللَغِويَّات لإلشارة إلى َشكل الَشْخص الَرابع الُمْستَْخدم في بَْعض اللُغات )على  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 َسبيِل الِمثاِل، بَْعض اللُغات الهنديَّة األمريكيَّة الشماليَّة(.  

occasional vs usual word formation: avakirina peyve carayî(carinan) ber 

avakirina peyva naskirî .  ُعتادةُمقابِل تَْشكيل الَكلِمة المُ  ةَعَرضيالالَكلِمة  تَْشكيل  

لقَواِعد تكوين الَكلِمات  اً إنشاؤها وفق ة )التي تمَّ َجديدتَْمييز بين التَعابير ال ثَمَّةفي تكوين الَكلِمات، 

التَْعبيرات ة ومثل هذه عفوي من حاجة مؤقتة وضمن سياق َمْحدود للغاي اإلنتاجيَّة( التي تنشأ بَشكل  

 لَغِوّي. ُمْعَجم   التي تمَّ تقنينها في الُمْعَجم تنتمي إلى رصيدِ 

occlusion: rawestandin(pêgirt) . )اِْنِسداد(أَْنغالق 

وتيَّات لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ  حٌ ُمْصطَلَ  عن صاِمت ساِكن. تنتج النقراُت  يُعبَّرُ إلى ُمدَّة اإلغالق عندما  في الصَّ

وتيَّة.  عن طَريق سِد المسالك الصَّ

occlusive: pêgirtî(rawestanî) . أَْنغالقّي( اِْنِسدادي( 

 اِْنِسداٌد غير أَْنفي.
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oesophageal: zengelorî . الَمريئي 

وتيَّات  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  تَْعليم  الَمريء. غالباً ما يتم  التي تبدأ من تحت للداللة على األصوات في الصَّ

وتّي للمرضى بعد استئصال الَحْنَجرة.  تقنيَّة الَمرئ الصَّ

occurrence: bûyer(rudaw) . الَحَدث 

تَْحقيٌق َملموس للَوْحَدة اللَغِويَّة التَْجريديَّة األساسيَّة في َشكل الَكالم الفِْعلي. الَحَدث هو نَتيجة فعل األداء 

في اللَُغة  ءة اللَغِويَّة األساسيَّة )الكفاءة ُمقابِل األداء(. وبالتالي، الَكلِمات اللَغِويَّةعلى أساس الكفا

دة. هذا التَْمييز بين جوانب اإلفراج  المحكيَّة، هي عمليَّات تنظير َصوتيَّة تحدث في بنية علميَّة ُمَجرَّ

 . emicقابِل مُ  eticالَمشروط ُمقابِل جوانب من اللَُغة يتوافق مع تَْحليل 

on-glide vs off-glide: şemitandin ber ne şemitandin . اِْنِزالقي )نَْقلة( ُمقابِل ال اِْنِزالقي 

وتيَّات لإلشارة إلى الُمْصطَلَ من ال معي للَحركة الَمْفَصليَّة عند نقاط السَّ  تَأثيرحات الُمْستَْخدمة في الصَّ

وتيَّة الَمْوِضع الذي  هو َحركةٌ ااِلْنتِقال بين األَْصوات. ااِلْنِزالق  تحدث عندما تغادر األَْعضاء الصَّ

التقطت به َصوت الَكالم، وتقترب من الَمْوِضع المستهََدف إما من الَصوت التالي، أو من َمْوِضع 

احة.  الرَّ

onomasiology: navdêrzanî . (ِعْلم ال)تَْسميَّة الَعالقَاُت الدَّالليَّة ِدراسةُ    

 ِدراسةلة لإلشارة إلى دَّالِعْلم الأحياناً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ سماء(. ِعْلم األبمعنى  ónoma)إغريقية  

الطُُرق  ،دها، على َسبيِل الِمثالِ الَمفاهيم الُمْرتَبِطة ببعضها َوفقاً لألَْشكال اللَغِويَّة التي تحدّ  ات منَمْجموع

تنويع الفروق في من خالل  ،يَّة الَمفاهيميَّة في الَمعاِجممن الناحة لتنظيم الَعناِصر الُمْعَجميَّة ُمْختَلَفال

 الدَّالالت التي تُْدَرس . 

onomasiological : navdêrzanikî . اتيَّة()ُمَسمي    أنومسيولوجيَّة 

وتجارب اللتقاط  تَبدأ من َكلِمات   حيَّة والُمْعَجميَّة،ُمْصطَلَ الَمجال في ة التي تدخل من الَعناِصر الهامَّ 

من أجل تنظيم ُحدودها، وَعالقَاتها مع حقول أخرى،  domainالمعاني، من خالل تَْحليل الَحقل 

األساس في  ل حجرَ هم َمفاهيمها وتَْحليلها، فهذه الَعناِصر تَشك  م معاني الحقول وفَ هْ وحقول فَْرعيَّة، من فَ 

حيين ليسوا خبراء عاديين في َحقل ُمْصطَلَ ال ، ألنَّ حيَّة، وهي من أكثر الس مات صعوبة فيهاُمْصطَلَ ال

حيون كميَّة ُمَعيّنة من التحليالت الَمْفهوميَّة، بإَمكانهم أن يبدأوا بتَْعريف ُمْصطَلَ ُمَعيّن، فعندما يملك ال

حيين طَلَ ُمصْ ْحليالِت الَمْفهوميَّة للن مهاُم التَّ الطرائق، ووصف الَمفاهيم الُمْعَجميَّة في الَحقل، وتتضمَّ 

التي  corporaإلى المدونة  حيّ ُمْصطَلَ هندسةَ الَمْعِرفة، النابعة من التكيّف األنومسيولوجي ، فيحتاج ال

نة أسباَب افتقار َموضوع َحقل ُمَعيّن ل َمْعِرفة َحقل ُمَخّصص، يشرح من خالل هذه المدوَّ تمث  
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عة وبكثرة، يحصل تنو  الَمطلوبة من مصادر مُ  نداتحات مثالً، بعد ذلك يُْمِكن أن تأتي الُمستُمْصطَلَ لل

 قروء.آلي مَ  عليها في َشكل  

onomastic affix: pêvgirêdana navdêran(kesan) . )تَْشكيُل األعالم )األلقاب  

 ة لتَْشكيل أْسماء أشخاص أو أماِكن.من خالل استخدام السوابِق أو اللواِحق الُمْشتَقّ 

onomastics: navdêrnasî (kesanî) .  ُعالم)األلقاب(األ ِعْلم  

في اآلونة األخيرة،  لتَّْوزيع الُجْغرافّي لألْسماء.العلمي عن أصل الَكلِمة وتطويرها، وعمرها، وا البَْحثُ 

لَُغة ِعْلم الوجتماع ِعْلم االت بإطالق التسميَات واِْستِخداماتها في الُمْجتََمع، من مثل ة اهتمَّ علوم عدَّ  ثَمَّة

 ، وغيرها. صّ ات النَّ ولَغِويالنَّْفسي 

onomatopoeia: lasayî kirdnewe dengek . وتيَّة   الُمحاكاةُ الصَّ

عناِصر ْصوات أَ خالل تَقليد  بمعنى تَقليد األصوات(. تَْشكيل الَكلِمات من onomatopoeia)إغريقية  

الثاُلثي نشأ  تفترض أنَّ  افتراضيةانطالقاً من  .مة عن اإلنسانألَْصوات الناجِ لأو الطبيعة،  ة منُمْختَلَف

. من أمثلة الكلمات التي تحاكي أصوات الطبيعة في اللغة الثنائي نشأ من األُحاِديّ  من الثنائي، وأنَّ 

 العربية. خرير الماء، صرير الباب، فحيح األفعى، نهيق الحمار، مواء القطة....

،  Kewtîn (Kewtkewt ،Kûtekût نباح الكلب: )،: وفي اللغة الكردية، هناك مثالً 

(Kuzekuz  )Kûzekûz ،Mirjandin ،Pûz  ،Gepe ،Gefe  ،apeћ (epћep ћ ) . أنين

  ... Helqelkلهاث الكلب:  -   Kermekermزمجرة الكلب:  -  Kasilالكلب: 

 . dong ،crackle  ،moo ،pop  ،whiz  ،whoosh  ، zoom من أمثلتها في اإلنكليزية:

onset: destpêkirin . وت بِدايَةُ    الَمْقطَع أو بِدايَةُ الصَّ  

وتيَّات لإلشارة إلى الُعْنُصر الَوظيفي األولي في َوْحَدة لَغِويّة. اُ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) ْستَْخدم صَّ

ْحَدة أو وحدات بالوَ ق ياقات أخرى، من مثل ما يتعلَّ ستخدم في ساُ ع، كما وصف بنية الَمْقطَ لهذا الَمْفهوم 

وتيَّة الَمْقطَعيَّة "البَسيطة" )التي  يتم   اً اإليقاع. وأحيان على شريحة واحدة  تَْحتَويالتَْمييز بين الَمقاِطع الصَّ

 على أكثر من ُجْزء(.  تَْحتَويفقط( واألعداد "الُمَعقَّدة" )التي 

لألَْجزاء، في إشارة إلى الطَّور )مرحلة البِدايَة(  ح في الوصف الَمْنِطقيُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ ( كما 0) 

وتيَّة من الحد   . األقصى للتضييق "الطور اإلنسي" في بِدايَة الُجْزء الذي تقترب فيه األَْعضاء الصَّ

وتيَّة نحو المرحلة اإلنسيَّة  التي تظهر َحركةَ مع مرحلة اإلزاحة، تتناقض مرحلة البِدايَة  األَْعضاء الصَّ

 ء التالي.للُجزْ 
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ontogeny: ontogeny(pêşxistina zimanî bo mirov) .  َّطوُر اللغوّي للفَرداألُنتوجين . الت  

رها عند الفَردح العام في اللِسانُمْصطَلَ تَْطبيق هذا ال يُشيرُ  إلى  يُشيرُ كما  ،يَّات إلى اِْكتِساب اللَُغة وتطَو 

ر اللَغِوّي لدى الفَرد.  التَّطَو 

ontology : bûn xwazî (bûnzanî/bûnolojî ) وجود .ِعْلم ال  

ح، إذ تستفيد ُمْصطَلَ ِعْلم القصد به طرائق تَْجميع بيانات حيَّة، ويُ ُمْصطَلَ في ال كبيرٌ  تَأثير حُ ُمْصطَلَ لهذا ال

رات ح من تَ ُمْصطَلَ ِعْلم الق تَْجميع طرائ ِعْلم ة، فمثالً عند بِناء وجود الذي يملك َخصائِص هامَّ ِعْلم الطَو 

 تَْحديدحيين من ُمْصطَلَ الوجود وال ُعلماءمن  ح، يبدأ كلٌّ ُمْصطَلَ ِعْلم الوجود أو تَْجميع بيانات ال

يُْمِكن ْعمل كاِْكتِساب َمْعِرفة َحقل. أغراضهم، كالتقيّد في غرض الَحقل، ومواصفات احتياجات الُمْستَ 

ُمَعيّن، من  صات َحقل  تعاون ُمْغلَق ومحصور في تخصّ  حيَّة كالتالي: يتم  ُمْصطَلَ تلخيص هذه النَظريَّة ال

رة، هذا اإلطار يُسهّل العمَل اليدوي والنصَف يّن وَعالقَات تَْصنيفيَّة ُمتخالل ُمَصنَّفات إطار َحقل ُمعَ  طَو 

ر باِت جاهوعات نصيَّة ُمَعيّنة، الذي سيتآلي الستخالص الَمْعِرفة من َموض إغناء الَعالقَات الدَّالليَّة  طَو 

اُت تصورات تَأثيرتُدمج ، صات َحقل ُمَعيّن( أكثر مرونةلجعل الَشبَكة )أي َشبَكة الَعالقَات بين تخصّ 

وجود. يُسهم في ذلك ِعْلم الهندسة  بَرناَمجحيَّة في ُمْصطَلَ ثقافات خاّصة ونتائج التحاليل مع البيانات ال

معنويَّة بينها(، َشكليَّاً َمْزج الَمفاهيم والَعالقَات ال خزُن الَمْعِرفة )الذي يصفُ الحاسبيَّة، ومَ  الطرائقُ أيضاً 

 .Semantic Webاً كموقع خدمات على االنترنيت تجاريَّ  ل  أو  أَْجزاء منه، يُستغَ وجود(ِعْلم الفهذا الَمْصَدر)

opaque: tarî . ُمْبهَم . ُمْعتِم 

المدى  ْصوات التَّْوليديَّة لإلشارة إلىِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2بمعنى داكن(.  opacus)التينية  

وتّي في نِهايَة ااِلْشتِقاق. بة تَْطبيقات قاِعدة ُمَعيّنة الذي ال يُْمِكن فيه رؤي َشكل ُمَعيّن في الناتج الصَّ

 يتناقض غموض القاِعدة مع شفافيتها.

ياقات النَْحِويّة التي ال  دُ من الشروط التي تحد   ة  َمْجموعم إلى الُمْعتِ  يُشيرُ ْملَة، ياق بِناء الجُ ( في س0) الس 

 . اً فيها حرَّ  يُْمِكن أن يكون التَْعبيرُ 

ياق الذي يؤدّ ِعْلم ال( في 3) ياق الغامض)أو الَمرجعي( هو الس  حات ُمْصطَلَ ي فيه اِْستِْبدال الدَّاللة، الس 

ياقات التي ال يُْمِكن أن يؤدّ الَمْرِجعية  ي هذا النَْوع من الُمْشتََركة إلى تغيير في قيمة الحقيقة. الس 

عيَّة". تُسمَّىااِلْستِْبدال في تغيير قيمة الحقيقة   بـ"الشفافيَّة أو التََّوس 

ذي تُطبق فيه ْصوات غير الَخطي، كُجْزء  من تَوصيف الَمجال الِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 4)

المتداِخلة)والمتناغمة( إما شفّافة أو غير شفّافة، فالُجْزء "غير  الصواِمت قَواِعد االستيعاب. يقال إنَّ 

قدة أو الس مة التي تنتشر عن طَريق قاِعدة استيعاب، وبالتالي ز بالعُ الَعناِصر التي تتميَّ  الشفّاف" هو أحدُ 

 الُجْزء الذي يسمح بتَْطبيق القاِعدة  بـ "الشفّاف". يُسمَّىيَحظر تَْطبيق القاِعدة؛ و
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opaque vs transparent context:  

       hevgirêka(çerçova) tarî ber ya rohnî .    ياق شفّافسياٌق ُمْعتٌِم ُمقابِل س

ياقاتِ   اد هي "ُمْبهَمة نفس االمتدر قيمها الحقيقيَّة بااِلْستِْبدال المجاني للتَْعبيرات التي لها ثَّ التي تتأَ  إن الس 

ياقات "الشفّافة".  . على النقيضِ بَشكل َمْرِجعي" ياقات ُمْعتمة أخرى ال يُْمِكن فيها اِْستِْبدال س ثَمَّةمن الس 

 قة .تطابِ ِعباَرات ذات تَْعابير أو َمعان  مُ 

open: vekirî(krawe) . َمْفتوح 

وتّي ذي أربع مستويات لَحركةِ  ْصنيفِ في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2)  اللِسان الرأسي في أَْصوات  الصَّ

بعضها اآلخر بالقريب، أي "نصف ُمغلق" و"نصف َمْفتوح". من أمثلة  فُ صَ كة، و يوالحروف الُمتََحر  

[. في التَّْصنيف e[. ومن أمثلة حركة نصف َمْفتوح ]w[ و ]aالفم الَمْفتوح على أوسع نِطاق ممكن ]

ة" "العالي هالُمْنَخفِضة"، ُمقابِل"االصوائِت انفتاحاً باِْسم  األقلّ  ةُ َمْجموعال فُ صوائت، تُعرَ الثاُلثي لل

 و"الُمتََوس طة".

إلى الَمْقطَع الذي  المفتوحُ  الَمقطعُ  يُشيرُ الَمْقطَع،  ْصنيف الثُنائي ااِلت جاه لبنيةِ في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0)

 . بصاِمت، ُمقابِل الَمْقطَع الُمقفَل الذي ينتهي كِ ُمتََحر   حرف  بينتهي 

operation: pêvajo . َعمليَّة 

ع في الَمْعنى الرياضيَّاتي العام لدالة  تَستمد جمي يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  هاعرَّف أنَّ تُ الَرسميَّة  في التحليالت

أكثر إحكاماً لإلشارة إلى  بَشكل   يُْستَْخدمُ ما  اً رسميَّة، غالب تَّْحليالت أقلّ ة. في َمْجموعحججها من نفس ال

لَغِوّي. على َسبيِل الِمثاِل، في القَواِعد النَْحِويّة، يُْمِكن وصف الَعالقَة  تَْمثيل في تُنفَّذُ  َعمليَّةتغيير أو  أيّ 

 ⇒walkإضافة الحقة إلى الجذع، كما في  َعمليَّةها بين الفِْعل الحاِضر والماضي باإلنجليزيَّة بأنَّ 

walk + -ed إلى. وفي العربية يمكن وصف العالقة بين المفرد والمثنى والجمع بإضافة الحقة االسم 

 الجذع. القَواِعد هي نَْوع واحد من العمليَّات الرسميَّة.

operational procedures: pêvajoya xebatê . اإِلْجراءاُت التَّْشغيليَّة 

االنتقاء اللَغِوّي وتَْصنيفها،  تَْحديدجريبيَّةُ في اللَغِويَّات اإلنشائيَِّة الُمْستَْخدمِة لاإِلْجراءاُت التَْحليليَّةُ التَّ 

الفرضيَّات والنَّظَريَّات اللَغِويَّة واِْختبارها. من خالل َحْذف الَعناِصر اللَغِويَّة أو اِْستِْبدالها  تَْحديدوكذلك ل

(. هناك عدد من َكلِمة أو  ُجْملَة أو نصّ من ة )َمْجموعياق أو إعادة تَْرتيبها في س ضافتهاأو إ

اإِلْجراءات التشغيليَّة: )أ( اِْختبار التَْحويل، )ب( اِْختبار اإلحالل،  فِئةتضمينها في  ااِلْختبارات التي تمَّ 

إلى إِْجراءاِت  حريَّات اللَغِويَّة تستندُ لتَّ ا )ج( اِْختبار التخفيض، و )د( اِْختبار االتصال. على الرغم من أنَّ 

ْصنيفيَّة هو ل في البِْنيَِويَّة التَّ تمث  التَْحليل المُ  َمْفهومَ  إنَّ  إاّل ات األمور منذ فَْتَرة طويلة، الَكشِف عن مجري

الطبيعيَّة،  الُعلُومة في التجريبيَّ  الرئيسي عن تنظيمها. عندما تُقاَرن هذه اإِلْجراءات بالمناهجِ  المسؤولُ 
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ال يزال الحكم النَْحِوّي فيها يعتمد على حدس الُمحق ق أو  هذه ااِلْختبارات اللَغِويَّة ما تُغفَل حقيقة أنَّ  اً غالب

د دس اللَغِوّي ألولئك الحَ  مسألةَ  هلكنَّ "َموضوعي" في الَمْعنى العلمي،  الُمخبِر، وبالتالي فهو ليس ُمَجرَّ

ليَّة يتة. في إطار القَواِعد التََّحواللُغات الميّ  ِدراسةق على طبَّ راء التَْحليل. األمر نفسه يُ إِجْ الذين يقومون ب

الت أوليَّة. في  ْحقيقات البِْنيَِويَّة كاِْختبارات  التَّْوليديَّة، تُصاغ اإِلْجراءات الُمْستَْخدمة في التَّ  تجريبيَّة وتََحو 

اِْختبار الَحْذف والتبَديل وااِلْستِْبدال مع اِْختبار الخفض واِْختبار االتصال وق عمليَّات هذا الصدد، تتطابُ 

 ديل.اإلحالل واِْختبار التب

operator: makînevan(karker) . )ل)العاِمل  الُمَشغ 

ل" بالمعنى الواسع هو 2) ي ْسنَد الَمْنِطقح جماعي للْقياس، المُ ُمْصطَلَ ( في الَمْنِطق الَرسمي، "الُمشغ 

ي ق، هو ال  ر( للقياس الَكمّي.تكر  ح الجماعي )والُمراِدف المُ ُمْصطَلَ و)الوصل الَمْنِطقي(. بالَمْعنى الضَّ

شيء، ال  ات، نحو: كل  َمْجموع تَْحديد)أو رموزها( تخدُم في  اللَغِويَّةُ  شغ الت هي التَْعبيراتُ المُ  

ل العالمي: )بَْعض األشخاص شغ  الوجودي إلى المُ ل شغ  ... فمن خالل النفي، يُْمِكن نقل المُ  شيءَ 

رين(. وعلى النقيض من المُ  الناسِ  يتأخرون(، يتطابق مع التَْعبير )ليس كل   ل العالمي، يفترض شغ  ُمتَأَخ 

ل الوجودي وجود األشياء الُمَعيّنة في العالم الحقيقي )ااِلْفتِراض المسبق(. )ب( المُ  ل العالمي شغ  الُمشغ 

، هي حالَة Sة َمْجموعفي ال Xل(، الذي يرمز إليه أو يقرأ كما يلي: "لجميع الَعناِصر مي الشامِ الكَّ )أو 

 ت".ميّ  "كل  إنسان  

رمز أو تَْعبير يُْمِكن أن  إلى أيّ  يُشيرُ ح بطَريقتين رئيسيتين: )أ( ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ، دَّاللةِعْلم ال( في 0) 

ْبط المُ  الكميَّات الكونيَّة أو الوجوديَّة أو موثّقر، مثل َغيّ تَ مُ  يربطَ  رة"؛ )ب( َغيّ تَ الالمدا "عوامل الرَّ

 أو أكثر، والسيما إذا كانت ثابِتة َمْنِطقيَّاً. َعمليَّةعلى  مز أو تَْعبير يدل  رَ  اإلشارة إلى أيّ 

ات من بِناء دَ حْ الوَ  سلوكَ  مُ التي تحكُ  سميَّةة من الَعناِصر الرَ َمْجموع ور والَمْرِجع، أيّ ( في قَواِعد الدَّ 3) 

ر على الُجْزء األساسي من ر على الفِْعل؛ الطَريقة التي تؤث  إلى آخر. تشمل أمثلة نحو، الجانب الذي يؤث  

 حيط الفِْقرة.ر على مُ البند؛ الذي يؤث  

الت )مثل َحركة ق على العديد من التَّحَ التي تُطبَّ  لي، هي الفكرةُ بط العامِ ( في نَظريَّة الرَ 4) ، WHو 

هذه العمليَّات  جميعَ  ياَغة  ُجْملَة الن ْسبِيَّة، والَحركة الصعبة...( التي لها َخصائِص ُمْشتََركة. وألنّ وص

ل. تُسمَّىة بهذه الطَريقة اإلنشاءات الُمْشتَقَّ  تنطوي على نفس الَحركة، فإنّ   ُمنشآت الُمشغ 

opposition: dijberî .  تَناقُض 

رة تناظِ األصوات المُ  ِدراسةْصوات: من خالل ِعْلم األَ الذي أدخلته َمْدَرَسة براغ في  األساسي   الَمْفهومُ 

وتيَّة لكنَّ  ةتكون قادر َحيثُ ب ،وتيَّةفي عالقاتها الصَ  ها على التَْمييز بين كلمات ُمتشابهة من الناحيَّة الصَّ

 في معانيها. ةُمْختَلَف
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ة من التَّقاباُلت ااِلْستِْبداليَّة والتَْمييزيَّة َمْجموعمن غيره في وضع  كان تروبتزكوي أسبقَ 

وتيَّة أو الفونيم، اِْستِْناداً إلى وغيرها. حدَّ  فِئةتكاجة والمُ تََدر  والمُ  د تروبتزكوي الَوْحَدة اللَغِويَّة الصَّ

 نها: تمايزها أو تضادها مع بقيَّة الفونيمات. للتضاد الفونولوجي أَْنواع، م

وتيّن ُمَميّزاً بملمح  distinctiveالُمَميّز  التضادُ  مة، ليست َمْوجودة في أو سِ  : بجعل أحد الصَّ

نظيره، يتكّون هذا التضاد عبر الس مات الث نائيَّة، فالَعالقَة بينهما كالَعالقَة بين الموجب والسالب، مثل 

َمْجهوراً واآلخر َمْهموساً، مثل )د/ت(/ أو بين )س/ز( هما س، كأن يكون أحدُ مْ هر والهَ ر بين الجَ التناظُ 

هر في الزاي فَة الجَ دهما شديد واآلخر َرْخو. وجود صِ َشريطة أن تنتميان إلى َمْخَرج واحد، وأح

 الهمس في التاء وغيابه في الدال.وغيابها في السين ووجود 

فَة : الذي يتحقَّ gradual جتََدر  المُ  التضادُ  تفاوتة. مثل: ذاتها في الفونيمين بَدَرَجة مُ ق بوجود الص 

فَة الطول للّصائِت ُمقابِل الّصائِت القصير. و الكسرة واإلمالة. فالتغيير ال يؤدّ   ي إلى تغيير الَمْعنى.ص 

زة في ، ويكون بوجود سمة ُمِميَّ تَأثير: يتعادل الطرفان بالقوة وال equivalentكافئ المُ  التضادُ 

فَة التِْكرار في الراء فهي غير َمْوجودة في العين يمات األخرى مثل صِ سائر الفونفونيم ال توجد في 

س، فكالهما مْ هر والهَ والغين وغيرها. مثل التناظر بين الطاء والكاف، فليس ااِلْختاِلف بينهما في الجَ 

 َمْهموس. 

اقِع الَكالميَّة وليس الذي يحصل بين فونيمين في بَْعض المو مكن تَْحييده: هو التضادُ المُ  التضادُ 

 ن في مواقِع َكالميَّة ُمَعيّنة.د تغاير َصوتيَ عن في غيرها من المواقِع. يقع هذا النَْوعُ 

آخر داِخل هذا الن ظام  ن ال تحدث في أي َمكان  عارضة الَمْوجودة في ُعْنُصريَ عزولة: المُ عارضة المَ المُ  

 /( . zو / s / )على َسبيِل الِمثاِل / 

،  )مثل: ة في اللَُغةَصوتيَّ  ن من أزواج  عارضة الَمْوجودة في ُعْنُصريَ ر المُ ناسبيَّة: تتكرَّ عارضة التَّ المُ 

d:t    ،b :p    ،k : g  ُهما يختلفان قي نفسه، إال أنَّ طمنهما من الَمْخَرج النُ  َزْوج   تباينة، كل  .   جميعها م

 خر َمْهموس. اآلأحدهما َمْجهور وف ،في الصفات

optative: xwastin . hêvî .   صيغةُ تمن 

 فَْرعيَّة   فِئةأحياناً في الوصف النَْحِوّي، لإلشارة إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى اختيار(.  optare)التينية  

غبةِ  رُ من المزاج اللَْفظي الذي يعب   أو األمل. والَمزاج الُمختار المعروف في اليونانيَّة  عن الرَّ

عن ذلك من خالل  رُ ْختيار، أما اللُغات األخرى فتعب  الكالسيكيَّة. ففيها أُنموَذج ُمْستَقِل لالِ 

ب)الشرط:  .(ليساعدنا الرَّ

optimality theory (OT): dîmaneya baştrînê .)نَظريَّةُ األْفَضليَّة (األْمثليَّة 
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ق بالَعالقَة بين نَظريَّة في أوائل التسعينيَّات من القرن العشرين، تتعلَّ التطوير  ْصوات، تمَّ ِعْلم األَ في 

الَمْخَرجات  تَْمثيلمن  فِئةاإلدخال ب تَْمثيل حة. في هذا النهج، يرتبطُ نة واإلنتاجيَّة الُمقترَ ت الكامِ تَْمثيالال

الذي هو  النَْوعُ  يُحدَّدُ و ،من الُمرشَّحات لتقييم هذه الَمْخَرجات ةٌ ُمْختَلَف الُمرشَّحة، وتُستخدم أَْنواعٌ 

راً(. مثالً هناك مورفيمات دَّ "األمثل" )أي األكثر تَ  اً الليَّ نفي، يُْمِكن اِْختيار األنسب دالة على الطَو 

 اً.ياقيَّ وس اً ونْحويَّ 

من  قَليل ل عدد  تفاعُ  تَْحديدر من خالل ن الظواهِ م واسعة   ة  َمْجموعهذه النَظريَّة إلى تَْفسير  فُ تهَدُ 

وتّي. على الرغم من أنَّ  تَْمثيلعبر اللُغات في إنتاج ال ُمْختَلَف ق بَشكل  القيود العالميَّة، والتي تُطبَّ  ه قد الصَّ

نَظريَّة الجودة سعت ه في أواخر التسعينيَّات، اتّ ْصوات، إال أنَّ ِعْلم األَ ق بتطويره في البِدايَة فيما يتعلّ  تمَّ 

 مورفولوجيا وبنية. لَ لتَشك  

optional: bijartî . اِْختياري 

غير واقِعي.  هَْيَكلهذا ال يُْمِكن إزالته من بنيَة بدون أن يصبحَ  إلى ُعْنُصر   يُشيرُ  في اللِسانيَّاتِ  حٌ ُمْصطَلَ 

رة، بك  ليَّة المُ يفي القَواِعد التََّحو ْختياري.على المكتب(، )على المكتب( هو ظَْرف اِ  القلمَ  في ُجْملَة )رأيتُ 

للهياكل التَْركيبيَّة  نَْوعين من القَواِعد التي يفترضها نعوم تشومسكي في كتابهال ح إلى أحدِ ُمْصطَلَ ال يُشيرُ 

ُمَعيّنة من ااِلْشتِقاق؛ على َسبيِل  اآلخر إلزامي. تُطبَّق التَْحويالت ااِلْختياريَّة في مرحلة  ف(، 2618)

ل من إيجابي إ ْقريري إلى اِْستِْفهامي. في اإلصدارات لى سلبي، من نشط إلى سلبي، أو تالِمثاِل، التََّحو 

ن يَّة في الُمَكوّ هَْيَكلج المزيد من القَواِعد الهذا الَمْفهوم، فأُدرِ  ر نِطاقُ القَواِعد التَْحويليَّة، تََغيّ الالحقة من 

بقى بَْعض القَواِعد التي يمن خالل القَواِعد اإللزاميَّة. ل معها األساسي للقَواِعد، وبالتالي تمَّ التعامُ 

 اِْختياريَّة.بتتعامل مع البدائل األُْسلوبيَّة 

oral: devikî . zerakî .  ّفََموي . َشفَوي 

وتيَّات، 2) جويف الفموي(. يُستبَعد موي )التَّ فَ قي طإلى األصوات التي َمخرجها النُ  يُشيرُ ( في الصَّ

 ْصوات، فإنّ ِعْلم األَ زة لالبُْلعوم والمريء والرئتين من خاصيّة "الشَّفَوي". في نَظريَّة الَخصائِص الُمِميَّ 

وتّي  تَْحديدن لهذين الُمتناقضين ضروريَّ  "الشَّفَوي" يعارض "األَْنفي"، إذ يُفترض أن يكونَ  الن ظام الصَّ

 ل. كامِ  للَُغة بَشكل  

فَة المُ 0)  ح ُمْصطَلَ  هِصيغَ من عتادة للتَْعبير عن اللَُغة في َمْنطُوقها، بََدالً من َشكلها الَمْكتوب. ( الص 

"oracyالسَّمعي، ولكن هذا  "، على أساس "محو األميَّة"، لإلشارة إلى القدرة على الَكالم والفَهم

 في مناقشة المهارات اللَغِويَّة والمناهج الِدراسيَّة في تَْعليم اللَُغة األم. يكثُر استخدامه حَ ُمْصطَلَ ال

order: rêzkirin . rêkupêkî .  ُرْتبة 
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ن ِسْلِسلَة َخطيَّة من ل أو تتضمَّ لَُغة لإلشارة إلى نََمط الَعالقَات التي تَشك  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ل لَعناِصر رسميَّة يُْمِكن ُمالَحظتها تََسْلسِ اللَغِويَّة. أحياناً يصعُب التَْمييز بين التَْرتيب المُ الَوْحدات 

التَْرتيب  ها أساسُ البنية السطحيَّة، مثالً( والنََمط التَْجريدي للَعالقَات الُمْفتَرض أنَّ  َحيثُ )ُمَحّددة، من 

 مورفيمات". الطحي: َمفاهيم مثل "تَْرتيب الَكلِمات"، و"السَّ 

ظهر في ُجَمل يي والن ظام األساسي يُْمِكن أن طحر ضروري بين التََسْلُسل السَّ تناظُ  أي   ثَمَّةيس ل 

ر تَْرتيب الَعناِصر. َموضوع ، الَموضوع نفسه، لكن يتَغيّ مثل خلعت قبعتها / قبعتها طارت، الخ، نفس ال

يحول  حاِْسمٌ  ُمَعيّن، وهو َمْبدأٌ  تَْطبيق قَواِعد النحو في تََسْلُسل  ح لإلشارة إلى ُمْصطَلَ تَْرتيب ال يُْستَْخدمُ و

ْصوات التَّْوليديَّة الطبيعيَّة، ِعْلم األَ ل غير مقبولة، ويتيح إِْجراء تَْحليالت أبسط. في ْوليد سالسِ دون ت

 خاِرجي للقَواِعد.  تَْرتيب   ماح بأي  شرط عدم الطلب وعدم السَّ  بُ يتطلَّ 

order of mention: rêzkirina bibîranîn . تَْرتيٌب َمذكور 

وازي تَْرتيب األحداث في العالم الخاِرجي ت إلى اِْستِخدام لَُغة   يُشيرُ ح ُمْصطَلَ في اللِسانيَّات النَّْفسيَّة، هو 

 ث عمر، أغلق الباب. الوحدات الدَّالليَّة ضمن الَكالم. على َسبيِل الِمثاِل: قَْبَل أن يتحدَّ  تََسْلُسلِ  بتَْرتيبِ 

ordinal: rêzkirinî . rêkupêkî . تَْرتيبي 

األرقام )األولى والثانيَّة ... وما  فِئةإلى  يُشيرُ في بَْعض نَماِذج الَوصف النَْحِوّي الذي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 إلى ذلك( "األعداد التَْرتيبيَّة" مثالً، على النقيض من األرقام األساسيَّة واحد، اثنان، إلخ.

ordinary language philosophy: felsefa zimên ya asayî . فَْلَسفةُ اللَُغِة العاديَّة 

لها رايل، فيتجنشتاين )في سنواته األخيرة(، ستراوسون، للفَْلَسفة التَْحليليَّة التي يمث   اللَغِويَّةُ  النَظريَّةُ 

اللَُغة العاديَّة أصل الَمْعنى وعمل االتصاالت اللَغِويَّة من خالل  فَْلَسفةُ  قُ أوستن، سيرل، وغيرهم. تحقّ 

ياقات البراالُمالَحظة والتَّ   غماتيَّة.ْحليل للمعامالت اللَغِويَّة في الس 

organon model of language: nimûna amûrî  ya zimên .  ٌأداتي للَُغة أُنموَذج  

 Sprachtheorieمه ك. بوهلر في كتابه صمَّ  ودَّالليٌ  لَغِويٌّ  بمعنى أداة(. أُنموَذجٌ  órganon)إغريقية  

إلى اِْستِعاَرة أفالطون للَُغة كأرغن، أي "أداة" تنتقل من الُمرِسل إلى  دَ ْستِن(، اُ 2634)نَظريَّة اللَُغة( )

 قُ تتوافَ  إرسالها. يُميّز بوهلر ثالثة عوامَل تَُشك ل إشارات   ، حول الرسالة التي يتم  (الُمتلقيالُمرسل إليه)

عن النَّْفس  رُ ها "تعب  " ألنَّ اللَغِويَّة هي )أ( "أعراض مع هذه الوظائف الثالث للعالمة اللَغِويَّة. العالمةُ 

ة للَُغة(؛ إلى الُمتلقي )الَوظيفة التامَّ  " )الَوظيفة التَْعبيريَّة للَُغة(؛ )ب( "إشارة" هي نداءٌ ُمتََكل مالَعميقة لل

 يَّة للَُغة(.تَْمثيلإلى األشياء والحاالت في الواقِع )الَوظيفة ال يُشيرُ )ج( "رمز" 

origin of language: bineret  ziman . koka zimên . أَْصُل اللَُغة 
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ة. جميع ُمْختَلَفمن النَظريَّات اللَغِويَّة ال ق من أيٍّ ة حول أصل اللَُغة، ال يُْمِكن التحق  ُمْختَلَفهناك فرضيَّات 

تَقليد في " )onomatopoeicوشكوك، مثل: )أ( نَظريَّة " جدل   الفرضيَّات حول أصل اللَُغة هي مثارُ 

من ' )أصل اللَُغة intjectiveأَْصوات الطبيعة من البشر والنبات والحيوان وغيرها(، )ب( نَظريَّة '

 التَْعبير عن العواطف(، أو )ج( نَظريَّة "التآزر" )أصل اللَُغة من التعاون في العمل( . خالل

ornative: amadekirin . تَْجهيز 

ياَغة معانيها بواسطةِ ة، التي يُْمِكن صِ محدَّدة من األفعال الُمْشتَقّ اللة بمعنى انتهاء(. دَ  ornare)التينية  

 أشياء  وأََدوات.

orthoepy: pakkirina peyivê . َضْبطُ اللَْفظ 

ق طُ النُ  ِدراسةلقرن السابع عشر( لح قديم )يرجع إلى اُمْصطَلَ هو في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة وفقه اللَُغة، 

 ظام الِكتابَة. ق ونِ طُ والَعالقَة بين النُ  َصحيحال

orthography: saziya nivîsendinê . اإلْمالء 

و / أو تَْعليم النَُسخ الُمنتظمة  ِدراسةية(. َصحيحبمعنى الكتابة ال  orthós+gráphein)إغريقية 

ة، ُمْختَلَفجاء للَُغة ُمَعيّنة هو نَتيجة لَمباِدئ هِ ظام النِ  الحروف وعالمات التَْرقيم. إنَّ دة باِْستِخدام والُموحَّ 

ها نَتيجة لَمباِدئ متداِخلة، وأحياناً مثيرة للجدل. يُْمِكن النَّظَر إلى مشاكل اإلمالء باللَُغة اإلنجليزيَّة على أنَّ 

وتّي: ينبغي أن يتوافقَ  مع حرف َمْكتوب  َمْنطُوق   كل  َصوت   غالباً ما تكون غير ُمتوافقة. )أ( الَمْبدأ الصَّ

وتّي: يجب  واحد بالضبط. هذا الَمْبدأ ال يَشّكل سوى اِت جاه أساسي في اللُغاتِ  الطبيعيَّة. )ب( الَمْبدأ الصَّ

مع  orthographicallyو  allophonesتَْحقيق  َصوت. يتم   مع كل   واحدةً  َمْكتوبةً  إشارةً  أن تطابقَ 

لة. )د( الَمْبدأ بطَريقة ُمماثِ  اً بِطة اِْشتِقاقيَّ ى الَكلِمات الُمْرتَ يجب أن تتهجَّ  نفس العالمة. )ج( َمْبدأ ااِلْشتِقاق :

التَاِريخي: ينبغي أن تَظلَّ القَواِعد اإلمالئيَّة ثابِتة بمرور الوقت. )و( َمْبدأ ااِلْقتِصاد: ينبغي إسقاط 

دة، قد  ال يَتضاعف بَْعض تَْركيبات الحروف، مثل األحرف الزائدة . )ز( َمْبدأ الَجماليَّات: ألسباب ُمتََعد 

رسملة بَْعض  برمجيَّة، يتم   في وضع الَكلِمة النهائي. )ح( َمْبدأ براغماتي: ألسباب   الصواِمتبَْعض 

د نزعات. العديد من  األول(. كل   َضميرة والَصحيحالَكلِمات )األَْسماء ال هذه "الَمباِدئ" هي ُمَجرَّ

المناقشات  جائيَّة للَُغة ُمَعيّنة أكثر صعوبة. وبالتالي، فإنَّ هلَُغة الِعْلم المة تجعل تنتظِ االنحرافات غير المُ 

الذين يشاركون في اتخاذ القرارات التَْعليميَّة  اللَغِويّين فحسب، بل تهم   حول اإلصالح اإلمالئي ال تهم  

والمطلوبة من قِبَل ُمْجتََمع الَكالم تختلف في كثير من  الُمْستَْخدمةَ  َعمليَّةال التَّْهِجئَةَ  ألنَّ  ،أيضاً  والسياسيَّة

 األحيان عن تلك التي يطالب بها اللَغِويّون.

oscillogram: hejandinsazî . َرْسٌم تَذْبَذبي 
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من َمْرسمة  جُ البياني الناتِ  تَْمثيليذهب ويجيء أي يتراوح(. ال على شيء   يدل   oscillum)التينية  

وتيَّات التَّ  التقل بات اإللكترونيَّة في ضغط  جريبيَّة لتسجيلِ الَذْبَذبات، وهي آلةُ تَسجيل  تُْستَْخدم في الصَّ

وتّي إلكترونيَّ  هَواءال  اً.الصَّ

ostensive definition : pênasa (şunas) eşkereyî  . التَْعريُف الظاِهر 

عطي مثاالً أو أكثر من العالم الخاِرجي. من ذلك تَْعريف "األحمر" : من الشرح في الُمْعَجمات، يُ  نَْوعٌ 

ة .ما كان لونٌ   ه كالدم . واألخضر ما كان بلون الحشائش الغضَّ

output: hilberandin . إنتاج 

إنتاجها بعد تَْطبيق قاِعدة  التي يتم  ح في القَواِعد النَْحِويّة لإلشارة إلى الُجْملَة ُمْصطَلَ ( يُستخدم هذا ال2) 

 القاِعدة. لَغِوّي يحف ز تَْطبيقَ  إلى بِناء   تُشيرُ ة من القَواِعد. يتناقض مع الَمْدَخالت، التي َمْجموعأو 

الَمْدَخالت، بعد تَْطبيق اآلليَّات  ألُنموَذجِ  األمثلُ  تَْمثيل( في نَظريَّة األمثليَّة، يكون الناتُج هو ال0)

 وثيق ما يقوله الناس بالواقِع. ل بَشكل  تقابِ  هيالنَظريَّة. 

output–output constraints: astengiyên hilberandinê . قيوُد اإلنتاج 

لة  ة من القيود التي تفرض التَّْوحيد األُنموَذجي، معاقبة األَْشكالَمْجموعفي نَظريَّة األْمثليَّة،  ذات الص 

وتيَّة.  التي تختلف في َخصائِصها الصَّ

overextension: bêhtirbûn . ُمبالَغة . ُمْفَرط 

من الَعالقَة لَمْعنى ما بتبايناتها بين  واحد   إلى نَْوع   في ِدراسات اِْكتِساب اللَُغة لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ع الُمفَرط، يحتوي ُعْنُصر ُمْفَرداتي ، كما هو ُمطبَّق في البنود ِصغارالكبار وال الُمْعَجميَّة. في التََّوس 

الِطفل تسميَّة  البالغين، على َسبيِل الِمثاِل. إطالقُ  ا هو ُمستعَمل في لَُغةِ للِطفل على معان  أوسع مم

 من الحيوانات. ة  ُمْختَلَف )كلب( على أَْنواع  

overgeneralization: pirgelemperî(giştîkirina zêdebar) . )ُمْفَرطٌ  تَْعميمٌ  (فائِق  

امهم ع بها األطفال اِْستِخدالتي يوس   َعمليَّةإلى ال في ِدراسات اِْكتِساب اللَُغة، في إشارة   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

الَشكل  ياقات تتجاوز لَُغةَ البالغين، على َسبيِل الِمثاِل، عندما يبالغون في اِْستِخدام لخاّصيَّة نَْحِويّة إلى س

 ...مصباحات ة. مثل : كرسيَّات، الحاالت الشاذّ  عتاد والن ظامي في بَْعضِ القاِعدي المُ 

overgeneration: hilberantrîn . ْوليدٌ تَ   فائِق  
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بة إلى جانب  قاِعدة   لَُغة التَّْوليدي لتوصيفِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  أو َمْبدأ يسمح بالبنى غير الُمجرَّ

 النَْحِويّة. القَواِعدِ 

overlapping: behtirkirin(serhevde navhevkirin) . لالتَّداخُ  . الُمتَراِكب  

ْصوات لإلشارة إلى إَمكانيَّة تخصيص ُصويت)فون( ألكثر من ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

القرن  ل فوني(. هذه الفكرة قّدمها اللَغِويّون البِْنيَِويّون األمريكيون في أربعينيَّاتواحد )تداخُ  َصوت  

وتيَّة إما "ُجْزئيَّاً" أو كامِ ل )أو التقاطُ العشرين. وقد يكون التداخُ  ل الً. مثال على التداخُ ع( للصيغ الصَّ

دة، عندما اإلنجليزيَّة الُمتشد   اللَُغةِ  ْعظَم تِْكراراتِ [، التي قد تصمد عند مُ vل ما يَْحُدث في حالَة ]الكامِ 

تُخفَّض الصوائت  َحيثُ ، telegraphتحدث في مواقِف غير َمضغوطة )على َسبيِل الِمثاِل التلغراف 

 [(.vالثالثة إلى ]

إلى تنّوع المعنى الواحد  لإلشارةِ  ر  بك  مُ  في ِدراسات اِْكتِساب اللَُغة في وقت   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0) 

تحُدث المعاني المتداِخلة، أو المتقاطعة عندما يكون الَمْعنى الخاّص . صغارواختالفه بين الكبار وال

مع ُمقابِله في لَُغة البالغين. مثل إطالق َكلِمة)خروف( على  في ُمْعَجم الطفل غير ُمتطابق   بُعْنُصر  

 )الكلب(.

overt: eşkere . diyar . يَعلَن  

 اللَغِويَّةُ  التي تحمل بها األَْشكالُ  الطَريقةِ  من تَْحليلِ  لَُغة ااِلْجتِماعي كُجْزء  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ات َمْجموعتقييم األَْشكال التي تتبع المعايير الموصى بها من قِبَل  اِْجتِماعيَّة: في الَمكانة العلنيَّة، يتم   هيبةً 

داِخل الُمْجتََمع )مثل المدارس العامة ومؤسسات البَث(. مثال على ذلك النَماِذج أو مؤسسات قويَّة 

اً وعلنيَّة علن معروفةٌ  األَْشكالَ  ألنَّ  مكشوفٌ  يبة هو أمرٌ من الهَ  الُمْرتَبِطة باإلنجليزيَّة القياسيَّة. هذا النَْوعُ 

سريَّة، عند تقييم أَْشكال اللهجات المحليَّة بَشكل إيجابي،  . تُرَسم معارضة ذات َمكانة  اً ومرغوبة اِْجتِماعي

 ن المحلي والهويَّة المحليَّة.مع التأكيد على التضامُ 

oxymoron: gotinên dijber . qsey dij beyek . َكالٌم ُمتَناقِض  

 عبارات أو كلمتين بين الجمع فيه يتم   الكالم من شكلٌ (. شديد الُحُمق بمعنى oxymoron)إغريقية  

نَْوٌع من ااِلْختِصار الدَّاللي. َعالقَةٌ مكثفة. فهو  مفارقة تَأثير يعطي مما ، واحد تعبير في متناقضة

حين ُمتعاكسيَن في َكلِمة أو في ُجْملَة، على َسبيِل الِمثاِل، رهيب: قد يأتي بَمْعنى ُمْصطَلَ ُمتَناقِضةٌ ل

 ".قاسي لطف" ،" حكيم أحمق""، َشكل مخيف"، أو الَعْكس "جمال رهيب"
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(P) 

palatal: ezmandevî . َحنَكي 

ق )الَحنَك طي النُ لَمكانه ف اً الَكالم وفق َصوتّي ألَْصواتِ  بمعنى سقف الفم(. تَْصنيفٌ  palatum)التينية  

وتُ  من الَحنَك الصلب. من  ُمقاِرب  أو  صال  تّ على اِ  اللِسانِ  كون مقدمةُ تعندما  الصلب(، يصدر هذا الصَّ

 .مثل ]ج[

palatalization: ezmandevîkirin . التَّْحنيك 

نحو الَحنَك الصلب. لكن الَمكان األساسي  اللِسانِ  َحركةَ  نُ يتضمَّ  إلى أي تَْعبير   يُشيرُ ٌح عاٌم ُمْصطَلَ 

وت ] في الفم. على َسبيِل الِمثاِل، يقال إنَّ  آخرٌ  للتَْعبير هو َمكانٌ  عادة في وضعيَّة  ِدرُ الذي يص[، tصَّ

  .تَّْقريبه عند رفع ُمقدَّمة اللِسان نحو الَحنَك الصلب السنخيَّة، يتمُ 

palate: ezmandevê . َحنَكال  

سة التي تغطي تَْجويف الفَ  م، تُْستَْخدم كثيراً في سقف الفَ  لُ م وتَشك  البنيةُ العظميَّة الغضروفيَّة الُمقوَّ

 الَكالم. التَْعبير عن أَْصواتِ 

 أَْصواتُ من بأَْصوات "الَحنَك".  تُسمَّىالَمْفَصليَّة في َمنِْطقة الَحنَك الصلب هي التي  األَْصواتُ 

ه تحت السيطرة العضليَّة التي يُْمِكن رفعه الَكالم، إذ إنَّ  في إنتاجِ  الَرْخو مهمٌ  فوقيَّة. الَحنَكُ وناعمة 

األَْصوات الفمويَّة، أو خفضها )إبقاء الَمَمر إلى األَْنف  جِ )إغالق الُجْزء العلوي من البُْلعوم( إلنتا

 ي السيطرة السيئة على الَحنَك الَرْخو )الذي قد ينتج عن ِعدَّة حاالت  َمْفتوحاً( إلنتاج أَْصوات األَْنف. تؤد  

 نين أو اِْحتِكاك غير طبيعي لألَْنف.َعَصبيَّة أو تشريحيَّة، مثل الَحنَك الَمشقوق( إلى رَ 

palato-alveolar: ezmandevê -alveolar .   م(ف الفَ قْ خيَّة)اللِسان وسَ نْ السَّ -الَحنَك  

وتّي لألَْصواتِ في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ البَديل،  إلى  يُشيرُ ْطق: َمْصَدر النُ  الساِكنة على أساسِ  ْصنيف الصَّ

نخيَّة والَحنَك الصلب: شفرة ة السَّ للِسان باِت جاه َمْنِطقة بين الحافّ  ُمْزَدِوجة   َصوت  َمصنَْوع بواسطة َحركة  

رفع الُجْزء األمامي من اللِسان  بالتالل السنخيَّة، في حين يتم   اللِسان )أو الحافة والشفرة معاً( يتصلُ 

وت )ش(.  باِت جاه الَحنَك الصلب. مثل صَّ

palatogram: palatogram . ( ة )ُمَخطَّط َحركات الَحنَكَرّسامة َحنَكيَّ   

 الَكالم. أَْصواتِ  ْطق بَْعضِ فِْعل اللِسان ضد الَحنَك عند نُ رسٌم تَخطيطي لردوِد 

palatograph : palatograf . (َحنَكي)الِمْخطاطٌ ال تَرسيم َحركة الَحنَك  
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وتيَّات الَمْفَصليَّة ل أداةٌ  في  م هذا الِمخطاطُ ْخدِ تُ سْ الَمفاهيم الُمصمَّمة ضد الَحنَك. اِ  ِدراسةتُْستَْخدم في الصَّ

 في الَكالم . اللِسانِ  لُمالَحظة َحركةِ  دقيقة   صور   من التقنيَّات إلنتاجِ  العديدَ 

palatolalia: bêsaziya(dlerawkiya) axaftinê .  ِضطراُب الَكالما  

َمْفَصلي بَسبب ضعف الَحنَك )من مثل  إلى اِْضِطراب   يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ م(. بمعنى التكل   lalia)إغريقية  

وت )  (.palatophoniaحاالت الَحنَك الَمشقوق(. وقد يقترن مع اِْضِطراب جودة الصَّ

palilalia: lewlewok . َجْلَجلَة 

في اللِسانيَّات الَعَصبيَّة، في َمجال ح ُمْصطَلَ م(. كل  بمعنى إلى الوراء+ التَّ  páli+ lalía)إغريقية  

 ير الطوعي للَكلِمات. إلى التِْكرار الُمْستَِمر، غَ  يُشيرُ اِْضِطرابات اللَُغة، 

palindrome: dîsa vegerî .  ِياٌق ُمتناظرس  

. األمامٌح لَكلِمة  أو ِعباَرة  يُمكن قراءتها إلى الوراء وإلى ُمْصطَلَ )إغريقية بمعنى الرجوع مّرة أخرة"(. 

ة ". وعلى صعيد الجملة"radarذلك كلمة مثال  في اللغة العربيَّة: )كل  في فلك(. وفي  مثال ثَمَّ

 ( كنت قادراً على رؤية ألبا.  able was I ere I saw Elbaاإلنكليزيَّة : )

panchronic: hemu dem . َديمومة 

+ الَوقت(.   pan+ chrónosp)إغريقية   إلى َمنهج   اْستَْخدمه دي سوسير لإلشارةِ  حٌ ُمْصطَلَ بمعنى ُكل 

 بر الَزَمن.عَ  للتغييرِ  اللَغِوّي في اللَُغة ال يَخضعُ  االنتظامِ  رأى أنَّ لَغِوّي، 

pandialectal: taybetmendiya şêwezar(zaravayî) . ِسمةٌ لَْهجيَّة 

أي ِسمة لَغِويّة،  لَُغة ااِلْجتِماعي لتَوصيفِ ِعْلم اللهجات وِعْلم الفي المقام األول في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ق على كل  لَّهَجات اللَُغة.قاِعدة، إلخ، وهي تُطبَّ 

panlectal: hilbijêrtin . اِْختيار 

جميع  للقَواِعد، فيُْمِكن ربطُ  عام   اللَغِويَّات لإلشارة إلى أُنموَذج   ُعلماءيَْستَْخدمه بَْعُض  حٌ ُمْصطَلَ 

 األصناف الفرديَّة )أو الحوارات(، مما يوفُّر أُنموَذجاً لالختصاص الَسلبي للُمتََحد ث. 

paradigm: nimûne .  ْْصريف(موَذج)َجْدَول التَّ أُن  

 حاتُمْصطَلَ ال في إلى تشابه . يُشيرُ نموذج أ(. نمط أو أو مثال بمعنى نَمط  parádeigma)إغريقية  

 البعض ببعضها استبدالها يمكن التي األخرى الوحدات أو اللغوية الوحدات من ةَمْجموعهو  ية،هَْيَكلال

ن أن يمكن. بنية أو تسلسل داخل الموضع نفس في  الكلمات جميع خالل من المعنى بهذا النموذج يتكوَّ
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 غالباً . الجملةتنظيم  يؤث ر على ال باآلخر أحدهما استبدال أنّ  إذ النحوية، الوظيفة نفس في تشتركُ  التي

 لالختيار، الرأسي المحور باعتباره للغة[ pa-ra-dig-mat-ik] النموذجي البعد إلى اللغويون يُشيرُ  ما

 أيَّ  فإنَّ  . وبالتالي"األفقي المحور" هو اللغوية الوحدات توليفة يحكم الذي النحوي البعد أنَّ  حين في

 في غائبة وهي) فِئةال نفس من بعالمات أنموذجية عالقة: أخرى بعالمات العالقة من نوعان لها عالمة

تَْعبيراٌت ح يعني ُمْصطَلَ فهذا ال .التسلسل نفس في الموجودة للعالمات نحوية وعالقة ،(نمعيّ  تعبير أيّ 

نقيض الَعناِصر التي يُْمِكن على الَكلِمات التي يُْمِكن تَباُدلها على الُمْستوى الرأسي.  فِئةعن نفِس 

 (.syntagmsالُمْستوى األفقي ) تَْقسيمها على

paradigm morphology: peyvzaniya nimûne . )موَذجٌ أُنْ  مورفولوجي)تَْصريفي  

ها الَوْحَدة الَمْرَكزيَّة للوصف نظر إلى الَكلِمة على أنَّ يُ  َحيثُ قليدي للبحوث في المورفولوجيا النَهُج التَّ 

 في َوْحَدة   هو أْصَغرُ  المورفيمَ  ض أنَّ ْرتيب، الذي يفترِ النَْحِوّي )على النقيض من قَواِعد النَحو والتَّ 

لألفعال  َزَمن(، الmorphosyntacticتشمُل النتائج األُنموَذجيَّة من هذه الفِئات النَْحِويّة ) .الوصف(

 ة التي يُْمِكن تَْشكيلها من الجذع .ُمْختَلَفوالِجْنس وحالَة األَْسماء. وااِلْشتِقاقات ال

paradigmatic: paradîgmatîk (pesnenimûne) .  ّموَذجي .أُنْ  نَْقٌل تَْصريفي  

ة لَغِويّة مع وحدات البَديلة التي هي َوْحدَ  الَعالقَاتِ  ةِ َمْجموع في اللِسانيَّات لوصفِ  أساسيٌّ  حٌ ُمْصطَلَ ( 2) 

ْحليل، على َسبيِل الِمثاِل. ات التَّ مستويات أُنموَذجيَّة على جميع ُمَعيّن. يُْمِكن إنشاء َعالقَ  ياق  أخرى في سِ 

هويَّة  رة، بيانتجاوِ . تَُشّكل الَعالقَات األُنموَذجيَّة، إلى جانب الَعالقَات المُ /-b / ُمقابِل /  -pاِْختيار / 

ها أنَّ بقة باألُنموَذج الرأسي الَعناِصر الُمتعل   ما يشار إلى فِئاتِ  اً ظام اللَُغة. غالبَوْحَدة لَغِويّة ضمن نِ 

ن نة مالُمَكوَّ  من األَْشكالِ  ةٌ َمْجموعظام الحالَة". هي "، "نِ َضميرظام الالِمثاِل، "نِ  أنظمة، على َسبيلِ 

 .موَذجاً أُنْ  تُسمَّىالجذع من أو  واحد   دَّة من جذر  الناحيَّة النَْحِويّة والمستمَ 

التي يقوم بها  الترابطيَّةِ  من االستجاباتِ  فِئةلإلشارة إلى  حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ( في اللِسانيَّات النَّْفسيَّة، 0)

 . ما الَكلِمات عند ااِلْستِجابة لتحفيز فِئة حفيز، أي تلك التي تقع في نفسِ عند سماع َكلِمة التَّ  األشخاصُ 

paradigmatic vs syntagmatic relationship: peywendiya pesnenimûneyî  ber 

peywendiya nêzîkayî . ُمقابِل َعالقَة الُمجاورةموذجيَّة عالقةٌ األنْ ال  

على  األُنموَذجيَّةُ  الَعالقَاتُ  البنيةَ الُمَعقَّدة لن ظام اللَُغة. تعتمدُ  التي تَصفُ  األساسيَّةُ  اللَغِويَّةُ  الَعالقَاتُ 

َصوتّي للَُغة يكون من  إنشاء جرد   ْوزيعها، على َسبيِل الِمثاِل، أساسُ تيار الَعناِصر اللَغِويَّة وتَ معايير اِخْ 

في  ي إلى فرق  أخرى تؤدّ  ثابِتة   الحد  األدنى من األزواج، واِْستِْبدال األَْصوات في بيئة   خالل بِناءِ 

 الَمْعنى.

ياق نفسِ  ببَْعضها بَشكل   قُ التي تتعلَّ  الَعناِصرُ  يُْمِكن أن تحدثَ   ها تكونُ ه، لكنَّ أُنموَذجي في الس 

في مواِجهَة بَْعضها. التَْمييز بين الَعالقَات األُنموَذجيَّة  ها تقفُ حقيقي ألنَّ  ياق ملموس  متنَافِيَة في س
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ف ات الوصف، فالَعالقَات الدَّالليَّة األُنموَذجيَّة )مثل الترادُ تجاورة ُمْرتَبِط بجميع مستويوالَعالقَات المُ 

 انتقائيَّة. في قيود   lexemesات الُمْعَجميَّة دَ حْ بين الوَ  تجاورةُمقابِل الَعالقَات المُ هي ضاد( توال

paragoge : paragoge . باراغوغ 

 الن ظام. ق أو اتساقِ طي نِهايَة الَكلِمة لتسهيِل النُ ياَدةٌ فزِ 

paragrammatism: binpêkirina rêzmanê .  َّخطٌَل نَْحِوي 

ق واللَُغة، طنُ ِعْلم الالَعَصبيَّة و لَُغةِ ِعْلم البمعنى إلى جانب الِكتابة(. في   pará + grámma)إغريقية 

الُمْكتَسبة، مع َخصائِص ُمَعيّنة للُغات. من مثل  اللَُغةِ  مات اِْضِطرابِ إلى ِسمة من سِ  يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ هو 

الة. هذا ال ، باعتباره ِسمة من 2624ي عام ف K.Kleistقدَّمه  حُ ُمْصطَلَ أخطاء اِْستِْبدال الَكلِمات الدَّ

 من النورماتيَّة في ُحْبسة بروكا.  على النقيضِ ، على الَكالم القدرةِ  مات فقدانِ سِ 

paralalia: binpêkirina axaftinê . َخطَُل التَلَْفظ 

وت يُْستبَدل فيه أحُد األَْصوات بَشكل   كل م(. َشكٌل ُمَعيّن من الَخللِ بمعنى التَّ  lalía)إغريقية   في الصَّ

 / س / بدالً من / ص / . اِستخِدام ثابِت  بآخر، )على َسبيِل الِمثالِ 

paralanguage: binpêkirinê zimên . َخطَُل اللُغات . لُغةٌ إيمائيَّة 

 ةلإلشارة إلى ااِلْختاِلفات في لَهج suprasegmental فوقطعي ْصواتِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وت والتي يبدو أنَّ  )والسيما النبر والتَْنغيم(. من أمثلة الس مات  prosodicَمنهجيَّة من ميزات  ها أقل  الصَّ

رير، والميزات التَّ حك  ات، اِْستِخدام التَّ َمْجموعالُمعالَجة لل شنجيَّة )مثل م في َصوت التَنف س أو الصَّ

من  فاه أو الَعْكس( إلعطاء نَْغمة  ْقريب الشِ ْعبير الثَّانِوي )مثل تَ حد ث(، واِْستِخدام التَّ ثناء التَّ الضحك في أ

وت أو َمْعنى آخر للَُغة.  إشاراتِ   الصَّ

paralexeme: parçeke  ferhengî .  ٌُمْعَجمي ُجزيء  

على َعْكس ’( Fr. arc-en-ciel ‘rainbowالُمَركَّبة ) على الَكلِماتِ  A.J.Greimasأطلقه  حٌ ُمْصطَلَ 

 .اللوكسيمات البَسيطة lexemesالَكلِمات غير المقطوعة أو 

paralinguistics: serûzimanî . awperzimanî . bêviya zimannasî . الل سانيَّاُت اإليمائيَّة 

وتيَّة غير اللَْفظيَّة  اإلشاراتِ  ِدراسةل الشاِمل، ترّكزت فَْلَسفةُ اللِسانيَّات على تواصُ ِعْلم ال في إطارِ  الصَّ

ل ليَّة. من ذلك العوامِ وظائفها التواصُ  ِدراسة)أي اإلشارات التي ال يُْمِكن تَْقسيمها أو تَْحليلها لَغِويّاً( و

ر، والتَّ س، والتَّ نفُ الخاّصة باألطفال، مثل )التَّ   عال(، وأَْنواع فرديَّة من اللَُغةكاء، والسّ هاُمس، والبُ ذم 

وت  يم. نغ، والجرس، وإيقاع الَكالم( والت)َدَرَجة الصَّ
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parallelism: wekîhevî . hawterazî . beraberî . ماثُلتَ  . ُمتوازي  

َشكٌل من أَْشكاِل الت ْكرار للبِناء بمعنى وضع أشياء بجانب بعضها(.  parallēlismós)إغريقية  

 في مماثلة بطريقة الجمل من خالل ترتيب .الِعباَرات الُمنَسَّقةالُمماثِل من الناحيَّة اللَغِويَّة للُجَمل أو 

 نفس تكرار خالل من تحقيقه يتم   متوازن ترتيب هو التوازي تَأثير يكون ما عادة. التسلسل أو االقتران

 من" مقولة في كما وزناً متساوياً، العناصر يعطي المتماثل النحوي الشكل فاستخدام النحوية. األشكال

 إيجازاً  أكثر والمكتوب المنطوق التعبير يجعل التوازي إلى االنتباه إن". الناس ألجل الناس، إلى الناس،

 .ووضوحاً وقوة

parameter: parameter .  َمةَمْعل  

 ُمَعيّنة   َمْعلمة   قيمِ  تَْحديد ة. إنَّ مة( في قَواِعد أو قيود القَواِعد العامَّ ر )= َمْعلَ تَغيّ قَواِعد التَْحويليَّة، مُ في ال

للَُغة ُمَعيّنة من داِخل  ُمَعيّناً  اً ة: يختار الُمتعلُم خياريعني قَواِعد لَغِويّة ُمَعيّنة تتوافق مع القَواِعد العامَّ 

قة مع نظريَّات من الَمباِدئ العالميَّة والمعايير الُمتَّسِ  إطار القَواِعد العالميَّة. يجب أن يكون هذا الن ظامُ 

 اِْكتِساب اللَُغة. 

التباين التي  أَْنواعِ  ح في نَظريَّة ااِلْرتِباط العاملي التَّحكمي لمواصفاتِ ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ  

ما  دة لإلسقاط أو "الَموضوع الخالي"د الَمْعلمة المؤيَّ ة. تحد  ُمْختَلَفيتجلّى فيها َمْبدأ القَواِعد بين اللُغات ال

باِْسم إعداد الَمْعلَّمة.  ُمَعيّنة   القيم الَمعلميَّة للُغات   تَْحديدمنع َموضوع الُجْملَة. يُعَرف  باإلمكانكان إذا 

( لقَواِعد النحو العالمي، ومنذ ذلك الحين PPTالعام نَظريَّة الَمباِدئ والَمْعلمات ) أطلق على المنهجِ 

ياقات النَْحِويّة،  وتيَّة. فاإلصدارات الالحقة من  في وصفِ  ال سيماوطُبَِق خاِرج الس  ِعْلم الَعالقَات الصَّ

القدمين المتريين،  تَْمثيلِسْلِسلَة من المعايير التي تحكم طَريقة  معرفةْصوات، على َسبيِل الِمثاِل، األَ 

 مثل حساسيَّة الكميَّة وااِلت جاهيَّة.

parametric phonetics: dengnasiyê parametrî. وتيَّاتُ  ميَّة الَمْعل الصَّ  

وتيَّات التي ترى الَكالمَ ِعْلم الل ُمقاَربةٌ  رات )أو تغيّ ة المُ َمْجموعذ يُنظر إلى فسيولوجي واحد، إ ظام  كنِ  صَّ

وتيَّة على أنَّ  الَمْعلمات( في القناةِ  عد على طول البُ  ة  ُمْختَلَف بطُُرق   تَفاُعلُمْستَِمر، وت ها تعمل بَشكل  الصَّ

وت وفقاً لقَواِعد كل   ِسْلِسلَة   الَزَمني إلنتاجِ  ه يتناقض مع وِجهَة النَّظَر لُغة. وبالتالي فإنَّ  ُمتَِّصلة من الصَّ

منها يُْمِكن  لة من "مواقِف" الَكالم، أو الَمقاِطع، كلّ سِ لْ التَقليديَّة للَكالم، الذي يَنظَر إلى الَمْفهوم كسِ 

ق، وما طق، طَريقة النُ طلة )مصادر النُ من الس مات العاز ة  َمْجموعاإلشارة إلى ب ُمْستَقِل   ها بَشكل  تَْحديد

 إلى ذلك(. هذا األُنموَذُج "الثابِت" يتناقُض مع أُنموَذج الباراميتريك الديناميكي، الذي أّدى إلى اهتمام  

 الَعَصبيَّة. م في األمراضِ حك  بطبيعة آليَّات التَّ  َجديد

paraphasia: dlerawkiya qse . ne saziya axftinê(axiftina hejok) . اِْضِطرابُ  الَكالم 
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في القدرة  راب  طِ ضْ إلى اِ  يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى تعبير(. في اللِسانيَّاِت الَعَصبيَّة، هو  phásis)إغريقية  

 في األَْصوات أو الدَّالالت أو األلفاظ وغيرها. على الَكالم. قد يكون ااِلْضِطرابُ 

paraphrase: şîrovekirin . nivîstok . ياَغة . َشرح  إعادةُ الص 

اِْصِطالحاً بَمْعنى "إعادة صياَغة"، ووسيلة للشرح، أو  يُْستَْخدمُ )إغريقية بمعنى " أخبر بمعنى آخر"(. 

 التَّْوضيح، أو تَْفسير النوايا التَّواصليَّة األصليَّة.

. األصلي النص معنى توضيح أجل من ة،ُمْختَلَف بكلمات النص   معنى صياغة في األدب، إعادة

النقد الحديث  مدارس بشدة الشكل. عارضته من المحتوى تجريد أو فصل الصياغة إعادة تتضمَّن

 ة.ُمْختَلَفال

إصدارات بَديلة من  إنتاجِ  َعمليَّةأو  في اللَغِويَّات للحصول على نَتيجة   حُ ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ 

الُجْملَة الواحدة على ِعدَّة ِعباَرات، مثل: الفتاة تقطف  تَْحتَويُجْملَة أو نص  بدون تغيير الَمْعنى. قد 

 الفتاة، إنها الفتاة التي قطفت الوردة.... قِبَل وردة، قُِطفَت الوردة من

 ين الُجَمل  وكذلك الُمقتَرحات .ف بإرشادي لإلشارة إلى التَرادُ  حٌ ُمْصطَلَ 

دَّاللي واحد  تَْمثيلعلى  تَْحتَويها الُجَمل على أنَّ ل ُمْعظَم النَّظَريَّات الدَّالليَّة مع جميع هذه عامَ يُ 

ِويّون ركيز وااِلْفتِراض الُمسبَق يُْمِكن أن تميزها(. يَْستَْخدم اللغَ )على الرغم من أن ااِلْختاِلفات في التَّ 

 ليَّة. يَعيّنة من الَعالقَات التََّحومُ  أَْنواع   تَْحديدرئيسي ل ياَغة النَْحِويّة كإِْجراء  الص إعادة

parasitic gap: qelîştoka parasîtî .  ُفيليَّةالفَجوةُ الط  

ةنَْحِويّة في ُجْملَة  ما.  أو فَجوة   في القَواِعد النَْحِويّة لثغرة   حٌ ُمْصطَلَ  َمْوقِف فارغ ال ينتج ُمباِشرة عن  ثَمَّ

ل في الَحركة، ولكنَّ   فيليَّة. يؤث ر في حد  ذاته على الفَجوة الطُ بَشكل  ثَّانِوي بتَْحويل آخر ال  ه ُمَرخَّصٌ تََّحو 

parasynthesis : lêkdan . lihevdayî . التَّكويُن التَْركيبي 

 ْركيبي باِْستِْعمال اللواصق.كويُن التَّ التَّ 

paratactic: wekîhevî . hawterazî  . تماثُل 

ْحليل النَْحِوّي التَقليدي، والسيما في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ )إغريقية بمعنى وضع أشياء بجانب بعضها(.  

تناسقة( التي ترتبط ببعضها من ة )المُ إلى اإلنشاءات الُمتَساوي في الِدراسات اللَغِويَّة الوصفيَّة، لإلشارةِ 

 خالل التجاور والتَْرقيم / التَْنغيم فحسب. 

parataxis: wekhevî .  َّكافؤ)اإلرداف(الت  
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النَْحِوّي للُجَمل من خالل  التَْركيبُ .  لترتيب"( تنسيق البنود بدون اقترانبجانب ا)إغريقية بمعنى "

تَْمييز هذا التكافؤ البِْنيَِوّي باإلنجليزيَّة عن طَريق اِْستِخدام الوصالت  بعيَّة(. يتم  نسيق )بََدالً من التَ التَّ 

 الُمطابِق.( مع التجويد asyndetonالُمنَسَّقة )و، أو( أو من خالل التجاور )

paratone: paratone .  ٌنَْغميَّة فِْقرة  

ات التَْنغيم، وهو ما يشبه َمْفهوم دَ حْ من وَ  ْصوات لتََسْلُسل  َرسمي ُمتماِسك  ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 "الفِْقرة" في الِكتابَة.

parenthetic(al) expression:  

   daxistina(al). derbînwaz bavêjî .  ِعتراضي أو إدراج)ال(ا  تَْعبير 

 ُجْملَة   إدخالها في ُجْملَة، فِْقرة( تمَّ  انب+ إدراج(. التَْعبير )َكلِمة،بمعنى ج  pará+ énthesis)إغريقية  

ً يَّ هَْيَكلة ُمْستَقِلّ   . إلى الحفلةتي أسي -اِْسمه يعقوب  - َجديدها ال: صديقا

parenthetical verbs: lêkerên bavêjî .  ِعتراضيَّةأَْفعاٌل ا  

أفترُض )ق األلفاظ الكثيفة: طإلى نُ  اي اِْستِخداُمهاألفعال )على سبيل ااِلْفتِراض، التَشبيه( يؤدّ  نٌف منصِ 

 .(ه قادٌم اليوم أنَّ 

parisyllabic word: peyvê wekhevî . ةُ الَمقاِطعَكلِمةٌ ُمتَساوي  

عكس دد الَمقاِطع نفسها في جميع أَْشكال الُمْفَرد والجمع. عَ  ساو (. الَكلِمة التي لهابمعنى مُ  par)التينية  

 مة.دعى بالَكلِماِت غير الُمنسجِ ذلك يُ 

parole: axftina kesan e. qise kirdin .  ٌرديفَ  َكالم  

، الذي ميّز بين ثالثة Ferdinand de Saussureاللغوي فرديناند دي سوسير  هٌح فرنسي أدخلُمْصطَلَ 

 Le Langue)اللغة( عموماً باعتبارها ظاهرة إنسانية عامة. و  La langageمستويات للغة، هي: 

ة التي تحكم إنتاج نة، كالعربية واإلنكليزية، ويضم القوانين واألنظمة العامَّ عيّ )اللسان( أي اللغة المُ 

 Laالكالم. وعند دي سوسير اللسان اجتماعي في جوهره ومستقل عن الفرد.  والمستوى الثالث هو  

Parole  َّلفوظة عن طريق األصوات المَ  يتم  الفعلي لهذه القوانين والقواعد، طبيق )الكالم( الذي يعني الت

 غة.د بالجزء الفردي من اللكتوبة. والكالم عنده محدَّ والمَ 

paronymy: navê wekhev. hevpareh . ُاِْسٌم ُمعاِدل . الَجذرُ  الُمْشتََرك 
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إلى الَعالقَة بين  ْحليل الدَّاللي لإلشارةِ أحياناً في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى االْسم(.  ónyma)إغريقية  

نة من َكلِمة من لَُغة أخرى مع تغيير طفيف: ُمَكوَّ  الجذر. يُطَبَّق على َكلِمة   الَكلِمات الُمستَمدَّة من نفسِ 

pont الفرنسيَّة وpons  الالتينيَّة هيparonyms والَعالقَة بينهما هي واحدة من ،paronymy. 

وتّي بين تَْعبيرين من لُغات  يتَضمَّ   ة، على َسبيِل الِمثاِل، في اإلنكليزيَّة ُمْختَلَف ُن التشابه الصَّ

summer  وفي األلمانيَّة ،sommer 

paroxytone: tonkirina/dengînkirina parçe pêş dawî . َمْنبوُر الَمْقطَع قَْبَل األخير  

 .على المقطع قبل األخير نبر، مع شعري شطركلمة أو 

parser: parser . ُمَحل ل 

 ْحليالِت النَْحِويّة.الكمبيوتر للتَّ  برامجُ 

parsing: hûrbînde . şîkirdenewe . تَْحليل 

إلى الممارسة التَربويَّة لتوسيم الَعناِصر النَْحِويّة لُجْملَة  حُ ُمْصطَلَ هذا ال يُشيرُ ( في القَواِعد التَقليديَّة، 2) 

ْسنَد، الفِْعل الماضي، ااِلْسم، الحرف. هو وصٌف للبنيِة واحدة، على َسبيِل الِمثاِل. الَموضوع، المُ 

لة تَبادَ ت االبتدائيَّة مثل المورفيمات والَكلِمات والِعباَرات والَعالقَات المُ النَْحِويّة للُجَمل باِْستِخدام الَوْحدا

. وبالتالي فإنَّ  االنطالق  نقطةَ  بينها. تعتمد أساليُب اإلعراب على النَظريَِّة النَْحِويّة التي هي محل  شك 

ل الُجَمل إلى حلَّ د. في اللَغِويَّات البِْنيَِويَّة، تُ ْسنَ بين الَموضوع والمُ  في القَواِعد التَقليديَّة هي الَعالقَةُ  للتَْحليلِ 

ناتها الُمباِشرة.  ُمَكو 

ْحليل هي التَّ  فكرةَ  ثبت أنَّ  وير َخصائِص آليَّات التَْحليل،النَْحِويّة الحديثة في تط ( بدأت الَشكليَّاتُ 0)

 اللُغاِت الطَّبيعيَّة. في عَمل اللَغِويَّات الحاسوبيَّة، والسيما في ُمعالَجةِ  َمْرَكزيَّةٌ 

إلى انهيار  يُشيرُ  َحيثُ ح ِسمة َمْرَكزيَّة إِلْجراءات قَواِعد النحو الَشبَكي، ُمْصطَلَ تَْعبير ال دُ ( يحد  3)

ات النَْحِويّة والدَّالليَّة والَمْرِجعية، على النحو َمْعلُومال َحيثُ التَْحليل، من  القَواِعد النَْحِويّة لنص  

 الَشَجرة. تَْحليلِ المعروض في 

part: parçe . paj . ُجْزء 

 الُجسيمات. فِئةلاً أحيان يُْستَْخدمُ و اِْختِصاٌر في بِناء الُجْملَة، ه

PATR(acronym for parsing and translation):  

 kurteheya ji bo tewendin(şîkirdenewe) û wergeran . اِْختِصاٌر للتَْرَجَمة واإلعراب  
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PATR  ْشيبر ْوحيد. اْستَْخدمه أول مرةكال الَشكليَّة في قَواِعد التَّ أبسط األَش Shieber  ،ه لَُغة عدَّ  إذ

ياق وهياكِ ل الِعباَرة الخاليالكمبيوتر في تطوير قَواِعد التَّْوحيد. يُحفظُ في هياكِ  زة في ل متِميَّ ة من الس 

 ت والقَواِعد النَْحِويّة. تَْمثيالال

part of speech: beşek ji axaftinê . pajeke ji qsekirdin . ُجْزٌء من الَكالم 

ف بها في ُمْعظَم قَواِعد الَكالم" الرئيسيَّة الُمعترَ  " أَْجزاءَ  للَكلِمات. إنَّ  النَْحِويّةِ  فِئةُح التَقليدي للُمْصطَلَ ال

، َضميرالقدماء، في المقام األول ااِلْسم، وال دَّة من أعمال النحاة اليونان والرومانالنحو المدرسيَّة ُمْستمُ 

فَة،   اً نظروشاركة وغيرها . ل مع المادة، والمُ وحرف الجر، وااِلْرتِباط والتداخُ والفِْعل، والظَْرف، والص 

َخصائِص الالتينيَّة أو اليونانيَّة(،  ة التي تَعْكسُ التعريفات التقليديَّ هذه  تَْحديدإلى عدِم وضوح معايير 

على  عُ يستند التجمَّ  َحيثُ الطَبَقَة،  -الَكلِمة أو الَشكل فِئةمثل  حات  ُمْصطَلَ  اللَُغة إلى تَّْفضيلِ  ُعلماءل يمي

 اً.عالميَّ  أكثر قابليَّة للتَْطبيقِ  معايير رسميَّة لنَْوع  

قّسم العرب  إذعاً اِلْختاِلف النَّظَريَّات اللَغِويَّة والفكريَّة السائدة؛  أَْقسام الَكالم تبَ  اختلف تَْصنيفُ 

ه ثالثة أَْقسام، هي : ااِلْسم والفِْعل والحرف. قامت هذه التَْقسيمات على تَْعريفات فَْلَسفيَّة القدماء الَكالم كلَّ 

وَعْقلِيّة كاِْقتِرانها بالزمان مثالً . ومثل هذا التَْقسيم كان سائداً عند النحاة اليونان القدماء أيضاً؛ إذ قّسموا 

َكلِمة سواء أكانت اِْسماً تأنيث(، والحاالت التي تتعاور على الالعدد والِجْنس )التَّْذكير وال َحيثُ الَكلِمة من 

إسناده  َحيثُ أو الَمْجهول، ومن  َمْعلُومالَزَمن والصيغة والبِناء لل َحيثُ اً، وكذلك من َضمير وفَة أأم صِ 

 ما من األفراد أو َشْخص من األشخاص.  إلى عدد  

حدثون يعترفون بها، ولكن يقيمون اللَُغة المُ  ُعلماءا زال الَكالم م التَقليديَّة ألَْقسامِ  هذه األَْنواعُ 

أصبحوا واصفين أكثر منهم معّرفين؛ فمثالً تَْصنيف أَْقسام الَكالم عند  َحيثُ أخرى،  تَْقسيمهم على أسس  

غير ذلك من الحروف فيها، وتَْرتيبها و باعتبار الدَّاللة، بل باعتبار الَشكل، كعددِ  الَمْدَرَسة الَشكليَّة ال يتم  

لِسانيَّة،  عاً لَموضوعها داِخل منظومة  بَ الَكالم تَ  فون أَْجزاءَ األمور الَشكليَّة. أما الَوظيفيون فقد أخذوا يعر  

بََدالً من تَْعريفها اِْستِْناداً إلى المعاني  ةِ ُمْختَلَفالة الدات الدَّ حْ يها الوَ التي تؤدّ  وبحسب الَوظيفةِ 

في وظائف أو  " يُْمِكن أن يْستَْعملَ ه "َكلِمةف عند التَقليديين بأنَّ والَمْفهومات، فااِلْسم الذي كان يعرَّ 

يقع بعد مكن أن يقع فاِعالً أو َمْفعوالً لفعل، أو صيغاً ُمَعيّنة . فااِلْسم من المُ  مواقِع ُمَحّددة خاّصة، ويتخذُ 

ل إضافات ُمَعيّنة عند الجمع مثالً، وهكذا . فالتَْقسيم هنا ال يتبع َمْعنى الَكلِمة حرف جر، وكذلك قد يتحمَّ 

ه يقوم على أَْجزاء الُجْملَة ألنَّ   إنما َوظيفتها وسلوكها وصيغها. فهذا ااِلت جاه ال يغفل الَعالقَات التي تربطُ 

ي آخر من َكلِمات الُجْملَة بَوظيفتها يؤدّ  َكلِمة   في الُجْملَة، وقيام كل   مةُ الذي تقوم به الَكلِ  إدراك الدورِ 

النَْحِوّي عند الَوظيفيين يكون َشكليَّاً أو  األلفاظ. فالتَْحليلُ  خاّص في رصفِ  األمر إلى ظهور ن ظام  

نيف الَعالقَات الناشئة بين اللَْفظيَّة وتَْصنيفها على أسس  ُمَعيّنة ثم تَصْ  ه هو الصورُ صورياً، ألن هََدفَ 

دات النَْحِويّة من مورفيمات حْ النَْحِوّي، فالوِ  ستبعد الَمْعنى من التَْحليلِ اُ الَكلِمات داِخل الُجْملَة، ومن هنا 

ل شيئاً من اإلعالم دَّ الَوظيفيون الَعناِصر التي تحمِ لة للَمْعنى. وعموماً عَ دات الحامِ حْ وَكلِمات هي الوَ 

 دات: خذ، ال ) التَْعريف (، كتاب.حْ ف من ثالث وَ " تتألَّ ،  فمثالً ُجْملَة "خذ الكتابتَْمييزيَّةهي وحدها 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
452 
 

part-whole relation: têkiliya beşek – hemekî .   َعالقةُ  الُجْزِء بالكل 

لة، وهناك الَعالقَة الكامِ  ما بالَعالقَاتِ  ُجْزء   د َعالقَةَ بين التَْعبيرات اللَغِويَّة التي تحد   الدَّالليَّةُ  الَعالقَةُ 

ها ليست ه بخالف الُمْدَمج، فإنَّ ل؛ لكنَّ تماثِ ضمين الحقيقي، غير المُ الجزئيَّة التي تشبه التَّضمين. مثل التَّ 

يد له خمسة أصابع، ولكن ال يُْمِكن القول: الذراع له الو  ،متعديَّة، على َسبيِل الِمثاِل، الذراع له يد

ذيل طويل، ولكن ال يُْمِكن  اله تعديَّة(. ومثل ذلك: القططُ رة، َعالقَة مُ تناظِ صابع )َعالقَة مُ خمسة أ

 وصف ذيل طويل أنّه قطة. 

participant role: rola beşdarî    . dewre hawbaş . َدوٌر ُمشاِرك 

في اللَغِويَّات، والسيما في البراغماتيَّة،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2بمعنى مشاركة(.   particeps)التينية  

األُنموَذجيَّة  ل لَغِوّي. األدوارُ يشاركون في تفاعُ  إلى الوظائف التي يُْمِكن إرجاعها إلى أشخاص   لإلشارةِ 

ف على العديد من األدوارِ ل إليه، ولكن يُْمِكن التَّ هي للُمتََحد ث والُمرسَ  م )على األخرى، مثل الُمستَلِ  عر 

 ْكس الهََدف( للرسالة، أو َمْصَدر الرسالة )على َعْكس الُمتََحد ث(.عَ 

إلى الدَّاالت الدَّالليَّة الُمْرتَبِطة  للحالَة، لإلشارةِ  ح أحياناً في القَواِعد، كبَديل  ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ( 0)

 رة.لم والُمتأَث  ل والُمستَ بَعناِصر المادة، مثل العامِ 

participial construction: avahiya beşdarî . البِناُء التَشاركي 

 كة أن تعملَ شارِ عادي غير َمْحدود، يُْمِكن للبِناءات المُ  بمعنى جزء صغير(. تَْعبيرٌ  particula)التينية  

أو أُنموَذجيَّة أو َسببيَّة، باإلضافة إلى الس مات، ويُْمِكن إعادة صياغتها  َزَمنيَّة   دَّاللي كُمكِمالت   بَشكل  

 بواسطة الِعباَرات الثَّانِويَّة الُمقابِلة لها.

participle: kirde an breser(beşdarî) . )اِْسُم الفاِعل أو الَمْفعول بِه)الُمشاَركة 

ك(. فَة، كما هي الحال في )ضاحِ ة من الفِْعل وتُْستَْخدم كصِ تَقَ ُمشْ  إلى َكلِمة   يُشيرُ ٌح نَْحِويٌّ تَقليديٌّ ُمْصطَلَ 

 فَة. من الفِْعل والصِ  هذه الَكلِمة في َخصائِص كلٍّ  تشتركُ 

particle: amraze .  َداةأ  

ْرفيَّة التي ال تُمثّل كياناً ُمْستَقاِلً، ألنَّ  أحياناً، فهي ضة معانيها ضعيفة وغامِ  ُمْعظَُم الفِئات النَْحِويّة والصَّ

معانيها الوضوح والقوة، من مثل: أََدوات العطف، أََدوات النفي،  بالَكالم لمنحِ  تحتاج إلى أن ترتبطَ 

 أََدوات ااِلْستِْفهام ....

particle phonology: dengnasiya amrazan. ِعلُم أَْصوات األََدوات 
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وتيَّة. على َسبيِل الِمثاِل، في  اِخليَّةِ البنيِة الد على تَْحليلِ  زُ ْصوات يرك  ِعْلم األَ في  نهجٌ  للقطاعات الصَّ

شابهاً للمناهج الُمْستَْخدمة في علم أَْصوات التبعيَّة، على الرغم من منهجاً مُ  الصوائت، ينتهجُ  تَْحليلِ 

لصوائت وانخفاضها، من مثل ُمعالَجة اِْرتِفاع ا ،ااِلْختاِلفات بينهما، يَشمُل عدداً من اإِلْجراءات

 ْنفتاح .. . واإلغالق واأل

partitive: parçekirinî .  َّْجزيئيالت  

إلى ُجْزء أو كميَّة، مثل القطعة  في قَواِعد اللَُغة والدَّالالت لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ مورفولوجيَّة  لحالَة   حٌ ُمْصطَلَ 

في الَمْعنى، تحدث مع أي  اً ة جد"( هي عامَّ partitivesزئيَّة )"واألونصة والَشريط. بَْعض األَْشكال الجُ 

ُمْفَرد.  يعلى ُعْنُصر  ُمْعَجم )على َسبيِل الِمثاِل، بَْعض(؛ وقد يَقتصرُ  اً ريبقُصر  ُمْعَجمي قابل للقياِس تَ ُعنْ 

 أيضاً عدداً من المعاني والوظائف األخرى. ويُْمِكن أن يأخذَ 

pasigraphy : pasigrafî  . يتابكِ  نِظامٌ  باسيغرافيا .  

 ة.العامَّ  الرموزِ  اِْستِخدامَ  في الِكتابَة يعتمدُ  ظامٌ نِ 

passive voice : nenasî(nedîdar) . الَمبني للَمْجهول 

، يكون الهََدُف النَْحِوّي فعل   أو صيغةِ  إلى ُجْملَة   يُشيرُ النَْحِوّي للَصوت،  في التَْحليلِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   

 ف"، وليس الفاِعل. م أو "الُمستَهدَ هو الُمستلِ 

past anterior: boriya berê .  ِقالماضي الساب  

ماض . في اللَُغة الفرنسيَّة، على َسبيِل  للتَْعبير عن إتمام فعل   اللُغاتِ  في بَْعضِ  يُْستَْخدمُ في القَواِعد، 

 الِمثاِل، يُستعَمل في السَّْرد الماضي .

past historic: boriya dîrokî .  التَاِريخيالماضي  

ر من الفِْعل، تْستَْخدم في بَْعضِ  في القَواِعد النَْحِويّة، صيغةُ   إلى إِْجراء   اللُغات لإلشارةِ  الفِْعل الُمتَأَخ 

صف السَّْردي في من الوَ  ل. في اللَُغة الفرنسيَّة، على َسبيِل الِمثاِل، يُستخدم باللَُغة الَمْكتوبة كُجْزء  كتمِ مُ 

 Hier ،Marie se leva et sortitة الُمنَجزة: بالغ عن األحداث الماضيك في اإلالماضي وكذل

 "باألمس، نهضت ماري وخرجت".

past perfect: dema borîya temam(tewaw) .  َّامالماضي الت  

ها قت ليلى هََدفَ ما من الماضي )حقَّ  النِهايَة لحدث   الماضي التام إلى نقطةِ  يُشيرُ ااِلْستِخدامات  في بَْعضِ 

 في النِهايَة(. 
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past tense: dema borî . الَزَمُن الماضي 

 كتمل الحدث أم ال، وسواء أكان الَمْرِجعُ اْعل قَْبَل لحظة الَكالم، سواء الفِ  إلى وقتِ  يُشيرُ في القَواِعد، 

، وهناك الماضي )التام(، والماضي الناقص، والماضي البَسيط، والماضي القريب اً أم بعيد اً حديث

 والماضي البعيد...

path: şop . َمسار 

واحد  ك باِت جاه  نقطعة تتَحرَّ قد غير المُ والعُ  من الفروعِ  إلى ِسْلِسلَة   يُشيرُ في القَواِعد النَْحِويّة  حٌ ُمْصطَلَ   

ْحليل النَْحِوّي من التَّ  اللَغِويّين كُجْزء   بَْعضُ ح ُمْصطَلَ يَْستَْخدم هذا الانطالقاً من أعلى ُمَخطَّط الَشَجرة. 

من َمْصَدر إلى هََدف، على َسبيِل الِمثاِل. عمر يسير على طول  اً مسار يأخذ الكيانُ  َحيثُ لُجْملَة: 

 "الطَريق".

pathology of language: nexoşzanîya ziman   ْراُض الَكالم .أم  

طبيعيَّة تجعله يختلف عن َكالم  إنتاج الَكالم بصورة   هناك إعاقة تمنعُ  يُقصد بأمراض الَكالم أن تكونَ 

 والُمْستَِمع.  ُمتََكل ممن ال ب َحرجاً للكل  َسب  اآلخرين، مما يُ 

patient: gertivan(têgirt/bihîzer) .   ُمتَلَق 

 يُشيرُ النَْحِوّي لُجْملَة:  من التَْحليلِ  ين كُجْزء  اللَغِوي ح يَْستَْخدمه بَْعضُ ُمْصطَلَ معاناة(.  patiens)التينية  

ستخدم الُمرَسل والُمرَسل ا. الكتابَ  الفتاةُ  ما، على َسبيِل الِمثاِل، قرأتْ  إلى الكيان الذي يتأَثَر بفعل  

 إليه)الُمتَلقي(.

ل، ر بعمل الفِْعل، على النقيض من العامِ وضوعيَّة( للَعناِصر التي تتأَثَّ الدَّاللي )الَعالقَة المَ  الدورُ  

وضع عالمة على  في اللُغات ااِلْسميَّة مثل اللَُغة اإلنجليزيَّة، عادة ما يتم  ي الفِْعل. الذي هو مؤدّ 

 الَمريض باعتباره الكائن الُمباِشر.

patois: devoke . zarave . şêwezar .  ٌعاِميَّة لَهجة  

ما يستخدم بشكل فضفاض كمكافئ للغة اً غالب ،ةة خاصَّ على لهجة محليّ  كلمة مجهولة األصل تدل  

أو  من راقيَّة   )ُجْغرافيّة(، أو طبقيَّةٌ أو ريفيَّةٌ  أو مناطقيَّةٌ  إقليميَّةٌ  لَهجاتٌ  تكونُ  قدو .العامية

 اِْجتِماعيَّة(.)َشعبيَّة  

pattern: mînak . sermeşq  .  ْموَذجأُن  
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وتيَّات، ويُْمِكن  حُ ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ الَمْعنى العام "التَْرتيب المنهجي للوحدات"،  في اللَغِويَّات والصَّ

ياقات. في  إضافة بَْعض اآلثار النَظريَّة في بَْعضِ  لإلشارة  حُ ُمْصطَلَ ْستَْخدم هذا الاُ ْصوات  ِعْلم األَ الس 

وت. ظامِ تها في نِ التي يُْمِكن إثبا من التَْرتيباتِ  تَْرتيب   إلى أيّ   الصَّ

وتّي يجب أن يكونَ  د أن النََمطَ عتقَ من المُ  ق النََمط في تطابُ  إظهارَ  ، وأنَّ اً قتناسِ ومُ  اً منتظمِ  الصَّ

 إلى الثغرةِ  ب في األُنموَذج" لإلشارةِ قُ ما تُْستَْخدم ِعباَرة "الفجوة / الثُ  اً مة مرغوبة. غالبهو سِ  التَْحليلِ 

كة غير الَمْكتوبة لحروف الُمتََحر  ، كما هو الحال عندما تكون ِسْلِسلَة من االتَْحليلِ  تناسقَ  التي تُفسدُ 

 حالَة واحدة. ستديرة باِْستِثناءِ على ِسْلِسلَة ُمقابِلة من الصوائت المُ  تَْحتَوي

 التقليد.  يستحقُ أنّه كونه  ىينطوي عل، نموذج أو تصميم أو خطةأ في األدب هو

pattern practice: bikaranîna nimûnayî )mînak)(kirdeyî) .  ُنََمطُممارسة  

 معيَّة، عندما يكون هناك نصٌّ السَّ  اللَُغة األجنبيَّة، والسيما في الطَريقةِ  في تَْعليمِ  حُ ُمْصطَلَ ذا اله يُستخَدمُ 

من  هذا النَْوعَ  عتقد أنَّ أو َعناِصر نَْحِويّة أخرى. يُ  ُجْملَة( يمكن تغييره بإدخال َكلِمات   قصير )عادة

 ُمتجاورة. عادات   ي إلى تطويرِ ؤدّ تعتمد على التَقليد والقياس، تي تالتمرينات اللَغِويَّة، ال

paucalis: kêmane. hindik . قَليل 

، في اللَُغة من ذلكمن األشياء،  صغير   إلى عدد   لإلشارةِ  فَْرعيَّةٌ  فِئة(. قَليلبمعنى  pauci)التينية  

 دليل وغيرها. حقير والتَّ صغير والتَّ ة، وعلى التَ قَليل التصغير للدَّاللة على كميَّات   العربيَّة تُستخدم صيغةُ 

pause: raweste . )َسْكتة)َوْقفَة  

وتيَّات وُمْصطَلَ يُطبَّق الَمْعنى العام لهذا ال لَُغة النَّْفسي، إذ يتم  إِْجراء محاولة  ِعْلم الح في اللِسانيَّات والصَّ

إلعطاِء َوصف  دقيق  ألَْنواعِ الظواِهر الَوسيطة وتَْوزيعها واِْستخالص اِْستِْنتاجات  ُمتعل قة بَوظيفتها في 

ةالَكالم.   تَْمييز بين فترات التَّوق ف المؤقَّتة والمرات الُمْمتَلِئة . ثَمَّ

اللَغِويَِّة بين وحدات  لَُغِويّة  ُمتتاليَّة  مثل األَْصوات  َعمليَّةقصيٌر للانقطاٌع في الصوتيَّات هو 

 والَمقاِطع والمورفيمات والَكلِمات والِعباَرات والُجَمل. 

إشارة إلى  ثَمَّةفي الرواية النثرية نوع من االستراحة التي تسمح للقارئ بالتأمل. في الدراما، 

د طوله. استخدم بعض المسرحيين المعاصرين )مثل ال يحدَّ  اً بغال -أنه يجب أن يكون هناك صمت 

لمبدأ ا ستغاللالجان جاك برنارد ومونثرالنت وصمويل بيكيت وهارولد بينتر( فترة توقف كبيرة: 

 .قد يكون بنفس أهمية ما يقولونه ،الدرامي الذي ال يقوله الناس

paycheck sentence: hevoka drav e . ُجْملَةُ راتب 
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يحتوي على  السلفَ  د ال يتشابه مع سابِقه، ألنَّ ؤيّ مُ  على أُنموَذج   تَْحتَوي ِعباَرةٌ هي دَّاللة، ِعْلم الفي 

 د. ُمَوحَّ  أُنموَذج  

peace linguistics: zimannasiya aşîtî . لَّسانيَّاتُ  السَّالم 

ين، عينيَّات بين العديد من اللَغِويسالرأي الذي ظهر خالل التِ  مناخَ  يَعْكسُ  حٌ ُمْصطَلَ في اللِسانيَّات، هو 

السالم وحقوق اإلنسان على  لتعزيزِ  ْطبيقات اللَغِويَّة وسيلةً عتبرت الَمباِدئ واألساليب والنتائج والتَّ اُ 

د اللَغِوّي، على الُمْستوى الدولي، التَّنَوّ  على قيمةِ  د هذا النهجُ الُمْستوى العالمي. يؤك   ع اللَغِوّي والتََعد 

 ين األفراد وُمْجتََمعات الَكالم.ُمتََكل مال د الحاجة على تعزيز المواقِف اللَغِويَّة التي تحترم كرامةَ يؤك  

peak: serî . lûtke . )ْرَوة)قِمَّة   ذ 

وتيَّات، ِعْلم الفي  ظريَّة الَشبَكة، القمم  ُمْستوى مرتفع من البروز. في نَ  ح لوصفِ ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ صَّ

 يقاع. اإل بروزُ هي 

pedagogical grammar: rêzimana perwerdê . القَواِعُد التَّربويَّة 

هذه الُكتيبات  زُ سي قَواِعد اللَُغة في منهج  تَربوي. تتميّ أو لمدر   ٌب لَُغِوّي للطالبِ درسٌي أو ُكتيّ كتاٌب مَ 

تَْوضيحيَّة  مصحوبة بُمالَحظات   تَْوضيحي، تكونُ  ُمَخطَّط   باِْختيار َعناِصر قَواِعد ُمَحّددة تُقدَّم في َشكل  

 واِْستِخدامها. النَْحِويّةِ  عن األَْشكالِ 

pejorative: pîs . helweşanewe . rûxan . تَْحقير . اِْنِحطاط  

سلبيَّة: يُْمِكن الالت اللَغِويَّة التي تَْستَحِضر دَ  فَة الدَّالليَّة للِعباَراتِ يء(. الصِ بمعنى سَ  peior)التينية  

نات الَمْعنى الزائفة هذه من خالل تَْشكيالت   فيليين على ة )من مثل إطالق تسمية الطُ َجديد إنشاء ُمَكو 

، كانت "سيدةكلمة "التغيير الَمْعنى، )على َسبيِل الِمثاِل  "المهاجرين غير الشرعيين"(، أو عن طَريقِ 

 . بحت تُطلق على كل  امرأة بالغة، سواء أكانت نبيلة أم ال، ثمَّ أصنبيلة"السيدة ال"تُطلق في األصل على

penthouse principle: prensîbê penthous . َمْبدأ البنتهاوس 

"الذهاب إلى الطابق العلوي أكثر من  على النَظريَّة القائلة بأنَّ  ( بِناءً 2683نَْحِوّي صاغه روس ) َمْبدأٌ 

تحدث في الفقرات الرئيسيَّة  نَْحِويّةٌ  هناك عمليَّاتٌ  يُْمِكن أن يكونَ ه الطابق السفلي." يَنص  على أنَّ 

 ، ولكن ال شيء يَْحُدث في المرؤوس.فحسب )تَْحويل الجذر(

penultimate: beriya dawî . الَمْقطَع قَْبَل األخير 

 ة إلى آخر َمْقطَع من َكلِمة واحدة.الثاني
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percentage symbol(%):nîşana sedîtîyê)sedyekîyê)% . َرْمُز الن ْسبِة المئويَّة 

 النَْغمات الُحدوديَّة، فهو رمزٌ  ، في تَْحليلِ intonationalْصوات ِعْلم األَ  طُُرقِ  في بَْعضِ  ( يُستخدمُ 2)

 ٪(.H ،٪Lلَْفظي، من مرتفع وُمْنَخفِض ) ة َمْقطَع  ترتبط بحافّ  يدل  على أن نَْغمةً 

إلى التباين في القبول بَسبب اللهجة أو  لإلشارةِ  اً أحيان مزُ الرَ  يُْستَْخدمُ لَُغة ااِلْجتِماعي، ِعْلم ال( في 0)

 الهويَّة.

perception: têgihiştin . إدراك 

وتيَّات، ِعْلم الاإلدخال الَمْنطُوق أو الَمْكتوب. في  شفرةِ  فك   َعمليَّةإلى  يُشيرُ لَُغة النَّْفسي، ِعْلم الفي  صَّ

وتيَّة للَكالم، وكذلك معرفتهم الخاّصة لالُمْستَِمعون  مراعاةاإلدراكيَّة  َعمليَّةال بُ تتطلَ  إلشارات الصَّ

وتيَّة للغتهم، من أ غالباً و ح باإلنتاج.ُمْصطَلَ ُمقاَرنة هذا ال تم  تجل تَْفسير ما يسمعونه. عادة ما لألَْنماط الصَّ

 َمفاهيميَّة )َمدفوعة بالَمْعِرفة(. ة على البيانات( بعمليَّات  )المعتُمدعمليَّات اإلدراكيَّة ُمقاَرنة ال تم  تما 

perception theory: dîmaneya têgihiştinê . نَظريَّةُ اإلدراك 

 الَكالم وظروفها. إدراكِ  لعمليَّاتِ  َصوتيَّةٌ  ِدراسة

perceptual dialectology: devokzaniya têgihiştinê . اإلْدراكيلهجِة ِعْلم ال  

ثين في فَ  لهجات اإلدراكي طَريقةَ ِعْلم ال يَْدُرسُ  هم اللهجات، وَخصائِص اللهجات الفرديَّة، من قِبَل الُمتََحد 

اللَغِويَّة الَحقيقيَّة والخياليَّة، والصور النََمطيَّة للثقافة الَشعبيَّة، واالستراتيجيَّات  ُمْجتََمع الَكالم. ااِلْختاِلفاتُ 

 الهويَّة . تَْحديدالَمحليَّة ل

ة بين اللهجات الُجْغرافيّة الُمَحّددة وفقاً للمناطق واألقاليم والُمدن واألرياف، وغيرها،  تَْمييز   ثَمَّ

الثقافة وُمْستوى  َحيثُ ، من sociallectالُمْرتَبِطة بالطبقات ااِلْجتِماعيَّة وبين اللهجات ااِلْجتِماعيَّة 

 الرقي، والعمر والِجْنس...

percolate: parzûn . )فلترة)ترشيح 

ْرفيَّة النَْحِويّة  رُ التي تعب   X-barٌح من نَظريَّة ُمْصطَلَ (. percolare )التينية  عن الس مات الصَّ

morphosyntactic  أو الدَّالليَّة مع الس مات الُمقابِلة لرأسهاlexical . 

percolation: parzûnkirin . التََّرش ح 

ه. أصبحت تُْستَْخدم وبالبِناء كل   البِناءِ  فيها خاّصيَّة ُمْرتَبِطة برأسِ  رُ تتوفّ  َعمليَّةالنَْحِويّة، هي  في القَواِعدِ 

ل التَّْوليدي لتَْحليِل الَكلِمات من خالل الرؤوس. على َسبيِل الِمثاِل، في َكلِمة مثل في التَشك   اً أساس
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)وليس  ااِلْسم" للَكلِمة ككلّ noun ة "الصرفيّ  فِئة"الخير"، فإن "الالصقة" هي التي تعطي خاصيّة ال

ه إلى العنوان على أنَّ  فَة(. لذلك يجب أن يُنظرَ عن صِ  رُ ر األساسي اآلخر "خير" الذي يعب  الُعْنصُ 

، يشبه إلى َكلِمة ككلّ  فِئةهذه ال لَ ْسم. ونَتيجة لذلك، يجب أن تتَحوَّ االِ  فِئةتعيينه إلى  الرأس، وأن يتمَّ 

 الطَريقة التي يمنح بها ااِلْسم الرئيسي في ِعباَرة ما حالَة الِعباَرة في الُجْملَة بأكملها . 

pergame: pergame. 

رف الميالدي دار نقاٌش بين أْتباع "القياسيين" وخصومهم من أنصار "العُ  األولِ  رنِ في القَ 

ة التي ُمْختَلَفالتي تأَثَرت بااِلْستِثناءات ال األخيرةَ  " هذه النزعةَ pergame" ل َمْدَرَسةُ وااِلْستِْعمال". وتمث  

حقيقيَّة، وال يسودها سوى  ثابِتة  ال تخضع لقَواِعد  اللَُغةَ  اللَُغة، فأّكدت أنَّ  أَْجزاءِ  عِ د في جميشاهَ تُ 

ةااِلْستِْعمال. وفي رأي القياسيين  د، وقد رّد عليهم أولئك توافُ  ثَمَّ ق بين عالمة الجمع مثالً وفكرة التََعد 

 التَْقسيمَ  الجمع على الُمْفَرد، كما أنَّ  ه قد يدل  د في اللَُغة من شذوذ، بأنَّ شاهَ الذين يدخلون في حسابهم ما يُ 

الِجْنس في الواقِع الطبيعي، واِْستِْنتجوا  ق التَْقسيم على أساسِ وُمحايد، ال يطابِ  ث  وُمؤنّ  النَْحِوّي إلى ُمذكر  

 ق الزم بين اللَُغة والواقِع.ه ليس هناك تطابُ من ذلك أنَّ 

perfect: temam (tewaw) . امتَّ ال  

َزَمني أو َدوري. هناك  ينَْوع باين  إلى تَ  يُشيرُ الفِْعل،  النَْحِوّي ألَْشكالِ  صفِ في الوَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ام، ام مع غير التَّ ام في اإلنكليزيَّة مثالً. يتناقض التَّ ام، والُمْستَقِْبَل التَّ ام، والحاضر التَّ الفِْعل الماضي التَّ 

ْرف والنحوالد هَْيَكلال َحيثُ من  ام من الُمساِعد يتكّون التَّ  . في اللَُغة اإلنجليزيَّة،اِخلي للَُغة من الصَّ

ه يمتد  إلى الحاضر )إما كان قد بدأ في الماضي، لكنَّ  إلى إِْجراء   يُشيرُ الفِْعل الرئيسي في الماضي وو

. أو نَتيجة (قدَّمُت عشَر محاضرات  هذا الشهر). (اتيعشُت هنا طوال حي)رة(: ُمْستَِمرة أو ُمتكر   َعمليَّةك

جتاَزْت للتو امتحانها )وهي تنتظر اآلن النتائج(. في اللَُغة اإلنجليزيَّة لة بالحاضر: لقد الها صِ 

 ام.األمريكيَّة، هناك ميل اِلْستِخدام الماضي البَسيط بََدالً من الحاضر التَّ 

performance: çalakî (birêvebirin) . أداء 

على َمْفهوم  الَملموس. يعتمد األداءُ ث اللَغِوّي الفردي دَ اللة على الحَ ٌح وضعه تشومسكي للدَ ُمْصطَلَ ( 2) 

ح "األداء" مع ُمْصطَلَ ل اللَُغة. يتداخَ  الُمْستَِمع المثالي حول انتظامِ كَمْعِرفة بديهيَّة للُمتََحد ث/الكفاءة 

 ح دي سوسير .ُمْصطَلَ 

يُنظر إليها  إلى لَُغة   لإلشارةِ في القَواِعد النَْحِويّة،  السيمافي النَظريَّة اللَغِويَّة، و يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0)

ة َمْجموعفي  دة التي ينتجها الناطقون األصليون، كما هي َمْوجودةٌ الُمَحدَّ  من األلفاظِ  ةٌ َمْجموعها على أنَّ 

األداء على  َكلِماتُ  تَْحتَويَمْفهوَم اللَُغة المثاليَّة المعروف بالكفاءة. س ناقَضيالنُصوص. بهذا الَمْعنى، 

دة، مثل التردَّ  َعالقَة لها بن ظامِ مات ال سِ  لة، الناتجة عن ل غير الُمكتمِ دات والهياكِ القَواِعد الُمَجرَّ
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ة )مثل هفوات الذاكرة(، أو من القيود البيولوجيَّة )مثل الوقفات ُمْختَلَفالصعوبات النَّْفسيَّة وااِلْجتِماعيَّة ال

 في أثناء التَّنفس(.

وتيَّات، يتدَّرُب الممارسون فيها على التَّ ( تقنيَّةٌ تُْستَْخدم في 3)  وتيَّة حك  الصَّ م باِْستِخدام أعضائهم الصَّ

من أَْصوات الَكالم البشري. تُعرُف التقنيَّة الُمترابِطة لتَْمييز  كاملة   ة  َمْجموعنوا من إنتاج حتى يتمكَّ 

 األَْصوات باِْسم تَْدريِب األذن.

performative: çalakî(birêvebirinî) .  األدائي 

(، وال سيما فكرته عن الكالم 2692–2622ج. ل. أوستن ) اللغوي ٌح اْستَْخدمه الفيلسوفُ ُمْصطَلَ 

 الذي الفعل بلغة ينفَّذ الكالم من نوعٌ  فهوعه.فحسب بل يشرّ اً األدائي، أي فعل الكالم الذي ال يصف شيئ

 .األمور بعض وصف من بدالً  ،(بالقدوم أعدك المثال، سبيل على) إليه يُشيرُ 

 performative analysis: şîkirîya çalakyanî . التَْحليُل األدائي 

القَواِعد التَْحويليَّة.  ارة في إطارِ القوى الضَّ  ( لوصفِ 2697هذه الفرضيَّة "روس" في عام ) فُِرَضت

َمل من بنية َعميقة جميع الجُ  اِْستِْنباطَ ريريَّة، حاول "روس" ظات النَْحِويّة للُجَمل التَّقالُمالحَ  على أساسِ 

َمصفوفة، ستُْحَذف الُجْملَة األدائيَّة، إذا لزم األمر ذلك، عن طَريق  ُجْملَة أداء واحدة كُجْملَة   َدة لهاَوحَّ مُ 

 قَواِعد الَحْذف في ااِلْشتِقاق الالحق للُجْملَة الُمْطلَقَة. 

performative antinomy: dijberiya çalakyanî . تَنَاقٌض أدائي 

ل في حا ةٌ َصحيحمثالً الِعباَرة الخاطئة، هي  .الكذب للخصوصيَّة الدَّالليَّة في بيانِ  هي نظريَّاٌت حسيَّةٌ 

 طلب مثل عدم االمتثال لهذا الطلب في حالَة عدم إطاعته فقط. يُقبَلُ لة، كانت خاطئة فقط. بطَريقة ُمماثِ 

performative utterance: gotina çalakyanî . الَكالُم األدائي 

في المرحلة األولى من نظريته لإلشارِة إلى  J.L.Austinأوستن الفيلسوف اللغوي  طّورهٌح ُمْصطَلَ 

لوصف أفعال الكالم التنفيذية  استخدمه األلفاظ التي تُْنْطق في الظروِف الُمالَءَمة َوفق إِْجراءات  ُمَعيّنة.

لة. المواقع ة المتأص  نة من الفاعليّ التصريحات التي تمتلك درجة معيّ ة، وبعبارة أخرى، ُمْختَلَفال

نة، مثل اإلقناع، أو ظروف معيّ  التصريحية البسيطة ليست أداًء بطبيعتها، ولكنها تصبح كذلك في ظل  

 .األعراف االحتفالية مثل طقوس الزواج 

performative verb: lêkerê çalakyanî . الفِْعُل األدائي 

ْستُْخِدمت في األلفاظ التي اُ الِمثاِل الوعد، األوامر ...(، )على َسبيِل  اً اً وعمليَّ األلفاظ علميَّ  ُمَحّددةٌ  فِئة

ر مثل مؤث   هذه األفعال عن األفعال التي ال يُْمِكن اِْستِخدامها بَشكل   ختلفُ تعن تنفيذ الفِْعل الُمَعيّن.  رُ تعب  

وت ديمقراطيَّ )أقنعك هن أفعال اإلقناع واالستفزاز ها تحت ف ردوُد الفِْعل ُجْزئيَّاً بأنَّ (، وتُوصَ اً ا أن تص 
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 على اإلساءات، هي أفعالٌ  الحماسيَّة، أي األفعال التي تدل   األفعالِ  كل   ل إليه. ليسرسَ سيطرة المُ 

ُل فعالً لكنَّ  اً تهديد التهديدُ  لُ يَّة. على َسبيِل الِمثاِل، يَشك  مؤد   ه ال . هذا التَْمييز يدعم حقيقة أنَّ اً أدائيَّ  ه ال يَُشك 

 يُْمِكن اِْستِخدام إال األفعال األدائيَّة. أنا هنا أعدك بأن ... ،  أؤكد لك ذلك ...

period: demek. serdemek . )فَْتَرة)ُمدَّة 

وت،  ٌح ُمْشتَقٌ ُمْصطَلَ  َضغِط موجة   َغي رِ في تَ  الذي تستغرقه دورة إلى الوقتِ  يُشيرُ من فيزياِء الصَّ

د. األَْشكاُل التَّ  رتفعواَوْحَدة َزَمنيَّة ُمَعيّنة،  دتازدا أقصر، ما كانت الفَْتَرةُ َصوتيَّة  لتِْكرار نفسها. كلَّ  رد 

 من االهتزازات هي موجاٌت دَّوريَّة.  اً رتكر  الَموجيَّة التي تُظهر نََمطاً مُ 

periodicity: demdirêjî(xulekî) . )َدوريَّة )ُمْنتَِظمة 

 ْصوات المتريَّة لتِْكرار َعناِصَر في َشبَكة  متريَّة. ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

peripheral: hawirdorî . )ُمحيطي)هامشي 

 . تَْمثيلأو ضمن ال هَْيَكلش )محيط( الدات أو العمليَّات التي تعمُل على هامِ حْ إلى الوَ  يُشيرُ ( 2) 

أحد الَمفاهيم األساسيَّة الُمْستَْخدمة في تَْحليل  تَْحديدل حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ( في قَواِعد الدَّور والَمْرِجع، 0)

 ة من َعناِصر االلتحام ااِلْختياريَّة.َمْجموعالطَبَقَة الُمحيطيَّة على  تَْحتَوي. األساسيّ  عكسهبنية البند؛ 

periphrasis: dabeşkerîya du . )تَْوريَّة)إطناب 

في الوصف النَْحِوّي لإلشارِة إلى اِْستِخدام  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (. بمعنى "دّوار"  periphrasisإغريقية )

اِْستِْبدال الَكلِمة إلى يتم  فيها َكلِمات  ُمنفَِصلة بََدالً من االنعكاسات، للتَْعبير عن نفس الَعالقَة النَْحِويّة. 

التباين اللَغِوّي أو التَْوضيح أو التَْفسير، على َسبيِل الِمثاِل، )برلين  لغرضِ  اً ُمَوسَّع وأكثر تلّون تَْعبير  

 مة(.كانت مدينة ُمقسَّ 

 كلمات عّدة خالل من ما شيء إلى عند التحّدث أو الكتابة، لإلشارة ةٌ دائريَّ  هو طريقةٌ  في األدبِ 

 في يُستحَدم غالباً ما االلتفاف،  أيضاً باسم يُعرف. واحدة عبارة أو كلمة في مباشرة تسميته من بدالً 

. قد يأتي هذا األسلوب من  الشعر ه أكبر فيتَأثير ولكن ،''"مات بدالً من "وفاة" مثل الملّطفة العبارات

من أجل  كما اُستخِدملتفكير البطيء، انتيجة  وقد يكون. ، أو للتحقيرب"أدّ تمفرط "الالحترام الا باب

برز هذا األسلوب في اآلداب الفرنسية في القرن السابع في تصوير الشخصية.  والسيماالهزلي،  يرتَأثال

السياسيين  عند استخدم هذا النوع من اللفظ. في القرن الثامن عشرعشر، وفي األدب اإلنكليزي 

 حامين.والمسؤولين والبيروقراطيين والمُ 

periphrastic verb forms: şêweyên lêkerê nîşanî . أَْشكاُل الفِْعل التَْلميحيَّة 
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 ها تشملُ صارم، لكنَّ  ْرفيَّة بَشكل  من أفعال  ليست صَ  إلى أَْشكال   يُشيرُ ٌح من قَواِعد اللَُغة الالتينيَّة ُمْصطَلَ 

 ة إضافيَّة" ."أفعاالً ُمساِعدَ 

perispomenon: perispomenon .  

 اً اً صعوديَّ يَّة، يُفترض أنها تَعْكس تَْجسيدتَْشفير(. في اللَُغة اليونانيَّة، َكلِمة  perispōménos)إغريقية  

وتّي األخير .  على الَمْقطَع الصَّ

perlocution: biaxivin . تَكلّم 

بمعنى عبر+كالم(. في نَظريَّة الفِْعل الَكالمي، هو جانب من أفعال الَكالم   per+ loqui)إغريقية  

 في نُْطقه. ُمتََكل ماِت الَسببيَّة التي يُْحُدثها التَأثيرُن اليتضمَّ 

perlocutionary: axiftinerî . كالمي 

ق الَكالم الذي طإجراؤه عن طَريق نُ  ح في نَظريَّة الَكالم لإلشارة إلى الفِْعل الذي يتم  ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ 

في الُمْستَِمع أو السلوك أو المشاعر و ما إلى ذلك. من أمثلته: تَرهيب،  تَأثيرينطوي في جوهره على 

الَمقصود والمؤث ر الفِْعلي لَكلِمة ما )على َسبيِل الِمثاِل، قد ينوي  تَأثيرإهانة ، إقناع. يُْمِكن التَْمييز بين ال

(. تختلف أعمال Zلقيام بـ ل X، ولكن بََدالً من ذلك ينجح في إقناع Yللقيام بـ  Xالُمتََحد ث إقناع 

د قول، أو نُ  بيرلوكشن عن األفعال التَحفيزيَّة ة(، وكذلك ق َكلِمات بالَمْعنى والَمْرِجعيّ ط)التي هي ُمَجرَّ

ها على الُمْستَِمع(، وقد توجد َكلِمة تَأثيربدون اإلشارة الجوهريَّة ل تُحدَّدعن األفعال الخاطئة )التي 

 هذه األعمال.ث جميع أَْنواع حدِ واحدة تُ 

permutation: berdêl(guhertin) . تَْبديل 

 الطُُرق، تنقسم هذه الفكرةُ  التَْرتيب. في بَْعضِ  أو إعادةُ  ( البديُل هو الَحركةُ 2( . permutare)التينية  

القَواِعد نات في إطار ال. هناك إعادة تَْرتيب الُمَكوّ إلى عمليَّات أكثر أساسيَّة في التَْقسيم وااِلْستِْبد

من خاللها وضع  من خطوتين )إِْجراءات تشغيليَّة( يتم   رسميَّة   َعمليَّة التَْحويليَّة التَّْوليديَّة، بإِْجراءِ 

 ُعْنُصر  في َمْوِضع آخر عن طَريق ااِلْستِْبدال، ثم يُْحَذف في َمْوِضعه األصلي.

ياَغة الخَ 0 خصيص ة، إلعادة تنظيم العمليَّات مثل التَّ طيَّ ( كما يعني البديل تَْرتيب الَكلِمات، والص 

 والتَّْوزيع.

Persian: Farsî . فارسيَّة 

 ضمن الفَْرع الهندي اإليراني لعائلة اللُغات الهنديَّة األوروبيَّة.  الغربيَّة إحدى اللُغات اإليرانيَّة



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
462 
 

لِكتابَة العربيَّة، التي من اة ُمَعدَّلتُكتب األبجديَّةُ الفارسيَّة من اليمين إلى اليسار، وتعد  صيغة 

 رت من األبجديَّة اآلراميَّة. طوّ ت

للَُغة الفارسيَّة الوسطى، التي كانت اللَُغة الدينيَّة واألدبيَّة  ها اِْستِْمرارٌ تَُصنّف اللَُغة الفارسيَّة بأنَّ 

 اإلمبراطوريَّةِ  مة، وهي لَُغةُ الرسميَّة لإلمبراطوريَّة الساسانيَّة، والتي تعد  اِْستِْمراراً للفارسيَّة القدي

 رسميَّة   بَمكانة   الفارسيَّةُ  عاصرة. تتمتع اللَُغةُ شابهة للعديد من اللُغات األوروبيَّة المُ األخمينيَّة. قَواِعدها مُ 

في مناطق أخرى من  مرموقةً  ثقافِيةً  لَُغةً  الفارسيَّةُ  في إيران وأفغانستان وطاجيكستان. كانت اللَُغةُ 

 اإلمبراطوريَّات التي ظهرت في تلك المناِطق.  ُمْختَلَفوآسيا الوسطى وجنوب آسيا من قِبَل غرب آسيا 

ة، شاهنامه للفردوسي، وأعمال الرومي، وُرباعيَّات عمر ة الفارسيّ من أشهر األعمال األدبيّ 

 خيام، وصوفيَّات سعدي الشيرازي ....

person: kes . َشْخص 

 يُميَّز شاركين في الحالَة. عادة ما دد المُ صف النَْحِوّي لإلشارة إلى عَ في الوَ  ْستَْخدمُ تُ  مورفولوجيَّةٌ  فِئةٌ 

واع: نثالثة أ)الضمائر الَشْخصيَّة(. هناك  بها بين األشخاص في الفِْعل و / أو في الضمائر الُمْرتَبِطة

إلى  يُشيرُ الثاني  ، نحن(، النوعُ  تحدثون إلى أنفسهم )مثل أناون أو المُ ُمتََكل مال يُشيرُ  األولُ  النوعُ 

إلى أشخاص  يُشيرُ  الثالثُ  ه إليهم الكالم مباشرة) أنَت ، أنِت، أنتما، أنتم(، النوعُ األشخاص الموجَّ 

وهناك ضمائر  قد يكونون غائبين. آخرين، من حيوانات، أشياء، إلخ. )من مثل: هي، هي، هم، هم(،

لكيَّة واالنعكاسيَّة في اللَُغة األوروبيَّة )نفسه، نفسه، عينهم.. خص مثل الضمائر المُ ز الشَّ ة تميّ خصيّ شَ 

 وما إلى ذلك(. 

person hierarchy: hîgarparêza kesî .  َرمي للَشْخصالتَّسلسُل اله  

لنحو في بَْعض اللُغات. من أمثلة في ا مهمٌ  للفِئات اللَْفظيَّة لألشخاص، هذا الترتيبُ  هرميٌ  تَْرتيبٌ 

صيغاً  : الَشْخص األول، الَدَرَجة الثانيَّة، المرتبة الثالثة... . تتخذ األرقامُ موَذجيرمي األُنْ الهَ التََسْلُسل 

 ة.ة عن صيغ األعداد العاديّ ُمْختَلَفة خاصّ 

personal pronoun: cînavê kesane الشَّْخصي . َضميرال  

ين )أنا، ُمتََكل مال يكون هؤالء األشحاصُ  شخاص، إما أنإلى األ تُشيرُ من الضمائر التي  فَْرعيَّةٌ  ةٌ َمْجموع

خاطبين )أنت، أنتما، أنتم(، أو الغائبين)اآلخر( )هو، هي، هما، هم( . يخضع نحن(، أو يكونون المُ 

 الضمائر في نفسِ  ه ال يُْمِكن اِْستِخدامُ عام أنَّ  اعتقادقة باللَُغة. هناك تعل  ُمَعيّنة مُ  الضمائر لقيود   اِْستِخدامُ 

الضمائر االنعكاسيَّة )على َسبيِل  تُستخَدمُ إليه اإلشارة السابِقة؛ في مثل هذه الحاالت،  تُشيرُ الذي البند 

 (. herself, himselfالِمثاِل  ... 
persuasive: bi bawer . ُمْقنِع 
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رأي واحد، ويعتمد خلي عن بالتَّ  إلى الفِْعل التَّواصلي الذي يقتنع فيه الُمْستَِمعُ  يُشيرُ ح من البالغة ُمْصطَلَ 

 ة السياسيَّة. والدفاع القانوني إلى الد عاي قنع من الِخطاب الجدليالِخطاب المُ  رأياً آخر. يمتد  نِطاقُ 

p-fix: p-pêvekirin . إلصاق -ب   

ض عرِ تَ عي؛ ُدعي بالبادئة والسابِقة. على يسار الُجْزء الَمْقطَ  اِْختياريَّةٌ  ع عالمةٌ الَمقاِطع، تُوضَ  في تَْحليلِ 

 علني بواسطة نقطة. التَْقسيم بين البادئة والنَواة بَشكل   نقطةُ 

pharyngeal: qirrikî . بُْلعومي . َحْلقي 

وتّي لألَْصوات الساِكنة على أساسِ في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (.  phárynx)إغريقية   َمْصَدر  ْصنيف الصَّ

فوق الَحْنَجرة.  قات  لَ في البُْلعوم، في التَْجويف األنبوبي على شكل حَ  إلى َصوت َمصنَْوع   يُشيرُ نُْطقها، 

 .(والخاء الغينمن الحروف الَحْلقيَّة في اللَُغة العربيَّة)الحاء والعين والهمزة و

pharynx: qirrik . بُْلعوم . َحْنجرة 

 وجوف األَْنف. غرفةٌ تقع بين جذر اللِسان والُجْزء الَخلفي من الَحْلق، وبين الَحْنَجرة

phase: dem(qunax) . (الطَْور)الَمرحلة 

ام والكاِمل في ِعباَرات الفِْعل ين لإلشارة إلى التباين بين التَّ ٌح يَْستَْخدمه بَْعُض النَْحِويُمْصطَلَ ( 2)

/ غير  إلى تَْمييز هذه األَْشكال من خالل التباين التدريجي حُ ُمْصطَلَ ف الدُ ما في اإلنجليزيَّة(. يه)والسي

وت. لَزَمنجانب، وكذلك من خالل تباين ا منمي التقد    والصَّ

وتيَّة، المرحلةُ دراس( في ال0)  الَكالم.  لُ أَْشكال الَموجة التي تَشك   من وصفِ  هي ُجْزءٌ  ات الصَّ

في التوازن ينتشر من َزَمن وَمكان معينين إلى أَْزِمنة وأمكنة اخرى. يُْمِكن  "الَموجة" هي اِْضِطرابٌ 

ر بانتظام، الموصوف بالرجوِع بحسِب تكر  النَْوع المُ  طول الَموجي إلى عدد  من َموجاتِ تَْحويل أَْشكال ال

 اتساعها وتواترها ووقتها. 

من البنية التَْركيبيَّة.  ة  ُمْستَقِلّ  ااِلْشتِقاق تعمُل كقطعة   في هي َوْحَدةٌ  الحد  األدنى، المرحلةُ  بَرناَمج( في 3)

د اكتمالها، َمْجموعق العمليَّات النَْحِويّة واالشتقاقيَّة على مراحل كتُطبّ  ، وليس على  أَْجزاء منها، وبُمَجرَّ

وتّي والشَّ تُنقَل إلى الشَّ  عمليَّات أخرى . قي، وبالتالي تصبح غير قابلة للوصول إلى طكل النُ كل الصَّ

 رة.ليَّة الُمبَك  يالدَّورة في القَواِعد التََّحوور فكرة يشبه َمْفهوم الطَّ 

phatic act: çalakîyê axiftinê . فِْعُل الِخطاب 
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الفِْطري  الفِْعل في الَكالم لـ أو.أل.أوستن، يتكّون الفِْعلٌ  ستخِدم في نَظريَّةِ اُ ٌح ُمْصطَلَ (. phátis)إغريقية  

وتّي )= ن ُمَعيّن مع نَْغمة ُمَعيّنة. جنباً إلى في بِناء   َكلِمات   من إنتاجِ  ْطق أَْصوات جنب مع الفِْعل الصَّ

 الَكالم( والفِْعل الَرْخو )= اِْستِخدام الَكلِمات ذات الَمْعنى الُمَعيّن، بَمْعنى إحساس ُمَعيّن وَمْرِجع ُمَعيّن( .

phatic communion: çalakiyê pêwenîdar .  ٌليَّةتَواصُ  فِعل  

، Bronislaw Malinowski ((1884–1942 مالينوسكي األنثروبولوجيا ٌح أدخله عالمُ ُمْصطَلَ 

أفعال ي هظيفة اِْجتِماعيَّة َحْصريَّة، ليَّة تفي بوَ ين، األفعال التواصُ العديُد من اللَغِوي اً واْستَْخدمه الحق

االتحاد"، مثل تعليقات حول صحة المرء، أو ُمالَحظات حول الطَْقس، أو تعمل على تأكيد "روابط 

ات أو األفكار. َمْعلُومصال ااِلْجتِماعي بََدالً من تَباُدل التّ بهََدف الحفاظ على االِ  تافهة. تَْعليقات حول أمور  

 الوظائف اللَغِويَّة.ْحليل اللَغِوّي ااِلْجتِماعي في ذات أهميَّة خاّصة في التَّ  عد  هذه اللَُغةُ تُ 

phenotype: xuyayî . النََمطُ الظَّاِهري 

 مظهر   إلى أيّ  يُشيرُ ،  S.Šaumjanاستخدمه  حٌ ُمْصطَلَ بمعنى الظاِهر(.  phainómenon)إغريقية  

الخطي والتعابير اللَغِويَّة  جريبيَّة. يخضع هذا ااِلْرتِباطُ خاِرجي للَُغة الطبيعيَّة يُْمِكن قياسه بالُمالَحظة التَّ 

لقَواِعد ُمطابَقَة مع النََمط الجيني، والُمْستوى المثالي، والُمْستوى اللَغِوّي العام الذي يكمن وراء جميع 

 األَْنماط الظاِهريَّة.

phi features (ϕ): taybetmendiyên fi (φ) . ائيَّةميزات ف  

إلى الميزات النَّْحِويّة مثل الَشْخص والَعدد والِجْنس  لإلشارةِ نظريّة الربط العاملي في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 والحالَة. 

philology: felolojî . zimanzanîya giştî . فقه اللَُغة 

اللَُغة الُمقاَرن  ُعلماءتَاِريخ اللَُغة، استخدمه  ِدراسةُح التَّقليدي لُمْصطَلَ ال. حب التعلم"( إغريقية بمعنى "(

ر التاريخي التطوَّ  ِدراسةفي المقام األول إلى  يُشيرُ ح ُمْصطَلَ فهذا المنذ أواخر القرن الثامن عشر. 

ية المشتركة بين اللغات عبر الثقافات. في هذا االستخدام هَْيَكلللغات بمرور الوقت أو السمات ال

في القرن التاسع عشر، ارتبط . ة أو المقارنةلتاريخيّ ات اللغويَّ  اً األصلي، يمكن اعتبار فقه اللغة مرادف

بالمنحة األلمانية التي سعت إلى الجمع بين الدراسات الثقافية واللغوية. كانت  اً وثيق اً فقه اللغة ارتباط

ر الوسائل الالزمة الستخراج اللغة نفسها قد توف   الفكرة الكامنة وراء هذه الحركة هي االقتناع بأنَّ 

من أجل "  2740التاريخ والثقافات الوطنية. في بريطانيا، تأسست الجمعية الفلسفية في عام رواسب 

والترابط وتاريخ اللغات". في القرن العشرين، انتقل التركيز من  هَْيَكلوالمعرفة لل ِدراسةتعزيز ال

ظر عن التغيرات اللغوية بمرور الوقت إلى تحليل الخصائص اللغوية والحاالت بغض الن ِدراسة
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 ِدراسةذي يعنى به، وإحالل أسلوب التزامن محله الاستبدال الحاالت التاريخية. في تمييز سوسور، تمَّ 

 اللغة في زمان ومكان محّددين.

philosophical linguistics: zimannasiya felsefî . الل سانيَّاُت الفَْلَسفيَّة 

ر من اللِسانيَّاتُمتَ  فَْرعٌ  الفَْلَسفيَّة  الحالَةَ  اللَُغة وعالقتها بالَمفاهيم الفَْلَسفيَّة، كما تدرسُ  دورَ  تدرسُ ، طَو 

ل الفالسفة، بََدالً من للنظريَّاِت واألساليِب والُمالَحظاِت اللَغِويَّة. عندما تُدَرُس هذه المواضيع من قِبَ 

ح "فَْلَسفي" ُمْصطَلَ فة اللَُغة. عندما يَْستَْخدم حات الفَْلَسفيَّة اللَغِويَّة وفَْلسَ ُمْصطَلَ ين، تُْستَْخَدُم الاللَغِوي

َمجاالت االستفسار اللَغِوّي، عادةً ما يُقصد به التباين "اللَغِوّي"، على َسبيِل  ُمْختَلَفبااِلْشتِراك مع 

التي الالت الفَْلَسفيَّة" الً من القَواِعد الَوصفيَّة(، و"الدَّ الِمثاِل. "القَواِعد الفَْلَسفيَّة" )أي القَواِعد النَظريَّة، بَدَ 

 .حات وصحتهاُمْصطَلَ ائل مثل حقيقة المس تشملُ 

philosophy of language: felsefa zimên . فَْلَسفةُ اللَُغة 

بالتساؤالت حول أصل اللَُغة  في إطار الفَْلَسفة، هناك العديد من المناهج والتوجيهات التي تهتم  

ذ بعين االعتبار ؤخَ َشكالت  ُمتداِخلة يجب أن تُ مُ  ها، من أجل حل  إِْنجازوَخصائِصها وطَريقة أدائها و

ؤال الَمْرَكزي لفَْلَسفة اللَُغة  ْحليالتالتَ  والرؤى النَّْفسيَّة واللَغِويَّة والبيولوجيَّة وااِلْجتِماعيَّة وغيرها. الس 

 أخرى. وَشكل اللَُغة من ناحية   ،ةمن ناحي ْلَسفيَّة والَمْعِرفةبين البصيرة الفَ  رة هو ااِلْرتِباطُ المعاصِ 

phonaesthetics: sipehîzanîya deng .  وتيِعْلم ال َجماِل الصَّ  

وت(.  phone)إغريقية    ِدراسةلَُغة، لإلشارة إلى ِعْلم الأحياناً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى الصَّ

وت،  مز والَخصائِص الجماليَّة للصَّ وتّي الَمنسوب لألَْصواتِ السيما الرَّ األساليب  ِدراسةالفرديَّة. و الصَّ

 ات اإليقاع الموسيقي للِشعر.تَأثيرالُمعب رة ك

phonation: bilêvkirin .  ُقطالن  

وتيَّات لإلشارة إلى أيّ  يُْستَْخدمُ  عامٌ  حٌ ُمْصطَلَ  راً ه ُمْقتَصِ نشاط َصوتّي في الَحْنَجرة ال يكون دورُ  في الصَّ

وتّي تَُشك   ةَ ُمْختَلَفال األَْنواعَ  التَْعبير. إنَّ على  وتيَّة الرئيسيَّة، تهُل النشاطمن االهتزاز الصَّ ف دُ ات الصَّ

وت إلى حسابِ  أَْنواعِ  ِدراسة ضييق. كما س والتَ نفُ ة، مثل َصوت التَّ ُمْختَلَفااِلْحتِماالت الَحْنَجريَّة ال الصَّ

وت أيض ُعلماء بَْعضُ  يضم   وت التي تنبعُ  تَْعديالتِ  ِدراسةتحت هذا العنوان  اً الصَّ من اِْختاِلفات  الصَّ

وتيَّة وسماكتها وتواترها، التي تُ   أَْصوات الَكالم . سهم في تَْشكيلِ طول الِحبال الصَّ

phone: deng . َصْوت 

وتيَّات لإلشارة إلى أْصَغرِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  من خالل تَْجِزئة اللَُغة الَمْنطُوقة  َصوتيَّة   َوْحَدة   صَّ

وتيَّة؛ يشارُ )تواصُ  إلى أصناف   ل َصوتّي أو مادة َصوتيَّة(. الفون هو اإلدراُك الفيزيائي للصيغ الصَّ
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وتيَّة   وتيَّة على ُمْستوى التَْشكيل أو  َوْحَدة   ه أْصَغرُ " الذي يعّرف بأنَّ phonemeمن الفونيم   صَّ صَّ

من  ةٌ َمْجموع"، وقد يدخل تحتها phoneفون " واحد   على َصوت   التَّنظيم األدائي. قد تقوم هذه الَوْحَدةُ 

 ".allophoneطلق عليها ألوفون"األَْصوات أو األَْعضاء، التي يُ 

ِهْرتز  2222والتي تقابل اً، ك ذاتيَّ ِة قياس الحجم الُمْدرَ في الدراسات الصوتيَّة إلى َوْحدَ  يُشيرُ  

وت العادي.  على ِمْقياس الصَّ

phonematic unit: yekîneya fonematîk (dengek) . )َوْحَدةٌ َصواتيَّة)فونماتيكيَّة 

واِمت والصوائت، التي تحدث في تََسْلُسل   الفونماتيَّةُ  ن الوحداتُ تتكوَّ  خطي. على الرغم من  من الصَّ

وت، فإنَّ ُمْصطَلَ تشابه ال ال يمكُن إِْجراء  َحيثُ ان من الناحيَّة الَمفاهيميَّة، ُمْختَلَفحين ُمْصطَلَ ال ح مع الصَّ

وتيَّة، وهو صالحٌ  واحد   ظام  ْحَدة في تَْحليل الَكالم في نِ محاولة مع هذه الوَ  أيّ  في  من االعتراضات الصَّ

ُن في تَْحليل (، وبَْعض الس مات التي ستتضمَّ phoneme)كما هو الحال مع  هَْيَكلأماِكن ال جميعِ 

وت لن تتضمَّ   ْقريب الشفاه(.وتيَّة )على َسبيِل الِمثاِل تَ صَ  َن في تَْحليِل س مات  الصَّ

phoneme: fonîm . dengî . َوْحَدةٌ َصوتيَّة . فونيم 

وت التي يُْمِكن  َوْحَداتِ  ح للدَّاللة على أْصَغرِ ُمْصطَلَ ْستَْخدم المنذ نِهايَة القرن التاسع عشر، اُ  الصَّ

وتّي للَكلِمات، والتي يُْمِكن أن تعملَ تَْقسيمها من خالل ميزة التدفُ   زة لَغِويّاً .ُمِميَّ  كوحدات   ق الصَّ

دة، فينظر في أَْنماط األَْصوات ووحداتها من  ِدراسةبPhoneme يُعنى الفونيم  األَْصوات الُمَجرَّ

ذاتها سموها "الفونيمات". من ذلك )الباء(  والوحداتُ  َغة. وهذه األَْنماطُ دورها وقيمتها في اللُ  َحيثُ 

 َصوت شَّفَوي َمْجهور...

وتيَّة" ال  تَْحديدفي فونيم": تأتي الصعوبة في تَْفسير األساس الذي تقوم عليه هذه الَوْحَدة الصَّ

 من بَْعض تلك ه خليطٌ ؟ أم أنَّ اً نفسيَّ  و؟ أاً َوظيفيَّ  و؟ أاً سمعيَّ  و؟ أاً ْطقيَّ نُ  و؟ أ اً ُعْضويَّ  ه فيما إذا كانأساس

معيَّة وَحركات السَّ  لالنطباعاتِ  النهائيَّةُ  ؟ الفونيم عند دي سوسير هو الحصيلةُ أو من جميعها األسس؟

الفونيم في دات الَمْنطُوقة. إذ نظر دي سوسير إلى حْ معيَّة والوَ السَّ  داتِ حْ ل للوَ تَبادَ المُ  ق وهو األَثَرُ طالنُ 

 ه أْصَغرُ " يعّرف عند الوصفيين بأنَّ phonemeدثاً َمْنطُوقاً أوالً، وَمسموعاً ثانياً. فـ "الفونيم  كونه حَ 

فون  واحد   على َصوت   على ُمْستوى التَْشكيل أو التنظيم األدائي. وقد تقوم هذه الَوْحَدةُ  َصوتيَّة   َوْحَدة  

"phone طلق عليها األَْصوات أو األَْعضاء، التي يُ ة من َمْجموع"، وقد يدخل تحتها

رة داِخل الفونيم. فالفونيم تجاوِ المُ  "، ومعناه َصوت آخر إشارة إلى األَْصواتِ allophoneألوفون"

 ح فونولوجي )تَْشكيلي تنظيمي(.ُمْصطَلَ 

وتّي تَ  التَْحليلِ  ر مناهجُ ثم أخذت تتطَوّ  وتيَّة  دت َمْدَرَسةُ لَغِويّة. إذ حدَّ  َمْدَرَسة   بعاً لكل  الصَّ براغ الصَّ

دة، أو التناقُ الفونيم كحزمة من الس مات الُمِميّ  َمخاِرج أو  َحيثُ )من ضات بين األَْصوات زة الُمَجرَّ



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
467 
 

ْصوات التَّْوليديَّة. وشّدد ِعْلم األَ في  ره فيما بعد ياكوبسون وهاليالذي طوّ  ق(، وهو النهجُ طمصادر النُ 

وتيَّات،  ُعلماء وتّي الخاّص بالصَّ اللَُغة األمريكيون في األربعينيَّات من القرن العشرين على الواقِع الصَّ

 ْوزيع األَْصوات في الَكالم. لتَ  خاصٍّ  التَْحليل، بإيالء اهتمام   وحرصوا على ابتكار إِْجراءاتِ 

phoneme analysis: (şîkirdenewe) analîzên yekîneka dengî . وتيَّة  تَْحليُل الَوْحَدِة الصَّ

ُمَعيّنة.  لَُغِويّة   نَظريَّة   اللَُغة وَخصائِصها وَعالقَاتها وقَواِعدها التكاُمليَّة في إطارِ  َصوتيَّاتِ  تَْحديدل َعمليَّة

انب الَوظيفي للصيغ ( على الجَ N.Trubetzkoy ،R.Jakobsonالت َمْدَرَسة براغ )داخَ تَْستَنُد مُ 

 زة. كَعناِصر لَغِويّة ُمِميَّ وَخصائِصها 

هذا الفونيم في  َمْعنى الفونيم، هو َوظيفةُ  تَْحديداألساسي ل الِمْعيارَ  هذا اِلت جاه أنَّ  يرى أصحابُ 

لب فيظهر في تغيير َصوت الفونيم من الَكلِمة، من خالل إيجاباً. أما السَّ أو إحداث تغيير في الَمْعنى سلباً 

األحرف، كما في كلمتي )قدر، و  رقد(.  ر َمْعنى الَكلِمة، عند تبَديل تَْرتيبِ َغيّ يتَ أحد األمرين أولهما: أن 

هذه األَْصوات  للَكلِمة َمْعنى بَحْذف أحد فونيماتها، كما في َكلِمة )بيت(، )بي(. فَوظيفةُ  هما أال يعودَ وثانيّ 

 –فيداً، أو َمْعنًى ُمغايراً. الفونيم عند الَوظيفيين ي َمْعنًى مُ من البِناء الذي يؤدّ  رئيسٌ  ها ُجْزءٌ تتمثَُّل في أنَّ 

ل لتَباُدل المواقِع مع الفونيمات األخرى. مثل: السين في )سار( تتَباُدل الموقع قابِ  -كما عند البِْنيَِويّين

 نفسه مع الزاي في )زار( والصاد في )صار(.

َمْهموس،  َمْنبور/ غير من أمثلة الثنائيَّات المتعارضة: أَْنفي/ فموي،  شديد / َرْخو،  َمْجهور/ 

 َمْنبور.

دات اللَغِويَّة، وإِْحصاء الُشيوع، وبتَْعريف الفونيم حْ ْوزيع الوَ تَ  ِدراسةب التوزيعيَّةُ  ت الَمْدَرَسةُ اهتمَّ 

د، وليس األ وتيَّة )ب( إذا لوفون، َوْحَدة وصف اللَُغة. مثل الَوحْ وعزله، كما جعلت الفونيم الُمَجرَّ َدة الصَّ

ك ( كقولك: ابتاع وأبدع، وكذلpنطعي مثل )ت( أو )د(، فتصير أقرب إلى الَمْهموس ) اِمتٌ وليها صَ 

وتيَّة )س( تت ل إلى)ص( إذا جاءت قَْبَل )ط( كما في "تَبََسط".الَوْحَدة الصَّ  َحو 

phoneme distance: dûriya dengî . وتيَّة  مسافةُ الَوْحداِت الصَّ

مات الُمِميّزة أو الُمْشتََركة. يُْمِكن تَْمييز جميع  عددِ  ن أو أكثر على أساسِ بين َصوتيَ  ااِلْرتِباطِ  َدَرَجةُ  الس 

 تروبتزكوي ظام الَمفاهيمي الذي وضعهائِتيَّة مثالً(. وفق النِ )صَ  على األقلّ  واحدة   الفونيمات بِميزة  

N.Trubetzkoy .في وصف الَعالقَات 

phoneme system: pergala dengî .  ّنِظاٌم َصوتي 

وتيَّات وَعالقَاتها في جردِ  النََمطُ  صائِص ُمَعيّنة. ووصف الخَ  األَْصوات من لَُغة   العام لَخصائِص الصَّ

وتيَّة للَصوتيَّات و وتيَّة،  ، ووصف allophonesاأللوفونات الصَّ لة بين تَبادَ والَعالقَات المُ الس مات الصَّ

 من خالل الُمعارضات. phonemesالفونيمات 
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phonemic inventory: belgeya dengikî . )َمخزوٌن َصْوتّي )فونيمي 

وتّي لتلك اللَُغة.  ده التَْحليلُ على النحو الذي يحد   ُمَعيّنة   في لَُغة   phonemesمن الفونيمات  ةٌ َمْجموع الصَّ

من اإلَمكانيَّات. بالن ْسبِة  اً وتيَّة من عدد غير َمْحدود فعليَّ َمْحدوداً من الميزات الصَّ  اً عدد يَأخذ كل  لَُغة  

لُمْعظَم اللُغات المعروفة، يحتوي الَمخزون على ثالثة عشر إلى خمسة وسبعين َصوتاً. تُعطى 

وتيَّة لألَْعضا صفوفات التي تُظِهر ة، من خالل المَ ء الفرديَّة في الجرد، كقاِعدة عامَّ الَخصائِص الصَّ

 قائمةَ جرد  عالميَّة. Halle  ((1956 هال و Jakobson ياكبسون مظاِهر َصوتيَّة. وقد قدَّم

phonemic notation: nivîsandina dengikî الّصوتيَّة )الفونيميَّة( .  الِكتابَةُ   

أوجدها اللَغِويّون الوصفيون، تْستَْعمل رموزاً اِْصِطالحيَّة خاّصة باللَُغة الموصوفة، أو بَْعض  ِكتابَةٌ 

وتيَّة الدوليَّة )رموز الفونيمات(، أو األبجديَّة الرومانيَّة ل الَكالم )كما يُْنطَق  تَْمثيلرموز األبجديَّة الصَّ

 وليس كما يكتب(.

phonemics: fonemîk(dengnasî) .   ِْصواتاألَ  ْلمُ ع  

وتيَّات" ألول مرّ ِعْلم الالبِنيويَّة األميريكيَّة " ُعلماءْصوات. اْستَْخدم ِعْلم األَ ُمراِدف ل  ِدراسةة من أجل صَّ

وتيَّات الُمتَزاِمنة ِعْلم ال" ف إلى تَْمييز النهج البِْنيَِوّي األمريكي عن نهج البِْنيَِوّي دُ ". يهsynchronicصَّ

 والسيما بنيويةَّ َمْدَرَسة براغ.األوروبي، 

phonemization: fonemization . dengkirin .  َصويتت   

وتيَّة.يَّ غتْصوات التَاِريخيَّة ونتائج تطوير المُ ِعْلم األَ هو   رات الصَّ

phonemoid: fonemoid . dengîn . بِناٌء َصْوتّي 

وتيَّات لإلشارة إلى النَْسخ الذي تَُمثَُّل فيه الرموز )الحروف الكبيرة  اً أحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  في الصَّ

دات تختلف بطُُرق ُمَعيّنة عن الَمفاهيم التَقليديَّة للَصوت. عادة، تُمثَّل الرموُز حْ داِخل الِشعار( وَ 

وت شابُ التَّ  واِمت الطويلة. ة، على َسبيِل الِمثاِل، اُمْختَلَفلُغات في هاِت القائمة في الصَّ لصوائت والصَّ

 َصوتّي. ه بِناءٌ أنَّ  phonemoidalيُْمِكن َوصف و

phonetically consistent form(PCF): şêwa hevhatiya dengikî.  َّشكٌل ُمتَِّسٌق َصوتي 

ال تبدو ها األصوات واضحاً، إال أنَّ  طقُ ب اللَُغة عند األطفال، يبدو نُ الِدراسات الخاّصة باِْكتِسا في بَْعضِ 

ْقرار يّاً لها استِ الُمتناِسقة َصوت األَْشكالَ  . إنَّ "بروتوبـ " اً أيض تُسمَّىة في لَُغة البالغين. ومع َكلِم فِئةتكامُ 

ماً َصوتيّاً من الكَ تَ  ها ليست أقلّ َمْفصلي، ولكنَّ  ق ها تتعلَّ ة، ولكنَّ َمْرِجعيَّ  اً لِمات. قد ال تكون معانيها أيضحك 

 أو حاالت عاطفيَّة. اِْجتِماعيَّة   بأنشطة  
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phonetic form (PF) : şêwa dengik . wan .  َّشكٌل َصوتي 

ْبط التَّحك مي إلخراجِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وتّي إلىالُمَكوّ  في نَظريَّة الرَّ ن قَواِعد النحو، أو إلى الُمَكوّ  ن الصَّ

وتّي نفِسه. يعطى ال شار إليه أيضاً باِْسم "الواِجهَة يُ . الحد  األدنى بَرناَمجة في ُمَعدَّل ح حالَةً ُمْصطَلَ الصَّ

 اإلدراكيَّة". -الَمْنِطقيَّة 

phonetic act: çalakiya dengî(fonetîk) .  ّوتي  الفِْعُل الصَّ

ُن من إنتاجِ الَكالم الجُ  فِْعل الَكالم لـ ج.أ.أوستن، هو فعلُ  في نَظريَّةِ  اللَُغة أو  أَْصواتِ  زئي الذي يتكوَّ

وتيَّة الُمَعقَّدة.   األَْشكال الصَّ

phonetic relationship: têkiliyê dengî(fonîkî) . وتيَّة  الَعالقَةُ الصَّ

وتيَّة التي تنتمي إلى أحدِ تغيَّ من المُ  ِسمةٌ  وت. ال يُْمِكن تَْعريفُ  رات الصَّ وتيَّة  أَْنماط الصَّ الَعالقَة الصَّ

وتيَّة في تَْوزيع  تكميلي، كقاِعدة عامَّ  عدَّ ة، يمكن أن يُ بالضبط من الناحيَّة التَّْشغيليَّة؛ تعد  الَعالقَة الصَّ

وتيَّة باعتبارهما ينتميان إلى أحدِ تَغيّ نظر في ُمتغيّريَن من المُ ِمْعياراً لل وت. رات الصَّ  أَْنماط الصَّ

phonetic transcription: veguherîna dengî(fonetik) .  ّوتي  النَّسُخ الصَّ

بين األنظمة غير األبجديَّة )=  الَمحكيَّة. ال بّد من التَْمييزِ  للَُغةِ  نةِ الُمدوَّ  الرموز الُمْستَْخدم في الِكتابَةِ  ظامُ ن

analfhabeticبيل ( )الَكالم المرئي(، الذي طّوره A.M.Bell يسبرسن و O.Jespersen  بايك و

K.L.Pike الَّهَجائيَّة  الحروفِ  ُمْعظَمَ  ة األخيرة يالحظ أنَّ َمْجموع، وبين أنظمة األبجديَّة. من بين ال

وتّي الذي تطّور منذ القرن التاسع عشر، يُ  ُل قيمةً تَاِريخيَّة. يستند للنسخ الصَّ )األبجديَّة  IPAَشك 

وتيَّة الدوليَّة( التي وضعتها الرابطة الصَّ  هي من  واسع   ستخدم على نِطاق  وليَّة، التي تُ وتيَّة الدَ الصَّ

رة حديث األحرفِ  من اللَُغة اليونانيَّة، وبعضُ  ضيفت إليها أحرفٌ أُ األبجديَّة الالتينيَّة،   اً والتَْشكيالت الُمطوَّ

واِمت، و األَْنفيَّة، وما إلى ذلك(. كما هي الحال في الن ظام  تُشيرُ )كالتي  إلى الصوائت الطويلة والصَّ

ي ق" و "العَ ز بين التَّ بَدَرَجة التمايُ  قُ (، وهناك رموز تتعلَّ 2624النسخي لجونز ) ريض" . دوين "الضَّ

عة لالحتياجات الخاّصة على وسَّ و المُ ة أُمَعدَّلبَْعُض األبجديَّات النسخيَّة ال تمفي اآلونة األخيرة، ُصم  

 . Ladusaw  ((1986و  IPA.Pullumأساس 

phonetics: dengeknasî .  َْصواتِعْلم األ  (الفونيتيك( 

في  تَاِريخي الذي يبحثُ ِعْلم الح، للدَّاللة على الُمْصطَلَ من اْستَْعمل هذا ال يعد  فرديناند دوسوسير أولَ 

ر األَْصوات عبر تَ  ذي يَْدُرس ِعْلم الالسنين. ثم شاع )الفونيتيك( في الِدراسات الوصفيَّة للدَّاللة على الطَو 

ْصوات  ِعْلم األَ رها التَاِريخي. أصبح طَوّ لها من غير اإلشارة إلى تَ ويحل   الَكالميَّةَ  األَْصواتَ 

phonetics  واِْنتِقالها وإدراكها. و يَْدُرسُ قها طنُ  َحيثُ األَْصوات من  لَُغة الذي يَْدُرسُ ِعْلم المن فروع 

داً بعيداً عن البنية،  وت ُمَجرَّ وت اللَغِوّي و ُعلماء دُ يحد   َحيثُ الصَّ يّة ماهيته وكيفاألَْصوات طبيعة الصَّ
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وت. من ذلك تَ طة والصفات النُ ُمْختَلَفوات الق األَصْ طومواضع نُ  حدوثها ْصنيف قيَّة الُمصاحبة للصَّ

(، الَمْخَرج الشَّفَوي  w، وm، م bق أو الَمخاِرج: الَمْخَرج الشَّفَوي )ب طلنُ الحروف بحسب مواضع ا

 (، الَمْخَرج األَْسناني ) ث، ذ، ظ(، الَمْخَرج األَْسناني اللثوي ...fاألَْسناني )ف 

phonetic: dengîk . َصْوتّي 

 الُعلُوماألصوات اهتماماً كبيراً في معظم المناهج والمدارس اللسانية الحديثة. وكان لتقدم  ِدراسةشهدت 

من خواص األصوات وطبيعتها. إذ يستمد   اللغويين لكثير   في تعريفِ  ة فضلٌ ُمْختَلَفالطبيعية بفروعها ال

. من ذلك ُمتَكاِمالً  اً اً ولسانيَّ األصوات تحليالً علميَّ  أدواته من علوم أخرى، ويستخدمها لتحليلِ  هذا العلمُ 

علوم التشريح ووظائف األعضاء والصوت. إلى جانب علوم الفيزياء لتحليل الخصائص الفيزيائية لهذه 

ة في معمل األصوات اللغوية، ومنها ما يعتمد على ُمْختَلَفاألصوات من خالل أجهزة وآالت ووسائل 

يحّول هذه  باإلفادة من الحاسب اآللي، على نحو  ة، وغيرها، ة أو مرئيَّ األشعة، أو على تسجيالت صوتيَّ 

 جريبي.صوات التَّ ِعْلم األعلى الشاشة، وذلك ضمن  ة  مرئيَّ  الخصائص الفيزيائية إلى رسوم  

phonic substance: materiyala dengî . وتيَّة  المادةُ الصَّ

وت واللَغِويّين لإلشارةِ  ُعلماءيَْستَْخدمه بَْعُض  حٌ ُمْصطَلَ  من  ةٌ َمْجموعه نظر إليه على أنَّ إلى الَكالم، يُ  الصَّ

وتيَّة أو الَمْفَصليَّة أو السَّمعيَّة الواضحة. تَكمُن أهميَّة هذه الفكرة في أنَّ  مْسنَداً  لُ ها تَشك  الَخصائِص الصَّ

ل للَُغة الَمْكتوبة هو ح الُمماثِ ُمْصطَلَ اللَُغة في نِهايَة المطاف. ال به نظريَّاتُ  يجب أن ترتبطَ  اً جريبيَّ ت

 الجرافيك.

phonics :dengnasî  َّوتيّات .الص  

 حروف) برموز األصوات هذه تَْمثيل وطريقة( الصوتيات) للغة ةاألساسيَّ  األصوات بين القةالع

 الحروف أصوات ِدراسةب تبدأ التي قِراءةال لتعليم هي طريقة الصوتيات أنّ  ونكثير يرى (.األبجدية

 سماع هبأنَّ  يوصف قد الذي النهج، هذا. األصوات هذه على تَْحتَوي التي الكلمات إلى موالتقد   ، ةالفرديَّ 

 مهارات نيتضمَّ  والذي بأكملها، اللغة منهج مع ةوالتقنيّ  ةالنظريّ  الناحية من يتناقض المنهجي، الصوت

 . طرفينال هذين بين وسطًا حالً  ةالمدرسيَّ  قِراءةال برامج معظم يعد  . والكتابة قِراءةال سياق في التعلَّم

phonogram: fonogram . ْوتيَّة . ِمخطاطُ الَكالم  َرّسامةٌ صَّ

الَكالم الفرديَّة  ل أَْصواتَ ظام الِكتابَة الذي يمث  نِ  ل َصوت الَكالم. أيّ يمث   الِكتابَة، رمزٌ  أنظمةِ  ِدراسةِ في 

 )كما هي الحال في األبجديَّة والَمْقطَعيَّة(.

phonography: dengsazî .  ّوتي اِْسُم الصَّ وتيَّةٌ . الرَّ  ِكتابةٌ صَّ

وتيَّات التَّجريبيَّة، تسجيلُ في  وتيَّة(. الصَّ  اللَُغة الَمحكيَّة عن طَريق الس جالت واألشرطة )الصَّ

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199212064.001.0001/acref-9780199212064-e-761?rskey=faFJFq&result=764
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أنظمة الِكتابَة  َصوتيَّة. جميعُ  ه بوحدات  إشاراتُ  للِكتابَة ترتبطُ  ظامٌ نيمي، هو نِ الفو وهناك أيضاً النَّصّ 

وت  الِكتابَة األبجديَّة تمزجُ  أنظمةَ  لك، فأنَّ ؛ ومع ذاألبجديَّة والنُصوص الَمْقطَعيَّة هي َصوتيَّةٌ  بين الصَّ

 والعالمة الَمْكتوبة. 

phonological component: beşeka dengzanîyê .  ٌّن ِصواتيّ ُمَكو  

وتّي األساسي للُجَمل. ُر الَشكلَ فس  ة من القَواِعد التي تُ َمْجموعْصوات التَّْوليديَّة ِعْلم األَ في   الصَّ

phonological disorder: bêsaziya(dlerawkiya) dengzanîyê .  ّاِْضِطراٌب ِصواتي 

ه قد يكوُن م فِئات َصوت الَكالم، لكنَّ في تعل   فيه صعوبةً  نموي ، يواجه الطفلُ اللَُغة التَّ  من اِْضِطرابِ  نَْوعٌ 

وتيَّة الَمطلوبة. قد يكون هذا النَْوعُ  األَْشكالِ  على إنتاجِ  اً قادر أو غير  اً من ااِلْضِطراب َمصحوب الصَّ

ر  غير أُنموَذجي في نِطاقات لَغِويّة أخرى. وقد تمَّ تَ مصحوب  بت ق غير طْمييزه مؤخراً عن أَْنماط النُ طَو 

 خيَرة َصوتيَّة َمْحدودة بَسبب أوجه القصور البِْنيَِويَّة أو الَعَصبيَّة.عن ذَ  القياسيَّة التي تنتج

phonological rule: (rêsa) rêza dengzanîyê . قاِعدة ِصواتيَّة 

وتّي للُجَمل إلى النسخ  تَْمثيلْصوات التَّْوليديَّة، نَْوٌع من القاِعدة التَْحويليَّة التي تنقل الِعْلم األَ في  الصَّ

وتيَّة هي على َشكل:  وتيَّة. القَواِعُد الصَّ  Aل الُجْزء دِ ، أي "اِْستِبُ A → B / X _____ Yالصَّ

 ُمباِشرة". Yُمباِشرةً وقَْبَل  Xة لـ في البيئة التالي Bبالُعْنُصر 

phonological scaling: pişka dengzanîyê .  ّالتَدَُّرج الِصواتي 

دةٌ  ةٌ رواي  ِدراسةالتلقائي، على أساس ِمْقياس القوة العالمي، و تَْحديدُف إلى الدُ ْصوات، تهِعْلم األَ من  ُمَجرَّ

 نة.يَّة الُممكِ هَْيَكلسلوك الشرائح أو فِئات الشرائح في جميع المواقِع ال

phonological space: qada dengzanîyê .  َضاُء الِصواتيّ الف  

ظام من الذي يُْمِكن التفكير فيه في نِ  إلى الفضاء النَّظَري ْصوات لإلشارةِ ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وتيَّة. مثال، يُْمِكن تصّور التغييرات التي تؤث  التناقضات  ها ظام الحروف الُمتََحركة على أنَّ ر على نِ الصَّ

 مثل "فوق" و "تحت" أو "أمام" و "خلف"، ذات ِصلة َصوتيَّة . تعمل في َمكان تكون فيه الَعالقَاتُ 

phonological transcription:veguherîna(veguhastina)dengzanîyê.  ُالِصواتيّ  النَّسخ  

وتيَّة )تدوين: رمز لَْفظي بين الشقوق(، باِْستِخدام  نُسخةٌ  من اللَُغة على أساس َعناِصر ذات ِصلة  صَّ

وتيَّة. على النقيضِ  وتّي الذي  رموز من األبجديَّة الصَّ تَْمييز  إلى كل   يُشيرُ من النسخ الصَّ

(allophonic  في األَْصوات بأكبر قدر )  ُوتّي يقتصرُ  النسخَ  قة، فإنَّ مكن من الد  م على ااِلْختاِلفات  الصَّ

 .رّ ة، أي األلولوفونات في ااِلْختاِلف الحُ اللَغِويَّة الهامَّ 
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phonologically conditioned: mercekirina dengzanî . الَمشروط الِصواتي 

تحدث من  morpheme، والمورفيم allomorph في المورفولوجيا، مثل هذه األَْشكال األلومورف

وتيَّة، أيّ  د، بل من خالل بِنية وتركيب، تتأثَّ  ال تُدَرس بشكل   األصواتَ  أنَّ  خالل البيئة الصَّ ر مجرَّ

 بالسياقات الصوتيَّة الُمحيطة.

phonologization: dengzanekirin . واتة  الص 

تقوم بموجبها األَْصوات التي كانت في السابِق  َعمليَّةْصوات التَاِريخيَّة لِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

( من خالل فقدان بيئات تكييفها. من أمثلة تباينة )تصبح َصوتيَّةً مُ  بتطوير حالَة   allophonesألوفونات 

 لة والُمخالفة واإلدغام.ذلك في اللغة العربية ظواهر الُمماثَ 

phonology: fonolocî(dengzanî) . وتي( النِ  ِدراسةُ   ظاِم الصَّ  فونولوجيا (

معيَّة، بل ترّكز ْطقيَّة والسَّ بالظواِهر أو الَخصائِص النُ  هتمُ عند الوصفيَّة ال ت phonologyالفونولوجيا 

وتّي بين فونيمات اللَُغة. وقد أطلق دي سوسير "الفونولوجيا" على الوَ التَّ  ِدراسةعلى  دات حْ نظيم الصَّ

وتيَّة أو الفونيمات الت ة ُمْختَلَفصوراً  Combinatory Phonologyفي الَكالم الُمتَِّصل  ي تأخذُ الصَّ

وتّي الذي تقع فيه. وهذه الصور أو الظواِهر ترتبطُ  ياق الصَّ ر هذه الفونيمات في بما يجاوِ  بحسب الس 

ة أقرب يبتدع، فالثانيالباء في َكلِمة ق طعن نُ  ة  ُمْختَلَف ق بطَريقة  ْنطَ الً: الباء في َكلِمة يبسط تُ الَكالم. مث

 إلى الَمْهموس منها إلى الَمْجهور.

وتيَّة ضمن ِعْلم األَ ة الفونولوجيا)همَّ حدَّد تروبتزكوي مُ  ْصوات التَْشكيلي( ببحث الَعناِصر الصَّ

ناِصر يها العَ ظام اللَُغة المدروسة، وصوالً إلى بيان الَوظيفة التي تؤدّ ة الَعالقَات التي يفرضها نِ َمْجموع

ظام والبنى التي منها ينبغي االنطالق، ثم عزولة إلى النِ من الجزئيَّات المَ  ل الدرسُ وّ حَ ْجتََمعة. وهكذا تمُ 

  ة.ُمْختَلَفزئيَّات من خالل َعالقَاتها اليُْمِكن بحث الجُ 

وتيَّة من  لِساني يعالج الظواِهرَ  ح )الفونولوجيا( عند َمْدَرَسة براغ هو فَْرعٌ ُمْصطَلَ إّن   َحيثُ الصَّ

زة للَكالم ومعانيها، َعناِصر ُمِميَّ  قيمتها ووظائفها اللَغِويَّة، كأن تكونُ  َحيثُ َوظيفتها في الَكالم، أي من 

نة للَمْقطَع أو لبنية الَكلِمة الخ، وجعلت )الفونولوجيا( علماً يَْدُرسُ  وتّي للَُغة  الن ظامَ  أو َعناِصر ُمَكو  الصَّ

 ه وطُُرق ائتالفه، وما يطرأ عليها من تغييرات تَاِريخيَّة وتَْركيبيَّة .ُمَعيّنة بعد أن يبين وحدات

phonostylistics: awayên dengan . وتيَّة  األَساليُب الصَّ

 والتَْنغيم. في الَخصائِص األُْسلوبيَّة للتَْعبيرِ  قُ التي تُحق   فَْرٌع من األساليبِ 

phonotactics: taktîka dengan .  َّوتيَّةالت كتيكات)أوالتأليفاُت( الصَّ  
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الطَريقة  قَواِعد َصوتيَّة ُمَحّددة تصفُ  لَُغة   ُمَعيّنة. لكل   ات األْصوات المسموح بها في لَُغة  َمْجموع ِدراسةُ 

 ة )أوليَّة، ووسطيَّة، ونهائيَّة(. ُمْختَلَفاألَْصوات في مواقِع  التي يُْمِكن بها دمجُ 

ْصوات لإلشارة إلى التَْرتيبات التََسْلُسليَّة )أو السلوك التكتيكي( ِعْلم األَ ٌح في ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ 

وتيَّة التي تحدث بلَُغة مادات حْ للوَ  والتي تعد  بمثابة َكلِمة ُمَشكَّلة َصوتيّاً. في اللَُغة اإلنجليزيَّة، على  ،الصَّ

في َكلِمة واحدة، وهناك  اً / مبدئيَّ  spm/ و /  fsمثل /  سواكن،عّدة ل ِل الِمثاِل، ال تحدث تََسْلُسلَسبي

ومثلها في اللغة الكردية، فال تتوالى فيها  .من الصواِمتات َمْجموعالعديد من القيود التي تُفَرض على 

. ومن ذلك في اللغة العربية ال  w , yصائتيَن متتالييَن، إذ البدَّ أن يفصلهما حرف شبه صوتي مثل: 

وتّي التَّْوليدي هو الرأي  يجوز البدء بصامت ساكن. إنَّ  ه ال توجد َمباِدئ َصوتيَّة القائل بأنَّ  التَْعريُف الصَّ

وتيَّة للتَشك   تَْمثيليتم  إذ البنية المورفولوجيَّة؛  إلى تُشيرُ يُْمِكن أن  الِمثاِل ل )على َسبيِل كّل األَْنماط الصَّ

ن المورفولوجي للقَواِعد النَْحِويّة  ْصوات.ِعْلم األَ ، وليس في فقط التذييل( في الُمَكو 

phonotagm: fonotagm . الفونوتاغم 

وتيَّة للمورفيمات ك ق بالبنيةِ ( تتعلَّ phonotactics)صواتِعْلم األفي  َوْحَدة َصوتيَّة ات َمْجموعالصَّ

وتيَّة هي  لة َشكليَّة، على النقيض من َصوتيَّة ذات صِ  اتٌ َمْجموعَصوتيَّة. الفونوتاغات الصَّ

وتيَّة التي ليس لها صِ   .الليَّة لة دَ فونوتاغمامات الصَّ

phonotagmeme: fonotagmem . َوْحَدةٌ َصوتيَّة 

لة َشكليَّة، من ناحية الفونيمات على ُمْستوى ذات صِ  تَْركيبةً  لُ )تَْحليالت إيتيك ُمقابِل إيميك( التي تَشك  

وتيَّات  -الَكالم )اللِسان ُمقابِل الَكالم( والتي  زة لَغِويّاً عن غيرها من خالل ُمِميَّ  -على النقيض من الصَّ

 . phonotagmsفونوتاغمات 

photoglottograph : fotoglottograf . ِمْخطاطُ األْصواِت الِمْزماريَّة 

وتيَّات الَمْفَصليَّة لتسجيلِ تُْستَ  أداةٌ  قياس كميَّة الضوء التي  تباين َمْنِطقة الِمْزمار عن طَريقِ  ْخدم في الصَّ

تمر  عبر الِمْزمار. توسَّعت التقنيَّة الُمْستَْخدمة في التَّْصوير الضوئي إلى ِدراسات حول تَْعديالت 

وتيَّة.  الِمْزمار وأَْنماط االهتزازات الصَّ

phrasal verb: lêkerê dudanî . firmane têkel . فِعٌل ُمَركَّبي 

ُن من تََسْلُسِل العناِصر الُمْعَجميَّة باإلضافة إلى جُ  نَْوعٌ  زيء أو أكثر على َسبيِل الِمثاِل. من الفِْعل يتكوَّ

الِمثاِل، يُْمِكن تَْصنيف تعاْل، انطلْق، انتبه. يُْمِكن تَْمييز األَْنواع الفْرعيَّة على أسس  تَْركيبيَّة )على َسبيِل 

" إلى حدٍّ ما في phrasalالُجسيمات إلى األَْنواع المجرورة أو الظَْرفيَّة(. يختلُف تَْعريف َكلِمة "

لهذه التََسْلُسالت يُْمِكن إثباتها بسهولة، باِْستِخدام  والدَّالليَّةَ  النَْحِويّةَ  الَوْحَدةَ  ة. لكنَّ ُمْختَلَفاألوصاِف ال

ل وااِلْستِْبدال.معايير التَّ   َحو 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
474 
 

phrase: dudan . têkel . (deste waje) . الُمَركَّب . الِعباَرة 

في التَْحليل النَْحِوّي لإلشارة إلى ُعْنُصر  واحد من  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى تعبير(.  phrásis)إغريقية  

موَذجي البنية يحتوي عادة على أكثر من َكلِمة واحدة، ويَْفتقُر إلى البنية الَموضوعيَّة للَموضوع األُنْ 

 للبنود. 

التي  ة من الَعناِصر النَْحِويّةَمْجموعح "ِعباَرة" إلى ُمْصطَلَ  يُشيرُ في قَواِعد تَْركيب الُجَمل،  

ناً )= تَشك   ن  ة نسبياً من الَكلِمات(. الِعباَرات األكثر أهميَّة هي ِعباَراتُ ة ُمْستَقِلّ َمْجموعل ُمَكو  ااِلْسم )تتكوَّ

 لها. فِئةت ُمكاُمَعدَّالمن تَْعبيرات  اِْسميَّة مع 

phrase marker (PM): nîşana dudan(têkel) . )َعالمةُ الِعباَرة )الُمَركَّب 

هذا  يُْستَْخدمُ الشجرة أو وضع األقواس.  تَخطيطي باالستعانة بمخططِ  بنية الُجْملَة من خالل رسم   تَْمثيل

األقواس الُمسماة، على  َحيثُ ي للُجَمل من هَْيَكلال تَْمثيلح في اللَغِويَّات التَّْوليديَّة لإلشارة إلى الُمْصطَلَ ال

ة من ُمْختَلَفالنحو الذي تحدّده قَواِعد النحو. تحدد  ُمَحّددات الِعباَرات البنيةَ الهرميَّة للُجَمل، في المراحل ال

 اِْشتِقاقها، وتَْحليلها في تََسْلُسل خطيٍّ من المورفيمات. 

phrase structure (PS): avahiya dudan (têkel  ( (PS) ال)ُمَركَّب  بِنيَةُ الِعباَرة (

ناتها.تَْحليٌل تأسيسي للِعباَرة، من ُجْملَة نتجْت من التَْرتيب الهَ   رمي لُمَكو 

phrase-structure grammar (PSG): rêzimana avahiya dudanê. الِعباَرة قَواِعُد بنية   

ها هياكل قَواِعد النحو لتكوين ُجَمل البنية النَْحِويّة على أنَّ  نَْوٌع من القَواِعد في البِْنيَِويَّة األمريكيَّة. تصفُ 

نات الَمطلوبة. إنَّ  من القَواِعد ااِلْختياريَّة  الرؤى الُمكتسبةَ  تأسيسيَّة، أي كتََسْلُسل  هَرمي من الُمَكو 

تي يقوم عليها تأسيس البنية ْصنيف، والر الخطوات الفرديَّة للتَْجِزئة والتَّ )اِْختياريَّة مقابل إلزاميَّة( تبر  

تقديري في  ظام  القَواِعد، الذي ِصيغ أصالً كن التأسيسيَّة للَُغة. في إطار القَواِعد التَْحويليَّة، هذا النَْوع من

، وإعادة تَْفسير جزئيَّة: يُْمِكن تَْفسير رسمي قوي إطار القَواِعد التَّْوليديَّة، يسعى إلى إضفاء طابع  

يتوافق  S → NP + VPها إعادة ِكتابَة القَواِعد، على َسبيِل الِمثاِل. الوصفيَّة التَْحليليَّة على أنَّ القَواِعد 

 ن من ِعباَرة اِْسميَّة وِعباَرة فعل" .ُجْملَة تتكوَّ مع "

( 2618نَْوع من القَواِعد النَْحِويّة ناقشها ناعوم تشومسكي في كتابه الهياكل التَْركيبيَّة ) ثَمَّة

ْوليد سالسل تَ ( التي ال تقتصر على PSالقَواِعد اللَغِويَّة على قَواِعد ) تَْحتَويْوليد. التَ  لِجهازِ  ْوضيح  كتَ 

ن للسالسل، وبالتالي مزيدمن الَعناِصر اللَغِويَّة فحسب، بل على تقديم تَْحليل مُ  ات من َمْعلُوممن ال اً َكو 

الَمْحدودة. ومع ذلك، فهي ليست قويَّة مثل القَواِعد النَْحِويّة التَْحويليَّة، فهي القَواِعد النَْحِويّة ذات الحالَة 

ُمَعيّنة من الَعالقَة الَحدسيَّة بين الُجَمل، وربما تكون في نِهايَة المطاف  أكثر قدرة على عرض أَْنواع  

ن البنية اللَغوِ لة، يحد  ذي صِ  ياق  أبسط. في س قابلة للعرض بشكل   يَّة للقَواِعد التَْحويليَّة البنية د ُمَكو 
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ناتها، وبَشكل  الهَرميَّة للُجْملَة، والتََسْلُسل الخَ  غير ُمباِشر بَْعض أَْنواع الَعالقَات النَْحِويّة)من  طي لُمَكو 

 خالل َمْفهوم الهَيمنة(.

ُمباِشر اَرنة بالتَْحليل ال( لتشومسكي، ُمقPSGsالرئيسي في القَواِعد اللَغِويَّة لتَْعبير الِعباَرة ) الفرقُ 

ن عند اللَغِوي م من القَواِعد ظايه كنِ أُنموَذَج تشومسكي يُضفي الطابَع الرسمي عل ين األوائل، هو أنَّ الُمَكو 

زة عن النهج السابِقة. في صيغتها ركيز على إِْجراءات االكتشاف الُمِميَّ التَّ  بِ يْهُدف إلى تجن  التَّْوليديَّة، 

 من قَواِعد إعادة الِكتابَة )مع ااِلْختِصارات الموسعة(، مثل: ة  َمْجموع َشكلَ  PSGsاألصليَّة، أخذت 

 الُجْملَة: ِعباَرة ااِلْسم + ِعباَرة الفِْعل

 ُجْملَة الفِْعل: الفِْعل + اِْسم الِعباَرة 

phrase structure rules: rêzên avahiya dudanê . قَواِعُد بِنيَة الِعباَرة 

نة لألُنموَذج  تعيدُ  نات الُمَكو  ، على َسبيِل A → X1 ... Xnقَواِعد بنية الِعباَرة ِكتابَة قَواِعد الُمَكو 

( NPبِعباَرة اِْسميَّة ) Sاِلْستِْبدال رمز الُجْملَة  كإرشادات   . تُقرأ هذه القاِعدةُ S → NP + VP :الِمثالِ 

هم إلى رموز َمْوجودة على يمين الَمْوجود على يسار السَّ  (. وبالتالي، يُستَبَدل الرمزُ VPفعل ) وِعباَرة

جة للبدائل.   السهم. تُْستَْخدم األقواس للدَّاللة على الَعناِصر ااِلْختياريَّة، وتُْستَْخدم األقواس الُمتعر 

اِْشتِقاق  ااِلْشتِقاق. يتم   َعمليَّةرة إلعادة بِناء َشجَ  قَواِعد الِعباَرة على ُمَخطَّطِ  ن اِْزِدواجُ تضمَّ يَ 

نات األساسيَّة لقَواِعد اللَُغة من قَواِعد تراكيب الُجَمل. تكون قَواِعد  ياق، أي عادة خالي PSالُمَكو  ة من الس 

 اِْستِخدامها ُمْستَقِل عن بيئة الرموز.  أنَّ 

phylogenetic: peydabûn û pêşketina nîjadî(etnîkî) . (ر  التأريُخ الِعْرقّي)النشوء والتَّطَو 

رِ ُمْصطَلَ تَْطبيق هذا ال يُشيرُ  الَكالم، على  التَاِريخي للَُغة في ُمْجتََمعاتِ  ح العام في اللِسانيَّات إلى التَّطَو 

ر الفرد للَُغة، كما تَ  ِدراسةمع  ل في النُصوص التَاِريخيَّة. يتناقضُ النحو الُممثَّ   اِْكتِساب اللَُغة. فيي هطَو 

pictography: saziya nivîsana wêneyê . الِكتابَةُ التَّْصويريَّة 

الذي  graphemicظام بة َمطليَّة(. يُعبّر عن نِ بمعنى كتا gráphein + إغريقية pictum)التينية  

(، pictogramsصوريَّة ) اللَغِويَّة في عالمات   األلفاظِ ة عن ر عن َمفاهيم أو معان  لَغِويّة ُمْستَقِلّ يعب  

كالتي يستخدمها  الِكتابَةِ  أنظمةَ  لة. إنَّ الفرديَّة إلى َمفاهيم ُمَعقَّدة أو معان  كامِ  العالمةُ  تُشيرُ فيُْمِكن أن 

 هي صورٌ  األسكيمو في أالسكا، والرموز الدوليَّة، والُمْستَْخدمة في المطارات واأللعاب األولمبيَّة،

 تَْوضيحيَّة.

pictogram: piktogram . سُم التَّْخطيطي ّسامةٌ التَّْصويريَّة .الرَ  الرَّ  
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في ِكتابَة الصور؛ كما سمي بالتَّْصويريَّة.  َمْوجود   لرمز   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ أنظمة الِكتابَة، هو  ِدراسةفي 

 التَْوضيحيَّة الحديثة ُمْنتَِشرة على نِطاق   التَّْصويريَّة. الصورُ  األنظمةِ  ِدراسةالتَّْصوير التَْوضيحي هو 

 الطُُرق الحاليَّة . واسع، كالُمْستَْخدمة في إشاراتِ 

pidgin: zimanê tevlîhev . لَُغةٌ ُمْختلطة 

ُمخفّضة، وُمْعَجم  نَْحِويّة   بنية   ذاتِ  إلى لَُغة   لَغِويَّات ااِلْجتِماعيَّة لإلشارةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 األخرى. شحيح، ُمقاَرنة باللُغاتِ 

رت اللغةُ تَ  ْرَوة االستعمار في المستعمرات األوروبيَّة في ذَ رئيسي  بَشكل   pidgins الُمختلطةُ  طَو 

 زُ األساسي للُمْفَردات. من الناحيَّة اللَغِويَّة، تتميَّ  الَمْصَدرَ  منةُ المهيّ  األوروبيَّةُ  األوروبي. أصبحت اللُغاتُ 

 . ظام َصوتّي ُمبَسَّط، وتكوين مورفولوجي ونَْحِوّي خاصّ َمْحدودة، ونِ  هذه اللغة الهجينة بُمْفَردات  

الحال في اللغات  يااِلْقتِصاديَّة، كما ه ةِ التنمي في َمجاالتِ  الُمبسَّطةِ  هذه اللُغاتِ  مثلُ  تزدهرُ 

 يا واألمريكتين.إفريقالُمختلطة اإلنجليزيَّة والفرنسيَّة واإلسبانيَّة والبرتغاليَّة، في جزر الهند الغربيَّة، 

pied piping: davêjina lûle(borî) . اِْجتاِلب 

الَحركة، التي وصفها روس  رة بقاِعدةِ تأَث  ة على المادة المُ الُمْحتَويَ  PPأو  NPلـ  ااِلْختياريَّةُ  الَحركةُ 

الن ْسبِي هو الَكلِمة األولى في الُجْملَة الن ْسبِيَّة، على  َضمير(. على َسبيِل الِمثاِل، عادةً ما يكون ال2698)

الن ْسبِي  َضميرال لُ ( التي تشمِ NPبأكملها ) الِعباَرةِ  َسبيِل الِمثاِل، السيدة التي رأيتها ليلى. يُْمِكن أن تكونَ 

 لَمْوِضع األول: السيدة ليلى التي رأيتها.في ا

، مثل: في اللِسانيَّات التَّْوليديَّة إلحدى العمليَّات التي ينطوي عليها اِْشتِقاق ُجَمل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 إلى الُجْزء األمامي من الُجْملَة. اً ة ؟ ينتقل حرف الجر اِْختياريَّ دإلى من ستتوجه للُمساع

pitch: pile . (çîniya deng) . )وت  َدرَجة)طَبَقَة الصَّ

وت من "ُمْنَخفِض" إلى "ُمْرتفع". وهي ِميزةٌ  معي لْقياسِ السَّ  اإلحساسِ  خاّصيَّةُ  سَّمعيَّة،  َصوتيَّةٌ  الصَّ

وتيَّة، التي تعتمدُ تقابل َدَرَجة ما من خاّصيَّة الترد   لة من ورات الكامِ الَكالم على عدد الدَّ  ِدراسةفي  د الصَّ

وتيَّة.  وت تلقائيَّ  تَْحديدن (. يُْمكِ Hzد بالِهْرتز )الترد   يُقاسُ اهتزاز الِحبال الصَّ باِْستِخدام  اً وتيرة الصَّ

وت. ومع ذلك، ال يوجد اِْرتِباط ُمباِشر أو مواز  بين َدَرَجة  "ُمحل ل ترّدد أساسي" أو ِمْقياس َدَرَجة الصَّ

وت والتَ   رّدد.الصَّ

ة ( ُمَعيّنة تنتج tonesهما إعطاء الَكالم نَْغمات )تَْمييز بين التَْنغيم والنَْغمة، يُْمِكن تلخيصهما بأنَّ  ثَمَّ

وت ) وت وَ  د َدَرَجةُ (. وتتحدَّ pitchمن اِْختاِلف َدَرَجة الصَّ ها الوتران دُ الَذْبَذبات التي يول   فق عددِ الصَّ

وتيّان. ويفّرق بَْعضُ  وت هما: النَْغمة ) َدَرَجةِ  عين من اِْختاِلفِ الدارسين بين نَوْ  الصَّ ( التي toneالصَّ
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( هو intonationمن ازدياد عدد الَذْبَذبات أو انخفاضها على صعيد الَكلِمة. و التَْنغيم ) الناتجُ  هي األَثَرُ 

ياق. ُمْعظَمُ َمْجموعضمن  نَْغمات   اِْجتِماعُ  المعروفة يُْمِكن  اللُغاتِ  ة من الَكلِمات على صعيد الُجْملَة والس 

على ُمْستوى الُجْملَة َمْوجود فيها وله وظائف نَْحِويّة كالتوكيد  التَْنغيمَ  أن تدعى لُغات تَْنغيميَّة ألنَّ 

 ب وااِلْستِْفهام ونحو ذلك. عج  والتَّ 

وت في األَْصوات التي ال َصوتَ من المُ  س، مْ الهَ لها. وحتى في َكالم  مكن سماع تباين َدَرَجة الصَّ

رة للمسالك تَغيّ التكوينات المُ  ات، تَعْكسُ نَْغم عود، وما إلى ذلك، يُْمِكن سماعُ قوط، والصُ نطباعات السُ واِ 

وتيَّة.  الصَّ

داِخل الَكلِمة قابالً  ْوزيع النَْغماتِ التي يكون فيها تَ  اللُغاتِ  تَْعبير النَْغمة َصوتيّاً في وصفِ  يُستخَدمُ 

دَ  د أن يحد   للَكلِمة )كما هي الحال في اللَُغة اليابانيَّة(.   ُمَعيّنةً  نَْغميَّةً  خاّصيَّةً  المرءُ  للتنبؤ بُمَجرَّ

pitch accent: devoka awazê . لَهجة نَْغميَّة 

الكرواتيَّة -في اللَُغة الصربيَّةالتي يكون فيها تغيير النَْغمة ُمَميّزاً، كما هي الحال  الَكلِماتِ  لَهجةُ 

وت يكون ُمَميّزاً، وعلى النقيض من  التغييرَ  من النَبر، فإنَّ  والسويديَّة. على النقيضِ  في َدَرَجة الصَّ

 زة.له نَْغمة ُمِميَّ  في كلمة   مقطع   اللُغات النََّغِميَّة، فكل  

pivot: tewerî . الِمْحَوري 

ز ها تميَّ عتقد أنَّ َكلِمة بدائيَّة يُ  فِئةإلى  لإلشارةِ  اللَُغة في الستينيَّات اِْكتِسابِ  ل في ِدراساتِ دخِ أُ  حٌ ُمْصطَلَ 

نة من كلمتين التي ينتجها األطفال. اقترح تَْحليل هذه الاللُغة الُمبك   كثيراً  األطفالَ  ات أنَّ َمْجموعرة الُمَكو 

ثابِت، على َسبيِل الِمثاِل: أبي، سيارتي، مشروبي؛ يُنظر  إلى  ، وفي وضع  ما يستخدمون  بضع َكلِمات

يُنظر  َحيثُ عليها بقيَّة الُجْملَة )َكلِمة "الطَبَقَة الَمْفتوحة"(،  ها "محاور" تعتمدُ هذه الَعناِصر الُمْشتََركة أنَّ 

 . لم يعد هذا التَْحليلُ ةوريَّ ها إما محوريَّة + َمْفتوحة أو َمْفتوحة + محإلى بنية الُجْملَة بأكملها على أنَّ 

شائِعاً لِعدَّة أسباب )على َسبيِل الِمثاِل، فشل في تَْحليل بنية القَواِعد النَْحِويّة للبالغين، وتجاهل البنية 

 ُمَعيّنين(. من الُجَمل في أطفال   ُمَعيّنة    على أَْنواع  ق إالَّ طبَّ ه ال يُ الدَّالليَّة لهذه الُجَمل، ويبدو أنَّ 

pivot grammar: rêzimana tewerê . القَواِعُد الِمحوريَّة 

 نُ الطفل التي ال تتضمَّ  األلفاظ في لَُغةِ  تَْوزيعِ  على تَْحليلِ  ، يقومُ M.D.S.Braine براين اقترحه

ر كر  تمُ  بَشكل   الَكلِمات الُمْغلَقة التي تحدثُ  تُميَّزُ اإلشارة إلى َمْعنى الَكالم. في القَواِعد المحوريَّة، 

)َكلِمات َوظيفيَّة تشّكل "محاور"( عن َكلِمات الطَبَقَة الَمْفتوحة )األَْسماء واألفعال وما شابه(. على 

د "َمحاور" القيوِد الَمْوِضعيَّة: وبالتالي، في نُْطق كلمتين، ة، التي تُحد  يض من َكلِمات الطَبَقَة الثانيالنق

 ل أو تقف وحدها.تتداخَ  إما في الَموضع األول فحسب أو في الَمْوِضع الثاني، وقد ال يُْمِكن أن تحدثَ 

place: cih . cêga . pêge . şwên  . َمكان 
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وتّي ألَْصوات الَكالم، في إشارة إلى الَمكان الذي أحُد المعالِ  م الرئيسيَّة الُمْستَْخدمة في التَّْصنيف الصَّ

وت في الِجهاز يصدرُ  وتّي. تتوافَ  منه الصَّ ف بها عن عترَ ْعبير التَقليديَّة المُ األماِكن أو نقاط التَّ  قُ الصَّ

فَويَّ  الصواِمت ، ةنخيَّة، الَحنَكيَّ ، السَّ ةاألسنانيَّ  ة، الشفويَّ ةفي التَْقسيمات التَّشريحيَّة الرئيسيَّة، أي الشَّ

 نخيَّة . باإلضافة إلى أماِكن أخرى، من مثل ما بعد السَّ ، ة، الِمزماريَّ ة، البُْلعوميَّ ة، فوق البنفسجيَّ ةالَحْلقِيَّ 

place of articulation: cihê bilêvkirinê . َمْخَرج النُْطق 

صال أو القرب من الُعْضو الَمْفَصلي مع َمكان التَْعبير تّ في أثناء النُْطق، بَسبب االِ  هَواءق الدفُ قلص  تَ تَ 

ي ق.  بالَمْعنى الضَّ

placement of the tongue: (raspardin)bicîhkirina ziman . َمْوقُع الل سان 

ة موي( من َدَرَجة عاليَ ْجويف الفَ التَّ في نين )الرَ  غرفةِ  واِجهَةِ  اْنفتاحِ  تَْمييز في َدَرَجةِ  ثَمَّةوائت، في الصَّ 

[(، وُمْنَخفِضة )على ε[ (، وُمتََوس طة االنخفاض )مثل ][e[(، وُمتََوس طة ااِلْرتِفاع )مثل، i)من مثل ]

ها، ُمْغلَقة، أو نصف ُمْغلَقة، أو عن الصوائت بأنَّ  المرءُ  يتحدثُ كما [(، وبحسب وضع اللِسان. aمثل ]

 ُمتََوس طة، أو نصف َمْفتوحة، أو َمْفتوحة، على التوالي.

plain:  asayî . عادي 

وت التي وضعها ياكوبسون وهالي في نظريتهما في  ل مع ْصوات، للتعامُ ِعْلم األَ إحدى ميزات الصَّ

 على التباين.  اً حة أو حادة، اعتمادْعبير، أو َعْكسها، كونها ُمَسطَّ التَّ  اِْختاِلفات طَريقةِ 

plane: balafir . ُمْستوى . ُمَسطَّح 

ظام اللَُغة إلى لتَْقسيم نِ  L.Hjelmslev يلمسليفو F.de Saussure سوسير من اْستَْخدمه كل   حٌ ُمْصطَلَ 

ِعْلم ي في بَْعض نَماِذج هَْيَكلال تَْمثيلٌح للُمْصطَلَ ُمْستوى للتَْعبير وُمْستوى من الُمْحتَوى. واستخدم هذا ال

وت والتَْشكيل غير الَخطي. ال  صَّ

planned language: zimanê  pîlankirî . لَُغةٌ ُمَخطَّطة 

 ولي.الدَّ  التفاهمِ  ُمصطَنع لغرضِ  وضع بَشكل   لَغِويٌّ  ظامٌ من اللَُغة الطبيعيَّة، هو نِ  على النقيضِ 

plasticity: plastîk . )لدونة)بالستيك 

وتيَّات،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ُد إلى نِطاق التََّغي ر الَمْوجود في المسالِ  يُشيرُ في الصَّ وتيَّة للفرد. ال تحد  ك الصَّ

وتيَّ  ة لِخطاب الَشْخص بطَريقة ُمْطلَقَة )كما هي الحال مع الَخصائُِص الفيزيائيَّةُ للمسلك الَخصائَِص الصَّ

ر فيه فحسب. على َسبيِل غيَّ ن لَمْعلمة ُمَعيّنة أن تتبصمات األصابع(، بل يقتِصُر على النِطاق الذي يُْمكِ 

وتيَّة عامِ  وتما إذا في تَْحديداً في الً رئيسيَّ الِمثاِل، سيكون طوُل الِحبال الصَّ  صريراً بَشكل   سيصدرُ  الصَّ



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
479 
 

ةأّن  ذطبيعي، إ  ةٌ البالستيكيَّة آلليَّة الَكالم هي حجَّ  الطبيعةَ  . إنَّ ريرعوامل تُجن ب إصدار َصوت صَ  ثَمَّ

 غير قابلة للتغيير . هناك إشارات   ضد الرأي القائل بأنَّ  رئيسيَّةٌ 

plateauing: hejînkirin . تَذْبُذب 

ِسْلِسلَة من النَْغمات  من القَواِعد، تتغيّر فيها لنَْوعِ  اً ئيَّ ْصوات الَمْكتوبة تلقاِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ا إذا كان طبق هذه القاِعدة بغض النَّظَر عمَّ عالية. تُ  -ُمْرتَفعة  -ة إلى عالية العالي -الُمْنَخفِضة  -العالية 

 ُمنفَِصلة. التََسْلُسل يظهر في نفس الَكلِمة أو في َكلِمات  

play on words: lîstika bi peyvan . اللعُب بالَكلِمات 

 من اللعب بالكلمات هو إحداثُ  في األدب المألوف ولَُغة اإلعالن. الغرضُ  مالُمْستَْخدَ  من الَكالمِ  هو نَْوعٌ 

فات في إحداث المترادِ  الَكلِمات )أ( من خالل التغيير في الَمْعنى، أيّ باللعب  مفاجأة. يُْمِكن أن يَْحُدثَ 

. )ب( من خالل تغيير أَْشكال الَكلِمة وإعادة تَْرتيب  polysemyو  homonymyوالُمْشتََرك اللَْفظي 

وت، على َسبيِل الِمثالِ  ناس الناقص، وإعادة تَْرتيب الَمقاِطع أو من المورفيمات. )ج( عن الجِ  :الصَّ

 طَريق الَمْزج.

pleonasm: bihtirîn(dagirtin) . حشو(فائِض(  

 حقيقةَ  نُ تَْعبير زائد يتضمَّ  إضافةُ  االستخدام الزائد للكلمات.ض(. بمعنى فائِ  pleonasmós)إغريقية  

لتقويَّة البيان، على َسبيِل الِمثاِل، رأيت ذلك بنفسي، بأم عيني. وهناك الَحشو  ْستَْخدمَ . يُْمِكن أن تُ قالما يُ 

اللي، وتِْكرار نفس الَكلِمة أو الُجْملَة، لتبدو مثل لَُغة الدَّ  التِْكرارِ  من أَْشكالِ  ُمتَِّصلٌ  الذي هو َشكلٌ 

 األطفال. 

pleonastic: bihtirinî (dagirtinî) . فائضي . َحشو 

ع بَْعض الَعناِصر األخرى في ر، أو يتوقَّ في القَواِعد الخاّصة بالُعْنُصر الذي يتكرَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

عن  فائضة   من الَحْشو من خالل اِْستِخدام َكلِمات   ر إليه كنَْوع  نظَ ة. يُ عن الحاجَّ  الُجْملَة، وبالتالي فهو زائدٌ 

 الضرورة لنقل َمْعنى ُمَعيّن.

plerematics: tije . ُمْمتَلِئ 

 ُمْستوى ُمْحتَوى اللَُغة. ِدراسة بهيقصد  glossematics(. في الغلوسماتيَّة  pleres)إغريقية  

plereme: tijî .  ِمتالءا  

الدَّاللي  دات الَمْعنى في التَْحليلِ حْ ين لإلشارة إلى الحد  األدنى من وَ اللَغِوي ح يَْستَْخدمه بَْعضُ ُمْصطَلَ  1) 

 نات الدَّالليَّة". مات الدَّالليَّة" أو "الُمَكوّ ق عليه غالباً "الس  طلَ الُمتباين، يُ 
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لة( على الُمْستوى الدَّاللي، والتي تَُصنَّف، )ُمكتمِ  َوْحَدة   هو أْصَغرُ  glossematics( في الغلوسماتيَّة 0

 مع الس مات الدَّالليَّة في التَْحليلِ  . تتوافق األغراضُ glossemeه جنباً إلى جنب مع ميزاته، على أنَّ 

  التكويني.

 إلى كلٍّ من الَمْعنى والَشكل. تُشيرُ  عالمةً  plereme االمتالء الِكتابَة، يعد   أنظمةِ  ِدراسة( في 3 

plethysmograph: plesysmografiyê . ِمْخطاطُ التَّْحجيم 

وتيَّات الَمْفَصليَّة لقياسِ  يُْستَْخدمُ (، ِجهاٌز plithismos)من اليونانيَّة بَمْعنى "تَْوسيع"   حجم  في الصَّ

اً على المرض، ما يؤث ُر على راً هامَّ الفرُق بين الرئتين الكاملة والفارغة مؤش   . يُْمِكن أن يكونَ الرئة

وتيَّة. هَواءتدَّفُق ال  في القناِة الصَّ

plexus: gulȋ(turra) .  ُفيرةض  

لتداِخالت  ُمتداِخلة في  فيرة هي نَتيجةٌ . الضُ L.Tesnièreفي قَواِعد االعتماد على  النَْحِويّةُ  َعمليَّةال

 ة. ُمْختَلَفالُجْملَة التي نشأت عن طَريق وصلة، إلى تقاطع  مع َعناِصر  ض  أَْجزاءُ الجذع، عندما تتعرَّ 

plosive: teqiînbar . اِْنفجاري 

وتّي لألَْصوات  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ صفيق(. بمعنى َصوت التَّ  plaudere)التينية   في التَّْصنيف الصَّ

ل في القناة يصدُر عند اإلغالق الكامِ  إلى َصوت   يُشيرُ ْعبير الخاّصة بها: طَريقة التَّ  الساِكنة على أساسِ 

وتيَّة. ضغط ال ر. من مثل:  من خالل َصوت   م خلف اإلغالق يندفعُ الذي تراكَ  هَواءالصَّ ، p ،b ،tُمتفج 

d ،k . 

plosives : tûjbûn دَّة .   الش 

دَّة تدل   وت عند النُْطِق بالحرف، فإذا أُزيلَ  الش  الُمحَكم فجأة أحدث النَّْفس  الغلقُ  على اِْنِحباس َمجرى الصَّ

دَّة ثمانيَّة   ك(. -ق -ط -د -ج -ت -ب -هي: ) أفي اللغة العربية،الَمحبوس َصوتاً أَْنفجاريّاً. وحروف الش 

plosives vs fricatives : tûjbûn ber xişok(sist) ديدة ُمقابِل الَرْخوة . الشَ   

وتيَّات. االْنفجاريَّة ِعْلم الفي  ُمتضادةٌ  ث نائيَّةٌ   :، َعْكسها الرخاوة أو ااِلْحتِكاكيَّةplosives أو الشديدة  صَّ

fricatives    دَّة تدل زيل الَغلق الُمحَكم وت عند النُْطق بالحرف، فإذا أُ َمجرى الصَّ  على اِْنِحباسِ  الش 

دَّة ثمانيَّة   -ت -ب -هي: ) أفي اللغة العربية فجأة أحدث النَّْفس الَمحبوس َصوتاً أَْنفجاريّاً. وحروف الش 

وت حروفه هي:) ث -ق -ط -د -ج  -ش -س -ز -ذ -خ -ح -ك(. َعْكسها الرخاوة التي تعني جريان الصَّ

 أ( . -ي  –و  -هـ -ف -ع -ظ -ض -ص

plural: pirjimar . gel . çendrehend . َجمع 
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اً من ظاميَّ ْنُصر واحد . وقد يكون الجمُع نِ أكثر من عُ  إلى وجودِ  تُشيرُ واألفعال،  من األَْسماءِ  فَْرعيَّةٌ  فِئة

ْرفيَّة والنَْحِويّة، وقد يشذ    عن القاِعدة. الناحيتين الصَّ

plural of majesty: pirjimara padîşahî .  َلكة)جمع التفخيم(مُع المَ ج  

الُمتََحد ث إلى  يُشيرُ  َحيثُ ْعبير الُمْستَْخدمة من قِبَل الملوك والملكات واألمراء، وما إلى ذلك، التَّ  طَريقةُ 

 .بدالً من صيغة المفرد نفسه في صيغة الجمع 

plural of modesty: pirjimara nerm . الَجمع الناِعم 

على الُمتََحد ث / القارئ، لكنَّ المقصود في الواقِع  صيغة الجمع بََدالً من )أنا أو أنت(، فيشتملُ  اِْستِخدامُ 

 إلى النوم. ث مع األطفال بهذه الصيغة: حان وقتنا لنذهبَ حد  ل إليه: من مثل التَّ الَشْخص نفسه أو الُمرسَ 

plural-only noun: tenê pirjimariya- navdêrî .  َقطفَ  معاِْسم الج    

ة هناك عدد من هذه الذي ال يُْمِكن أن يَْحُدث إال بصيغة الجمع. من ذلك في اللغة اإلنكليزيَّ  ااِلْسمُ 

، the Alps، وجبال األلب measles، والحصبة glasses، والنظارات scissorsاألَْسماء: المقص 

ومثل ذلك في اللغة العربية: النساء، اإلبل، فمثل هذه األسماء مفردها  .Shortsوالسراويل القصيرة 

 يختلف عن جمعها، فالُمفَرد منهما: المرأة ، الناقة.

pluralia tantum: pirjimara bêreng .  َمٌع ُمَحيّرج   

بصيغة الجمع وليس لها  في القَواِعد إلى األَْسماء التي تعد   يُشيرُ التيني )يعني "الَجمع فقط"(  حٌ ُمْصطَلَ 

 جموع ليس لها مفرد من نفس الصيغة، مثل: اإلبل والنساء . ثَمَّةنظير ُمْفَرد. من ذلك في اللَُغة العربيَّة 

plurative: pirjimara pirjimar  َ(.مع مع الجَ )ج  

الجمع، فتجمع مرة أخرى الة على الجمع داللتها على معنى الدَّ  الكلمةُ  ربية أحياناً قد تفقدُ العَ  في اللغةِ 

مثل سوق وأسواق، صوف  .على صيغة أخرى من صيغ الجموع، قياساً على لفظ ما يشبهها من المفرد

 وأصواف، وقد يكون بغرض المبالغة مثل رجاالت، سادات، بيوتات، طرقات .....

pluricentric: pir navendî د الَمراِكز    .ُمتََعد 

لَُغة ااِلْجتِماعي للُغات التي لديها أكثر من ِمْعيار واحد مقبول. كاإلنجليزيَّة ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 بأَْنواعها القياسيَّة األمريكيَّة والبريطانيَّة؛ ومثلها العربيَّة، والفرنسيَّة، واإلسبانيَّة، والهنديَّة/ األورديَّة.

plurisegmental: pirperçeyî . )ُد القِطَع  فَْوق قَْطعي) ُمتََعد 
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وتيَّات لإلشارةِ  ُعلماءيَْستَْخدمه بَْعُض  حٌ ُمْصطَلَ  َصوتّي يمتد  إلى أكثر من َمْقطَع َصوتّي  تَأثيرإلى  الصَّ

 واحد في الَكالم. 

pneumotachograph: xetkirina lezkirina bihinkêjanê . ِمْخطاطُ ِسرعة التَّنَفُس   

وتيَّات هو أداةٌ ِعْلم الفي   ُمْستَقِل  وفي وقت  واحد. من الفم واألَْنف بَشكل   هَواءتَدفُق ال لقياسِ  صَّ

poetics: helbestnasî . ْعريَّة  الش 

 ً . يتضمَّن ة الشعر، وال سيما التأكيد على مبادئ التكوين والبنية ح إلى نظريَّ ُمْصطَلَ ال يُشيرُ تقليديّا

 ِدراسةواالهتمام ب. المبادئ لهذه ةالنظريَّ  ِدراسةال أو عام، بشكل   األدب أو للشعرية العاّمة المبادئ

 على يُطلق قد. تكوينه وأنماط وأنواعه، وأشكاله، بلغاته، ،(ككل األدب أو) للشعر المميّزة السمات

 الشاعري. اسم األدب أو للشعر المنظ ر

النَظريَّة اللَغِويَّة وطَريقة تَْحليل الشعر.  إلى تَْطبيقِ  في اللَغِويَّات لإلشارةِ ح ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ و

تَْفسيراً أوسع، من ذلك "الَوظيفة  حَ ُمْصطَلَ الهذا ين )أمثال رومان جاكوبسون( اللَغِوي أعطى بَْعضُ 

 الشعريَّة" للَُغة أي ااِلْستِخدام اللَغِوّي للنص  الَمْنطُوِق أو الَمْكتوب.

polarity: serekî . قُْطبيَّة 

ن   للَعالقَاتِ  ة  ُح تغطيُمْصطَلَ ( 2 ( للمعارضة الدَّالليَّة  ُمَعيّنة   فقاً ألبعاد  وَ  ف الُمْفَرداتِ الدَّالليَّة التي تُّصْ

 )األضداد، عدم التوافق، التكاُمل، التَْحويل(.

( َخصائُِص الصفاِت الُمتَناقِضة مثل قصيرة: طويلة، سهلة: صعبة، خفيفة: ثقيلة... يُْمِكن وصف 0 (

قطبيَّة[. ال يُْمِكن تقديم تأكيدات حول حالَة ُمَعيّنة من ]± اِْختاِلفها في الَمْعنى من خالل الخاّصيَّة الدَّالليَّة 

فَة قُ  منظور واحد باِْستِخدام َزْوج   وطوياًل.  اً قصير أن يكونَ  طبيَّة، على َسبيِل الِمثاِل، ال يُْمِكن لشيء  لص 

 ُمْفَردات يجوز فيها التَّْذكير والتأنيث.  ثَمَّةوالكرديَّة  لكن في بعض اللُغات كالعربيَّة

لُغات النَْغمة، في إشارة إلى الحاالت التي تكون فيها النَْغمة  ِدراسةأحياناً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 3)

 (.قطبيَّة ة )نَْغميَّةتالي دائماً ُمتَناقِضة مع نَْغمة سابِقة أو

politeness: rêzgir . )األدب)التهذيب 

ت تَفاُعالر في َشكل المن االعتبارات الَشْخصيَّة وااِلْختيارات اللَغِويَّة التي تؤث   ة  َمْجموعٌح شاِمل لُمْصطَلَ 

لَُغة ااِلْجتِماعي، ِعْلم الالَمجاالت البراغماتيَّة، و ُمْختَلَفاللَغِويَّة وَوظيفتها. يقول الُمحلَّلون من 

ثون، كم واألنثروبولوجية، إنَّ  ، مثل عمل الكالمون ون، يؤدّ تَفاُعلالطُُرق الُمَحّددة التي يقوُم بها الُمتََحد 

على َسبيِل الِمثاِل، كيفيَّة عن طبيعِة الَعالقَة بينها.  رَ ألوامر واإليضاحات والعروض، لتعب  الطلبات وا

لألفراد من  اً جه"، الذي يعتبر مهمَّ ى أساس "الوياَغة الطلبات اإللزاميَّة. الَمْفهوم الَمْرَكزي يقوم علص



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
483 
 

ل في أفعاله ل عن طَريق اإلعاقة أو التدخ  السلبي للتفاعُ  الوجهَ  الناحيتين اإليجابيَّة والسلبيَّة. يحفظ المرءُ 

ل من اإليجابي للتفاعُ  الوجهَ  ُم المرءُ قدر ممكن)من مثل ِعباَرات التهديد أو االنزعاج(؛ يُقد   وقيمه بأقل  

 بّ قدر اإلَمكان)من مثل ِعباَرات اإلعجاب والحُ  تَفاُعلالصورة اإليجابيَّة الُمفتََرضة للمُ خالل دعم 

 أفعال تبتعد عن هذين الوجهين. ثَمَّةواإلطراء(. و

politeness phenomena: diyardeyên rêzgirînê .  َواِهر التأدبظ    

معايير السلوك  طُ ز الس مات اللَغِويَّة التي تتوسَّ يميّ  حٌ ُمْصطَلَ في اللِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة والبراغماتيَّة، 

ر، وغيرها. وتشملُ بَمفاهيم مثل الُمجامِ  قُ ااِلْجتِماعي، فيما يتعلَّ  هذه الميزات  لة، واإلذعان، والتَذم 

ناسبة للَصوت واألَْشكال المقبولة من اِْستِخدام عالمات الِخطاب الخاّصة )من فضلك(، والنَْغمات المُ 

 ِعباَرات.ال

polylectal: hilbijartin . pir zaravan . ُد اللهَجات  االْنتِقاء . ُمتعد 

 ُعلماءح يَْستَْخدمه بَْعُض ُمْصطَلَ الحاالت(.  ُمْختَلَففس الكلمة في نَ  وظيفُ تَ  polýptōton)إغريقية  

د العديد من أَْنواع اللُغات الُمْستَْخدمة من  ُمقتَرح   إلى أُنموَذج   اللَغِويَّات لإلشارةِ  لقَواِعد اللَُغة والذي سيحد 

 ل ااِلْختاِلفاتقِبَل الفرد )و من الُمْجتََمع ككل(. ياُلحظ التباين الَمقصود مع القَواِعد النَْحِويّة التي تتجاهَ 

 سة اِْفتِراضيَّة. ة متَجانِ َغة كما لو كانت في حالَ اللُ  لُ التي تحل  اإلقليميَّة وااِلْجتِماعيَّة، 

polyphony: pir dengan  ُد األْصوات . بولفونيا . ُمتَعد   

 دة.ور نُْطقيَّة ُمتََعدّ كتابي ذو صُ رمٌز 

polyphonemic classification: dabeşkirina pirdenganî .  ِد األصوات تَْصنيٌف ُمتََعد   

لين بَشكل  تتاليوات المُ اثنين من األَصْ  تَْصنيفِ من خالل وتّي، الصَّ  في التَْحليلِ يظهر   ُمْختَلَف ة، ُمفَصَّ

 ين.ُمْختَلَفكَصوتيَن 

polyptoton: pirwateyî . د الَمعاني  تََعد 

 مقربة على االستخدام من جزئي تكرار فيه ينشأ من الكالم )إغريقية بمعنى : "كثرة+ سقوط"(. شكل

ااِلْزِدواُج والجمع. وهناك  المفرد صيغ المثال سبيل على ة،ُمْختَلَف أشكال لهما مترابطتين كلمتين من

ُع للَصوِت والمعاني الُمتباينة في العديد من األمثلة، من مثل التِْكرار الِخطابي لَكلِمة ذات نَْغمة نوّ المت

  ة، مثل : قلبي قلبي .ُمْختَلَف

polysemy: pirwateyî . çend watayî .  َُد ت د الَمعنى)التََعد  اإلشاري(عد   
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الدَّاللي  في التَْحليلِ  يُْستَْخدمُ . Bréal ((1897 بريال ح صاغهُمْصطَلَ بمعنى إشارة(.  sema)إغريقية  

 ة.ُمْختَلَفة من المعاني الَمْجموعُمْعَجمي يحتوي على  لإلشارة إلى ُعْنُصر  

للتَْعبير تَْعريفان أو أكثر مع بَْعض  د المعنى" عندما يكونُ تعد  polysemy عن " المرءُ  ثُ تحدَّ يَ  

د المعنى تَْمييز بين ثَمَّةة من َمْعنى أساسي واحد. الس مات الُمْشتََركة التي عادة ما تكون ُمْشتَقّ   تعد 

polysemy الُمشتََرك اللفظي و homonymy ُالنَظريَّة  الباحثين، على ضوءِ  ، إذ جعل بَْعض

د الَمْعنى  homonymyالتَاِريخيَّة، كالً من "ااِلْشتِراك اللَْفظي  حين ُمْصطَلَ " polysemy"، و"تََعد 

 على َمْدلولين اثنين، َعْكس التَرادف، ورأوا أنَّ  واحدة   َكلِمة   ين وُمْستَقِلين، فكالهما يتفقان في دَّاللةِ ُمْختَلَف

د الَمْعنى متعلٌِق بتَاِريخ الَكلِمة . فالُمْشتََرك اللَْفظي الفرَق بين ااِلْشتِراك اللَفْ   يدل   homonymyظي وتََعد 

على  على اتفاق بين اللَْفظ مشافهة، أو في الِكتابَة خطأ، أو في كليهما معاً، مثالً َكلِمة " الغروب" تدل  

"، ومن أمثلة مة "َغْربالء العظيمة وهي جمع لَكلِ غرب" وتدل على الدِ غروب الشمس وهي َمْصَدر "

د الَمْعنى heirشعر، و)( hairقة في النُْطق في اإلنكليزيَّة: )تطابِ الَكلِمات المُ   polysemy( وريث. وتََعد 

د المعنى إلى الحاالت التي يكون فيها الجذر الُمْعَجمي الواحد له أكثر من َمْعنى أو يُشيرُ   several متعد 

meaning of word ة يختلف هنا على مؤسسة أكاديميَّة تخصصيَّ  ليَّة( يدل  ح )كُ ُمْصطَلَ ،  مثال ذلك

 ة .ُمْختَلَفعلى العموم والشمول، فالصيغة واحدة والدَّاللة  ي يدل  ذليَّة( الالكُ ح )ُمْصطَلَ عن 

polysyllable: pirkîte . çend brrgeyî . ُد الَمقاِطع  ُمتََعد 

وتيَّات و يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ن من أكثر من َمْقطَع وا إلى َكلِمة   ْصوات لإلشارةِ ِعْلم األَ في الصَّ حد. تتكوَّ

 حاِديَّات.دة الَمقاِطع مع األُ دة األقطاب أو الُمتََعدَّ تتناقض الَكلِمات الُمتََعدَّ 

polysyndeton: pirdudanî . د . َوصٌل باَلغي  تَركيٌب َربطي ُمتعد 

اِْستِخداُم الَمزيد من ُمتطلبات ااِلْستِخدام العادي. اْستَْخدَم هذا )إغريقية بمعنى "معقَّدة للغاية"(. 

 ، يشيع هذا األسلوب في الشعر والنثر، من أساليبه تكرار العطف،َح ستيفن كرين في الِكتابَةُمْصطَلَ ال

 د على تمييز كل  ُعْنُصر من الَعناِصر األخرى. يُْمِكنه إما التأكيد على طول الَعناِصر المذكورة، أو التأكي

 عت الرؤية، وانخفضت وارتفعت.ضاقت األفق واتسّ 

polysynthesis: pirhevdudana .  َُّد الت راكيبتََعد   

مورفيمات  من أَْنواعِ  ُمَعقَّدةٌ  ظاِهرةٌ ُمْشتََركة في بَْعِض اللُغات األمريكيَّة األصليَّة، إذ تتَشكَُّل َكلِماتٌ 

ث إال هذه المورفيمات ال تحدُ  اً.وليف على الدَّمج، ولكن ذلك ليس ضروريَّ التَّ  َعمليَّةة. قد تنطوي ُمْختَلَف

 .كمورفيمات َمحصورة، ال كَمقاِطع حّرة ُمْطلَقَة 

polysynthetic: pirhevdudanî   َدة .راكَ ت يٌب ُمتَعد   

م من َخصائِص التراكُ  ة  َمْجموعل معه كالتعامُ  راكيب، يتم  د التَّ في بِناء ُمتََعد   أَْشكاٌل ُمَعقَّدة من الَكلِماتِ 

 األُنموَذجيَّة للعديِد من اللُغاِت الهنديَّة األمريكيَّة . واالنصهار . كما هي الحال في التَْركيباتِ 

polysystemicism: pir pergal . ُد الن ظم  ُمتََعد 
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من الفونيمات  ة  َمْجموعر إلى نظَ ، كان يُ J. R. Firth فيرث اقترحهْحليل اللَغِوّي ٌح لنهج  في التَّ ُمْصطَلَ 

تََسْلُسل أَْصوات الَكالم، بغض النَّظَر عن الهياكل  ق على تَْحليلِ طبَّ من التناقضات، التي تُ  واحد   ظام  كنِ 

ة في بنية ُمْختَلَفة كما هو مطلوب في أماِكن ُمْختَلَفالنَْحِويّة أو الُمْعَجميَّة المعنيَّة. فتمَّ إنشاء أنظمة َصوتيَّة 

 ة من الُمْفَردات أو القَواِعد. ُمْختَلَفالَمقاِطع والَكلِمات والَوْحَدات األخرى، وضمن مناطق 

pooh-pooh theory: dîmaneya pooh-pooh . "نَظريَّةُ "بوه بوه 

 أنَّ عتقد َصواِت األَْنفعاليَّة، فيإلى األ اللغة أصل قة بأصوِل اللَُغة، التي تُرجعالنَّظريَّات الُمتعل  إحدى 

نشأ من أشخاص كانوا يصنعون أَْصواتاً غريزيَّة، ناجمة عن األلم أو الغضب أو العواطف  الَكالمَ 

 األخرى. 

portmanteau: tevlîhev . الُمْدَمج 

إلى  يُشيرُ في التَْحليل المورفولوجي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  بمعنى ِمْشَجب(. portemanteauفرنسية )

 . auxالفرنسيَّة،  auالحال في  ي، كما هفي أكثر من َشكل   واحد   الحاالت التي يُْمِكن فيها تَْحليل َشكل  

portmanteau morpheme: morfîmên tevlîhev . ْرفيَّاُت الُمْدَمجة  الصَّ

التي  phonomorhologicalللدَّاللة على وحدات  C.F.Hockett هوكيت مهُح الذي قدَّ ُمْصطَلَ ال

ةَ   .اً مع ة  ُمْختَلَف مورفوميَّة   وحدات   تَمْزج ِعدَّ

Port Royal: benderê qiralî . الميناُء الَملكي 

القرن السابع عشر، كان مقرهم في دير بورت رويال، في  ُعلماءة من َمْجموعق على طلِ ااِلْسم الذي أُ 

ها َمنُْطقيَّة ل النَْحِويّة أنَّ اللَغِويَّة والهياكِ  جنوب فرساي، طّوروا أفكار ديكارت، كانوا ينظرون إلى الفِئاتِ 

قرن واسع في ستينيَّات ال هذه الَمْدَرَسة الفكريَّة معروفة على نِطاق   ألَْنماط الفكر. أصبحت أفكارُ 

أوجه التشابه بينها وبين َمْفهومه الخاّص للَعالقَة بين اللَُغة  العشرين، عندما رسم نعوم تشومسكي بَْعضَ 

 والعقل.

Port Royal grammar: rêzimana benderê qiralî . قَواِعُد الميناِء الَملَكي 

 .Eو  A.Arnauld، وضعه Grammaire générale et raisonnéeة، قَواِعُد نَظريَّة عامَّ 

Lancelot  ِميت نسبة إلى اِْسم الدير الباريسي الشهير في القرن السابع العقالنيَّة الفرنسيَّة، سُ  في إطار

قَواِعد بورت رويال تطوير  ، يحاولُ 2732عشر ومدارس بورت رويال. أُعيد طبعه في أواخر عام 

ينيَّة والعبريَّة واللُغات األوروبيَّة الحديثة التي ستكون الفِئات النَْحِويّة على أساس اللُغات اليونانيَّة والالت

إلى هذا الَمْفهوم في قَواِعد النحو  N.Chomsky تشومسكي ة(. أشاراللُغات )قَواِعد عامَّ  صالحة لكل  

 ليَّة التَّْوليديَّة وتبريرها.يس أُنموَذجه للقَواِعد التََّحوالعالمي من أجل تأسي
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position: cih . helwest . cêga . pêge . şwên  .)َمْوِضع)َمْوقِع 

اً داِخل َوْحَدة لَغِويّة، على في اللَغِويَّات لإلشارة إلى األماِكن الُمتَناقِضة َوظيفيَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  (2)

الُجْملَة. من َسبيِل الِمثاِل. فونيمات داِخل الَمْقطَع أو الَكلِمة، الَمقاِطع داِخل الَكلِمة، الَكلِمات داِخل 

الشائِع الحديث عن الَعناِصر التي تحدث في "المراكز" األوليَّة أو الوسطى أو النهائيَّة ضمن 

 دخلَْت إلى َوْحَدة  اِلْختاِلفات الشَّكليَّة التي أُ ر الَمْوِضعي إلى اتَغيّ المُ  يُشيرُ ْرتيب األعلى. التَ  َوْحَدةِ 

 ياقها اللَغِوّي. تكييف س تَأثيربَسبب  لَغِويّة  

وتيَّات، ِعْلم ال( في 0)  وتيَّة في أثناءِ األَْعضاء ِ إلى تَْرتيبِ  الَمْوِضعُ  يُشيرُ صَّ وتّي: ويقال  الصَّ النُْطق الصَّ

المفاِصل )الشفتين، واللِسان، وما إلى ذلك( تكون في مواقِف ُمَعيّنة، بحسب َمكانها وطَريقة  ُمْختَلَف إنَّ 

 التَْعبير.

positional fields: zeviyên cihî .  ُقوٌل َمْوِضعيَّةح  

عن الَخصائِص الَمْوِضعيَّة لألَْجزاء  األلمانيَّة التي تنتجُ  الطوبولوجيَّة في البنودِ  ٌح شاِمٌل لألَْقسامِ ُمْصطَلَ 

 الَمْحدودة وغير الَمْحدودة من الفِْعل.

positional mobility: hejîniya cihî .   ِضعيٌك َموْ تََحر  

 ها َوْحَدةٌ نظر إليها أنَّ تَْعريف الَكلِمة، يُ  في الغالب في القَواِعد لإلشارة إلى خاّصيَّةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

على إعادة التَْرتيب،  الُمَعقَّدة ليست قادرةً  نة للَكلِماتِ الُمَكوَّ  الَعناِصرَ  على أنَّ  نَْحِويّة. ينص  الِمْعيارُ 

ن بها الَكلِمات نفسها ُمتََحر    ها يُْمِكن أن تحدثَ كة في ُجَمل، أي أنَّ وبالتالي تتناقض مع الطَريقة التي تكو 

 المواقِف الُمتَناقِضة. من في كثير  

positive: erênî . arêtî . إيجابي 

إلى نَْوع  من الُجَمل أو الفِْعل الذي ليس له عالمة للنفي،  النَْحِوّي لإلشارةِ  في الَوصفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 فحسب.  عب ُر عن التأكيدِ ه يُ أي أنَّ 

possessive pronoun: cînavê xwedan .  الِمْلكيَّة َضمير  

إلى الحيازة فحسب  يُشيرُ ه ال الِملكيَّة" ُمضل ل، ألنَّ  َضميرح "ُمْصطَلَ من الضمائر.  فَْرعيَّةٌ  ةٌ َمْجموع

 .... به ة بين األشياء أيضاً: شفقةً إلى الَعالقَات العامَّ  يُشيرُ )كتابي / كتابك( ، بل 

possible word: peyva mumkin . weşe letwanadabûn . َكلِمةٌ ُمْمِكنة 

ة َجديد(، يقيّد اِْحتِماالت تكوين َكلِمات 2671المورفولوجي )تكوين الَكلِمات( طّوره فانسلو ) جُ هَ نْ المَ 

 ل إلى تَْعريف "َكلِمة ُمَعقَّدة محتملة". العمليَّاتُ الليَّة وَمنُْطقيَّة، من أجل التوص  َمباِدئ دَ  بنية علىمَ 
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لةٌ ها مُ بأنَّ  زُ التي تتميَّ  الدَّالليَّةُ  تُ تَْمثيالة، هي تلك المع هياكل الَكلِمات الرسميَّ  التَْفسيريَّةُ  الدَّالليَّةُ   بَشكل   تَشك 

عن طَريق  ُمْستَقِلٍّ  الَعالقَة بين الفِئات النَْحِويّة واألَْنواع الدَّالليَّة التي تَُحفَّز بَشكل   تنسجم فيجيد والتي 

 الَمنُْطق.

possible world: cîhana pêkanbar.  َالُمْمكنُم العال  

ة ُمْختَلَف قيقيَّةَ الحَ  المواقِفَ  أنَّ  ضُ ، يفترِ G.W.Leibniz ((1646-1716)تَْعبيٌر َمجازي( يعزى إلى 

معقول. في الدَّالالت  شيء   هذه المواقِف أو الظروف في كل   ويحاوُل تَْجميَع كلّ  اً،تِراضيَّ اِْختاِلفاً اِفْ 

البيان صائباً  ما إذا كان اقتراحُ  تَْحديدَوظيفةُ التَْفسير إلى عوالم ُمحتملة، ولل نَظريَّة األُنموَذجيَّة، تَُحو  ال

أساسي  ح  ُمْصطَلَ ل كالعالم الُمحتمَ  وضعَ  إليه البيان. إنَّ  يُشيرُ أم خاطئاً، يُحدَّد تكوين العالم الُمعطى الذي 

ق على قترحات التي تُطبَّ المُ  ةِ َمْجموعيعتمد على  اً ح تَْعريفقترِ ما كان يثير للجدل: غالباً غير ُمَحّدد مُ 

بالعوالم الُممكنة "الكالسيكيَّة"، فلجميع الترابط الَمنُْطقي تَْرَجَمة عرفيَّة  يُسمَّىعالم ُمَعيّن. في ما 

مكنة "غير الكالسيكيَّة" ال يمكنها فعل ذلك. واالقتراح بالعوالم غير المُ  يُسمَّىما  )ُمَحّددة(، في حين أنَّ 

ياقاِت المكثَّ  ليشملَ  M.J.Cresswellوضعه األخير   فة.الظواِهر في الس 

possible-worlds semantics:watenasiya cîhanên pêkanbar. الُمْحتََمل العوالِم ِعْلُم داللةِ   

ال  دَّالليَّةً  اً وأَْشكال التَْعبير األخرى قيم فيها الُجَمل التي يُْمِكن أن تُحدَّدَ  الرسميَّةِ  من الدَّالالتِ  نسخةٌ 

رات التَْجريديَّة للحاالت ة من التصوّ َمْجموعقة بالعالم الحقيقي فحسب، بل عبر تقتصر على الُمتعل  

ثين على  تَْحديدالرئيسي في ذلك ب الهََدفُ  لُ يتمثَّ ة أو العوالم الُممكنة أيضاً. ااِلْفتِراضيَّ  قدرات الُمتََحد 

 م بااِلْحتِماليَّة والضرورة.التَْمييز بين األساليب، مثل االلتزا

post-: piştî- (paşîn( (بَْعدي) .  َخْلفِي- 

وتيَّات واللَغِويَّات، ِعْلم الْستَْخدم في بادئةٌ تُ  نسبي من تََسْلُسل؛ يتناقُض مع ما يسبقه.  إلى َمْوِضع   تُشيرُ صَّ

وتيَّات، ِعْلم الفي  إلى  تُشيرُ " ال post-vocalic" ،"post-consonantalحات مثل "ُمْصطَلَ  ثَمَّةصَّ

َمْقطَعي ُمَحّدد، بَمْعنى بعد صائِت/ صاِمت إلى األَْصوات التي تَحدُث في َمْوقِف  تُشيرُ نقاط النُْطق، بل 

ياقات، مثل ح بما يتعلَّ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ وفي القَواِعد النَْحِويّة،  على التوالي. ق بِعدَّة س 

postmodification ،"postdeterminer" ،"post-article" ،"post-libbal.إلخ ،" 

post-creole continuum: berdewamkirina paşîn-kreyole . بعد الكريول الُمتَِّصلة 

على الكريول  اً تَأثيرعياريَّة تمارس نَتيجة لَُغة م لَُغة ااِلْجتِماعي لوصفِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ة َمْجموعر الناس كالمهم الكريولي باِت جاه الِمْعياريَّة، وتظهر اللَُغة(. يغيّ  يكون كالهما من نفسِ  َحيثُ )

حات التي ُمْصطَلَ ال ل ِسْلِسلَة ُمتَِّصلة بين الِمْعياريَّة والكريوليَّة. إنَّ لة من األصناف، والتي تَشك  كامِ 
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من الِسْلِسلَة المتَِسْلِسلَة تشمُل أصنافاً  ةً ُمْختَلَف أَْجزاءً   لُ وضعت لإلشارة إلى ما بعد الكريول والتي تَشك  

 طُ بينهما.إلى الكريول األصلي، وثالثة تتوسَّ  قريبة من الِمْعياريَّة، وأخرى هي أقربُ 

post-cyclic: paşîn- xulê . بَْعَد الدَّوريَّة 

النَظريَّة القياسيَّة الُموسَّعة للقَواِعد التَْحويليَّة، ف بها في من القَواِعد الُمعترَ  لنَْوع   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ما بعد الدوريَّة إنَّ ق بعد التَْحويالت الدَّوريَّة التي اكتملت؛ من التَْحويل الذي يُطبَّ  إلى نَْوع   لإلشارةِ 

ما بعد الدَّوريَّة هو التعامُل . الغرُض من القَواِعد اً سبقيُطَبَّق التَْحويُل مُ  َحيثُ ، ناقض مع ما قَْبَل الدَّوريَّةتي

 مع حاالت مثل َدمج األَْزِمنِة مع األفعال الرئيسيَّة.

postdeterminer: paşîn destnîşankirin . عدبَ  الُمَحّدد  

فَة  في تحدُث بعد ُمَحّدد  و قَْبَل ص من الَكلِمة التي نَْوع   لوصفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ في القَواِعد النَْحِويّة، 

اِْسميَّة. العديد من الَكلِمات الكميَّة يَحمل هذا الَمْوقِف، مثل األول، واألرقام األخرى )على َسبيِل  ِعباَرة  

 شاركين الرئيسيين اآلخرين(.الِمثاِل، الرؤساء الثالثة الكبار، والمُ 

posteriority: paşan/ piştre .  ًالحقا 

بين ِعدَّة أفعال: اإِلْجراُء  الُمَعقَّدةِ  في الُجَملِ  الَزَمنيَّةُ  بمعنى فيما بعد(. هي الَعالقَةُ  posterior)التينية  

 صال به حتى سمعه أخيراً.في االتّ  البَنِد الرئيسي: اْستمرَّ  ِد يَْحُدث بعد عملِ الموصوُف في البَنِد الُمعتمَ 

postmodification: piştî gûhertinê . لبَْعَد التَْعدي  

الَعناِصر التي تحدث بعد رأس  إلى جميعِ  األوصاف النَْحِويّة لإلشارةِ  في بَْعضِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ةُ الثمن. اُت الَمعروضة في الَمعِرض غالي(، على َسبيِل الِمثاِل، السيارendocentricالِعباَرة )ِعباَرة 

postposition: cihê paşînê . َمْوقَعةٌ بَْعديَة 

ة  ُمْغلَقة  من الَعناِصر التي تتبُع َمْجموعفي التَّْصنيف النَْحِوّي للَكلِمات، لإلشارة إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ها تذييٌل.أنَّ اً ف أحياننَّ من البنية. تُصَ  واحدة   تَْركيبة   ِعباَرات  اِْسميَّة )أو أَْسماء ُمْفَردة أو ضمائر( لتَْشكيلِ 

postulate: texmînkirin . اِْفتِراض . ُمَسلّمة 

 أن تكونَ  اً من ااِلْفتِراضات األوليَّة التي تَفتِرُض نظريَّ  ة  َمْجموعإلى  يُشيرُ تَْطبيٌق في اللِسانيَّات 

باِْسم الطَريقة الَمرحليَّة.  ة؛ هذه الِعباَرات األوليَّة، و الالحقة التي تُنتج منها، تُعرف ُمْجتََمعةً َصحيح

ات من الفَرضيَّات"، في محاوالت  لتنظيِم األفكاِر حول اللَُغة، أشهرها تلك التي َمْجموعأُقتِرح ِعدَّة "

 (.2647( وبرنارد بلوخ )في عام 2609طرحها اللَغِويّون األمريكيون ليونارد بلومفيلد )في عام 
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postvocalic: piştî dengdar .  َّوتيّ بعد الص  

وتيَّات، هو ِعْلم الفي  كاً. على َسبيِل الِمثاِل، / الالم / في َكلِمة ُمتََحر   اً ح يصُف َصوتاً يتبع حرفُمْصطَلَ صَّ

 )قال(. 

potential: çêbûnbarî/derfetbarî . twanayî . ُمْحتَمل . ُممكن 

 قدر اإلَمكان . ز الفِْعلَ اللَْفظي الذي يميّ (. المزاُج "ق بعدحالة لم تتحقَّ "بمعنى   potentialis)التينية  

potential pause: rawestandina derfetbarî/ çêbûnbarî(twanayî) . َوْقفَةٌ ُمْحتَملة 

 ها َوْحَدةٌ نظر إليها على أنَّ في القَواِعد لإلشارة إلى خاّصيَّة تَْعريف الَكلِمة، يُ  غالباً  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ن مكه مُ ت في بنيِة الَكلِمة، لكنَّ ه ال يمكُن إدخال اإليقاف المؤقَّ في الَكالم العادي، أنَّ  نَْحِويّة. ينص  الِمْعيارُ 

 ما يكون َمْوجوداً( عند ُحدود الَكلِمات. اً الحدوث دائماً )وغالب

potential word: peyva derfetbarî . الَكلِمةُ الُمْحتَملة 

غم من الَكلِمات للَُغة، على الرَّ  ْوليدها باِْستِخدام قَواِعد تَْشكيلِ َكلِمة يُْمِكن تَ  ح أليّ ُمْصطَلَ في اللِسانيَّات، 

 ه لم يَُوث ق بعد. أنَّ 

poverty of the stimulus: hejarî ya dilkêş(mizdan) . الَْفقُر ِمن التَْحفيز 

غير  اللَُغة الُمتاحة لطفل   عيناتِ  نعوم تشومسكي، إنَّ  دهاااِلْسم الُمعطى لحجة  في اِْكتِساب اللَُغة، كما حدَّ 

َشكلة أفالطون" أو باِْسم "مُ اً ؛ يُشار إليها أيضة لشرح َمْعِرفة الكبار باللَُغة )قَواِعد اللَُغة النهائيَّة(كافي

 َشكلة الَمنُْطقيَّة اِلْكتِساب اللَُغة". "المُ 

power: hêz . twana . قوة 

ات التَّْوليد؛ كما سمي نظريَّ  في التقييم الرسمي لقَواِعد النحو، وال سيما في مناقشةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ياقيَّة أقوى من القَواِعد النَْحِويّة.   بالقدرة. مثالً القَواِعد الس 

ة التَّْوليديَّة ْوليد ضعيفة وأخرى قويَّة داِخل القَواِعد. في َمْفهوم القوة تَْمييز بين قوة تَ  ثَمَّ

النَْحِويّة أقوى من األخرى إذا كانت تَول ُد ُجَمالً نَْحِويّة أكثر. في َمْفهوم  القَواِعدَ  "الضعيفة"، يقال إنَّ 

ة من َمْجموعص لهذه الُجَمل واِعد تكون أكثر قوة عندما تُخصَّ القَ  القوة التَّْوليديَّة "القويَّة"، يقال إنَّ 

 ُمرض  أكثر.  لتي تُظهر َعالقَاتها بَشكل  يَّة اهَْيَكلاألوصاف ال

pragmalinguistics: zimannasîya pragmatikî . )البراغماتيَّة( َعمليَّةاللِسانيَّاُت ال  
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 ِدراسةالبراغماتيَّة، لإلشارة إلى  ِدراسةفي اً أحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ . (فِعلبمعنى  pragma)إغريقية  

 مع الِدراسات البراغماتيَّة التي تدرسُ  اِْستِخدام اللَُغة من وِجهَة نظر الموارِد البِْنيَِويَّة للَُغة؛ وهو يتناقضُ 

بالَمفاهيم  اً ااِلْجتِماعي )يشار إليها أحيان باِْستِخدام اللَُغة والتي تنبع من الوضعِ  الخاّصةَ  الشروطَ 

الطَريقة التي يختار بها  في اللَُغة، ويفحصُ  َضميرظام اليكي من نِ براغمات ااِلْجتِماعيَّة(. قد يبدأ نهجٌ 

من المواقِف والَعالقَات )مثل االحترام والَعالقَة الحميمة(.  ة  َمْجموعللتَْعبير عن  ةِ ُمْختَلَفال األَْشكالَ  الناسُ 

ي بها التي تؤدّ  الطَريقةَ  ويفحصُ ل، شاركين في التفاعُ من الخلفيَّات ااِلْجتِماعيَّة للمُ  األخيرُ  قد يبدأ النهجُ 

 على اِْختيار ضمائر ُمَعيّنة. الناسِ  ْفضيلِ مر والِجْنس والطَبَقَة( إلى تَ ة )مثل العُ ُمْختَلَفل الالعوامُ 

pragmatics: pragmatikî (kêrbar) .  َّ(َعمليَّةالفعيَّة)الن  

َخصائِص اللَُغة ومظاِهرها، كالبواعث  ِدراسةالبراغماتيَّة التي رّكزت على  في أمريكا الفَْلَسفة برزَ 

ثين فيما بينهم، وهي تتعارضُ   ِدراسةب نحو الذي يهتم  ِعْلم المع  النَّْفسيَّة للُمتََحد ث ورود فعل الُمتََحد 

 دَّاللة الذي يختص  ِعْلم الالبراغماتيَّة مع  الَخصائِص الَشكليَّة للتعابير أو البِناءات اللَغِويَّة، كما تتعارضُ 

أوجه  ِدراسةالَعالقَات القائمة بين الماهيَّات اللَغِويَّة وبين العالم الخاِرجي. البراغماتيَّة تقوم ب ِدراسةب

 الكالم الُمستخَدمة.

ٌح ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ ( للعالمات. 2637ة )تي من نَظريَّة موريس العامّ أالبراغماتيَّة ي حُ ُمْصطَلَ 

(. في اللَغِويَّات الحديثة، syntacticsدَّاللة وِعْلم السيميائيَّة )مع ِعْلم ال فياألَْقسام الرئيسيَّة  ة أحدِ لتسمي

اللَُغة من وِجهَة نظر الُمْستَْخدمين، والسيما الخيارات التي يتخذونها، والقيود التي  ِدراسةب ق على طُ 

 تُرْتبَة على اِْستِخدامهم للَُغة. ماعي، واآلثار المُ ل ااِلْجتِ اللَُغة في التفاعُ  يواجهونها في اِْستِخدامِ 

ْصوات، مثالً(. في ِعْلم األَ )كما هي الحال في  ِدراسة للال يُْمِكن اعتبار البراغماتيَّة َمجاالً ُمْستَقاِّلً 

دِرج سابِقاً تحت أُ اً. نسبيَّ  قصيرة   ح "البراغماتيَّة" لفَْتَرة  ُمْصطَلَ م ْخدِ ْستُ اللَغِويَّات البريطانيَّة األمريكيَّة، اُ 

قان في جوانب كالهما يحقّ  نَّ أدَّاللة، ِعْلم الالبراغماتيَّة و لَُغة ااِلْجتِماعي". التَْمييز بينِعْلم الح "ُمْصطَلَ 

ياق ر لَغيّ تَ وغير المُ  ،بالَمْعنى الحرفي دَّاللة يهتم  ِعْلم ال ة من الَمْعنى اللَغِوّي، غير أنَّ ُمْختَلَف لتعابير في الس 

 ُمَحدَّدة. البراغماتيَّة تتعامل مع اللَُغة، اعتماداً على اِْستِخدامها في ظروف   إنَّ يَّة، اللَغوِ 

 ق منها بالسَّْرد( على إنتاجِ ما يتعلّ  والسيماالبراغماتيَّة ) البراغماتيَّة األدبيَّة الَمفاهيمَ  قُ طبَّ تُ 

ياقات على مشاكل التفاعُ  التَْطبيقيَّةُ  البراغماتيَّةُ  زُ . ترك  واستقبالها النُصوص األدبيَّة ل التي تنشأ في الس 

الناجح حاِْسماً، مثل الُمقاباِلت الطبيَّة، واإلعدادات القضائيَّة، واالستشارة،  لُ التي يكون فيها التواصُ 

 وتَْعليم اللُغات األجنبيَّة.

Prague School: dibistana Prague . َمْدَرَسةُ براغ 

Vilem Mathesius"(2770-2641 ) الروسيَّة. إذ التفَّ حول "فيالم ماتيسيوس انبثقت من الَشكليَّةِ 

، 2609الُمنَظَّم منذ سنة  للبحثِ  لَغِويّة   ، وبدءوا يعقدون اِْجتِماعات  اً من الباحثين المتفقين فكريَّ  ةٌ َمْجموع
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براغ" في تشيكوسلوفاكيَّة. فتكّونت حلقة ِدراسيَّة ضمَّت عدداً كبيراً من "وبعدها ُعرفوا بجماعة 

من الَمباِدئ  ة منها: روسيا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا، وصاغوا  ُجْملَةً ُمْختَلَفالباحثين من أقطار 

التي قامت في القرن العشرين،  لَُغة البِْنيَِويّ ِعْلم البراغ إحدى المدارس الكالسيكيَّة ل حلقةُ  عد  تُ ة. الهامَّ 

ر خاّص في تَ  في العشرينيَّات والثاُلثينيَّات بوجه   كبير تَأثيركان لها   لَُغة في اإلطار العالمي. ِعْلم الطَو 

النَظريَّة التي أرسى دعائمها "سوسير"، كما اتخذت  على الَمباِدئ واألصولِ  قامت هذه الَمْدَرَسةُ 

الذي اضطلع  لة للتَْحليل الفونولوجي، وهو العملُ كورتني" للفونيم نَظريَّة كامِ ر "بودوان دي من تصوّ 

، ورومان Nikolaj Trubepzkoyهذه الَمْدَرَسة هما: نيكوالي تربتزكوي ُعلماءبه عالمان من أكبر 

راسخة في  عت به "براغ" من تقاليدَ هذا المشروع ما تمتَّ  ل نجاح، وكفَّ Roman Jacobson ياكبسون

ر النشاطِ  الفكر اللِساني، ولم يستغرقْ  الذي قامت به الَمْدَرَسة إال قرابة عشر سنوات، فقد  الخصبِ  تَطَو 

ت ازدهارها في "هارفرد" أفكارها واصل تفّرق أصحابها عند قيام الحرب العالميَّة الثانيَّة، غير أنَّ 

  ياكبسون".ـ "ات المتحدة التي صارت َوطَناً لبالوالي

ة نفسها به لإلشارة َمْجموعت القبَ لُ  لَُغة الَوظيفي" وهو اِْسمٌ ِعْلم البراغ  أيضاً باِْسم " ت حلقةُ فَ رِ عُ 

دخل "الجناح الروسي" بقوة الجانب البِْنيَِوّي، لَُغة ومهامه. وقد أُ ِعْلم الإلى َمْوقِفهم الُمَميّز من َموضوع 

نفس الجشتالت الجانب الَوظيفي، من خالل علم نفس  ُعلماءدخل "الجناح التشيكي" بالتعاون مع وأُ 

 البنية الكليَّة أو الجشتالتيَّة. 

ات من َمْجموعتحليل األصوات في  تمَّ  َحيثُ صوات، ِعْلم األنظرية  ت هذه المدرسةرطوَّ 

 .ثنائيّات المتناقضة، من مثل: مجهور/ مهموس، رقيق / مفّخم ....ال

pre-: pêşî- (pêşgirêk) . )بادئة)سابِقة 

وتيَّات واللَغِويَّات، لإلشارةِ ِعْلم الفي  تُْستَْخدمُ  بادئةٌ  ما بعده. في  نسبي في تََسْلُسل؛ يناقِضُ  إلى َمْوِضع   صَّ

وتيَّات هناك  " قَْبَل الَحْلقِيَّة"،   النُْطق، من مثل: "ما قَْبَل الَحنَكيَّة"، أو ة على َمكانِ حات دالَّ ُمْصطَلَ الصَّ

-pre" أو "prevocalic: "قبل الصوائت وقبل الصوامت وهناك مواضع من َمْقطَع ُمَعيّن، من مثل

consonantalحات اللِسانيَّة، مثل: قبل اللسانيات ُمْصطَلَ "، ومثل ذلك في ال  prefixes, 

prelinguistic...السوابِق 

precedence: pêşîn . األولويَّة . األْسبقيَّة 

بين أزواج الُعقد في عالمة  ُجْملَة.  من الَعالقَةِ  إلى نَْوع   لَُغة التَّْوليدي لإلشارةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

على يسار اآلخر في عالمة الِعباَرة: إذا ظهرت  ث في أي َمكان  تسبق أخرى عندما تحدُ  واحدةٌ  عقدةٌ 

مة، قَواِعد األسبقيَّة X"تسبق ُمباِشرة"  العقدةَ  ، فإنَّ Xُمباِشرة على يسار العقدة  . في قَواِعد الُجْملَة الُمعمَّ

(. يجب تَْمييز َعالقَة األسبقيَّة "األفقيَّة" Yتسبق أن  X على )أي يجب  X <Yالَخطيَّة تأخذ األُنموَذج 
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، وال تسبق Bالُعقدة  Aالُعقدة  تسودُ عن الَعالقَة "الرأسيَّة" بين الُعقد، والمعروفة باِْسم الهَيمنة. عندما 

A  والB. 

predeterminer: pêşbiryardar . pêş destnîşankirin .  ًُمَحّدٌد ُمْسبَقا 

 من مزيد إلعطاء الُمحدد قبل أحيانًا تُستخدم كلمة النَْحِوّي، نَماِذج الَوصفِ  في بَْعضِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ،" اليوم في واحدة مرة" و" األطفال هؤالء كل" عبارات في :اسمية عبارة في اسم حول اتَمْعلُومال

 .مسبقًا محددة" واحدة مرة" و" كلّ " الكلمات فإنَّ 

predicate: kirde(piştgirê). xeberdan ledwaroj. pêşbînî kirdin. )فِعٌل أو خبر)مْسنَد   

ن  وال النَْحِويّة، لإلشارةِ الدَّ ح في تَْحليل ُمْصطَلَ ( 2بمعنى إعالن(. ) praedicare)التينية  إلى ُمَكو 

نات اإللزاميَّة أساسي في بنية الُجْملَة، يرتبط تَقليديَّ  اً بتَْحليِل جزأين، يؤَخذ بعين االعتبار جميع الُمَكو 

 باِْستِثناء الَموضوع. 

ما عند اِْستِخدام َمفاهيم من الَمنُْطق، ال سي دّ ستمِ َمْعنى مُ لفي اللِسانيَّات  اً ح أيضُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ ( 0) 

التفاُضل والتكاُمل، الذي  حسابَ  النَّْحِوّي أو الدَّاللي. إنَّ  ل في التَْحليلِ ل والتكامُ ظام حساب التفاضُ من نِ 

دوين حات )أو الُجَمل، أو الِعباَرات( في التَّ الُمقترَ ٍِ  تَْمثيلظاٌم لْسنَد، هو نِ ق المُ طِ الَمناً بأيض يُسمَّى

من النتائج الَمنُْطقيَّة،  أمثلة   مة إلثباتِ ة من القَواِعد الدَّالليَّة أو ااِلْستِْنتاجيَّة الُمْستَْخدَ َمْجموعسمي، مع الرَ 

من األَْسماء أو غيرها من  ُمَحّدد   الذي يُْمِكن أن يتحدَّ مع عدد   ْسنَد هو التَْعبيرُ والحقيقة الَمنُْطقيَّة، إلخ. المُ 

 حات.ُمْصطَلَ ات حول إحاالت تلك الَمْعلُومعادة  رُ ذَّري، يوف   اقتراح   حات لتَْشكيلِ لَ ُمْصطَ ال

ن اللَْفظي، بااِلْقتِران مع الَموضوع، الحّد األدنى  في القَواِعد النَْحِويّة في الَمْدَرَسة، يَشّكُل الُمَكو 

ف إلى الَموضوع. وهو يتألَّ  تُشيرُ من بيان الَكالم. يعب ر المْسنَد عن اإِلْجراءات والعمليَّات والحاالت التي 

ْسنَد بالَموضوع من المُ  َمشبكي وُمكّمل  للمْسنَد. يرتبطُ  بة أو من فعل  أو ُمَركَّ  بَسيطة   فِْعليَّة   من أَْشكال  

المالحق اإللزاميَّة وعددها )اإللزامي ُمقابِل ااِلْختياري( من خالل تكافؤ  نَْوعَ  دُ خالل االتفاق ويحد  

 يُشيرُ غير معروفة، على النقيض من الَموضوع، الذي  ة  َجديد ات  َمْعلُومْسنَد عادةً إلى المُ  يُشيرُ الفِْعل. 

 ظام، َموضوع ُمقابِل تعليق(.ْسنَد"خبر" ُمقابِل نِ معروفة أو سبق ذكرها )مُ  ات  َمْعلُومإلى  اً عموم

ة التخطيطي للَشَجر في القَواِعد التَْحويليَّة التَّْوليديَّة، في الرسمِ  يَّةُجْملَة الفِْعلالالمْسنَد ليس كذلك في 

 التي تعتمد على الفِْعل أيضاً.  سيطر على الفِْعل فحسب، بل على جميع الَعناِصرال يُ 

predication theory: dîmaneya piştgirê .  ُْسنَدنَظريَّةُ الم  

م اإللزامي، َمْبدأها األساسي أنَّ التَّ  نَظريَّةِ  إصداراتِ  لبَْعضِ  نَظريَّةٌ فَْرعيَّةٌ  َموضوعاً.  ْسنَد يتطلبُ المُ  حك 

ُر حدوث إلزاميَّ  ما  . (مريضٌ  عمرَ  أنَّ )من المحتمل ،  (تمطر)مثل ة لَْفظيَّة أو وهميَّة في ُجَمل  يفس 
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predicate clause: bendê piştgirê, şerte hevok. kareparçe . )ِعبارةُ الفِِعل)المْسنَد 

 األصلي: كما لو كان حاِضراً. لإلسنادِ  النَْحِويّةِ  تفي بالَوظيفةِ  تابِعةٌ  فِْقرةٌ 

predicate logic: lojika piştgirê . ْسنَدُق المُ طِ َمن  

ق طِ قتراحات. في حين يقتِصُر الَمنلوصِف البنيِة الداِخليَِّة لال ظاٌم نَظريٌ ِق الَرْسمي، نِ طِ في الَمن

إلى قيم  اً القائمة على الحقيقة اِْستِْناد ط الَمنُْطقي في ااِلْفتِراضاتِ ااِلْفتِراضي في تحليِل َمْعنى الترابُ 

ه يحل ُل التكويُن الداِخلي لالقتراحات ُق األصلي في أنَّ طِ االفتتاحيَّة، يختلُف الَمن الحقيقة في البنودِ 

ْسنَدات في الَمْعنى الَمنُْطقي يُعيّن ة )اِْفتِراضات وجوديَّة(. المُ عامَّ  حات  عها من خالل تقديم ُمقترَ ويوسّ 

تَْمييز بين  ثَمَّةوالمساهمين، إذ  البَسيطة من أَْسماء األفرادِ  ن ااِلْفتِراضاتُ َخصائِص األفراد. تتكوَّ 

دة.المُ   سميَّات ذات الَمكان الواحد والمواقِع الُمتََعد 

predication: piştgirkirin (pêşdîtin) . إْسناد . تَنبؤ 

 للجودةِ  اً ُد الكائنات بحسب التعيين طبقالحاالت ونتائجها. تُحدّ شياء أو لتعيين َخصائِص األ َعمليَّة(  2

 والفضاء والوقت وغير ذلك.  والكميَّةِ 

 الَكالم الذي يعمل مع اإلشارة على تَْشكيلِ  من فعلِ  ، هو ُجْزءٌ J.R.Searle سيرلالَكالم ل في نَظريَّةِ  (0

َث  قانون ِخطاب الَكالم )الفِْعل ااِلْفتِراضي(. في حين أنَّ  والحاالت في العالم  إلى األشياءِ  يُشيرُ الُمتََحد 

 .ة الحقيقي مع األفعال الَمْرِجعيَّ 

 ْسنَد في الَمْنِطق )الرسمي(.ْسنَد )في اللَغِويَّات( أو بين الحجج والمُ الَعالقَة بين الَموضوع والمُ  (3

predicative complement: temamiya piştgirî (pêşdîtinî) . )التَكملةُ اإلسناديَّة )التَنبؤيَّة  

ن مع الفِْعل اللفائفي ذي الدَّاللة ْسنَد الُجْملَة بالتزامُ أَْنماط الُجْملَة، من مُ  ل في بَْعضِ كملةُ ااِلْسميَّة تَتَشكَّ التَ 

اعتماداً على َشكله، هناك عّدة أَْنواع من .to be, to stay…  to become, to seemالضعيفة مثل: 

. )ب( الصفاُت He is my friendْسنَدة: هو صديقي ْسنَدة، أبرزها: )أ( األَْسماُء المُ كم الِت المُ المُ 

.  )ج( اعتماداً على الَعالقَات النَْحِويّة والدَّالليَّة، تنقسم dark It’s getting  عتمُ األصليَّة: إنها ت

 .ة: نعتبره عالماً موهوباً ( أشياء ُمتَساوي0) . متفوقٌ  خالدٌ ( أَْسماء إيجابيَّة: 2ْسنَدة إلى )الت المُ كم  المُ 

preference: hezî(pêşeyî) . helawrdin . helbjardin . تَْفضيل   

الجوار )على َسبيِل الِمثاِل  يَّة للخياراِت، مثل الَمْوجودة في أزواجِ هَْيَكلفي تَْحليِل الُمحاَدثة، المالمُح ال

ل غير الُمَميّز )  مثل القبول( على بنية أقلّ دعوةٌ َمتبوعةٌ بالقَبول أو الرفض(. يحتوي الخيار الُمفضَّ

 من الخيار الملحوظ وغير الُمَميّز )الرفض(. اً تعقيد

prefix: pêşî girêde/ pêşgir . سابِقة( بادئة( 
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، على َعْكس اللواحق التي أو الجذر ضاف إلى بِدايَة الَكلِمةيُ إلى رابط  يُشيرُ مورفولوجي ٌح ُمْصطَلَ 

إلصاق البادئة )أو السابِقة( شائِعة في كثير من اللُغات، من  َعمليَّة. تعد  أو الجذور ترتبط بنِهايَة الَكلِمات

بِدايَة  ، تُضاف إلى"سألتمونيهاكلمة "أحرف ة في َمْجموعأحرف زائدة  ثَمَّةذلك في اللَُغة العربيَّة 

ومثل ذلك في اللغة الكردية، هناك سوابق تدل   األفعال المضارعة)أكتب، يكتب، سأكتب، تكتب... (.

 ( ...bi-(، وأخرى على األمر )di-(، وسوابق دالّة على المضارع)-veعلى التكرار أو الترديد)

prefixation: pêvekê pêşîn . إْلصاُق بادئة 

 بِدايَة الجذع.  تُضاف زوائد صرفيَّة إلى َحيثُ األساسيَّةُ لتَْشكيِل الَكلِمة  َعمليَّةال

pre-lexical: berî-ferhengî . قَْبَل الُمْعَجَمة 

ن من لى المرحلة األولى في جيل ُمَكوَّ في بَْعض نَماِذج القَواِعد النَْحِويّة لإلشارة إ يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

قد الطرفيَّة كُعْنُصر عالمات يُعبَُّر من خاللها عن العُ  تظهرمرحلتين من البنى الَعميقة. في هذه المرحلة 

Δ  َّأي ، دة)دلتا(. في المرحلة الثانيَّة، تُدَرُج الَعناِصر الُمْعَجميَّة في هذه المواضع، في َشكل رموز ُمَعق

 ."تَْحويالت ُمْعَجميَّة"

prelinguistic: berîzimanî . قَْبَل الل ساني 

ح لإلشارة إلى المراحل ااِلْفتِراضيَّة في إنتاج الَكالم ُمْصطَلَ ْستُِخدم النَماِذج أداء اللَُغة، اُ  ِدراسة( في 2) 

فيها العواِمل النَّْفسيَّة، مثل الوعي المعرفي واالهتمام في  يؤخذشاركة في تنظيم اللَُغة. الذي يَسبق المُ 

 لَُغة النَّْفسي.ِعْلم الفي  ِجداالً ح أثار ُمْصطَلَ . هذا الهذا الَمْعنى

( في اِْكتِساب اللَُغة، تعد  الفَْتَرة التي تسبُق ظهور األَْشكال اللَغِويَّة في نُْطق األطفال ُمباِشرة، مرحلة 0)

ر. بدءاً من النصف الثاني من السنة األولى من العمر.  لَغِويّة من التَّطَو 

prelinguistics: berîzimannasnîyê . قَْبَل الل سانيَّات 

وتيَّة، على اْستَْخدمه بَْعُض اللَغِوي حٌ ُمْصطَلَ  ين، وال سيما في الخمسينيَّات، لإلشارة إلى الِدراسات الصَّ

ه فَْرع يه على أنَّ ْصوات . في هذا اإلطار الَمْرِجعي، كان ينظر إلِعْلم األَ َعْكس الِدراسات اللَغِويَّة الدَّقيقة ل

ح أحياناً خاِرج هذا اإلطار لإلشارة إلى أي بِناء يجب أخذه ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ لَُغة. ِعْلم المن فروع 

 ة.صول على عيّنات البيانات الكافيالح ،بعين االعتبار قَْبَل إِْجراء التَْحليل اللَغِوّي، على َسبيِل الِمثالِ 

premodification: berî guhertinênê . قَْبَل التَْعديل 

الَعناِصر التي تظهر قَْبَل رأس  إلى جميعِ  نَماِذج الَوصف النَْحِوّي، لإلشارةِ  في بَْعضِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ت. قُِطفَ تلك الورود الحمراء االجميلة  الِعباَرة ، على َسبيِل الِمثاِل، كل  
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preposing: pêşîn .  َقَْبل 

ن إلى َمْوِضع سابِق من الُجْملَة، على َسبيِل ِل الُمَكوّ نقّ واِعد النَْحِويّة لإلشارة إلى تَ في القَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 الِمثاِل، باألمس اشتريت دراجة.

preposition: daçik (zêdewajekan) . َحرُف َجر 

حروف الجر في معناها األصلي إلى الَعالقَات  تُشيرُ وَضع في األمام(. يُ  بمعنى praeponere)التينية  

 . ..ة )باء، عن(وسيلالَسببيَّة )الالم(، والوإلى قة والظَْرفيَّة )من، إلى، في (، بين الَعناِصر الُمتعل  

prepositional phrase: benda daçikî . ِشْبهُ ُجْملَة 

على  اً اعتماد ُمْختَلَف وَوظيفتها في الُجْملَة بَشكل  تُحلَُّل البنية الداِخليَّة لِعباَرات الجر من خالل موقعها 

 النهج النَّظَري.

prerequisites: pêş pêwîst. pêşeşert . الُمتَطَلباُت الُمْسبَقة 

د. لَُغة لإلشارة إلى الَمفاهيم التي يعتمد عليها التَْحليل على ُمْستوى لَغِوّي ُمَحدَّ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وتيَّة، من خالل النَّظَرة البِْنيَِويَّ تُطَبَُّق بشكل  رئيسي في س ة األمريكيَّة في ياق اإِلْجراءات الصَّ

 .األربعينيَّات

prescriptive: pîvanî . fermanî .  ّالِمْعياري 

دام اللَُغة. ٌح يَْستَْخدمه اللَغِويّون لتوصيِف أّي نهج  يحاول وضع قَواِعد الصواب لكيفيَّة اِْستِخُمْصطَلَ 

ف النَظريَّة إلى الحفاظ على دُ تَاِريخ، والتَفّوق األدبي، تهق، والطِ دام معايير مثل النقاء، والَمنباِْستِخ

 لة من خالل اإلصرار على معايير ااِلْستِخدام وانتقاد الخروج عن هذه المعايير.المعايير الُمتخيّ 

ة ْمنَع ِعد األخيرة هي القَواِعد التي تَ تَْمييز بين القَواِعد اإللزاميَّة والقَوانين التَحريميَّة، والقَوا ثَمَّ

كانت تُرّكُز بََدالً من ذلك على فم. كانت اللِسانيَّات ُمنتقدة بَشكل عام للنهج اإللزامي، بََدالً من أن تحكُ 

ع اللَغِوّي ااِلْجتِماعي في تَْفسير ام، والحاجة إلى مراعاة التَّنَوّ دأهميَّة الِدراسات الوصفيَّة الدقيقة لاِلْستِخ

 المواقِف تجاه اللَُغة. 

prescriptive grammar: rêzimana fermanî (pîvanî) . قَواِعُد الِمْعياريَّةال  

تأَثَر بالجوانب الفكريَّة أحُد أَْشكاِل الَوصِف النَّْحِوّي مع هََدف التدريس في ااِلْستِخدام السليم للَُغة، الذي ي

 ةً ُمْختَلَف لَُغِويّةً  رات  منهج الوصفي تحاول أن تدرَس ُمتَغيّ والتَاِريخيَّة والَمنُْطقيَّة والجماليَّة. بعيداً عن ال

حدث اِْستِْبدال تدريجي  فقدبدون تقييمها بـ "صّح" أو "خطأ".  الذي انَعْكس على طُُرق تدريس اللُغات، 
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اللَُغة التَقليديَّة، من مثل االنتقال من طَريقة القواِعد والتَْرَجَمة، إلى طُُرق تدريس اللَُغة لطُُرق تدريس 

 معي والَشفَوي. المتأَثَرة بالبِْنيَِويَّة التي ترّكُز على األُْسلوب السَّ 

present: niha . nohok . الُمضاِرع . الحاِضر 

في الَزَمن  رة  ُمتكر   ة مثل: التَْعبير عن أحداث  ُمْختَلَفيَّة صيغةُ الفِْعل اللَْفظي التي لها وظائف َزَمن

ق بالحقائق، والعناوين الرئيسيَّة؛ واألحداث ة الدائمة وال سيما ما يتعلَ الحاضر؛ وفي الحاالِت العامَّ 

 على الحاضر. )عمر قد فُِصَل من المدرسة( . رُ ها ال تزال تؤث  واألحوال التي حدثت في الماضي لكنَّ 

prespecification: taybetmendiya pêşî . الُمواصفاُت الُمْسبَقة 

خاصٍّ من الَعالقَة بين  طلَق على نَْوع  الذي أُ  الُمضاَعف، هو ااِلْسمُ  في المورفولوجيا وفي التَْحليلِ 

 في جميع حسابات الثبات اللحني. هذه الفكرةُ  ة لحنيَّة ووضع قالب. لم تُقَْبلْ من طَبَقَ  ُعْنُصر  

pressure: zext . guşar . الَضْغط 

وت التي أنشأها تشومسكي وهالي في نظريتهما في  ْصوات، تحت عنوان ِعْلم األَ إحدى ميزات الصَّ

 للخاِرج . هَواءِق التوجيه تَدف   يتم   َحيثُ ل مع اِْختاِلفات طَريقة النُْطق. الَحركات التكميليَّة، للتعامُ 

presupposition: texmînkirin . اِْفتِراض . تََضم ن 

للَُغة  التَْحليليَّةِ  من الفَْلَسفةِ  مأخوذٌ  حٌ ُمْصطَلَ مني حول َمْعنى التَْعبير اللَغِوّي أو الَكالم. هو ضُ  اِْفتِراضٌ 

(Frege ،Strawson َكان َموضوع ،)   ى إلى بَْعض ، أدّ  2682لَُغة منذ عام ِعْلم الفي  ف  كثّ مُ  نقاش

إلى اللُغات  الَمنُْطقيَّةِ  الَمفاهيمِ  نقلَ  ح غير واضح ألنَّ ُمْصطَلَ اليعد   فمن ناحيَّةِ زة. تِميّ التَْعريفات المُ 

الَعالقَة بين الَمنُْطق  من قَواِعد النقل، ومن ناحيَّة أخرى، ألنَّ  خوارزميَّةٌ  ةٌ َمْجموعالطبيعيَّة ال تحكمه 

 الطبيعيَّة غير واضحة.من اللُغات  منهما في التَْحليلِ  واللَغِويَّات ودور كلٍّ 

قة تعل  اً في المناهج اللَغِويَّة وفي األسئلة المُ حوريَّ سبق دوراً مُ على ااِلْفتِراض المُ  التَْحقيقاتُ  تلعبُ 

الالت خاّص في تَْرَجَمة الدَّالالت التَْفسيريَّة ُمقابِل الدَّ  صات اللَغِويَّة. وقد ظهر ذلك بَشكل  التخصّ  تَْحديدب

ق ُمقابِل اللِسانيَّات، واللَغِويَّات ُمقابِل البراغماتيَّة، والَمْعِرفة اللَغِويَّة ُمقابِل الموسوعيَّة، طِ ، والَمنالتَّْوليديَّة

ي سوء اِْستِخدام ك(. في اللَُغة اليوميَّة، قد يؤدّ )التماسُ  صي  قة بالترابُط النَّ وكذلك في األسئلة الُمتعل  

 باللَُغة .ب سبق إلى التالعُ ااِلْفتِراض المُ 

ح في المناقشة الدَّالليَّة: وهو شرط يجب ُمْصطَلَ يُْمِكن العثور على ااِلْستِخدامات الفَْلَسفيَّة لهذا ال

في قول   ُمتََكل مباللَُغة( ما يفترضه ال قُ استيفائه إذا كانت هناك حالَة ُمَعيّنة للحصول عليها، أو )فيما يتعلَّ 

ح بَمْعنى ُمْصطَلَ ين يَْستَْخدمون هذا الاللَغِوي هو في الواقِع. أصبح بَْعضُ ُجْملَة ُمَعيّنة، على َعْكس ما 

فترضة من قِبَل الُمتََحد ث، والتي هي ات المُ َمْعلُومأضيق، في تَْحليل جزأين لألحكام التي تتناقض مع ال
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ركيز. )إن ض التَّ سبق" يعارِ "ااِلْفتِراض المُ  ؛ بهذا الَمْعنى، فإنَّ ُمتََكل ملي للالتواصُ  في صميم االهتمامِ 

سير واحد لهذه شابهاً(. على َسبيِل الِمثاِل، في تَفْ ة يجعل التَْمييَز مُ َجديدعطاة والات المُ َمْعلُومبين ال التباينَ 

يعرف  ُمتََكل مال غير َمْوجود، وهناك من يعتقد أنَّ  الملحَ  ُجْملَة أين الملح؟ ربما قد يُفتََرض أنَّ  الفكرة،

 ملح، وهكذا. َمكان ال

presupposition test: (taqîkarî) ezmuna texmînkirin . )ن  اِْختبار ااِلْفتِراض )التََضم 

ضمين، وألفاظ الُمحاَدثة وأفعال الَكالم )نَظريَّة الفِْعل وكيد، والتَّ ق من التَّ سبَ من أجل تَْمييز ااِلْفتِراض المُ 

ة للمونولوجات والحوارات أو مزيج منها، )أ( اِْختبار النفي ااِلْختبارات التالي الَكالمي(. يُْمِكن اِْستِخدامُ 

ل التأكيد َحوَّ ثابِتاً تحت النفي، بينما يتَ  الُمسبق يظل   وكيد وااِلْفتِراض الُمسبق: فالتَْعريفُ التَّ  تَْحديدل

ْختاِلف في االقتراح. )ج( اِْختبار نَْوع فعل الَكالم مع عدم االِ  ضمين إلى أضدادهما. )ب( اِْختاِلفُ والتَّ 

ثي( توضع قَْبَل أو ضمين التحادُ ااِلْقتِران مع: ووجود الجوانب الفرديَّة للَمْعنى )التأكيد، واالقتراح، والتَّ 

ي إلى  مع ما يُفتَرض في النُْطق السابِق الذي يؤدّ  ي يتناقضُ التناقض الذ بعد الَكالم المعني. )د( اِْختبارُ 

 غير دقيقة. ُجْملَة  

preterite: borî . الماضي 

لَُغة، لإلشارة ِعْلم الفي القَواِعد التَقليديَّة، وفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى مضى(.  praeteritum)التينية  

إلى َشكل من أَْشكال التَْعبير عن أحداث في الَزَمن الماضي. هناك أَْنواع عّدة من أَْزِمنة الماضي في 

 ...اضي الُمْستَِمر والماضي التاماللُغات والسيما الهنديَّة األوروبيَّة، من مثل الماضي البَسيط والمبَْعض 

prevarication: derewan . ُمراوغة 

تضليل، التي يُْمِكن بها اِْستِخدام اللُغات لل اإلشارة إلى الطَريقةِ بَغة البشريَّة، اللُ  لخاّصيَّةِ  أُقتِرح تَْعريفٌ 

 ة، واالستِهزاء إلخ.الكذب، والس خريكما في 

priming: pêşîn . )أولويَّة)رئيسيَّة 

تقديم الَكلِمة  الهََدف. يتم   للتعّرِف على َكلِمةَ  الالزمَ  ر الوقتَ الذي يغيّ  تَأثيرلَُغة النَّْفسي، هو الِعْلم الفي 

أخرى. إذا كانت الَكلِمة الرئيسيَّة ُمشابهة لهََدف  رسمي أو شبه رسمي. يُْمِكن  ستهََدفة، مسبوقة بَكلِمة  المُ 

 ة )كالَمْنطُوقة أو الَمْكتوبة(، والحاالت)كالَكلِمات أو غير الَكلِمات(.ُمْختَلَف تقديم األعداد باِْستِخدام طرائقَ 

primitive: sereke(bineyatî) . )رئيسيَّة)بدائيَّة 

سمي ع الرَ إضفاء الطابِ  حات البدائيَّة وغير البدائيَّة له أهميَّة خاّصة في محاوالتِ ُمْصطَلَ بين ال التَْمييزَ  إنَّ 

هي ِعباَرة  NP، ِعباَرات ااِلْسم وِعباَرات الفِْعل ليست بدائيَّة: X-barعلى النَظريَّة اللَغِويَّة. في نَظريَّة 

و +  N-تَْعريف الفِْعل ] يتم  و[، N ،−Vتَْعريف ااِلْسم ]+  ِعباَرة يرأسها فعل، يتمَّ  VPيرأسها اِْسم، 
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V والميزتان ،]N  وV  ٌدَّة من قَواِعد النحو التَْحويليَّة والقَواِعد مستمَ  هما من األوليَّات. هي َمفاهيم

 النَْحِويّة الَوظيفيَّة والَعالقَات الُمْعَجميَّة.

principal parts: parçeyên sereke . ُء الرئيسيَّةاألَْجزا  

َعناِصرها والفِئات التي تنتمي  تَْحديدالفِْعل الَمطلوب ل إلى أَْشكالِ  يُشيرُ  تَقليديٌ  حٌ ُمْصطَلَ في النحو، هو 

ح ال يُدَرُس في ُمْصطَلَ إليها. من مثل األفعال التي تبدأ بأحرف )سألتمونيها( في اللَُغة العربيَّة. هذا ال

قولكن يْحليل اللَغِوّي الحديث، التَّ   إليه في ِدراسات التَاِريخ اللَغِوّي. تم  التطر 

primacy relation: têkiliya pêşîn . lepêştir . )َرْبطُ األَْولويَّة (األْسبقيَّة 

 Aقدة تسبق العُ  َحيثُ الَشَجرة:  قد في ُمَخطَّطِ بين العُ  Langacker((1966الَعالقَةُ الموصوفةُ بواسطة 

ل مثل االستقالليَّة، لكنَّ  اً مهمَّ  اً َعالقَة األولويَّة دور )َعالقَة األسبقيَّة( . تلعبُ  Bقدة العُ  ها في عمليَّات التََّحو 

 القَواِعد. تَشّكُل أيضاً قيوداً مفروضة على تَْطبيقِ 

principle of abstractive relevance:prensîbê têkildarîya rûtin.  ْجريديَّةتَّ ال العالقةَمْبدأ  

 تروبتزكوي يَفترُض قياساً إلى نَظريَّة،  K.Bühler لـ )اللَغِويَّة(عالمةال األساسي لنَظريَّةِ  الَمْبدأُ 

N.Trubetzkoy وتيَّات وضع  ، إذ ال يتم  phonotics ْصواتِعْلم األَ و phonolgy التَْمييز بين الصَّ

وتّي وفقاَ لمصدر  اً ماديَّ ى أساس َخصائِصها الملموسة اللة اإلشارة كعالمة علدَ  )أي التَصنيف الصَّ

 لة لتَْمييز الَمْعنى.الة من الناحيَّة الرمزيَّة" ذات الصِ النُطق(، بل على أساس َخصائِصها "الفعَّ 

principle of compositionality: bingehînê pêkhatî(têkelkirdnî).  ُوينيّةكْ التَ  َمْبدأ  

 ح وصفُمْصطَلَ ، يُْمِكن بموجب هذا ال(1925–1848)في عام   G.Fregeعادةً ما يُنسب الَمْبدأ إلى

ً الَمْعنى الكامل للُجْملَة وَ   رُ ، تصو  المنهجيَّةُ  . الفرضيَّةُ اً عاني  أَْجزاءها الُمَشّكلة جيدط الَوظيفي لمللترابُ  فقَا

ِكن إعادة بِناء َمْعنى هذه التَْعبيرات )في يُمْ  َحيثُ الدَّاللي للتَْعبيرات الُمَعقَّدة في اللَُغة الطبيعيَّة ب الوصفَ 

إلى هذا  استناداً ُجَمل ُمَعيّنة( من معاني َعناِصرها الفرديَّة وَعالقَتها النَْحِويّة مع بَْعضها البَْعض، 

 جريبي. ااِلْفتِراض التَّ 

principle of cyclic rule application:  

  bingehînê (prensîbê) pêkanîna rêzên demrêzî . َمْبدأ تَْطبيق القَواِعد الدَّوريَّة 

وتيَّة من أسفل إلى أعلى، أي أنّ  القَواِعدُ  طبقاً للقَواِعد التَْحويليَّة، تعملُ  ها تبدأ من أدنى النَْحِويّة والصَّ

 باَرةُ دوريَّة، وهي عِ  قدة  إلى ُمْستوى أعلى حتى تصل إلى أعلى عُ  ُمْستوى من ُمَخطَّط الَشَجرة ثم تنتقلُ 

عدم تَْطبيق أي قَواِعد دوريَّة أخرى  ةً دوريَّ  قدةً وريَّة داِخل عُ القاِعدة الدَّ  تَْطبيقَ  الَمصفوفة. ويفترضُ 
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ياَغة القيود العالميَّة على القَواِعد النَْحِويّة لجميع اللُغات لهََدف ص على عقدة دوريَّة أعلى. وفقاً 

 في القَواِعد العالميَّة.  لٌ متأص   تنظيميٌّ  الَمْبدأ الدَّوري هو َمْبدأٌ  ( أنَّ 2697الطبيعيَّة، افترض تشومسكي )

principle of directionality: bingehînê(prensîbê) rêbaziyê . َمْبدأُ ااِلت جاهيَّة 

ن ظهر الُمَكوّ ة ُمنَسَّقة في حال شاركين في بنينين مُ ل. يُْمِكن َحْذف أول ُمَكوّ لتنسيِق الهياكِ  نَْحِويّةٌ  قاِعدةٌ 

خطيطي لألشجار، بينما يُْمِكن َحْذف الُعْنُصر الثاني في حال قدة في الرسم التَّ في الفَْرع األيمن من العُ 

 في االبنة تحب  أمها. ما حدث كان يتفَْرع إلى اليسار. على َسبيِل الِمثاِل: األم تحب  ابنتها يفترض أنَّ 

 اليمين يَْحُدث في اليسار أيضاً.

principles: prensîbên(bingehînên) . الَمباِدئ 

بكثير في نِطاقها من القَواِعد  النَْحِويّة التي هي أوسعٌ  للبياناتِ  النَْحِويّةِ  في النَظريَّةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

بالَمْعنى التَقليدي، ه ال توجد قَواِعد، أنَّ  تمَّ اقتراحأهميَّة خاّصة في بريطانيا، إذ العاديَّة. تكتسي الَمباِدئ 

ة. يُعَرف المنهُج العام باِْسم ُمْختَلَفاً في اللُغات الُمْختَلَفَشكالً  الَمباِدئ هي التي يُْمِكن أن تتخذَ  بل أنَّ 

 ( لقَواِعد النحو العالمي.P & P ،PPTنَظريَّة الَمباِدئ والمعايير )

private language: zimaneke taybet (takekesî) .  ٌخاّصةلَُغة    

زة عن ُن فكرةَ وجود لَُغة متِميَّ ة في فَْلَسفِة اللَُغة، التي تتضمَّ ُمْختَلَفالَمْفهوُم الذي تْستَْخدمه المدارُس ال

، قد تصُل إلى َدَرَجة ال يُْمِكن أن  اً تَْعبيراتها حصريَّ  تُشيرُ ة التي اللَُغة العامَّ  إلى تجارب َشْخصيَّة وإدراك 

عن  ن، في تَْحقيقاته الفَْلَسفيَّةالحجج، جادل فيتجنشتاي ُمْختَلَف. بى الُمتََحد ث نفسهَشْخص سو أي   يفهمها

 اتساِق الفكرة.

privative: betalkirin  . اإلبطال  

ْصوات في ِعْلم األَ ف بها في عترَ ( هناك نَْوع من المعارضة المُ 2بمعنى حرمان(. )  privare)التينية  

إّن كليهما من   b// مقابِل / /pآخر، من مثل:  فَة لُعْنُصر يفتقدها ُعْنُصرٌ بوجود صِ ز َمْدَرَسة براغ، تتميَّ 

وتيَّات.كان هذا َموضوع  .َمْهموسٌ  واآلخرَ  َمْجهورٌ  األولَ  الَمخرج الشَّفَوي، ولكنَّ   مثار نقاش في الصَّ

وتيَّات غير الخطيَّة، وال سيما نَظريَّة عدم ِعْلم الفي بَْعض نَماِذج  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0)  تَْحديدصَّ

 النون )+ أَْنفيَّة(. فقط .مثل:  واحدةً  قيمةً  يُْمِكن أن تأخذَ  إلى خاّصيَّة   يُشيرُ الن ْسِب، و

privileges of occurrence: îmkanên bûyeran . أَحقيَّةُ الُحُدوث 

لإلشارة إلى البيئة الرسميَّة التي يُْمِكن اِْستِخدام ُعْنُصر لَغِوّي فيها. تنتمي لَُغة ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 . من مثل، أْسود، لطْيفة، كبيرة، غاضبة ...فِئةامتيازات الحدوث إلى نفِس ال ك نفسَ الَعناِصر التي تشارِ 
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PRO: PRO . سابِقة تأتي بَمْعنى بَديل 

 َصوتيّاً. فارغةً  فِئةطح، تمثل ُعْنُصٌر تَْجريدي في بنيِة السَّ 

د للَموضوع  تَْمثيلال لة على أساسِ كامِ  ها ُجَملٌ ل مع البنود الالمتناهيَّة على أنَّ التعامُ  يتم   الُمَجرَّ

ه أنَّ  م، أيّ غير خاضع للحكُ  PROالفارغة، يعد  ُعْنُصر  فِئةل(. على النقيض من ال)مكم   PROبواسطة 

 لنَظريَِّة التََّحُكم. PRO. يَْخضع التَّْوزيع والُمْحتَوى الدَّاللي لـ NPال يُْمِكن أن يحتله اً يحتل  موقع

probabilistic grammar: rêzimane agerekan . قَواِعٌد اِْحتِماليَّة 

رات َغيّ المتَ  ، لوصفِ Suppes ((1972و  Salomaa((1969األُنموَذُج النَْحِوّي الذي وضعه 

ااِلْجتِماعيَّة واإلقليميَّة والتَْشكيليَّة والموقعيَّة في اللُغات الطبيعيَّة. على أساس فرضيَّات إِْحصائيَّة 

بحدوثها في  ئَدَرَجة لَغِويّة إلى َدَرَجة من ااِلْحتِمال تتنب   تعيين كل   جريبيَّة، يتم  ة التَّ َمدعومة بقوة باألدلّ 

هذه القَواِعد النَْحِويّة،  تطويرَ  ر. وقد ثبت أنَّ َغيّ تَ مُ  من كل   اً واحد التي تشملُ  إطار "القَواِعد الن ْسبِيَّة"

 عمليَّات تغيير اللَُغة واِْكتِساب اللَُغة. لوصفِ  فيدةً مُ  بة بحسب ااِلْحتِماالت، تعّد أداةً ُمَرتَّ 

probe: lêpirsîn . ِمْسبار 

في  Probeي إلى التحريك. يبحث إلى الرأس الذي يؤدّ  يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ الحد  األدنى، هو  بَرناَمجفي 

 ُمطابَقَة.الن مع ميزات ُمَكوّ  نِطاقه التكميلي، ويجذب أقربّ 

problominalization: astengiyên derxistina cînavên .  َمائرُصعوباُت اِْشتِقاق الض  

 باِْشتِقاق الضمائر من البنيِة الَعميقة.قة تعل  إلى الصعوبات المُ  ( لإلشارةِ 2682صاغه باخ) حٌ ُمْصطَلَ 

procedural grammar: rêzimana pêvajoyetî . قَواِعٌد إْجرائيَّة 

من اإِلْجراءات )أي تَْعليمات  ةٌ َمْجموعأنَّها الَشبَكة التي ترى في التَْحليل من قَواِعد  عطى لنَْوع  تُ  ةٌ تسمي

ف على َكلِماتِ ( لتَْفسير ما هَْيَكلللتَْحليل  أو لبِناء  النَّص، وتجربتها كأَْجزاء من  نسمعه، كالتعر 

 اإلنشاءات، وُمقاَرنتها بااِلْستِْنتاجات التي قُدمت.

procedural semantics: watenasiya pêvajoyetî دَّاللة اإلجرائّي .ِعْلم ال  

ر مدى قر  عمليَّات الَعْقلِيّة التي تُ ة من الَمْجموعَمْفهوم الَمْعنى من خالل  زُ دَّاللة يميّ ِعْلم الفي  منهجٌ 

 انطباق ُعْنُصر ُمْعَجمي على آخر .

procedure: pêvajo . إِْجراء 
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لَغِوّي أو قرار. يُْمِكن  للوصول إلى تَْحليل   ُمَعيّنة   لَُغة، لإلشارة إلى طَريقة  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

منذ صياغتها  التي برزتنَظريَّة اللَغِويَّة ة حول أهداف الُمْختَلَفوجهات النَّظَر ال ثالثة أنواع من تَْوضيح

 األولى من قِبل تشومسكي .

" على َعي نَة من اللَُغة والذي ينتج عنه اً أو "ميكانيكيَّ  اً يُْمِكن تَْطبيقه آليَّ  و أُْسلوبٌ )أ( إِْجراء االكتشاف: ه

دَّة من قِبل نظرية اُ ين من مثل بلومفيلد، وقد َغِوي. ُخِضع لتعديالت عديدة من اللاً َصحيح تَْحليالً  نتقِد بش 

ل التي تقود العوامِ  كل   تَْحديده من غير الممكن أبداً القَواِعد التَّْوليديَّة في مراحلها األولى. بسبب أنَّ 

يُْمِكن  َحيثُ ْجراء، ه من غير المرغوب فيه البَْحث عن مثل هذا اإلِ ُمَعيّن. وأنَّ  لَغِوّي في اِت جاه تَْحليل  ال

 التي تمَّ الحصول عليها منه. تقييم التَْحليل نفسه بغض النَّظَر عن الوسائلِ 

 تَْحديدعلى ِسْلِسلَة من قَواِعد النحو اللَغِوّي، ل اً يُْمِكن تَْطبيقه تلقائيَّ  )ب( إِْجراءات اتخاذ القرار: أُْسلوبٌ 

ح قترَ اَغِويَّة، من رأى استحالة تطبيق هذا الهََدف، في الحالَة الحاليَّة للَمْعِرفة الل ثَمَّةأفضل قَواِعد اللَُغة. 

 وليست ُمْطلَقَة. نسبيَّة   أن يكتفوا بقراءات  على اللَغِويين 

ات من البيانات. في اللَغِويَّ  ة  َمْجموعيوف ُر معاييَر اِلْختيار أفضل تَْحليل  ل التقييم: هو أُْسلوبٌ  )ج( إِْجراءُ 

إضفاء الطابع الرسمي على  ثيرة للجدل( التي تحاولُ من اإِلْجراءات )المُ  قَليل عددٌ  اُقتِرحَ التَّْوليديَّة، 

 يُْمِكن إِْجراء تقييمات دقيقة. َحيثُ َخصائِص األوصاف البَديلة ب

process: çeraserî (rewtî) . )ُمعالَجة(َسيرورة 

لتغيير  يعمل على ُعْنُصر آخر  ها نَتيجةٌ ل مثالً( أنَّ الَعناِصر )كالهياكِ نهٌج للوصِف اللَغِوّي يرى في بَْعض 

التغيير الثنائي( أو ُجْزء التغيير حقيقيَّة )كما في العمليَّات المصادق عليها في  َعمليَّةفي اللَُغة. قد تكون 

دة الَمْوجودة في أُنموَذج  من نِ  من مثل اِْشتِقاق أَْسماء الجمع من من الَوصف ) ُمَعيّن   ظام الَعالقَات الُمَجرَّ

ديَّة(. هذه الفكرةُ  َعمليَّةالُمْفَردات بواسطة  ياَغة و ألُنموَذجِ  أساسيَّةُ  التََعد  الوصف اللَغِوّي،  َعمليَّةالص 

 . َعمليَّةال رة تَعْكس نهجَ عاصِ ة في اللَغِويَّات المُ حات مهمَّ ُمْصطَلَ وِعدَّة 

process vs action: çeraserî ber karkirin . ُمعالَجة)َسيرورة( ُمقابِل الَعمل 

 األحداثَ  َعمليَّةال جانبي. تصُف األفعالُ  ه تَْمييزٌ التعامل معه على أنَّ  الدَّاللي لألفعال، غالباً ما يتم   التَْمييزُ 

 األفعال الزمة. هذه ل: مثل ينمو، يزدهر .... عادة ما تكون التي ال تنتج عن عامِ  الديناميكيَّةَ 

processing: çerserkirin . ُمعالَجة 

نَّْفس للداللة على ِعْلم الح في ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ النَّْفسيَّة، واللِسانيَّات الَعَصبيَّة،  في اللِسانيَّاتِ  تَْطبيقٌ 

هم. يُْمِكن النَّظَر في أي ُمْستوى من اللَُغة في إنتاج اللَُغة والفَ  العمليَّات المعرفيَّة التي تحدث في أثناءِ 

وتيَّة"، إلخ(، تهشروط الُمعالَجة )"الُمعالَجة الُمْعَجميَّة"، و"ضوء  الُمعالَجة  ف نَماِذجُ دُ الُمعالَجة الصَّ

هذا م ْخدِ ْستُ والِكتابَة. اُ  قِراءةستماع والات، من االدخال / اإلخراج بين هذه المستويَعالقَة اإل تَْمثيل
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ات اللَغِويَّة. هناك وجهات َمْعلُومل اآللي للفي اللَغِويَّات الحاسوبيَّة أيضاً، لإلشارة إلى التعامِ  حُ ُمْصطَلَ ال

الُمعالَجة ُمنفَِصلة عن اإلنتاج؛ بينما  من يرى أنَّ  ثَمَّةة حول الَعالقَة بين الُمعالَجة واإلنتاج: ُمْختَلَفنظر 

 من الُمعالَجة. ُجْزءٌ  اإلنتاجَ  يرى آخرون أنَّ 

pro-constituent: piştgir- nûner . لممثل  -ُمؤيّد   

د، ويماثله في الَشكل اآلخر، في إشارة إلى إلى المؤيّ  رَ ختصِ اُ اللِسانيَّاِت التَّْوليديَّة،  في يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 اً ح اعتمادُمْصطَلَ ال آخر من الُجْملَة. يختلف تَْطبيقُ  الُعْنُصر الذي يحل  محلَّ ُعْنُصر  ُمْعَجمي في َمكان  

 عتَمد. على األُنموَذج النَْحِوّي المُ 

procrastination: derxistin. derengkirin . ُمماطَلة  . تَأجيل  

الَحركات في ااِلْشتِقاق يجب أن  جميعَ  العام الذي ينص  على أنَّ  الحد  األدنى، يقيّد ااِلْقتِصادُ  بَرناَمجفي 

ُل هذا يها فحسب، وليس قَْبَل ذلك. يفض  عند الحاجة إل َعمليَّةال ر ألطول فَْتَرة ُممكنة. يجب أن تتمَّ تتأخَّ 

ر نتائج الَحركات على ال تؤث   َحيثُ ل الَحركات إلى ما بعد التَّْهِجئَة، بالَمْبدأ مماطلة ااِلْشتِقاقات التي تؤج  

وتّي. الَشكل  الصَّ

proclitic: xistin . ُمْلَحقة 

وتّي للَكلِمة الضَ   عيفة أو الُمضطربة بالَكلِمة التاليَّة.الدَّمُج الصَّ

procope: dengketin . إسقاطُ َصوت  

 لَصوت  أو أكثر من أَْصوات الَكالم التَّعاقُبيَّة أو الُمتَزاِمنة في بِدايَة الَكلِمة. فقدانٌ 

pro-drop: hilweşendin . آيلةٌ للِسقوط 

 ف اللُغاتُ تُعرَ كما ظام لَُغِوّي ثري. فيها نِ  أو باللغات التي ليسال َمْعنى لها.  لُجَمل   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 وقد تدل  كذلك على اللغات الُمهدَّدة باالْنقِراض.عة للَُغة". اآليلة للسقوط باللُغات "الخاضِ 

pro-drop language: zimanê berî hilweşendinê . لَُغةٌ آيلةٌ للسقوط 

فيها َموضوع فارغ يَحركه َمْبدأ اإلسقاط والذي له َخصائِص محوريَّة، أي  يُْمِكن أن يظهرَ  لَُغةٌ 

 نتهيَّة. َمْرِجعية، في  ُجْملَة مُ 

pro-drop parameter: parameterderê barî hilweşendinê .  ٌآيلة للسقوط َمْعلَمة  

د ما إذا كانت اللَُغة آيلة للسقوط أم ال. يسمح اإلعدادُ  الَمْعلمةُ هي   تَْحديداإليجابي للَمْعلمة ب التي تحد 

 . عليه الُعْنُصر الفارغ للُعْنُصر بواسطة حاكمه أو الُمهيّمن
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production: hilberandin . berhemhênan  . إْنتاج    

وتيَّات وح في ُمْصطَلَ هذا ال ستُخِدمَ اُ  تخطيط فعل الَكالم  َعمليَّةإلى  لَُغة النَّْفسي، لإلشارةِ ِعْلم الالصَّ

الَعَصبيَّة المسؤولة عن الَكالم  والنسيجيَّةَ  الَعَصبيَّةَ  إنتاج الَكالم، وليس األنشطةَ  ِدراسة نُ وتنفيذه. تتضمَّ 

م الَعَصبي في تنظيمِ  ل إحدى تتمثَّ للِخطاب واِْختبارها أيضاً.  ماغالدِ  فحسب، بل بِناء نَماِذج لنِظام التحك 

ت، ف المؤقَّ وق  ُمَعيّنة من َمْخَرجات الَكالم )مثل التَّ  َخصائِصَ  اإلستراتيجيَّات الخاّصة في تَْحليلِ 

والقُصاصات الخاطئة، والِميزات الديناميكيَّة(، كوسيلة اِلْستِْنتاج َخصائِص هذا الن ظام. عادة ما يتناقض 

 هم.إدراك الَكالم والفَ اإلنتاج مع 

productivity: hilberandinî . berhemhêrî . إْنتاجيَّة 

في  يُْستَْخدمُ  عامٌ  حٌ ُمْصطَلَ ة. فهو َجديد لَغِويّة   تَْعبيرات   لَغِويّة لتَْشكيلِ  َعناِصر تَْشكيل   على اِْستِخدامِ  القدرةُ 

غير  من الُجَمل إلى أجل   كبير   لُمْستَْخدمي اللَُغة إلنتاج عدد  لَُغة لإلشارة إلى القدرات اإلبداعيَّة ِعْلم ال

بَمْعنى أكثر  اً أيض حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ للحيوانات.  صال غير الُمْنتِجةِ االتّ  مع أنظمةِ  ُمَسّمى. وهو يتناقضُ 

ط ُمْنتِجاً إذا ط ُمَعيّن. يكون النَمَ إجراؤه بواسطة لَُغة لِميزة أو نَمَ  داً في اإلشارة إلى ااِلْستِخدام الذي يتم  تَْقيّ 

الفِْعل وتِْكراراً في اللَُغة إلنتاج أمثلة أخرى من نفس النَْوع )على َسبيِل الِمثاِل، صيغة  اً اُستخِدم مرار

التََّغي ر  غير اإلنتاجيَّة )أو غير الُمْنتِجة( إلى مثل هذه اإلَمكانيَّة؛ مثالً إنَّ  ر األَْنماطُ قِ الماضي البَسيط(. تفتَ 

 القياسيّة الجمع لقاِعدةِ  ال تخضعُ  تكسير   ها جمعُ ألنَّ  ،ُمْنتِجاً  اً كيالً جمعيَّ من )كرسي إلى كراسي( ليس تَشْ 

، كما هي اً َمْحدوداً أو عرضيَّ  في اللَُغة العربيَّة. األَْشكال شبه اإلنتاجيَّة هي تلك التي يكون فيها اإلبداعُ 

، فتُطبَّق (-، غير -ال)وفي العربية  ( في اإلنكليزيَة،-un ) نفي، من مثلالحال عند استخدام سوابق ال

 تكوين أضدادها.من أجل ات الَكلِمبعض على 

proficiency: jêhatî . karameyî . َمهارة    

ناسب اللَغِوّي المُ  ة، بما في ذلك الشعور بالسلوكِ ثاني بكفاءة في اللغة األم أو في لَُغة   على العملِ  القدرةُ 

مناً في تَْعليم دوراً ُمهيّ  اإلتقانِ  من الحاالت. منذ أواخر الستينيَّات، لعبت َحركةُ  عة  نوّ مت ة  َمْجموعفي 

تة )المجلس تطوير الَمباِدئ التوجيهيَّة للكفاءات المؤقَّ  ات المتحدة وكندا. تمَّ في الوالي األجنبيَّةِ  اللُغاتِ 

ات َمْجموع، بالتعاون مع ال2670التي نُشِرت أول مرة في عام  األمريكي لتَْعليم اللُغات األجنبيَّة(،

تحدة. ات المُ اللَُغة في الوالي ُعلماءوضعه  لِمْقياسِ  اً تكيّف لُ األمريكيَّة والدوليَّة والحكوميَّة واألكاديميَّة، تمث  

في المهارات  ات الكفاءةلمستوي ACTFLحدََّد إرشادات  2612معهد الخدمة الخاِرجيَّة في أوائل إنَّ 

ات هي )المبتدئ الُمْنَخفِض، الُمتََوس ط، الُمرتَفع؛ . المستويقِراءةة واالستماع والث والِكتابَ األربعة للتحد  

 كذلكق؛ ُمْستوى ُمَميّز، يُطبَّق م جداً، الُمتَفوّ م، الُمتَّقد  ، الُمرتَفع؛ الُمتَّقد  الُمْنَخفِض، الُمتََوس ط الُمتََوس ط 

 ة. ُمْختَلَفَدَرَجة الكفاءة في المهارات ال تَْحديدواالستماع( يضع معايير ل قِراءةعلى مهارات ال

pro-form: berî(pêşe)-şêwe .  َالَشكل -قَْبل  



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
504 
 

َعناِصر أخرى من خالل  لُ لى السوابق ااِلْسميَّة. فهي تمث  األول إ في المقامِ  تُشيرُ التي  اللَغِويَّةُ  الَعناِصرُ 

 (، اعتماداً على ما سبق ذكره أم ال. وهي تَعْكسُ cataphoraتنازلي أو تدريجي ) اإلشارة إليها بَشكل  

التَْعبير عن الَشْخص والعدد والِجْنس  ْصنيفيَّة: يتم  على َوظيفتها التَّ  اً سابِقاتها اعتماد ة منُمْختَلَفجوانب 

 الُمحيطةُ  الظروفُ  تُشيرُ ، في حين pronominalsقِبَل األسماء الموالية  تفاوتة منمُ  والحالَة بدرجات  

إلى الجوانب الدَّالليَّة مثل الموقع )هناك( والَزَمنيَّة )ثم( والَسببيَّة )لهذا الَسبب(، والطَريقة )مثل، هكذا(. 

لى بنود  في ُجْملَة جماعي إ بَشكل   ْحِوّي لإلشارةِ النَّ  نَماِذج الوصفِ  في بَْعضِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ فهذا ال

ل ستبَدَ ل  محلَّ األَْسماء. تُ تحِ  التي لَّ محلَّ البنود أو اإلنشاءات األخرى. من مثل الضمائريُمكن أن تحِ 

القامة وكذلك مريم(، ِعباَرات الفِْعل  طويلُ  )خالدٌ فَة )على َسبيِل الِمثاِل النَماِذج األخرى ِعباَرات صِ 

لة أو الُجَمل )على َسبيِل الِمثاِل، أيضاً(، وحتى الُجَمل الكامِ  طاِرقاألفالم، و ِمثاِل، أحب  )على َسبيِل ال

 ذلك(.  قلتُ 

programming language: zimanê  bernamekirî . لَُغةُ بَْرَمجة 

 للنظريَّاتِ  لَغِويٌّ  الحاسوبي. فهي تَْطبيقٌ  للَُغة من الَمْنظورِ  العلميَّةُ  ِدراسةهي ال الحاسوبيَّةُ  اللَغِويَّاتُ 

بتوفير النَماِذج الحسابيَّة  تهتم   الحاسوبيَّةُ  الحاسوبيَّة لمشاكل ُمعالَجة اللَُغة الطبيعيَّة. اللَغِويَّاتُ  والتقنيَّاتِ 

اً( أو على الَمْعِرفة )َمْصنَْوعة يدويَّ  قائمةً  ة من الظواِهر اللَغِويَّة. قد تكون هذه النَماِذجُ ُمْختَلَف ألَْنواع  

وتحتاج إلى  على البياناتِ  البشري، وتعتمدُ  كميَّات أقّل من الَجْهدِ  بُ إِْحصائيَّة أو تجريبيَّة. وهي تتطلَّ 

التغطيَّة يتناسب طرداً مع ثراء َمْصَدر البيانات، وهي  مصادر البيانات على نِطاق واسع. إّن تَْحقيقَ 

الَّهَجاء  َصحيحف مع البيانات الصاخبة. َمجاالت تطبيقاتها: التَْرَجَمة اآلليَّة، وتللتكيّ  أكثر قابليَّة

ات، استخراج َمْجموعبلة قَواِعد اللَُغة، وإدارة الوثائق، والعثور على وثائق ذات صِ  َصحيحوت

 .... ات من الوثائق، تَْصنيف الوثائق، تلخيص الوثائقَمْعلُومال

progressive: pêşverû . pêşkewtin . )تَقُدومي) دريجيتَ      

. "َزَمني أو دَّوري" ينَْوع شيراً إلى تباين  الفِْعل، مُ  النَْحِوّي ألَْشكالِ  في الَوصفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

ج تََدر  وغير مُ مي" أو "ُمْستَِمر" )على َسبيِل الِمثاِل، أنا ذاهب( التبايُن الُمعتاد الُمعتَرف به هو بين "تقد  

ل الُمَعقَّد بين التَْحليل الجانبي، بَسبب التفاعُ (. يفّضل اللَغِويّون هنا أو "بَسيط" )على َسبيِل الِمثاِل، أذهبُ 

 تُشيرُ النَْحِويّة التَقليديَّة  القَواِعدَ  الس مات الدائريَّة، واإلكماليَّة والَزَمنيَّة للَمْعنى المقصود؛ ومع ذلك، فإنَّ 

 ة بَسيطة" ، وما إلى ذلك، فهي تعني ُضمناً تبَسيط ُمفَرط.َزمنيَّ  أَْشكال  إلى "

وتيَّات كُجْزء  من تَْصنيفِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0) أَْنواِع االستيعاب. في االستيعاب  صَّ

وت التالي، واحدٌ  َصوتٌ  رُ دريجي، يؤث  التَّ  ْجعي. عكسه على الصَّ من أمثلة ذلك في اللغة  االستيعاب الرَّ

)ِمْوعاد وِمْوزان وِمْوقات وموالد(. نظراً لثقل قَواِعد اإلعالل من خالل قلب الواو ياًء، نحو: العربية 

اِْجتِماع حركتين ُمتَناقِضتين)الكسرة والضمة( على اللِسان، األولى بمقدمه والثانيَّة بمؤخرته، فاِْستِبََدلت 
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الياء لتصير )ميعاد وميزان وميالد وصيام(. ومثلها: موقن، موسر،  الكسرة إلى تَأثيرالواو تحت 

 األصل فيهما ُمْيقن وُمْيسر ألنهما من أيقن وأْيسر.

prohibitive: qedexkirin . تَْحريم 

 ما.  شيء   لحظِر الُمرَسل إليه من فعلِ  لفظٌ  يُْستَْخدمُ 

projection: avêtin /(pûçkirina hesabî, hesabpûçkirin) . إسقاط 

 ُمَعقَّدة. بَسيطة إلى ُجَمل   نقل ااِلْفتِراضات الُمسبقة من ُجَمل   التي بموجبها يتم   َعمليَّةال

ة َمْجموعالقَواِعد على تَْوسيع تَْحليل، أي  قدرةِ  في اللَغِويَّات التَّْوليديَّة لتوصيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

الرئيسيَّة للقيام بذلك هي  . الوسيلةُ اً أيض ال متناه  من الُجَمل في اللَُغة ككلّ  تُطبَّق على عدد   من الُجَملِ 

 قاِعدة التَّْوليد. 

المعادالت  َخصائِصَ  مي هو َمْبدأ اإلسقاط، الذي يشرحُ حك  اإللزام التَّ  األساسي لنَظريَّةِ  الَمْبدأُ 

الُمْعَجميَّة على  ْصنيف الفَْرعى للبنودِ استيفاء ُمتطلبات التَّ ه يجب الُجْملَة. ينص  على أنَّ  الُمْعَجميَّة في بنيةِ 

 بُ تَجمع الَعناِصر الُمْعَجميَّة مع ُمكِمالتها، ويتطلَّ  إلى قَواِعدَ  . فهو يلغي الحاجةَ تَْمثيلات الجميع ُمستوي

 َموضوع.  َملِ جُ  لكل   ع أن يكونَ الموسَّ  اإلسقاطِ  َمْبدأُ  بُ عند إزالة أي ُملحق. يتطلَّ  ترك أَثَر  

projection principle: prensîbê avêtine . َمْبدأ اإلسقاط 

ْبط التي تربطُ  ل في ِدراساتِ أُدخِ  حٌ ُمْصطَلَ  (2 ات الَوصف النَْحِوّي بين مستوي تشومسكي، ونَظريَّة الرَّ

ُعقدة  وجودِ  على وجوبِ  اإلسقاطِ  طحيَّة، البنية الَعميقة، والَشكل الَمنُْطقي(. ينص  َمْبدأُ )البنية السَّ 

 فِئة خلفَ  البيانات تكونُ  نقلِ  َحركةَ  ات. لذا، فإنَّ المستوي جميعِ  فيات هذه المستوي َمْوجودة على أحدِ 

مع وضع  نقله يجب أن يتوافقَ  الَعميق الذي تمَّ  هَْيَكلفي ال الموقعَ  الفارغة( ألنَّ  فِئةغة )َمْبدأ الفارِ 

 )نَظريَّة التتبع(.غ( في بنية السطح. )فارِ 

 تَْمثيل أن يتمَّ  ه يجبُ على أنَّ  ُمْعَجميَّة: ينص   بَمْدَخالت   البنى النَْحِويّةِ  َمْبدأ نَظريَّة جي بي الذي يربطُ (  0

النَْحِوّي. نَتيجة لهذا  تَْمثيلات المستوي على جميعِ  ست في الُمْعَجمِ التكافؤ الَمنُْطقي لألجسام التي تأسَّ 

 غة.فارِ  فِئةجماعي ك تَْحقيقه َصوتيّاً بَشكل   لفعل ال يتم   منيَّةُ الضُ  الدنيويَّةُ  الَمْبدأ، تَُمثَّل الحججُ 

projection rule: rêzê avêtine (rêza hesabpûçkirinê) . قاِعدةُ اإلسقاط 

تصُل إلى تَْفسير الَمْعنى  دَّالليَّةٌ  َعمليَّةدَّاللة التَْفسيريَّة، هي ِعْلم ال( في 2693كاتس وفودور ) في نَظريَّةِ 

نات الفرديَّة من أدنى ُمْستوى الخطوة بخطوة من َمْعنى الُمَكوّ الكاِمل للُجْملَة من خالل "إسقاط" 

نات للُمَكوّ  الهَرميَّةِ  الَعالقَاتِ  إلى الُمْستوى األعلى التالي. وبالتالي، تعمُل قَواِعد اإلسقاط على لاِلْشتِقاقِ 

 ُمتََكل مم فيها الفهَ المعرفيَّة التي يَ  َعمليَّةحاكي قَواِعد اإلسقاط الالَعميقة. َوفقاً لكاتز وفودور، تُ  في البنيةِ 
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ق بها التي تُطبَّ  َعمليَّةماً معرفته بالُمْعَجم والَعالقَات النَْحِويّة. تُعرف الل للُجْملَة، ُمْستَْخدِ الَمْعنى الكامِ 

 مة.لغَ قَواِعد اإلسقاط بالمُ 

projectivity: avêtin . hesabderî  . إسقاطي 

لَغِويَّات، إلى البنى التي يكون ُمَخطَّطها الَشَجري ِعْلم الفي  يُشيرُ من الرياضيَّات  مأخوذٌ  حُ ُمْصطَلَ ال

سم عنها في الرَ  التَْعبيرُ  الُمتقط عة قد وعدت أن يكونَ  الَعناِصرَ  قاتها ذات عالمات ُمتطابقة. ألنَّ ومعلّ 

 البياني للَشَجرة من خالل عبور الفروع، والتي ال يُْمِكن التَْعبير عنها بين قوسين.

prolepsis: zûkirin .  َكيربْ ت  

عادة ما ، ُعْنُصر واحد(. البِناُء النَْحِوّي فيه ، أو توقّع أو ترقّبخذ ُمسبقاً اتبمعنى   prólēpsis)إغريقية  

يكون َموضوعه "متوق عاً"، ويوَضع في بِدايَة الُجْملَِة خاِرج إطار الُجْملَة، ثم يعب ُر عنه في الُجْملَة 

د، وعادة ما يكون   .َضميربواسطة َشكل  ُمَوحَّ

في  إلى ضربة استباقيةاً ح أيضُمْصطَلَ ال يُشيرُ إلى توقّع حدث مستقبلي. وقد  يُشيرُ في األدب 

 ص منه.الجدل على شكل إثارة اعتراض مسبق من أجل التخلّ 

PROLOG: PROLOG . 

إثبات، ويُْمِكن تلبيَّة  هو بمثابةِ  بَرناَمجأي  تنفيذَ  رمجة الَمنُْطقيَّة، أي أنَّ تقوم على َمباِدئ البَ  لَُغةُ برمجة  

مرسيليا وأدنبره منذ أوائل ن مع التطوير بالتزامُ  قيدَ  PROLOGستهََدفة. كانت بَْعض الشروط المُ 

 الحاسوبيَّة منذ منتصف الثمانينات. تزايد األهميَّة في اللَغِويَّاتِ سبعينيَّات القرن العشرين، ولعبت دوراً مُ 

prominence: berbiçav . بُروز 

االنبر، والُمدَّة، والكميّة والنَْغمة.  يشملُ  حٌ ُمْصطَلَ هو  suprasegmentalمات فوقطعّي سِ  ِدراسةفي 

 األلفاظ.  َمْوجودة دائماً في جميعِ  هذه الميزاتُ 

prominent: sereke (balkêş ) . الباِرز 

وتيَّات لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وت أو الَمْقطَع من اآلخرين في نفس  في الصَّ إلى َدَرَجة تميّز الصَّ

اً ن ْسبِي للَوْحَدة. غالبل التي تُسهم في البروز البر من العوامِ ول، والنَْغم، والنَ في الطّ  التََّغي راتُ  عد  البيئة. تُ 

ْصوات، ِعْلم األَ ْصوات؛ على َسبيِل الِمثاِل، في ِعْلم األَ ح في ُمْصطَلَ ْجريدي للاإلحساس التَّ  يُْستَْخدمُ ما 

ها أقوى أو أضعف  عّد قيم بأنَّ  َحيثُ متريَّة ُمَحّددة من  نات في َشَجرة  إلى الوزن الن ْسبِي بين الُمَكو   يُشيرُ 

 من أخرى.

promotion: pêşveçûn(pilebilindkirin) . ٌتَْرقيَّة 
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رمي رة، فهو نوٌع من التََسْلُسل الهَ َغيَّ تَ من العمليَّات المُ  فِئةالئقيَّة لم في القَواِعد العَ ُمْستَْخدَ  حٌ ُمْصطَلَ 

حوي كاالسم أو الفعل انتقاالً تصاعدياً، من األدنى إلى األعلى، ومن األصغر النَّ  العنصرُ  ينتقلُ العالئقي 

 إلى األكبر، ومن األضعف إلى األقوى.

pronominal adverb: rengpêş cînavî .  يَضميرظَْرٌف  

في َشكلها  إلى الَعناِصر اللَغِويَّة التي تقفُ  تُشيرُ من الطُُرق التي  عة  نوّ مت ة  َمْجموعفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ة لِعباَرات الجّر )الكائنات أو الظَْرف(: هنا، هنا، فيما بعد.كنَماِذج ُموالي

pronominal form of address: şêwa navnîşana cînavî . يَضميرَشكٌل  للِعنوان  

َشكلين منها على األقل، وتُستَخَدم  من  اللُغاتُ  تَْحتَويمة لُمعالَجة الُمْستَِمع؛ الُمْستَْخدَ  التَْعبيراُت الَمعنويَّةُ 

في الَعالقَة بين الجوانب ااِلْجتِماعيَّة واللَغِويَّة  الَعالقَة بينهما. كشفت التَْحقيقاتُ  ين لتصويرِ ُمتََكل مقِبل ال

 األَْشكالِ  اِْستِخدامَ  بين ُمْعظَم اللُغات. ال يعتمدُ  ماتِ من االنتظا الُمعالَجات الذاتيَّة عن ِسْلِسلَة   ألَْشكالِ 

أفقي  " ُمقابِل "أقل"( فحسب، بل على بُعد  كثرأسيَّة )"أالرَ  رمي للحالَةِ الهَ  الُمَعيّنة للعناوين على التََسْلُسلِ 

 ة العالئقيَّة أيضاً. يَّ ة "ُمْشتََركة"( أو الَعالقَة الَحميمَمْجموعن )بَمْعنى "االنتماء إلى" للتضامُ 

pronominalization: cînavdîn .  ََضميرت  

إلى قاِعدة تحل  محلَّ ِعباَرة اِْسميَّة مع  لإلشارةِ  الكالسيكيَّةِ  التَْحويليَّةِ  في القَواِعدِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 َمبدئيَّة.  . في األساليب الالحقة من القَواِعد النَْحِويّة، تكون الضمائرُ َضمير

pronoun: cînav . canaw . َضمير 

الُمْغلَقة التي يُْمِكن  البنودِ  ةِ َمْجموعالنَْحِوّي للَكلِمات، باإلشارة إلى  في التَْصنيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

دة  في العالم الحقيقي  الضمائر إلى كائنات   تُشيرُ لِعباَرة اِْسميَّة )أو اِْسم واحد(.  اِْستِخدامها كبَديل   ُمتََعد 

ياق اللَغِوّي الُمَحدَّد للَكلِ  بطَريقة   الَشْخص،  إلى نفسِ  َصحيحااِلْسم ال يُشيرُ مة. وهكذا، تعتمد على الس 

ياق اللَغِوّي، في حين أنَّ  ياقتَْحديدمثله ال يُْمِكن  َضميرال إشارةِ  بغض النَّظَر عن الس  الَكالم،  ها إال من س 

مائر الَشْخصيَّة، فَْرعيَّة، من مثل: الضَّ  ات  َمْجموعإلى ِعدَّة  تنقسم الضمائرُ أي ذكر الرجل األخير. 

 مائر االنعكاسيَّة، البيانيَّة، ااِلْستِْفهاميَّة، اإلشاريَّة....الضَّ 

pronunciation: bilêvkirin . النُْطق 

ظام الِكتابَة، وهناك نُْطق حات نِ ُمْصطَلَ ذلك إلى  يُشيرُ ما  اً بُمْجتََمع الَكالم. وغالبوماً ق عميتعلَّ  اللَُغةِ  نُْطقُ 

 الحرف أو الَكلِمة.

prop: piştgirî . َدِعم 
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 إدخاله في بنية   ال َمْعنى له، يتم   إلى ُعْنُصر   النَْحِويّة لإلشارةِ  األوصافِ  في بَْعضِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ها غة، ألنَّ ها فارِ بأنَّ  اً يل. يشار إلى هذه الَكلِمات أيضالنَْحِوّي، على َسبيِل الِمثاِل، هذا يوٌم جم للضمانِ 

 ُمْدَعمة. َكلِمات  ب اً أيض تُسمَّىما  اً غالبالبَديلة،  َمْعنى ُمْستَقِل لَغِويّاً. الَكلِماتُ  إلى أيّ  رُ قِ تفتَ 

proper: teybetî . خاّصيَّة 

اللَغِوّي يتناقض مع  في التَْحليلِ  النَْحِوّي لألَْسماء، ولكنَّ  ْصنيفِ في المقام األول في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 "الشائِع". 

proper noun: navdêrê rast . َصحيحااِلْسُم ال  

د بَشكل   فِئةٌ  ياق ُمَعيّن. من خالل فيه األشياء والحاالت في سِ  ال لبسَ  ُمَحّددة الَمعالِم من األَْسماء التي تحد 

ة، كاإليماءات الُمباِشرة يَّ ، أو اإلشارئيَّةاإليما َدل األَْسماءُ ستبُمَعيّن، تُ  تعيين كائن أو حالَة في بيان  

ن األَْسماء الَشْخصيَّة، وأَْسماء األماِكن، من عزها ة ويميّ َصحيحالحالَة. يتعامل مع األَْسماء ال لتصويرِ 

 بين أمور أخرى.

properispomenons: properispomenons .   ر ما قبل اآلِخرنبيتَ 

لهجة  قبل األخير باستخدامِ  يأتي بمعنى نُْطق الَمقطعِ  properispomenos)في اللَُغة اليونانيَّة  

 تحتي، تَعْكُس على األرجح انحناءات صعوديَّة على الَمْقطَع قَْبَل األخير.  تَْشفير. َكلِمة ذات ةتحليليَّ 

proportional: nimûne(têkilî) . الن ْسبِي . التَناُسبي 

عن العزلة. من ذلك يُْمِكن  ْصوات لَمدرسة براغ، التي تختلفُ ِعْلم األَ تناسبة وفق ُمتَناقِضات مُ  ثَمَّة

متواز ، فهما من األَْصوات األَْسنانيَّة،  هما يعمالن بَشكل  اعتبار / س /، / ز / معارضة مناسبة، ألنَّ 

ومثلها في الكردية ومعظم اللغات فيما  فات، فأحدهما َمْجهور واآلخر َمْهموس.هما يختلفان في الصِ لكنَّ 

 (.s,zبين صوتي )

proportional clause: bendê nimûnî (têkilî) . فِْقرة تَناُسبيَّة 

حالَةَ ظَْرف لإلشارة إلى َعالقَِة تبعيَّة تتناسب وال ُمَعدَّلَمقصود تعمل ك بَشكل   ُمَحّددةٌ  أُنموَذجيَّةٌ  فِْقرةٌ 

 لما اقتربوا من المدينة، ازدادت حماستهم.كَّ مثل ُجملة: ة عنها في الُجْملَة الرئيسيَّة. رالمعب  

proposition: pêşkêşî . َعرض 

يكون  َحيثُ الفَْلَسفة، من  ُمْشتَقٌ  حٌ ُمْصطَلَ ة(. بمعنى بيان الحقائق ومضمون القضيَّ  propositio)التينية 

 ْحليل النَْحِوّي أو الدَّاللي. من التَّ  لَُغة كُجْزء  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ما  اً للجدل، وغالب اً ثيروضعه مُ 
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النَّظَر عن الَشكل النَْحِوّي  الحقيقة، بغضِ  ظروفَ  دُ للُجْملَة التي تحد   الدَّالليَّةُ  هو النَواةُ  االقتراحُ 

 ما من التَْعبير.  والَحْشو الُمْعَجمي لَشكل  

سمي، دوين الرَ حات )أو الُجَمل، أو الِعباَرات( في التَ قترَ المُ  تَْمثيلل ظامٌ لي هو نِ التفاضُ  الحسابُ 

من النتائج الَمنُْطقيَّة، والحقيقة  مثلة  أ ة من القَواِعد الدَّالليَّة أو ااِلْستِْنتاجيَّة الُمْستَْخدمة إلثباتِ َمْجموعمع 

الداِخلي  هَْيَكلقيَّة التي ال تتطلب تَْحليالً للطق االقتراحي مع الجوانب الَمنطِ نُْطقيَّة، إلخ. يتعامل الَمنالمَ 

ه الَوظيفيَّة للحقيقة أيضاً. إنَّ  قياسي تَْحليالً للوصالتِ  بَشكل   نُ لالقتراحات الذريَّة فحسب، بل يتضمَّ 

االهتمام بالَدَرَجة األولى  لَُغة، يتم  ِعْلم ال. في اً ل األكثر تعقيدل والتكامُ التفاضُ  أضعف من حسابِ 

االقتراح )على َسبيِل الِمثاِل: أكلت  عن نفسِ  للتَْعبيرِ  ة  ُمْختَلَف لَغِويّة   التي يُْمِكن بها إظهار أَْشكال   بالطَريقةِ 

 ط، وهكذا(.من قِبَل القِ تناولها  ، واللحوم تمَّ اللحمَ  القطةُ 

propositional attitude: helwesta pêşniyarkirî . َمْوقٌِف اِْقتِراحي 

غالباً ما يصادف في النَظريَّة الدَّالليَّة، للمواقِف الَعْقلِيّة مثل االعتقاد في الفَْلَسفة،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ْحليل الدَّاللي لألفعالِ يقترحها الفرد. لعَب التَّ  كَعالقَات   واألمل والشك، وما إلى ذلك. تُحلَُّل هذه المواقِفُ 

ديَّة. اً في مناقشةِ وراً محوريَّ المواقِف االفتتاحيَّة دَ  لُ التي تمث    التََعد 

propositional island constraint:astenga giravê pêşniyarkirî. ااِلْقتِراحيزيرةقَيُد الج  

 …X… [s]… في اِْستِخدام القَواِعد التَْحويليَّة. في بنية مثل  N.Chomsky تشومسكي قيد اقترحه

Y…]… X ]… ُمن  إلى كلٍّ  تُشيرُ يُْمِكن أن  ، ال توجد قَواِعدX  وY إذا احتوى ،S   َمْحدود،  على فعل

ل( لـ  COMPفي َمْوِضع  Xما لم يكن   . S)ُمكم 

propositional logic: lojika pêşniyarkirî . الَمْنْطُق ااِلْقتِراحي 

حات البَسيطة قترَ المُ  سمي، من خالل ربطِ ق الرَ طِ أساسي من الَمن االقتراحي كأي ُجْزء   قُ الَمنطِ  يفحصُ 

من خالل الوصالت الَمنُْطقيَّة مثل: و، أو. هذه  الُمَعقَّدة. يَْحُدث هذا االتصالُ  حلَّلة( باالقتراحاتِ )غير المُ 

ف( لنهج  
ُموسَّع، إذ ال تؤخذ فيه الَعالقَات الدَّالليَّة الفِْعليَّة بين  المسألة )على النقيض من الَمنُْطق الُمكثَّ

 اولُ ها جددُ ااِلْفتِراضات التي تحد   القَواِعد الُموسَّعة لربطِ  ِدراسةالُمقتَرحات في االعتبار لصالح 

الُمقتَرحات الفرديَّة  أو زيفِ  َمنُْطقيَّة لحقيقة   ةٌ دالَّ  الحقيقة: الحقيقة أو زيف الُمقتَرحات الُمَعقَّدة هي قيمةٌ 

نة. يستندُ  ق طِ وقَواِعد الَمن حاتِ ُمْصطَلَ لوصِف اللَُغة إلى ال الحديثةِ  العديُد من التَْفسيراتِ  الُمَكو 

 ْسنَد.ِق المُ طِ ااِلْفتِراضى والَمن

proscriptive: qedaxî .  َّْحريميالت  

قَواِعد الصواب، مع التأكيد على كيفيَّة عدم  أي نهج  يحاوُل وضعَ  يَْستَْخدمه اللَغِويّون لتَوصيفِ  حٌ ُمْصطَلَ 

الجر" يجب أال تنتهي بحرف  "الُجَملَ  النَّظَر التي تقول إنَّ  وِجهَةَ  اِْستِخدام اللَُغة. على َسبيِل الِمثاِل، إنَّ 
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ياق العام لقَواِعد  هي ِعباَرة عن "قاِعدة ُمَخفََّضة". عادة ما تُجرى هذه البيانات الِمْعياريَّة ضمن الس 

 إجرائيَّة.

prosodeme: yekînê peywerê . َوْحدةٌ َصوتيَّةٌ تَّطريزيَّة . نَْغميَّة 

ِميزة قطعيَّة فوقيَّة، مثل  أو أكثر من الفونيمات )القطعيَّة( التي تعتبرُ  على فونيم   َوْحَدةٌ َصوتيَّةٌ تشتملُ 

 بر...التَْنغيم والنَ 

prosodic feature: taybetmendiya prosodîkî .  َّيَّةميغنالِميزةُ الت  

إلى وحدات  أكبر من َصوت،  تُشيرُ التي  غمة(. هي الِميزةُ بمعنى اختالف النَ  prosōidía)إغريقية  

 وبالتالي إلى الَمقاِطع والَكلِمات والُجَمل.

prosody: guhertina awazê .  َّيَّة)التَّنَْوعات النََّغِميَّة(ميغنالت  

إلى الَخصائِص  ، لإلشارةِ J. R. Firth فيرث ْصوات التي اقترحهاِعْلم األَ  في نَظريَّةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وتيَّات  ق بوحدات  ف في الَكالم الذي يتعلَّ اللَغِويَّة مثل النبر، والكميَّة، والتَْنغيم، والتوق   أكبر من الصَّ

 اإليجابي أيضاً وتيرة الَكالم واإليقاع. الفرديَّة. يشملُ 

 عروض الذي يشمل اإليقاع واألوزان والقافية.ِعْلم الفي األدب يُقصد به 

prosthesis: pitir . )بَديل )إضافة 

وتيَّات لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  إضافي في بِدايَة  َصوت   إدخالُ  من التَّطفُل، إذ يتم   إلى نَْوع   في الصَّ

 ُمَعيّن.طَع َمقْ بنيِة  لدعمة(، الَكلِمة)عادة حرف علّ 

proto-: proto(yekem) . )بروتو)البدائي 

إلى َشكل  لَُغِوّي أو  بمعنى األول(. بادئة تْستَْخدم في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة لإلشارةِ  prótos)إغريقية  

، Proto-Indo-Europeanها الجدوى للنَماِذج / اللُغات المشمولة، على َسبيِل الِمثاِل. نَّ إقيل  ،لَُغة حالَةِ 

Proto-Romance ُح بَشكل  ُمماثل في ُمْصطَلَ الين يَْستَْخدمون اللَغِوي . في اآلونة األخيرة، بدأ بَْعض

 .ظام اللَغِوّي الناشئ لألطفال الصغار تِساب اللَُغة، لإلشارة إلى النِ ياق اِكْ س

proto-language: zimanê proto(zimanê yekem) . لَُغةُ بروتو 

عيد بناؤها من خالل اً ولكن أُ تَُوثَّق تَاِريخيَّ  أو عائلة لَغِويّة لمْ  إلى مرحلة  ُمبك رة من لَُغة   يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ 

 الطَريقة الُمقاَرنة )على َسبيِل الِمثاِل، الهندو أوروبيَّة(.

prototype: nimûnê yekem . النََمطُ الَمْبدئي 
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النَّْفسي  لَُغةِعْلم الدَّاللة وِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى الشكل األول(. prótos  + týpos ة)إغريقي 

للطيور، اً أوليَّ  لُعْضو أُنموَذجي في تمديد تَْعبير اإلحالَة. على َسبيِل الِمثاِل، قد يكون العصفور أُنموَذجاً 

قد ال يدرج سيما عدم قدرتها على الطيران( )بَسبب َخصائِصها غير النََمطيَّة، ال  النعامةَ  في حين أنَّ 

ستخِدم األطفال، إذ اُ  اِْكتِساب لَُغة راً في ِدراساتِ ثمِ مُ  هذا الَمْفهومُ  كان .فِئةوفق التصنيفات األولية لهذه ال

لة، مثل أَْنواع من الَعناِصر الُمْعَجميَّة ذات الصِ  ُمَعقَّدة   ات  َمْجموعتَْرتيب ظهور  ة في تَْفسيرِ دللُمساع

معاني البروتوكوالت األوليَّة تطوير معايير لتَْعريف  نُ الكرسي أو أََدوات الشرب أو الُمَركَّبات. تتضمَّ 

تداِخلة، ة الشعاعيَّة" للمعاني المُ َمْجموعبها "ال التي تترابطُ  إلى الطَريقةِ  الَمْعنى األُنموَذجي، مع اإلشارةِ 

 والُحدود. فِئةوإلى طبيعة ُعْضويَّة ال

proxemics: cînarî (nêzkayetî) . )التَجاوريَّة)التَقاُربيَّة 

سيمياء لإلشارة إلى ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ، E.T.Hall هال ح ابتكرهُمْصطَلَ (. proximum )التينية 

 صال البشري.تّ صال اللمسي في االِ ااِلْختاِلفات في الَمْوقِف، والمسافة بين األشخاص واالتّ  ِدراسة

صالي في ها على السلوك االتّ تَأثيروالتَْفسير من المسافات وهم الفَ  اِْختاِلفِ  الِدراساتُ  تتناولُ 

صال، يتعامل مع من فروع علوم االتّ  فَْرع   بروكسيمات هو أحدثُ ِعْلم ال الَمجاالت الثقافِية. إنَّ  ُمْختَلَف

لعمر الِجْنس وا َحيثُ ااِلْختاِلفات بين األشخاص من  ل. يُْمِكن تَْحليلُ الجوانب غير اللَغِويَّة للتواصُ 

 والحميميَّة والدور ااِلْجتِماعي وعوامل أخرى.

proximate vs obviative: nêzîk ber rûtinkirî .  َدقت ريبي ُمقابِل ُمَجرَّ  

 تُشيرُ ْقريبيَّة إذا كانت الَشْخصيَّة تَ  اللُغات، تكون الضمائرُ  الضمائر الَشْخصيَّة في بَْعضِ  من أنظمةِ  فِئة

د. إلى كائن ُذِكر للتو في الِخطاب؛ إذا لم يُشر إلى شيء    ُذكر تواً، فهو ُمَجرَّ

pseudo-cleft sentence: hevoke derizî (nîv veqandî) . ُجْملَةٌ شبه فالِقة 

 فِْقرةً  شقوقة، في أنَّ الذي يُشبه الُجْملَة المَ  إلى البِناءِ  النَْحِوّي لإلشارةِ  في الوصفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

هذا  منهما بفعله الخاّص، ولكن مع اِْختاِلف جوهري في أنَّ  ت إلى قسمين ُمنفَِصلين، كل  مَ سِ قد قُ  واحدةً 

 بذاته.  قائمٌ  الَموضوعَ 

pseudomorpheme: morfeme derewîn . مورفيٌم زائِف 

فحسب، والتي لم يعّد من الُممكن  واحدة   في بيئة   ُمْعَجميَّة   في تَْعبيرات   التي تحدثُ  الُمْعَجميَّةُ  المورفيماتُ 

 ُمتَزاِمن . ْحليل معانيها األساسيَّة بَشكل  تَ 

pseudo-procedure: nîv-pêvajoyî .  َعمليَّةشبه  
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وتيَّات لإلشارةِ ِعْلم الفي  اً أحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   بطَريقة   ه يعملُ تَْحليلي يدَّعي أنَّ  إلى إِْجراء   لَُغة والصَّ

وتيَّة  أنَّ  ه في الواقِع غير قادر على القيام بذلك، على َسبيِل الِمثاِل، أن نفترضَ ُمَعيّنة، لكنَّ  التَْمييزات الصَّ

وتيَّة الَمعروضة على ُمَخطَّط طَّْيفي، أو أنَّ  ه من الممكن يُْمِكن أن تنشأ عن طَريق فحص األَْنماط الصَّ

 إلى الَمْعنى. اإلشارة نَْحِوّي بدونِ  إِْجراء تَْحليل  

psych: hunduryî . seykolocî . rewan.  pêşbînî krdnî . نَْفسي 

 النَّْفسيَّة، والبنيةِ  أحياناً في قَواِعد اللَُغة والدَّالالت لَوصِف األفعال التي تعب ُر عن الحالَةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

واألَْشكال الُمْرتَبِطة بها من  وااِلْضِطرابَ  والحبَّ  الخوفَ  النَّْفسيَّةُ  األفعالُ  نُ الُمْرتَبِطة بها. تتضمَّ  التحتيَّةِ 

 خالل هذه اإلنشاءات الجديرة باالهتمام. 

psycholinguistics: zimannasîya hunduryî . derûnzanî . اللِسانيَّاُت النَّْفسيَّة 

بين السلوك اللَغِوّي والعمليَّات النَّْفسيَّة التي  الَعالقَةَ  من اللَغِويَّات التي تدرسُ  فَْرعٌ  النَّْفسيَّةُ  اللِسانيَّاتُ 

إنتاج اللَُغة،  بعمليَّاتِ  قُ صات يتعلّ د التخص  د  بحثي ُمتَعُ  وراء هذا السلوك. هو َمجالٌ  ها تكمنُ عتقد أنَّ يُ 

لَُغة ِعْلم الوالفهم اللَغِوّي، واِْكتِساب اللَُغة، تتحالف مع التحاليل اللَغِويَّة الَعَصبيَّة، وتَْحليل الِخطاب، و

 المعرفيَّة، والذكاء ااِلْصِطناعي. الُعلُومنَّْفس المعرفي، وِعْلم الااِلْجتِماعي، و

ة  psychology of لَُغة النَّْفسيِعْلم ال، وPsycholinguistics اللَغِويّ نَّْفس ِعْلم التَْمييز بين  ثَمَّ

language َة، يَْدُرس القضايا التي تتناول الَعالقَةَ س اللَغِوّي" في المسائل التالينَّفْ ِعْلم الر "، إذ يتمحو 

للَغِوّي عند اإلنسان، بين اللَُغة وقدرات اإلنسان، من مثل، مراحل اِْكتِساب الطفل للَُغة، وطبيعة السلوك ا

ن اللَغِوّي، واألسس النَّْفسيَّة للمهارات اللَغِويَّة، وَعالقَة اللَُغة بالَشْخصيَّة. ويدخل في هذا أيضاً: التمك  

لَُغة النَّْفسي" ِعْلم الواِْكتِساب اللَُغة، والَعالقَة بين اللَُغة والَمْعِرفة، واللَُغة والفكر، وغير ذلك. و يَْدُرس "

 َعمليَّةأثناء في من اللِسانيَّات. ويعنى باإلنسان  ُمْستَقِاة   هم واإلدراك بأََدوات  العمليَّات الَعْقلِيّة للفَ 

لة بإنتاج الَكالم وإدراكه، والمواقِف العاطفيَّة ل، أي بالظواِهر الُعْضويَّة والنَّْفسيَّة ذات الصِ التواصُ 

 لقيَّة وثقافِية واِْجتِماعيَّة وفكريَّة. ل اللَغِوّي من جوانب خَ اصِ والذهنيَّة تجاه حدث  بعينه من أحداث التو

pulmonic: pişikî . الِرئَوي 

وتيَّات، هو ال pulmo)التينية   الُمْرتَبِط بالرئتين. على َسبيِل  النشاطِ  الُمعتاد لوصفِ  حُ ُمْصطَلَ (. في الصَّ

إلنتاج الَكالم. ُمْعظَم الَكالم البشري ينطوي  هَواءق التدفُ  الرئوي لبدءِ  هَواءق التدفُ  آليَّةُ  تُشيرُ الِمثاِل، 

 .pulmonicعلى األَْصوات الرئويَّة 

pun: lîsteka peyvan . )لعبةُ الَكلِمات)تاَلُعب باأللفاظ 
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ة جداً ُمْختَلَفمن خالل اِْقتِران الَكلِمات التي تبدو ُمتَشابِهة ولكنَّها  أكثر من معنى، لها كلمة على لعبٌ ال

ي إلى وتؤدّ  تعد  التورية من أوائل أشكال التالعب باأللفاظ في األدب،من الناحيَّة اللَغِويَّة والتأصيليَّة، 

 ة في اللَُغة العربيَّة:من أمثلة التوريوأحياناً قد يثير الغموض.  الفكاهة يغلب عليهشكل عالمي 

وال قــــصور بهـــــا يعوق    ومـن العــــــــجـــــائب  أبيَّات شــــــعــــــرك كالـــــــــقـــــصــــور 

 رقيـق"»لَْفظــــــــهـا حـٌر ومعناها 

punctual: demekî  . ُمؤقَت 

 َزَمنيَّة   إلى فَْتَرة   ه ال يمتد  د أنَّ عتقَ إلى حدث  ُمؤقَّت، كان يُ  في التَْحليِل النَْحِوّي لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ُن فَْتَرة من الوقت.يتضمَّ  داث الدائمة أو الُمْستَِمرة، إذُمَحّددة؛ وبالتالي يتناقض مع األحَ 

punctuation: xetkirin .  َالماُت التَّْرقيمع  

ل على الفواصِ  غير أبجديَّة، للدَّاللةِ  عالمات   الَمْكتوبة عن طَريقِ  البصري للَُغةِ  للتَْرتيبِ  قَواِعدٌ 

ْعبير الُمباِشر والتقل صات، ويُْمِكن أن ااِلْقتِباس والتَّ  إلى عالماتِ  تُشيرُ ب والتَوق ف. كما وعالمات التعج  

 اللَُغة الَمْنطُوقة. تَْنغيمَ  تَعْكسَ 

pure vowel: dengdara pak(betî) .  َقيّصائٌِت ن  

وتيَّاتِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   مع عدم وجود تغيير َملحوظ في جودِة الَمْقطَع. ائِت  إلى ص يُشيرُ  في الصَّ

purism: pakeyî(xawînî) . النَقائيَّة 

إلى الحفاظ عليها من  تحتاجُ  اللَُغةَ  ترى أنَّ  فكريَّة   َمْدَرَسة   لَُغة لتوصيفِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

تُغيّرها، على َسبيِل الِمثاِل، الضغوط التي تمارسها ل إليها وبالتالي العمليَّات الخاِرجيَّة التي قد تتسلَّ 

 العامي. إنَّ  ضة( والتََّغي رات التي أدخلها الَكالمُ قترَ أخرى )كما هي الحال في الَكلِمات المُ  ولُغاتٌ  لَّهَجاتٌ 

تغيير اللَُغة، ون إلى حتميَّة يُشيرُ ين، الذين ه من قِبَل اللَغِويفي غير محل   الُمْطلََق يعتبرُ  هذا االهتمامَ 

ر ااِلْجتِماعي والثقافي والنَّْفسي.  باعتبارها انعكاس للتَّطَو 

لحفاظ على المعايير المطلقة لصحة على ا يعملونوالتربويين الذين  اللغويينعقيدة  فهو يعبّر عن

ويّة واللغة، من جميع النواحي الصوتيّة والصرفيّة والنح مطلق لقواعد التعبيرالحترام الالكتابة؛ وا

 التي أشرنا إليها.  يوالدالليّة، واألسلوبيّة، بما في ذلك استبعاد المؤثرات االجنبيّة من كافة تلك النواح

push chain vs drag chain: merbenda(zincîra) dehfandinê ber 

merbenda  xwêvekişandinê) . ِسْلِسلَة َدفع ُمقابِل ِسْلِسلَة َسحب 

َصوتيَّة.  بدوافعَ  َصوتيَّة   َغي رات  إلى تَ  تُشيرُ اللَُغة )البِْنيَِويَّة(،  لتَغي رِ  البِْنيَِويَّةِ  من النَظريَّةِ  حاتٌ ُمْصطَلَ 

األلفوني  / بالتجاوز في الَحقلِ  X/  ضغط الن ظام عندما يقوم َصوتٌ  من خاللفع" يَْحُدث "الدَ 
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allophonic  / لَصوتY  ُإلى َحقل فونيم/  /، والذي، بدوره ينتقل/ Z من ناحيَّة أخرى، يُْمِكن أن .

وتّي إلى "ِسْلِسلَة سَ تؤدّ  ة، َجديد َصوتيَّة   ي إلى ملء الفراغ بصيغة  ب" ما يؤدّ حَ ي الفجوة في الن ظام الصَّ

ل داِخل الن ظام.وبالتالي، يتحقَّ   ُق التماثُل الُمفضَّ

push-down automaton: lêqellibînî - jêr otomatîkî .   َّاِْدفَع تِلقائي ً ا  

نة. أثبت تشومسكي أنَّ َمْعلُومأحدَث ال يُْمِكن أن يَسترجعَ  َحيثُ قة، بلديه  ذاكرة ُمتدف   آليٌّ  إنسانٌ   ات الُمخزَّ

ياق. الُمساِعد الرقمي الَشْخصي تعادل في األساسِ  أجهزةَ   القَواِعد النَْحِويّة للس 
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(Q) 

 

qualia structure: avahiyeke kalîteyê . بِناُء ُمْنتِجع 

 إلى أَْنواع   مُ الُمْحتَوى الدَّاللي من الَعناِصر الُمْعَجميَّة، تقسَّ  لُ نَظريَّةٌ في الدَّالالت الُمْعَجميَّة التي تمث  

سمي )َمكان الُعْنُصر في الرَ  . على َسبيِل الِمثاِل فيما يخّص ااِلْسم، األَْنواع هي: الَشكلُ ة  ُمْختَلَف

هو  ْصنيف(، التكويني )الَعالقَة بين الُعْنُصر وأجزائه(، والَوسيط )كيفيَّة وصول الُعْنُصر(. الهََدفُ التَّ 

 ة. وهكذا يُْمِكن للمستشفى أن يكونَ ُمْختَلَف ياقات  في س ة للَكلِمةِ ُمْختَلَفال الحواسِ  استحضارِ  كيفيَّةِ  شرحُ 

 سواء بفُْتَحة وجسم مادي. على حدٍّ اً مؤسسة ومبنى، أو باب

qualification: zanyarkirin .  )التَأهيل )التَْعديل 

إلى  نَْحِويّة   ي لَوْحَدة  هَْيَكلال من االعتمادِ  ُمَعيّنة   إلى أَْنواع   لإلشارةِ  الُجْملَةِ  في بِناءِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 في ِعباَرة   التابِعةَ  الَعناِصرَ  التَقليديَّة، على َسبيِل الِمثاِل، يقال إنَّ  النَْحِويّةِ  القَواِعدِ  أخرى. في بَْعضِ 

 ل ااِلْسم )بمثابة التَصفيَّات(.اِْسميَّة )مثل الصفات، وِعباَرات اإلضافة المجرورة( تؤه  

quality: çawanî (çonayetî)  . النَْوعيَّة( الُجودة( 

وتيَّاتِ الِعْلم في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2)  وت الذي هو نَتيجةُ إلى الرَ  لإلشارةِ  صَّ  نِطاقِ  نين الُمَميّز، أو الصَّ

وت. ااِلْختاِلفاتُ  هُويَّةَ  لُ التردَّدات التي تَُشك   واِمت يُْمِكن وصفها من  في كل   الصَّ من الصوائت والصَّ

وتيَّة والتَْعبيريَّة ألَْصواتِ  لجميعِ  شاِملٌ  حٌ ُمْصطَلَ الجودة . فهو  َحيثُ  التي ال  الَكالمِ  الَخصائِص الصَّ

ت، على َسبيِل الِمثاِل َدَرَجة األَْنفتاح والتَّْقريب. على َسبيِل الِمثاِل، ن الَكميَّة؛ ال سيما في الصوائِ تتضمَّ 

"الجودة"  حَ ُمْصطَلَ  إنَّ ق عليه فارق نَْوعي. بهذا الَمْعنى، فطلَ [، وما إلى ذلك، يُ e]، [iالتَْمييز بين ]

 زة . ها ذات "جودة" ُمِميّ ف األَْصوات بأنَّ صَ ض الَكميَّة أو الطول. كما تويعارِ 

في ُمحاَدثة ما  الَشْخصِ  مساهمةَ  الجودة على أنَّ  َمْبدأُ  الُمحاَدثة: ينص   أوصافِ  أحدُ  يعّرفُ  حٌ ُمْصطَلَ ( 0)

 ب.ه كاذِ يجب أال يقوَل الناُس ما يعتقدون أنَّ على َسبيِل الِمثاِل،  -ة َصحيح يجب أن تكونَ 

quantification: çendayetî . الكميَّات تَْحديد  

 ُمَعيّنة   ة  َمْجموعفي  الَمْوجودةِ  األشياءِ  عددِ  القياُس الَكمي إلى مواصفاتِ  يُشيرُ الَرسمي،  في الَمنُْطقِ 

 رات التي تحدث بحريَّة في الُجْملَة. يتم  َغيّ تَ المُ  يربطُ ل( الذي شغ  )المُ  بواسطةِ  الَكميّ  تَْحديدال ة. يتم  َصحيح

في  على األقلّ  واحد   لشيء   المعني صالحٌ  ْسنَدَ الم إلى أنَّ  يُشيرُ التَْمييز بين الِمْقياس الوجودي، الذي 

ة َمْجموعَعناِصر ال عني لكل  ْسنَد المَ من خالله تعيين المُ  ل العالمي، الذي يتم  شغ  الُمَحّددة، والمُ  ةِ َمْجموعال

العاِميَّة، التي  من التَْفسيراتِ  ، يُستَخلص التَْحليُل الَمنُْطقي في العديدِ الكميّ  لألفراد. في التَْحليلِ  األساسيَّةِ 
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زة من خالل ، من خالل جعل هذه التَْعبيرات غير ُمِميَّ ...(عديدة، بَْعضها، كثيرة)قد تظهر كتعابير 

 ل الوجودي. شغ  المُ 

quantifier: çender . ُد الَكميَّة  الُمَحدَّ

إلى  يُشيرُ ل، الشامِ  ميّ الكَ  للِمْقياسِ  الدَّاللي أو الَمنُْطقي، ُمراِدفٌ  في التَْحليلِ  مُ الُمْستَْخدَ  حُ ُمْصطَلَ ( ال2

 .(منها ، بَْعض، كلّ كلّ  )من الَعناِصر التي تعب ُر عن التناقض في الكميَّة، مثل: ة  َمْجموع

اً ُمَعيّناً، ويعب ُر دون كمَّ حد  لين الذين يُ شغ  المُ  دُ األصلي يحد   من الَمنُْطقِ  مأخوذٌ  لَغِويٌّ  حٌ ُمْصطَلَ فهو 

(، أرقام )واحد، اوغيره، بَْعض، ِعدَّة، من خالل صفات أو ضمائر غير ُمَحّددة )كلّ  يوميَّة   عنه بلَُغة  

 (. الحليب فاسدة(، أو جمع غير َمْحدود )غالي(، المادة ُمَحّددة )الكتب إثنان، ثالثة، الخ

 األنظمة الَمنُْطقيَّة، والتَْمييزات التي تمَّ  بَْعض هذه الَعناِصر أهميَّة خاّصة في بِناءِ  لحالَةِ  إنَّ 

(. في  X)أي "بَْعض"  ميّ (، والقياس الكَ  Xل )أي" كل" الشامِ  ميّ إجراؤها في الَمنُْطق بين القياس الكَ 

من الَعناِصر التي تعب ُر عن التبايِن في الكميَّة  فِئةالكميَّات إلى  تُشيرُ النَْحِوّي،  نَماِذج الوصفِ  بَْعضِ 

. قد تُقدَّر (كثر، ِعدَّة، عديد ،كثير )ااِلْسم، على َسبيِل الِمثالِ  ث مع التَّْوزيع الُمقيّد في ِعباَرةِ التي تحدُ 

اللَغِويّين  (، والسيما في الِدراسات الدَّالليَّة. اقترح بَْعضُ اً الِمثاِل، نادرمي )على َسبيِل قدير الكَ ظروف التَّ 

 لة لمقاييس الكميَّات في الُجَمل. ل مع الَخصائِص الُمتنقِ التَْحويليين قاِعدة التَّعويم الَكمي، للتعامُ 

الالت التَّْوليد تُقَدَّم الَعميقة، في دَ  في البنيةِ  ةِ ااِلْسميَّ  تُشتَق  من الِعباَراتِ  النَْحِويّةُ  التَْحويليَّةُ  الكميَّاتُ  (0

إلى  تُشيرُ  (البشر كلّ )مثل  اً د النَْحِويّة المونتاجيَّة كميَّ ْرتيب األعلى. في القَواعِ من التَّ  كمؤشرات  

يُْمِكن تَْحليل اقتراح عالمي: فـ "البشري" هو خاّصيَّة ينتمي إلى  َحيثُ من الَخصائِص ب ات  َمْجموع

للُجَمل مع البنية النَْحِويّة  هذا التَْحليلُ  البشر. يتوافقُ  ق على جميعِ من الَخصائِص التي تُطبَّ  ة  َمْجموع

الالت الدَّاللة )َمْبدأ النَْحِويّة ودَ  نَظريَّةِ الفي  طِ نهجي للترابُ اً على الَمْبدأ المَ م مثاالً هامَّ الطبيعيَّة للَُغة ويقد  

 للَُغة. الطبيعيَّةِ  الالت الكميَّاتِ األبحاث حول دَ  انطالق ألحدثِ  ها نقطةُ التَْركيب(. إنَّ 

quantifier floating: avbazîya çenderî(çendîya kêlîker) . َكميَّةٌ عائِمة 

تُفَصل بواسطة َعناِصر أخرى من "َمْصَدر  َحيثُ وكالهما، ب القياس الكميَّة مثل: كلّ  وضُع أجهزةِ 

NP )  ن بها.راً ؟ كان )كالهما( مفتونيَّ شيء  متوف  "، من مثل: كان )كل 

quantitative linguistics: zimannasiya çenderî(kalîteyî) .  ُالَكميَّة اللِسانيَّات   

التقنيَّات اإِلْحصائيَّة. يحتوي  ْوزيعها باِْستِخدامِ وتَ  لَُغِويّة   َوْحدات   من اللَغِويَّات التي تدرُس وتيرةَ  فَْرعٌ 

ُق باالنتظام ة تتعلَّ َمباِدئ عامّ  األول إلى وضعِ  فُ دُ ب نظري وجانب تَْطبيقي: يهالَموضوع على جان

التي  اِْستِخدام الَكلِمات واألَْصوات وما إلى ذلك؛ الثاني يَْدُرس الطَريقةَ  اإِلْحصائي الذي يحكُم طَريقةَ 
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اللَغِويَّة )مثل الحمل الَوظيفي، والتَْمييز  لِ المشاكِ  لتَْوضيحِ  اإِلْحصائيَّةِ  خدام التقنيَّاتِ يُْمِكن من خاللها اِْستِ 

 األُْسلوبي، وهُويَّة التأليف(.

quantity: çendî . الَكميَّة 

والَمقاِطع، عندما  الن ْسبِيَّة لألَْصواتِ  إلى الفتراتِ  ْصوات لإلشارةِ ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

 في الِدراساتِ  خاصٍّ  ح بَشكل  ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ إليها أيضاً باِْسم الطول.  لَغِويّاً؛ يشارُ  تكون ُمتَناقِضةً 

على  اً التَْحليَل الَكمّي يُطبَّق أيض مع َمْفهوم الجودة؛ لكنَّ  للصوائت وطول الَمْقطَع، ويتناقضُ  التَاِريخيَّةِ 

 الصواِمت.

 دُ ْقريبيَّة فحسب، فال يُْمِكن التأكّ بقيم تَ  اً لَكالم التي تُقاُس فعليَّ ا ألَْصواتِ  االحترازيَّةُ  الخاّصيَّةُ  هو

 ق  يَْحُدث في تدفّ  الَكالمَ  الفرديَّة، بَسبب حقيقة أنَّ  الَكالمِ  بين أَْصواتِ  للُحدودِ  الَموضوعيَّةِ  لماتِ عْ من المَ 

الَكالم والطَريقة الَشْخصيَّة  على سرعةِ  الَكالم تعتمدُ  ألَْصواتِ  الُمْطلَقَةَ  ةَ الُمدَّ  ع. في حين أنَّ نقطِ غير مُ 

على تَْمييز الَمْعنى، على َسبيِل الِمثاِل في اللَُغة اإلنجليزيَّة معارضة  ث، فالُمدَّة الن ْسبِيَّة قد تعملُ للُمتحد  

( المصحوبة بنَْوعيَّة َخصائِص hid ُمقابِل  heed الصوائت الطويلة والقصيرة )على َسبيِل الِمثاِل، 

 )الجودة(. فهناك صوائت وصواِمت قصيرة وأخرى طويلة.

في  الَشْخصِ  مساهمةَ  األقصى للكميَّة إلى أنَّ  الحد   يُشيرُ الُمحاَدثة:  أوصافِ  يعّرف أحدَ  حٌ ُمْصطَلَ ( 0) 

التَباُدل، على َسبيِل الِمثاِل،  ألغراضِ كما هو مطلوب  اتِ َمْعلُومبال مليئةً  أي ُمحاَدثة يجب أن تكونَ 

 تجن ب اإلزاحة.

quantity sensitivity: hisê çendî . nazikî ya çendeyetîyê .الَحساسيَّةُ الَكميَّة 

وتيَّات المتريَّة، هي َمْعلمةٌ ِعْلم الفي  قد في العُ  والثقيلةَ  الخفيفةَ  الَمقاِطعَ  ْوزيعَ تَ  مُ َشكل القدم التي تنظ   صَّ

القدر أو  بنفسِ  ها خفيفةٌ جميع الَمقاِطع على أنَّ  لُ دم. في القدمين غير الحساسة للكميَّة، تعامَ الطرفيَّة للقَ 

ثقيلة بنفس القدر؛ ال توجد قيود. في القدمين الحساسة للكميَّة، قد ال تحدث الَمقاِطع الثقيلة في مواقِف 

 .مورا  سميَّة باِْستِخدامِ الحساسيَّة الكميَّة ر تنحيَّة. يُْمِكن أن تكونَ مُ 

quantum: çendeyetî . َكميَّة 

وتيَّات،  تشريحيَّة ال توجد فيها اِْختاِلفات كبيرة في التَْعبير أو  أحياناً في َمنُْطقة   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ في الصَّ

الً صغير ة ثَّانِويَّة. ومع ذلك، فإنَّ عواقب َصوتيَّ  َصوتّي  ي إلى تغييرِ خاِرج هذه الَمنُْطقة سيؤدّ  اً تَحو 

ري لتَْحقيقِ تَ  تنظيمه بَشكل   يتم   التفكيرَ  كبير. يقال إنَّ  وتيَّة على أقصى استفادة من قدرة المسالِ  طَو  ك الصَّ

وتّي. هذه الفكرةُ  في تطويرِ  حاِْسمةً  عد  غييرات، والتي تُ التَّ  إنتاجِ  الَكالم الكميَّة  يَّةِ لنَظر أساسيَّةُ  التميّز الصَّ

ر هذا النهج، 2604األمريكي كينيث ن. ستيفنز )مواليد  التي اقترحها المذيعُ   اُقتِرَحت(. في تَطَو 

وتيَّات واإلدراك. وتيَّات وكذلك بين الصَّ  الَعالقَات الَكميَّة بين الَمْفصل والصَّ
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question: pirs . ؤال  س 

أو اِْستِجابة،  ات  َمْعلُوم في اِْستِْنباطِ  يُْستَْخدمُ وظائف الُجْملَة، عادة ما  في تَْصنيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ُف أحياناً   لَغِوّي أو لَغِوّي اِْجتِماعي.  على أساس  اً وأحيان على أسس نَْحِويّة   وتُعرَّ

من األسئلة. من الناحيَّة اللَغِويَّة،  فِئةالُجَمل اِْرتِفاع التَْنغيم ليكّون  اتاِْستِخدام بَْعضُ  نُ قد يتضمَّ 

ات، وعادة ما يُطلَُب الرد  من الُمْستَِمع َمْعلُوممن ال على مزيد   تعب ر األسئلة عن رغبتها في الحصولِ 

هذا  يُقاَرن)على َسبيِل الِمثاِل، ليس ذلك فظيعاً؟( . عادة ما  بالغيَّةً  أسئلةً  ن ااِلْستِثناءاتُ )تتضمَّ 

ب. في المناقشة النَْحِويّة، عادة ما وظائف رئيسيَّة أخرى: الُجْملَة، والقيادة، والتََعج   بثالثِ  حُ ُمْصطَلَ ال

غير  ثَّانِوي باألسئلةِ  على شرط   تَْحتَويالُجَمل التي  تُسمَّىمُن الَشكل.  ستفاد  كمُ  شار إلى األسئلةِ يُ 

 عما يجب عليهم القيام به. نة(، كما هو الحال في سألوهالُمباِشرة )أو األسئلة الُمضم  

Quirk grammar: rêzimana Quirk . قَواِعُد كورك 

البريطاني )تشارلز( راندولف كويرك )اللورد كيرك،  وضعه اللَغِوي   النَْحِوّي الرائدِ  الوصفِ  ُمقاَربةُ 

خالل السبعينيَّات ة من القَواِعد النَْحِويّة الَمْرِجعيَّ  في ِسْلِسلَة   رَ شِ ( وشركائه، ونُ 2602مواليد 

 (.  2671اإلنجليزيَّة ) ةلة للُغالعشرين، والسيما القَواِعد الشامِ  والثمانينيَّات من القرنِ 

ات َمْعلُومال للَُغة اإلنجليزيَّة، والتي تجمعُ  النَْحِويّةِ  من الَمْعِرفة حول البنيةِ  عن توليفة   هو ِعباَرةٌ 

ولي اهتماماً من مواد الجسم، وتُ  الغزيرِ  حاة من التَْوضيحِ من المناهج الوصفيَّة، ُمستو ة  َمْجموعمن 

ضمن التقاليد األوروبيَّة لقَواِعد  اً حات عمومُمْصطَلَ ال جُ األُْسلوبيَّة واإلقليميَّة. تندرِ  خاّصاً لألصنافِ 

 ة، مثلَجديدال حاتِ ُمْصطَلَ من ال دخَل عددٌ د أُ ة )فِْقرة، َموضوع، فعل، كائن، إلخ(، وقالنحو الَمْرِجعيَّ 

 ُجْملَة التعليقات، وألفاظ الصدى، والتَْمييز بين ااِلْرتِباط، والمفرز. 

quotative: girtebêje . التَناّص 

من خالل اإلشاعات" والذي بالتالي يُعفي  ه "معروفٌ مزاُج الُجْملَة الذي يميّز ُمْحتَوى الُجْملَة بأنَ 

 فِئةعن  " ِعباَرةً ، يكون "ااِلْقتِباسُ من اللُغاتِ  يل. في العديدِ ة ما ققّ عن دِ  الُمتََحد ث من أي مسؤوليَّة  

 مورفولوجيَّة خاّصة بها. 
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 (R) 

 

radical: bingehîn . resenî . أصولي 

بحسِب َمْفَصله وَمكانه. من مثل: الحاء من  الُمَصنَّفِ  الَكالمِ  بمعنى الجذور(. َصوتُ  radix)التينية  

 لق.َمْخَرج الحَ 

raising: bilindkirin . ُصعود 

 ْحويليَّة، هي قاِعدةٌ ك ُعْنُصراً ما إلى َمْوِضع أعلى. في القَواِعد التَّ َحر  ( قي القَواِعد يعني أي قاِعدة تُ 2) 

لُجْملَة  ااِلْسميَّةِ  الُجْملَةِ  من خاللها التَْعبير عن ِعباَرةِ  ااِلْفتِراضيَّة التي يتم   التَْركيباتِ  بَْعضِ  اِلْستِْنباطِ 

 السطح.  إلى بنيةِ  َعميقة   من بنية   المصفوفة لاِلْنتِقالِ  ُمْدَمجة في الَموضوع أو َمْوِضع كائن لُجْملَةِ 

وتيَّات و0)  ض. في فْ في اِْرتِفاع اللِسان؛ يناقِضه الخَ  رُ تؤث   َعموديَّةٌ  َعمليَّةْصوات، هي ِعْلم األَ ( في الصَّ

 .اً نسبيَّ  مرتفع   ُمْنَخفِض أصالً إلى َمْوِضع   ُمتََحرك  من َمْوِضع   حرف   عُ ياق تغيير اللَُغة، يُْمِكن رفس

raising vs lowering: rakirin ber kêmkirinê .  َضفْ خَ الفع ُمقابِل الر  

وت في الصوائت التي تنتج عن تغيير  في َمكانِ  األعلى أو  فياللِسان  وضعِ  النُْطق من خاللِ  تغييُر الصَّ

 ة / ُمْنَخفِضة لألحرفِ أحرف عالي من خالل استيعابِ  األسفل )َرْسم ُمتََحرك(؛ عادة ما تكون َمشروطةً 

 . الصواِمتجاورة أو المُ 

rank: rêje . ple . ُرْتبة 

من جداول التَْحليل،  فِئةأو  إلى ُعْنُصر   يُشيرُ الذي  حُ ُمْصطَلَ ، هو الHallidayanفي لَغِويَّات هاليدي 

 ضمن الُمْستوى اللَُغِوّي. اللَغِويَّةِ  داتِ حْ مي للوَ رَ بين الفِئات النَظريَّة، أي التَْرتيب الهَ  الذي يربطُ 

 ضمين )أي ُجْملَةالتَّ  مورفيم( في َعالقَةِ  –َكلِمة  -النَْحِوّي )ُجْملَة  التَْرتيبِ  ِمْقياسُ  مثالً يُعَرفُ 

 عندما يتم   لَغِويّة   َعمليَّةإلى  لإلشارةِ  shiftح ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ أو أكثر، وما إلى ذلك(.  واحد   ن من بند  تتكوَّ 

ْتبَة أدنى )أو واحدة من رُ  َوْحَدة   تعمل في إطارِ  َحيثُ ِمْقياس الُرْتبَة، ب "تَْحويل" َوْحَدة ُمَعيّنة إلى أسفلِ 

 الحال في البنود الن ْسبِيَّة( هو ِعباَرةٌ  ي)كما ه ة  َمْجموع داِخلَ  الذي يعملُ  البندَ  نَّ : إة(؛ مثالً يقالُمتَساوي

 تغيير تَْرتيبه. تمَّ  عن بند  

rapid speech vs slow speech: axaftina lezgîn ber axaftina hêdî. ُمقابِل َكالم بَطيء ريعٌ سَ  َكالمٌ   
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يء. على َسبيِل البَط السريع عند ُمقاَرنتها بالَكالمِ  ة من الَكالمِ ُمْختَلَفال يُْمِكن أن تَظهَر أَْشكاُل الَكلِماتِ 

 السريع. البطيء الواضح إلى الَكالمِ  ل الَكالمُ َحوَّ الِمثاِل، قد يتَ 

Rask . R : Rask . R . راسك 

بمؤسس  سمَّ واضع النواة األولى أو الخطوط العريضة للقواعد المقارنة. لم يُ  ،(2878-2730(

بلغ عدد مخطوطاته مئة وخمسين مخطوطاً،  .ه كانت باللغة الدانماركيةكتبَ  القواعد المقارنة، ألنَّ 

لغات العالم أدهشت جميع أولئك الذين كانوا يتوقعون منه دراسات في القواعد  ُمْختَلَفوصف فيها بنية 

المقارنة، فكان أميل إلى وصف القواعد وإلى النزعة العقلية. ألّح "راسك" على إسناد المقارنة بين 

ه ال يمكن االعتماد على المفردات، إذ بإمكان عدد كبير جداً من اللغات إلى معايير نحوية، لرأيه أنَّ 

المفردات أن ينتقل من لغة إلى أخرى، في ظروف تاريخية معينة، بالرغم من احتمال وجود تباين بين 

 ة وشائعة في اللغة.اللغتين. وحصَر االعتماد على المفردات فقط، عندما تكون هذه المفردات أساسي

rate: rêje  .  navîn . ُمَعدَّل 

وتيَّات وُمْصطَلَ يُطَبَّق هذا ال ف باِْسم اإليقاع. عرَ ْصوات لإلشارة إلى ِسرعة الَكالم؛ ويُ ِعْلم األَ ح في الصَّ

ة، الثانيحات مثل الَمقاِطع في ُمْصطَلَ ق )قياساً با الكلي من النُطمهُمَعدَّلاس في النكذلك تختلف اللُغات و

 ُمَعدَّلت(. ومع ذلك، في ُحدود قاِعدة ُمَعيّنة، يُْمِكن تغيير حاالت الَوْقَف المؤقَّ والَكلِمات في الدقيقة، و

 اآلثار الدَّالليَّة أو ااِلْجتِماعيَّة الخاّصة.  َحيثُ الفرد من 

rationalism: sedem . awezmendî . الَعقالنيَّة    

 و R.Descartesكٌر فَْلَسفي في القرن السابع عشر يرجع إلى بمعنى ُكليَّة السبب(. فِ  ratio)التينية  

G.W. Leibniz  َّللَمْعِرفة البشريَّة.  الوحيدُ  هو الَمْصَدرُ  الَسببَ  ، يرى هذا االتجاه أن 

 قُ ما يتعلَّ السيما لتَقليد العقالنيَّة، و ه اِْستِْمرارٌ "اللَغِويَّات الديكارتيَّة" أنَّ  في N.Chomskyيرى 

على الجانب  بشري ُمَحدَّد، )ج( التركيزُ  بـ )أ( َمْفهوم "األفكار الفِْطريَّة"، )ب( فكرة اللَُغة كنشاط  

نيَة الَسطحيَّة بين أَْشكال اللَُغة الخاِرجيَّة والداِخليَّة )أي بين البِ  اِْستِخدام اللَُغة، )د( التَْمييزُ في اإلبداعي 

 الَعميق(. هَْيَكلوال

reading: xwendin . قِراءة 

طَريقة في تَْعليم اللُغات، بسبب عدم الرضا عن الطَريقة التَقليديَّة، في محاولة لتَْعليم اللَُغة ( 2

ة تعود بالفائدة الُمباِشرة على المتعلمين، سواء أكان ذلك ألغراض عامَّ  َحيثُ األجنبيَّة الحيَّة، ب

األجنبيَّة، أم لألغراض الخاّصة مثل االطالع على المصادر األجنبيَّة والسيما  الُكتُب قِراءةكاالستمتاع ب

ت االَمْكتوبة منها، ظهرت هذه الطريقة في الثاُلثينيَّات واألربعينيَّات من القرن العشرين في الوالي

ةالمتحدة.  يرة تعطى بعدها قص أو َموضوعات   ْركَّزة لفقرات  المُ  قِراءة، هما القِراءةنَْوعين من ال ثَمَّ
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وكتب. وفي كلتا الحالتين  الُموّسعة لقصص   قِراءةالهناك أسئلة كثير حول دقائق ُمْحتَوى هذه الفقرات. و

اِمتة. صاحب هذه الطَريقة ظهور قوائم من الَكلِمات األكثر ُشيوعاً أو الصَّ  قِراءةالتركيز على اليتم  

فكانت تقتصر على  ض التراكيب اللَغِويَّة المناسبة، أما الِكتابَةم بَعْ مها، مع تعل  اِْستِخداماً من أجل تعل  

ن الطلبة من الُمْفَردات والتراكيب التي تعلموها.دُ تَْدريبات ته  ُف إلى تعزيز تمك 

فيها تَْحويل ِسْلِسلَة من العالمات الَمْكتوبة من خالل التَْرَجَمة الفوريَّة  يتم   اِْصِطناعيَّةٌ  تَْحليليَّةٌ  َعمليَّة( 0

( neurolinguological) ُمَعقَّدةٌ  َعَصبيَّةٌ  فيزيولوجيَّةٌ  َعمليَّةالحسي هو  ات. هذا التَْعبيرُ َمْعلُومإلى 

ناتُ  ْعَجميَّة واالعتراف بالبنى النَْحِويّة، مع إدراك المعاني المُ  ُمتَزاِمن   بَشكل   البصريَّةُ  تعمل فيها الُمَكو 

ناتُ  رُ ؤث  تُ قد و  الفِْعل.  ردودِ  َعمليَّةفي بَْعضها من خالل  هذه الُمَكو 

إلى التِْكرار على جميع ( باإلضافة Zipfللَُغة والِكتابَة )قانون  ااِلْحتِمالِ  بنيةَ  قِراءةال َعمليَّة يدعمُ 

الرموز الَمْكتوبة، أو على  الَخصائِص الجماليَّة لَشكلِ  هذا التِْكرارُ  ات الوصفيَّة. قد يشتملُ المستوي

 َعالقَات التكافؤ في ُمْستوى التَْركيب اللَغِوّي.

readjustment component: perçe veguhertinê(rastdariyê) . ن    )التعديل(لُمتأقال ُمَكو 

نالُمك نات النَْحِويّة  تَْحتَويالنَْحِوّي في القَواِعد التَْحويليَّة التي  وَّ على القَواِعد التي تعمل بين الُمَكو 

وتيَّة وتوف   نات الصَّ وضّمها مع َخصائِص االنعكاس  ْكوينات للَسالِسل النَْحِويّة الطَرفيَّة،ر التَ والُمَكو 

 ة في بنية السطح.َصحيحال

readjustment rules: rêzên veguhertinê(rastdariyê) .  ُمقَواِعُد التأقل  

وتّي. القَواِعد هي إِْجراءُ ن النَْحِوّي بالُمَكوَّ الُمَكوَّ  من القَواِعد النَْحِويّة التي تساعد على ربطِ  فِئة  ن الصَّ

 ياق صيغ  بَْعض الصيغ في س في الهياكل السطحيَّة من خالل إِْجراء تغييرات فرديَّة في أَْشكالِ  تَْعديالت  

 أخرى. 

realis: rastî . حقيقي 

في األُْسلوب المعرفي: من أجل تأكيد الحقيقة، من خالل التأكيد على  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ دَّاللة، ِعْلم الفي 

ه الحجج. إنَّ األدلة أو االستعانة ب ة، يسعى الُمتَحد ث إلى التأكيد من خاللَصحيحها أنَّ ب قويَّة   فرضيَّة  

 الُمتََحد ثَ  ، لكنَّ اً َصحيح ليكونَ  ضعيف   فيه التأكيد على اقتراح   ض التأكيد غير الواقِعي، الذي يتم  يعارِ 

 للدعم واإلثبات.  مستعد   غير

realistic grammar: rêzimane rastînî . قَواِعٌد َواقِعيَّة 

ف إلى أن يكون دُ يهللتَْحليل النَْحِوّي  نهج   أحياناً في النَظريَّة اللَغِويَّة لإلشارة إلى أي   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ساهمة في تَْفسير جوانب من السلوك اللَغِوّي مثل الفهم اً من الناحيَّة النَّْفسيَّة، من خالل المُ حقيقيَّ 
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تَْحويليَّة ضمن  قَواِعدَ  هو تَْحقيقُ  والذاكرة، اعتماداً على الحدس وحده. في أول ظهوره، كان الهدفُ 

بصدق َمْعِرفة الُمْستَْخدمين بلغتهم. مثل هذه  ل األُنموَذجَ يمث   َحيثُ نفسي اِلْستِخدام اللَُغة، ب أُنموَذج  

القَواِعد  ات الواضحة التي من شأنها أن ترسمَ ْنجازها تحّدُد اإلِ القَواِعد تكون قابلة للتَْحقيق، بَمْعنى أنَّ 

 في األُنموَذج النَّْفسي.  دات اإلعالميَّة، كما هو ُمَحّددٌ حْ الُمعالَجة والوَ  والفِئات النَْحِويّة إلى عمليَّاتِ 

realization: têgihîştin . إدراك . تَْحقيق 

دة؛ مثالً يتم   لَُغِويّة   الجسدي لَوْحَدة   ( التَْعبيرُ 2)  وتيَّة باعتبارها لمواْصوات في ااألَ إدراك  ُمَجرَّ د الصَّ

حات ُمْصطَلَ ل في المضمون. الماثِ مُ  ه إدراكٌ أنَّ بأساسي  ، ومورفيمات. يُْمِكن النَّظَر إلى أي َشكل  أصوات

ن األخيرين ال حيَ ُمْصطَلَ ال ، على الرغم من أنَّ تَْمثيلالبَديلة هي: التنشيط والتَْوضيح وااِلْنِدفاع وال

 الُمْستوى المادي فحسب. فييقتصران على التَْعبير 

ها الدَّاللي تَْمثيلستمد  جميع الُجَمل من ْستَْخدم أحياناً لقَواِعد اللَُغة التي تَ تُ  ةٌ ( قَواِعد النحو هي تسمي0)

 ر.المناظِ 

reanalysis: şîkirdenewe . analîzkirine ve. إعادةُ تَْحليل 

 ر التَْحليُل الهََرمي للبِناء. الطرفيَّة ُمتطابقة، ولكن يتغيَّ قد تبقى العُ  َحيثُ ُمَخطَّط َشَجرة  تنظيمِ  إعادةُ 

received pronunciation(RP):bilêvkirina wergirî. bihîzerî- girtevanî.  ُيالُمتلقّ  نُْطق  

ح إلى أن ُمْصطَلَ ال يُشيرُ الُمعطى للَهجة ُمحايدة.  (. ااِلْسمُ البعدبمعنى التراجع أو  recedere)التينية  

 عوامل اِْجتِماعيَّة، وليست عوامل لَغِويّة. اللهجة هي نَتيجةُ  َمكانةَ 

recessive: vekişandin .  ِراجعرتداد . تَ ا  

 َعالقَة َعْكسيَّة مع الُمَسب ب. ثَمَّةلألفعال. من مثل، الشمُس تذّوُب الجليد. الجليُد يَذوب.  دٌ تَْفسيٌر ُمتََعد  

recipient: girtevanî . wergirî .  ّيالُمتَلق  

الحاالت أو  َحيثُ من التَْحليل النَْحِوّي أو الدَّاللي لُجْملَة، من  اللَغِويّين كُجْزء   يَْستَْخدمه بَْعضُ  حٌ ُمْصطَلَ 

نة بَشكل   توصفأدوار الُمشاركين: عادة ما  سلبي من خالل الحدث أو الحالَة التي يعب ر  الَحركة الُمتَضم 

 الِمثاِل أعطيتك الشيك (.  عنها الفِْعل )على َسبيلِ 

recipient language: zimanê girtevanî .  ُةُمتَلَقيَّ لَُغة  
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قترض من لَُغة أخرى )لَُغة بَشكل رئيسي في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة لإلشارة إلى لَُغة تُ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ظام ت  ُمقترضة لتتناسب والنِ طَريقة تكييف َكلِما ِدراسةح في ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ الَمْصَدر(. غالباً ما 

وتّي ال  .َجديدالصَّ

recipient design: mînakkirina girtevanî .  ٍّتَْصميُم ُمتَلق  

ثين يوجهون أَْنفسهم نحو توق   إلى حقيقة أنَّ  حُ ُمْصطَلَ ال يُشيرُ في تَْحليل الُمحاَدثة،  عات الُمْستَِمعين. الُمتََحد 

 للحصول على أمثلة ممتازة. ،ليتفاعُ  نعطف بَشكل  يتم إنشاء المُ وبالتالي، 

reciprocal: berdêlî . beramberî . الُمتَباَدل 

وتيَّات كُجْزء  من تَْصنيف أَْنواع االستيعاب. في االستيعاب المتَباَدل ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) صَّ

هار حرفين ليعطي صِ نْ تجاورين على اآلخر. مثال على ذلك اِ ْفصليَن المُ من المَ  كلٌّ  رُ ي"، يؤث  هَْيَكلأو "ال

 اإلدغام في اللغة العربية.ذلك ظاِهرة أمثلة  دغماً مثالً. منحرفاً مُ 

عب ُر عن َمْعنى لإلشارة إلى الطبقات التي تُ  حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ صف النَْحِوّي، ( في بَْعض نَماِذج الوَ 0)

 الَعالقَة المتَباَدلة، على َسبيِل الِمثاِل. األفعال أو الضمائر المتَباَدلة مع بَْعضها. 

reciprocity: berdêlî (paş û pêşveçûn) . تَباُدل 

ةُ  reciprocus)التينية   الَعالقَة الث نائيَّة بين ُعْنُصرين أو أكثر؛ في  بمعنى التراجع أماماً أو خلفاً(. ُمدَّ

 each other ، oneاللَُغة اإلنجليزيَّة، يُْمِكن التَْعبير عن المعاملة بالمثل عن طَريق الضمائر المتَباَدلة )

another  :) I guess they love each other أعتقد أنهم يحبون بعضهم. 

reconstruction: ve avakirine . إعادةُ البِناء 

كاف  للَُغة. انطالقاً من معرفتنا بأَْنواع  قديمة أو غير ُمسَّجلة أو غير ُموثَّقة بَشكل   مراحلَ  تَْحديدل إِْجراءٌ 

وتيَّات(، يتم  التغيير المُ  على أساس  اً فشيئ اً نظمة اللَُغة التَاِريخيَّة شيئبِناء أ إعادةُ  مكنة )مثل تغيير الصَّ

يُْمِكن تتبعها  تفاوتة  ومُ  تناوبة  مُ  من أَْشكال   ف هذه البياناتُ تتألَّ . synchronicبيَّة ة التعاقُ البيانات اللَغِويَّ 

على ما إذا كان من الُممكن ُمالَحظة مثل هذه  اً اً. اعتمادبَشكل َمنْهجي إلى البنى غير الُمتغيَّرة تَاِريخيَّ 

الطَريقتين إلعادة اإلعمار  أو بين ِعدَّة لُغات ذات َعالقَة وراثيَّة، فإنَّ  واحدة   التَباُدالت الُمتَزاِمنة في لَُغة  

إعادة البِناء من خالل  َعمليَّة الخاِرجي )الُمقاَرن(: تتم   البِناء الداِخلي. )ب( اإلعمارُ  تتميزان. )أ( إعادةُ 

لة(.لة )أو الُمْفتَرضُمقاَرنة ظواِهر ُمَعيّنة في العديد من اللُغات ذات الصِ   ة ذات الص 

recoverability: vekişandinî . اِْستِرداد 
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أو قابلة  دالل،تكون فيها َعناِصر قابلة لالستُجَمل ريَّة النَْحِويّة لإلشارة إلى في النَظ يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

يحكم  إلى شرط   يُشيرُ لالسترجاع، مع األخذ بعين االعتبار سياقها اللغوي. في القَواِعد النَْحِويّة الالحقة، 

 .على ُمْحتَوى دَّاللي  تَْحتَوي ه يُْمِكن َحْذف الَعناِصر التي الأنَّ  دُ قَواِعد الَحْذف، والذي يحد   تَْطبيقَ 

recurrence: dubarekirine . vegerandin . dubarekirdinewe . تِْكرار 

ُر نفسَ اللَغِويَّات النَّ ٌح من ُمْصطَلَ ع(. بمعنى تراجُ  recurrere)التينية   الَعناِصر اللَغِويَّة، على  صيَّة. يُكر 

ُر جذر َكلِمة واحدة بَكلِمات أخرى. الُمماثَلة الَمْرِجعيّ  أو الَكلِماتُ  النَْحِويّةُ  الفِئاتُ  :َسبيِل الِمثالِ  ة؛ تُكر 

 ص.ِك النَّ في تماسُ  همٌ مُ  التِْكرارٌ 

recursive: vegerandinî .  تِكراري 

ُجَمل. ويُْمِكن اِْستِخدام  ْوليدرة إلى القَواِعد القادرة على تَ في اللَغِويَّات التَّْوليديَّة لإلشا يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 الة يُْمِكن نمذجتها كخوارزميَّة. ح بالَمْعنى الرياضي العام لإلشارة إلى دَّ ُمْصطَلَ ال

recursive rule: rêze vegerandinî .  ٌرةقاِعدة ُمتَكر    

إلى اً إلى يسار السَّْهم يَْحُدث أيض الرمزَ  ز بحقيقة أنَّ رياضيَّات تتميَّ الالمأخوذة من  ةنَْوٌع من القَواِعد

 . N → AP + Nاليمين: على َسبيِل الِمثاِل، 

recursively enumerable: nimûne vegerandinbarî . ر ُمتَكر   موَذجٌ أُنْ   

ِويّة، في التََسْلُسل من قَواِعَد نَحْ  دَ لَّ ن اللُغات التي يُْمِكن أن تتوَ في النَظريَّة اللَغِويَّة لتعيي يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ف بها بواسطة ِجهاز تورينغ. عترَ ئ، مُ كافِ تشومسكي، أو، على نحو مُ عند الهَرمي 

recursiveness: vegerandinbar . التِْكراريَّة 

اً َمخزون ْستَْخدمُ ص الرسميَّة للقَواِعد، والتي تَ للَخصائِ  لَُغةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح من الرياضيَّات ُمْصطَلَ 

 هذا األُنموَذجَ  إنَّ ال نهائي من الُجَمل.  ة َمْحدودة من القَواِعد إلنتاج عدد  َمْجموعَمْحدوداً من الَعناِصر و

ضعه ح وُمْصطَلَ ز باإلبداع. هذا الُمقابِل األداء( التي تتميَّ فاءة البشريَّة )الكفاءة الكَ  همِ على فَ  النَْحِوّي قادرٌ 

 (.2691أُنموَذج الجوانب النَظريَّة الِمْعياريَّة )وكذلك في  (،2618تشومسكي في نَماِذج )

reduce: kêmetî . ُمْختََزل 

وتّي ألَْصواتِ في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) إلى  اً شير، مُ )الصوائت(كةالحروف الُمتََحر   ْصنيف الصَّ

 َشكل  ُمْرتَبِط. ب ك  ُمتََحر   اً لحرف  راً َمْرَكزيَّ َغيّ تَ ِكن تَْحليله باعتباره مُ حرف ُمتََحرك يُمْ 
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وتيَّة، ح في سُمْصطَلَ ام َصوتّي آخر للاِْستِخد ثَمَّة( 0)  رُ تؤث   تبَسيطِ  َعمليَّةإلى  يُشيرُ  َحيثُ ياق القَواِعد الصَّ

وتّي.  على أَْنواع    ُمَعيّنة من التََسْلُسل الصَّ

إلى ُعْنُصر أو أكثر من الَعناِصر  رُ قِ فِْقرة )ُمخففَّة( تفتَ ح إلى ُمْصطَلَ ال يُشيرُ ( في القَواِعد النَْحِويّة، 3)

 . ل وُمْستَقِلٍّ كامِ  المطلوبة لتمكينها من اِْستِخدامها كإنشاء  

reduction: kêmkirin(kurtkirin) . اِْختِزال  

 هَْيَكلل الُجْملَة الُمَعقَّدة إلى الحد  األدنى من الالتَّشغيلي في التَْحليل، بتَْقصير هياكِ  ( هو اإِلْجراءُ 2

 إلى ُعْنُصر بَسيط . ُمَركَّب   تَْحويل استبدال ُعْنُصر  ال يتم  فياإللزامي.  

وتيَّاتِعْلم ال( في 2 بإضعاف  يكون االختزالُ ، phonotics ْصواتِعْلم األَ و  phonology صَّ

 .الصوائت أو الصواِمت

reduction test:  ezmûnê kêmkirinê . taqîkrdnewe kêmewî . اِْختباُر ااِلْختِزال 

الكتشاف أبسط هياكل الُجْملَة )الُجْملَة النَواة(  يُْستَْخدمُ في اللَغِويَّات اإلنشائيَّة  تجريبيٌ  تَْحليليٌ  إِْجراءٌ 

 وكذلك للتَْمييز بين َعناِصر التبعيَّة ااِلْختياريَّة واإللزاميَّة. 

redundancy: dirêjahî(pêdawîtî) . الَحْشو(سهاباإل(  

عنها أكثر من مرة، والتي يُْمِكن االستغناء عنها في  يُعبَّرُ ات التي َمْعلُومال الزائدة، أيّ  اتُ َمْعلُومهي ال

ل اللَغِوّي يعوقه باِْستِْمرار ضوضاء تخريبيَّة، وتغييرات غير ُمَحّددة، التواصُ  بَْعض الحاالت. بما أنَّ 

صال تتميز بَدَرَجة كبيرة رت اللَُغة إلى وسيلة اتّ وسوء التأويل، فقد تطَوّ وغير طبيعيَّة، وعدم االنتباه 

 كبيرة   ة  َمْجموعات الَوصف اللَغِوّي، وربما أكثر وضوحاً في ستويجميع مُ  في التِْكرار. هذا واضحٌ  من

عن قصد ألغراض البالغة.  من العالمات المورفولوجيَّة وفي التِْكرار الُمْعَجمي. كما يُستخَدم التِْكرارُ 

 من مثل: البحر البحر.

مع اِْحتِمال حدوث ُعْنُصر اً ق إِْحصائيَّ للتحق  ريقة قابليته بطَ  التِْكرارُ ات، يرتبط َمْعلُومفي نَظريَّة ال

 رياضيَّةٌ  طُُرقٌ  رُ اتها القيّمة. تتوفّ َمْعلُومما زاد اِْستِخدام تَْعبير ُمَعيّن، قلّت ات، أي كلَّ َمْعلُومُمَعيّن من ال

 عة إلثبات مدى التِْكرار في التَْحليل اللَغِوّي.تنو  مُ 

قَواِعد التِْكرار،  َحيثُ إضفاء الطابع الرسمي على َمْفهوم التِْكرار من  ِويَّات التَّْوليديَّة، تمَّ في اللغَ 

ْصوات التوليدي، عندما يكون بَْعض َخصائِص القطعة قابلة ِعْلم األَ األوصاف. ففي  َشكلَ  طُ التي تُبَس  

مواصفات هذه الميزات  الُمتَزاِمنة(، فإنَّ للتنبؤ بها )بَسبب حدوث َخصائِص أخرى في بَْعض األَْجزاء 

غير ضروريَّة. وفي التَْركيب التَّْوليدي، تُطبَّق قَواِعد التِْكرار الُمْعَجميَّة على عمليَّات مثل التَّْصنيف 
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واحدة  ئةفِ النَْحِويّة( وتَْشكيل الَكلِمات )مما يُْمِكن اِْشتِقاق  فِئةالفَْرعي )وبالتالي تبَسيط مواصفات الِميزة لل

 أخرى(.  فِئةمن َكلِمة أخرى من 

redundancy rules: rêzên dirêjahîyê(pêdawîtiyê)  . قَواِعُد الَحْشو 

" Leesليز  ْوقِف التَْحويلي الذي نادى به "بعد إِْدماج الُمْعَجم في النحو، لم يعْد المَ في النَظريَّة التَّْوليديَّة 

الُمْعَجمي أتاح التَْعبير عن  الَمْوقِفَ  دات الُمْعَجميَّة، ذلك أنَّ حْ بين الوَ  اً للربطِ ( ضروريَّ 2692)

َعالقَة بين الفِْعل وااِلْسم الُمْشتَق الموافق له بواسطة  ااِلط رادات الُمَعيّنة في الُمْعَجم، فيُْمِكن أن تقامَ 

يق اِْستِخدام "قَواِعد قاِعدة تربط بين الَمْدَخلين في الُمْعَجم بدون اللجوء إلى تَْحويالت، وذلك عن طَر

ُن من استخالص ال "، فهذه القَواِعد تَضمنُ الَحْشو ْرفيَّة، وتمك  ات التي ْعلُوممَ ااِلط رادات الدَّالليَّة والصَّ

فوائد  أخرى في  ثَمَّة. يمةدات الُمْعَجم. وهكذا تقل  رموز الُمْعَجم، وبذلك يصبح أكثر قحْ ر في وَ تتكرَّ 

ْرفيَّة بين  قَواِعد الَحْشو، منها : تنظيم الذاكرة الُمْعَجميَّة، ورصد العالئق الدَّالليَّة والعالئق الصَّ

 حات.ُمْصطَلَ اعد في وضع الالُمْفَردات، وتسهيل التعلم، كما تس

reduplication: ve dubarekirine . التَّضعيف . التِْكرار 

الَخصائِص  البادئة أو الالحقة بَْعضَ  َشكلُ  يَْعُكسُ  َحيثُ التِْكرار  َعمليَّةفي المورفولوجيا، ل حٌ ُمْصطَلَ هو 

وتيَّة للجذر. يُْمِكن العثور على هذه ال الحرف الساِكن األول ترميز  يُعادُ  نباللَُغة اليونانيَّة، حي َعمليَّةالصَّ

في اللَُغة العربيَّة في صيغة  هذه الظاهرة تَْمثيل. يُْمِكن ياقات نَْحِويّة ُمَعيّنة )أَْشكال ُمكتَملة(للجذر في س

 المبالَُغة )فّعل(.

reference: jêder . َمْرِجع 

دات حْ غالباً لإلشارة إلى َعالقَة الهويَّة الَمْوجودة بين الوَ  حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ في التَْحليل النَْحِوّي، 

 إلى ُجْزء   إلى ااِلْسم أو الِعباَرة ااِلْسميَّة، عندما تكون اإلشارةُ  َضميرال يُشيرُ النَْحِويّة، على َسبيِل الِمثاِل. 

عليه اِْسم )الَمْرِجعي(؛ في الُمقابِل، يُْمِكن استدعاء اإلشارة إلى ُجْزء  من الِخطاب، يُْمِكن أن يطلقَ  سابِق  

الفِْعل إلى  يُشيرُ (. في لَُغة َمْرِجع التبَديل، cataphoraالحق من الِخطاب إلى الَمْرِجع األمامي )أو 

 ة.ُمْختَلَفتعاقبة فيما إذا كانت هي نفسها أو طبيعة مواضيع البنود المُ 

referent: jêderdare . lêveger . الَمْرِجعي 

الذي  اللغوي، التعبير إليه يُشيرُ  فهو ما ،في اللَغِويَّات الفَْلَسفيَّة والدَّالالت للكيان حُ ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ 

أو  ُمتََكل مإليه ال يُشيرُ . فهو الُعْنُصُر اللَغِوّي الذي الخارجي العالم في حالة أو عملية أو ما شيئاً  يكون قد

المؤل ف بعالمة لَغِويّة )ِعباَرات اِْسميَّة، أو ِعباَرات وصفيّة، أو ِعباَرات فِْعليَّة(. على َسبيِل الِمثاِل، اِْسم 

 . النافورة تدل  على النافورة

referential index: naverokeke jêderdarî (lêvegerî) . ُمؤِشٌر َمْرِجعي 
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 من خالل األرقام أو الحروف الرومانيَّة الصغيرة.  النَّصّ  إحاالتِ  ُمْختَلَفإلى  يُشيرُ ُر الَمْرِجعي المؤش  

referential indices: naverokên jêderdarîyê (lêvegerî) .  َّةقَرائٌن َمْرِجعي  

من  ة  َمْجموعب ُمرفقة   إلى عالمات   في القَواِعد النَْحِويّة )منذ أُنموَذج الجوانب( لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 التي تحمل نفسَ  الَعناِصرُ  هي الَمْرِجعيةفة. الَعناِصر في الُجْملَة إلظهار الهويَّة أو اِْختاِلف الَمْرِجعيّ 

ح ُمْصطَلَ  تمَّ استخدامة. َمْرِجعيَّ  فهي غيرُ  ةً ُمْختَلَف راتُ في حال كانت المؤش  و؛ َغيّر فهرس الَمْرِجعتَ مُ 

 .الحقاً  الُمْشتََركةالفهرسة 

referential semantics: watenasiya jêderdarî (lêvegerî) . داللة الَمْرِجعيّ ِعْلم ال  

اِْستِخدام  م طَريقةَ التي تحكُ  والقَواِعدَ  ة تدرُس الشروطَ الدَّالالت الَمْرِجعيَّ  ظام "لَُغة خاِرجيَّة"، فإنَّ كونه نِ 

هةَ  الدَّاللةَ  إلى العالم خاِرج اللَغة. في حين أنَّ  اللَُغة لإلشارةِ  اللَغِويَّة  بالَعالقَاتِ  للُمْحتَوى تهتم   الُمَوجَّ

رة أساس)الَعالقَات الدَّالليَّة(، فالدَّالال اللَغِويَّةِ  ْعبيراتِ الداِخليَّة للتَّ  في إطار نَظريَّة  اً ت الَمْرِجعية، المطوَّ

الزَمان والَمكان في حالَة  إلى بنيةِ  فيها الُمتََحد ثُ  يُشيرُ الطُُرق الُمَحّددة التي الفِْعل الَكالمي، تبحث في 

 إلى األشياء أو األفكار. يُشيرُ يقيّم الَعالقَات، أو و(، deixisِخطاب ُمَعيّن )

reflection theory: dîmeneya rengvedanê (rengdanewe) . االنعكاس نَظريَّةُ   

المثالي للواقِع الَموضوعي من  أو االنعكاسُ  اللَُغة هو التَْعبيرُ  تَْعليمُ  اللَغِويَّة الماركسيَّة، يعد  في النَظريَّة 

للصور الَعْقلِيّة، أي إلى  الماديّ  ها اإلدراكُ اللَغِويَّة على أنَّ  ر إلى الالفتاتِ نظَ خالل الوعي البشري. ويُ 

 الَمفاهيم أو الحقائق. 

reflexive: vegerok(ve rengvedane) (biriqanî). kardanewe . اِْنِعكاسي 

في الوصف النَْحِوّي لإلشارة إلى الفِْعل أو  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى منحني الظهر(.  reflexusة )التينيّ  

عكاسيَّة نْ الِ ا ضمائرَ النفسه. تَْستَْخدم اللَُغةُ اإلنجليزيَّة  والكائن بالكيانِ  الَموضوعُ  يرتبطُ  َحيثُ البِناء، 

الَمْعنى اللَْفظي  (، لكنَّ He kicked himselfللتَْعبير عن هذه الَعالقَة )على َسبيِل الِمثاِل، ركل نفسه 

من األَْشكال للتَْعبير عن عة تنوّ مُ  ةً َمْجموعاألخرى  ْستَْخدم اللُغاتُ . تَ َضميربدون  اً ْوجود غالبنفسه مَ 

 الحالَة وتَْرتيب الَكلِمات وغيرها.  اتالنعكاسيَّة، مثل اللواحق ونهايا انيَمعْ 

reflexive pronoun: cînavê vegerok . ranawy xwyî . اِْنِعكاسي َضمير  

ه التعامل مع الضمائر االنعكاسيَّة في كثير من األحيان كحاالت خاّصة من الضمائر الَشْخصيَّة، ألنَّ  يتم  

 سيما في الَشْخص األول والثاني. هناك بَْعض ال في العديد من اللُغات لها نفس األَْشكال النَْحِويّة،

نَعْكسات بالضمائر ولكن باألحرف اللَْفظيَّة. في األَْشكال القديمة للقَواِعد عن المُ  رُ عب  اللُغات، ال تُ 

االنعكاسيَّة من تَْحويل ااِلْستِْمراريَّة الذي يحل  محلَّ ِعباَرة ااِلْسم  الضمائرُ  التَْحويليَّة التَّْوليديَّة، تستمد  
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محوريين. في الُمقاَربات األكثر حداثة  انعكاسي عندما يكون ُعْنُصرين في النص   َضميرالكاملة مع 

الت، ولكن للنحو التَْحويلي، ال يتم   من خالل نَظريَّة  التعامل مع الضمائر االنعكاسيَّة عن طَريق التََّحو 

ْبط. على َعْكس اإلنجليزيَّة، بَْعض اللُغات )مثل األلمانيَّة والفرنسيَّة(  على أفعال ال يُْمِكن  تَْحتَويالرَّ

اسيَّة لوصف انعكاسي. كما يُْمِكن للعديد من اللُغات اِْستِخدام الضمائر االنعك اِْستِخدامها إال بَشكل  

: مع بعضها اإلنجليزيَّة الضمائر المتَباَدلة مثل تَْستَْخدم اللَُغةُ  َحيثُ راءات، لة واإِلجْ الَعالقَات المتَبادَ 

 ... each other البعض

reflexive relation: têkiliya rengvedanî (vegerokî). َعالقَةٌ اِْنِعكاسيَّة 

 ة إذا كان كل  َصحيح، تكون Sة َمْجموعفي  Rلَمكان ل ث نائيَّةِ ال َعالقَةِ ال خاصيَّةَ  تعد  سمي، ق الرَ نطِ في المَ 

 ُعْنُصر   لَعالقَة الهويَّة: كل   ، مثالَصحيح(. هذا R (x, x)نفسها ) Rفي َعالقَة مع  Sفي  X ُعْنُصر  

غير القابلة  بالَعالقَةِ  يُسمَّىوبين ما  Rبين َعالقَة غير انعكاسيَّة  لنفسه. ال بدَّ من التمييزِ  ل  ماثِ مُ 

 (. R' (x, x)¬الَعناِصر  جميعِ  '، والتي تكون فيها حالَةُ  Rلالنعكاس 

reflexiveness: vegerokê . rengdanewe . zayele . انعكاسيَّة   

 اِْستِخدامُ  األخرى. إذا تمَّ  السيميائيَّةِ  مع َخصائِص األنظمةِ  البشريَّة، تتناقضُ  للَُغةِ  مقروءةٌ  ُمَحّددةٌ  خاّصيَّةٌ 

 انعكاسى. بَشكل  يُستخَدُم  كقالب   اً لَغِويَّ  َشكالً 

reflexivity: vegerokî . zayelî . ُمْنَعِكس 

أو َعالقَة موصوفة بمْسنَد واحد لها نفس  تان لمعاملة  توجد حجّ  َحيثُ  النَْحِويّةِ  التَْركيباتِ  خاّصيَّةُ 

(، أو  … himself, themselvesانعكاسي) َضميرالَمْرِجع. يُْمِكن التَْعبير عن االنعكاسيَّة بواسطة 

 لصقات اللَْفظيَّة .بالمُ 

reform : serrastkirin . çaksazî . اإلصالح 

اللُغات، قامت كرد  فعل  على الطَريقة التَقليديَّة، ورغبة في تَْعليم اللَُغة التي يستطيع  في تَْعليمِ  طَريقةٌ 

ْفضيل للَُغة هناك تَ  اليوميَّة ومواقِفها، بدون أن يكونَ ل والُمحاَدثة في الحياة م اِْستِخدامها في التواصُ تعل  المُ 

فَويَّة على اللَُغة الَمْكتوبة، فاللَُغة الَمْكتوبة هامَّ  والِكتابَة في  قِراءةة أيضاً، فدعت هذه الطَريقة إلى الالشَّ

النُصوص  قِراءةعلى  لم تقتصرْ  االصالحيَّةَ  هذه الطَريقةَ  َموضوعات تتصل بالواقِع اليومي، إال أنَّ 

 والِكتابَة في َموضوعات تتصل بالواقِع أيضاً. قِراءةاألدبيَّة ومحاكاتها فحسب، بل دعت إلى ال

reform(language): serrastkirina (çaksazîya) zimên . اإلْصالُح اللَغِوّي 
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ٌد في جوانب   اِْستِخدام اللَُغة، من ذلك: تنظيم  جاء أو النحو، لتسهيلِ لهِ ُمَعيّنة من اللَُغة، مثل ا تغييٌر ُمتعمَّ

لة من القطاعِ  تكونُ  تبسيط ااِلْستِْعمال اللَغِوّي، هذه المشروعاتُ  الثمن وطويلة  العام، وهي باهظةٌ  ُمَموَّ

 األمد. 

register: tomarkirin .  َسجيلت  

وتيَّات لإلشارةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2)  وت التي ينتجها دستور في إلى جودةِ  صَّ زيولوجي الصَّ

وتيَّة وسماكتها وع التباينات في طول النوَّ ُمَحّدد للَحْنَجرة. تت ة ُمْختَلَفها إلنتاج الدرجات الَزَمنِحبال الصَّ

 لَكالم، لإلشارة إلىفي اَوظيفيَّة  بطَريقة   حَ ُمْصطَلَ األَْصوات هذا ال ُعلماءمن األَْصوات. يَْستَْخدم بَْعُض 

وت )كما هي الحال في َصوت الصَّ  طَريقةَ  ُمتََكل مر فيها الأَْنواع من األَْصوات التي يغيَّ  رير ضبط الصَّ

 س(. والتنف  

 اً وفقمن لَُغة  ُمَحّددة  عة  تنو  مُ  ة  َمْجموعح إلى ُمْصطَلَ لا يُشيرُ لَُغة ااِلْجتِماعي، ِعْلم الْسلوب وِعْلم األُ ( في 0)

 سجلٌ فهوالعلميَّة والدينيَّة و الرسميَّة.  للَُغةِ  اِلْستِخدامه في المواقِف ااِلْجتِماعيَّة، على َسبيِل الِمثاِل. سجلٌّ 

كما أنّه قد يكون . ات بشكل منهجيَمْعلُومفيه إدخال ال مجلد يتم  هو وقائمة حقائق أو أسماء. ل دقيق

عة ةَمْجموع  يختلف وبالتالي: االجتماعية المواقف من محدَّدة أنواع في المستخدمة اللغات من متنوَّ

ِح على أنَّه ُمْصطَلَ هاليدايان، يُنظَر إلى هذا الللَغِويَّات ِعْلم الفي الرسمي.  غير عن الرسمي جلالس  

ة أو التي حدَّدت وفقاً لَخصائِص الُمْستَْخدمين )أي لْهجتهم اإلقليميَّ  اتة من اللُغَ ُمْختَلَفيعاِرض أَْنواعاً 

 لَمجال والوضع وطَريقة الِخطاب.لتَْصنيفاً فَْرعيَّاً  يالخاّصة بالطَبَقَة(، ويُعط

register tone language: tomarkirina awaziya ziman .  َسجيُل نَْغمة اللَُغةت  

التسجيل  ظام نَْغمةِ النَْغمة. في نِ  لُغاتِ  من تَْصنيفِ  ( كُجْزء  0222-2620)مه كينيث بايك ح قدَّ ُمْصطَلَ 

ك الن ْسبِي للَمقاِطع الَمْقطَعيَّة، وليس لاِلت جاه الذي تتَحرَّ  هي ااِلْرتِفاعُ  الحرجةُ  (، الِميزةُ Yoruba)مثل 

النهائيَّة  النقاطَ  من تغيير األدوار، فإنَّ  تستفيدُ  في حال كانت اللَُغةُ  ،الُمْستوى َمْرَكزيَّة عد  درجاتُ فيه. تُ 

هذه الفكرة مع "لَُغة النَْغمة الكنتوريَّة"  مة. تتناقضُ غات النستويمُ  بأحدِ  تُحدَّدللسقوط أو ااِلْرتِفاعات 

ااِلْنِزالقيَّة بََدالً من  النَْغمةِ  هي طبيعةُ  الحرجةُ  تكون الخاّصيَّةُ  َحيثُ )مثل لَُغة الماندرين الصينيَّة(، 

 اِْرتِفاعها الن ْسبِي. 

regressive: paşdanîn . paşekşekirdin . )الُمترديَّة)التَراجعّي   

وتيَّات، كُجْزء  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ْجعأَْنواع اال من تَْصنيفِ  صَّ أو ي ستيعاب. في االستيعاب الرَّ

وتُ ر غيَّ "االستباقي"، يتَ  وت الالحق، كما في : ]تأثّ  الصَّ في الفطائر  t] [p ( ] : (in hot piesراً بالصَّ

 التدريجي. ض االستيعابَ يعارِ  فهوالساخنة. 

regular: rêzbirêz(bi pepêkî) .  َّدُمطَر  
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للَُغة، أي يُْمِكن التنبؤ بها. ة مع القَواِعد العامَّ  توافقةً عندما تكون مُ  اللَغِويَّةِ  إلى األَْشكالِ  يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ 

الجمع فيها  أسماءُ  على َسبيِل الِمثاِل في معظم اللغات كاإلنكليزية والفرنسية والعربية وغيرها تخضعُ 

ة المفرد، إال أنَّ  معينة على االسمِ  ة، بإضافة لواحقَ عامَّ  إلى قاعدة   ة العامَّ  استثناءات تشذ  عن القواعدِ  ثَمَّ

 بعض األسماء.للجمع تخضع لها 

ال  السليمةَ  القَوانينَ  ( أنَّ neogrammariansد )دُ الجُ  التاسع عشر، رأى النحاةُ  في أواخر القرنِ 

ة )َمشروطة بالعوامل للقاِعدة العامَّ  رات  تَغيَّ ل مع ااِلْستِثناءات كمُ التعامُ  محاولةَ  أي اِْستِثناءات. إنَّ  لبَ تقْ 

 غيرها( هي من الشواغل الرئيسيَّة في اللِسانيَّات الُمعاِصرة.اإلقليميَّة أو ااِلْجتِماعيَّة أو 

regular grammar: rêzimana rêzbirêz(bi pepêkî) .  َّدةقَواِعٌد ُمطَر  

رميَّة( طيَّة )غير الهَ الخَ  الجوانبَ  فُ من القَواِعد التي تصِ  في اللَغِويَّات الحاسوبيَّة لنَْوع   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

د على  واحد   هذه القَواِعد النَْحِويّة على قَواِعد برمز   رُ من الرموزفحسب. وتقتصِ  لِسْلِسلَة غير ُمَجرَّ

 رمز واحد غير طرفي )مثل ااِلْسم، الفِْعل( على الجانب األيمن. الجانب األيسر فحسب، وعلى األقلّ 

regulative rule: rêzeka birêkûpêk .  ّتَنظيمي(قانون اِط رادي(  

عن القَواِعد األخرى )على َسبيِل الِمثاِل  بَشكل  ُمْستَقِلٍّ  الَمْوجودةِ  السلوكِ  أَْشكالِ  مُ التي تنظ   السلوكِ  قَواِعدُ 

الَعالقَات بين األشخاص أو َحركة المرور في الشوارع أو سلوكيَّات المائدة(، على النقيض من القَواِعد 

 السلوك. أَْشكالَ  دُ التأسيسيَّة التي تحد  

Reichenbachian: Reichenbachian . رايشنباخيَّة  

هانز  مه الباحثُ الَزَمن الذي قدَّ  التَْحليالت الُمستَمدَّة من عالجِ  دَّاللة لوصفِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

في األصل  تُسمَّىَمْعلمات  إلى ثالثِ  نسبةً  الُجَملُ  تُفسَّرُ (. في هذا النهج، 2613 –2762رايشنباخ )

الَكالم والوقت الَمْرِجعي ووقت  أيضاً بوقتِ  ة ونقطة الحَدث، يشار إليهانقطة الَكالم ونقطة الَمْرِجعيّ 

 َدث.الحَ 

reification: amraz . أََداة 

( للدَّاللة على 2697ح صاغه الكوف )ُمْصطَلَ "عمل شيء"(.  بمعنى ،res + facere )التينية  

د والُمْحتَوى المادي.الَعالقَات الدَّالليَّة  في عمل  احتلَّ هذا المفهوم أهميّة )الَمنهجيَّة( بين الَمْعنى الُمَجرَّ

Lukács  ون مثل محدثرون ال، ومدرسة فرانكفورت، والمنظRoland Barthes ،Jacques 

Derrida  , .... 

reiteration: dubarkirin . تِْكرار 
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ر للبند في تَْحليل هاليديان للَخصائِص المُ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  تماسكة للَُغة، في إشارة إلى ااِلْستِخدام الُمتكر 

. هناك وسائل صّ ة للنَّ ُمْختَلَفال األَْجزاءِ  لربطِ  الُمْعَجمى، أو اِْستِخدام ُعْنُصر ُمْعَجمى ُمراِدف، كوسيلة  

 م.أخرى للربط الُمْعَجمي، على َسبيِل الِمثاِل. االْنتِظا

relation: têkilî . َعالقَة 

 xبين ُعْنُصرين على األقل: عمر أكبر من هند ) سمي، هو الَعالقَةُ والَمْنِطق الرَ  اتِ َمْجموعال في نَظريَّةِ 

الَعالقَات بين اثنين أو ثالثة أو أكثر من األشياء، أو األفراد، أو حاالت من  إنشاءُ  يتم  (. yأكبر من 

في  النَْحِويّةُ  اللَغِويَّةُ  الَعالقَاتُ  تُحدَّدُ اً. في اللَُغة الطبيعيَّة، الشؤون، وال يكون تَْرتيب الَعناِصر تعسفيَّ 

 عنها بِعباَرات   رُ (، ويعب  zو  yيسقط بين  y( ،)xيحب  xاللَْفظيَّة،)  الُجْملَة من خالل تكافؤ التَْعبيراتِ 

رة، وَعالقَة تناظِ زة للَعالقَات مثل َعالقَة مُ اِْسميَّة )وأي عالمات حالَة ُمطابَقَة(. هناك َخصائِص ُمِميَّ 

غيرها تعديَّة. وَعالقَة انعكاسيَّة، وَعالقَة َعْكسيَّة؛ وفي الَعالقَة في الُجْملَة، هناك االعتماد، والهيمنة، ومُ 

 من الَعالقَات الدَّالليَّة.

وتيَّات واللَغِويَّاتِعْلم الفي  حُ ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ  ة إلى الصالت اللَغِويَّة الهامَّ  لإلشارةِ  أيضاً  صَّ

 بين ُعْنُصرين أو أكثر في لَُغة، مثل التكافؤ والتباين والتضمين. 

الَوظيفي الذي يحتوي على ِعباَرة  ورِ الدَّ  تَْحديدفي التَْحليل النَْحِوّي، على َسبيِل الِمثاِل، يُْمِكن 

ل، إلخ. هذه ُمْصطَلَ بفعل، باِْستِخدام  قُ اِْسميَّة فيما يتعلَّ  حات مثل الَموضوع، الكائن، العامل، الُمكم 

ريَّات )على َسبيِل الِمثاِل، قَواِعد الحالَة قَواِعد اللَُغة النَّظَ  الَمفاهيم العالئقيَّة هي جوهريَّة لبَْعضِ 

 الجوانب(.  -العالئقيَّة، وأهميتها الهامشيَّة في اآلخرين )مثل القَواِعد النَْحِويّة لألُنموَذج 

ضة راسالت بين الَعناِصر الُمْعَجميَّة ذات المعاني الُمتَشابِهة والمعاردَّاللة، يشار إلى المُ ِعْلم الفي 

ف والُمتضاد. على الُمْستوى العام، تحت عناوين مثل الترادُ  فُ نَّ َمنُْطقيَّة، وتصَ  ها َعالقَاتٌ إلخ، على أنَّ 

 سة وأُنموَذجيَّة. تَجانِ مُ  يُْمِكن تَْصنيف الَعالقَات اللَغِويَّة إلى أَْنواع  

relation judgment: dadgehkirina têkiliyê . ُحْكُم الَعالقَة 

ق بالحجم، والتَْرتيب التََسْلُسلي، بين جسمين أو أكثر بما يتعلَّ  عن َعالقَة   يَُعب رُ سمي، ُحْكٌم ق الرَ ْنطِ في المَ 

لة، من بين أمور  من هند،  طولأ وائلة، على َسبيِل الِمثاِل، ُمْختَلَفوالَمْوِضع الزماني والَمكاني، والص 

 .أقصر منه هندف

relational expression: ravekirina têkildarî .  ّالتَْعبيُر الَعالقي 

ديد من اللُغات، تختلف التَْعبيرات الترابطيَّة من الناحيَّة التَْركيبيَّة والَشكليَّة عن التَْعبيرات غير في العَ 

لة، على َسبيِل الِمثاِل من خالل وجود هياكل ملكيَّة متِميزة.  ذات الص 
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relational grammar: rêzimana têkildarî . القَواِعُد الَعالقيَّة 

 ، كبَديل  D.E.Johnson، وD.M.Perlmutter ،P.M.Postalلقَواِعد النحو العالمي وضعه  أُنموَذجٌ 

)مثل الَموضوع  النَْحِويّةَ  الَعالقَاتِ  للقَواِعد التَْحويليَّة. ااِلْفتِراض األساسي للقَواِعد الَعالئقيَّة هو أنَّ 

القَواِعد العالئقيَّة عن نَماِذج  زُ يميّ ما اللُغات الطبيعيَّة. هذا  اً في تَْركيبِ َمْرَكزيَّ  اً والجسم( تلعب دور

 النَْحِويّة.  الَعالقَاتِ  للقَواِعد النَْحِويّة وتَْعريفِ  التأسيسيَّةِ  البنيةِ  ة التي تْستَْخدم َمفاهيمَ القَواِعد العامَّ 

الظواِهر العالميَّة )مثل السلبيَّة( كظواِهر  في الستينيَّات في وصفِ  التَْحويليَّةُ  القَواِعدُ  لم تنجحْ 

 اللُغات.  ُمَوْحَدة لكل  

العشرين، إذ أخذ باالعتبار  من القرنِ  السبعينيَّاتِ  اللَغِوّي التَّْوليدي في منتصفِ  ر التفكيرُ تطَوَّ 

الِعباَرات  حات الَمقوليَّة لعالماتِ ُمْصطَلَ من ال النَْحِويّة )مثل الَموضوع والجسم(، بََدالً  الَعالقَاتِ  َمْفهومَ 

مع ُمْعظَم اإلصدارات األخرى للقَواِعد النَْحِويّة، إذ  هذا األُْسلوبُ  (. يتناقضُ NP ،VPالقياسيَّة )مثل 

الَخطي، فالَعالقَات النَْحِويّة يُْمِكن  ، وعلى التَْرتيبِ VPو  NPكان يرّكُز على الفِئات النَْحِويّة مثل 

 ة فحسب.ُمْشتَقَّ  ها بطُُرق  تَْحديد

ال  النَْحِويّة هي أوليَّاتٌ  هذا ما حفَّز ااِلْفتِراضين األساسيين لقَواِعد اللَُغة العالئقيَّة: )أ( الَعالقَاتُ 

لوصف  البنية التأسيسيَّة النَْحِويّة مناسبةً  َحيثُ من  تُ تَْمثيالال أكبر. )ب( ال تعتبرُ  ها بَشكل  تَْحديديُْمِكن 

 واحدة   قدة  على عُ  تَْحتَويالعالئقيَّة. إذ  الظواِهر العالميَّة. بََدالَ من ذلك، تُحلَُّل الُجَمل عن طَريق الشبكاتِ 

ن  رئيسي من الُجْملَة في َعالقَة   لمْسنَد وحججها. يقفُ اعلى األقل، تبدأ منها "أقواس"  نَْحِويّة  كل  ُمَكو 

النَْحِويّة  الَعالقَاتِ  ات الوصف. أهم  ستويُمْستوى من مُ  سيطرة في كل  المُ  ةِ قدة الُجْملَ واحدة بدقة مع عُ 

(، ومن الجيني، 3(، الكائن غير الُمباِشر)الَعالقَة0(، الكائن الُمباِشر)الَعالقَة2هي: الَموضوع)الَعالقَة 

 ال، والمفيد. والموقعي، والفعَّ 

relational typology: debaşkirina têkildarî .  َّْصنيُف الَعالئقيالت  

ناتها إلى لُغات   تَْشفيركيفيَّة  العالم بحسب "الَعالقَات األساسيَّة"، أي بحسبِ  تَْصنيُف لُغاتِ  اِْسميَّة،  ُمَكو 

 وإيجابيَّة، ونَِشطة.

relative: têkildarî (girêkî) . لة  الص 

(2( )REL ) َالضمائر التي يُْمِكن اِْستِخدامها إلدخال  النَْحِوّي لتوصيفِ  الوصفِ  في يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَل

الموصولة  )البنود الن ْسبِيَّة(. الضمائر  للبند ككلّ  اً ضمن ِعباَرة اِْسميَّة، وامتداد postmodifyingشرط 

 ذين، والذين ... . لتشمل : الذي، وال

يف الَعالقَة الَزَمنيَّة بين لتوص واحدة   إلى طَريقة   يُشيرُ في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، ل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0) 

 نسبي.  كرونولوجيّ  تباينٌ يَْحُدث قَْبَل آخر هو  اً واحد اً هناك تغيير َغي رات اللَُغة: بأنَّ تَ 
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relative clause: bendê têkildarîyê . لة  فِْقرةُ الص 

نسبي أو ظَْرف نسبي، ويُْمِكن أن  َضمير، بواسطة َضميرثَّانِوي يعتمد على اِْسم أو  إدخال بند   عادة يتم  

ُجْملَة كاملة( باِْستِثناء الُمْسنَد. اعتماداً على الَوظيفة الدَّالليَّة /  ة )أو حتىُمْختَلَفإلى َعناِصَر  يُشيرُ 

ة، َعمليَّةال مة / بين البنود الن ْسبِيَّة التَْعريفيَّة / المقيَّدة والمُ  تمييز ثَمَّ  الِعباَراتُ  قيَّدة. تحد  غير المُ عن ضخَّ

 الذي هذا الكتابُ )د بالفِْقرة: الُمَحدَّ  إليها ااِلْسمُ  يُشيرُ  األشياء الُممكنة التي يُْمِكن أنَ  ةِ َمْجموعمن  المقيَّدةُ 

جاء من الذي نابليون، )أكثر دقة:  َمْرِجعها بَشكل   دُ الُجَمل يحد   تضخيمَ  ، في حين أنَّ (تبحث عنه كنتَ 

بين هذين النَْوعين من البنود، اللذين غالباً ما يسمحان بتَْفسيرين  . يُْمِكن التَْمييزُ (كورسيكا، نُفي إلى إلبا

من  التَْقييديَّة، هي دائماً ُجْزءٌ طح: في البنود السَّ  هَْيَكلة لالَخصائِص التالي ِدراسةن خالل أو أكثر، م

شَّفَهي واضح )هذا الكتاب، الذي(، بينما في  َضميرُمَحّدد، يُْمِكن التأكيد على الَمْرِجع باِْستِخدام  وصف  

 تَْعديل الُجْملَة ، ويُْمِكنُ اً َشْخصيَّ  اً َضميرأو  اً ناسبمُ  الِعباَرات غير المقيّدة، غالباً ما يكون الَمْرِجع اِْسماً 

قيّدة غير المُ  على طبيعتها. باإلضافة إلى ذلك، تعتبر البنودُ  دُ بأكملها بإضافة َكلِمات أو ِعباَرات التي تؤك  

 الُجَمل إلزامي.  تَْعريفَ  اِْختياريَّة، في حين أنَّ 

relative pronoun: cînavên têkildarîyê .مائر الَموُصولَة  الضَّ

انِويَّة ة، والتي تعمل على إدخال بنود ثَ سابِق أو ُجْملَ  إلى اِْسم   تُشيرُ من الضمائر التي  فَْرعيَّةٌ  ةٌ َمْجموع

 الن ْسبِيَّة: الذي، التي، اللواتي، الذين... )نسبيَّة( ُمْسنَدة )بند نسبي، بند ثَّانِوي(. تشمل الضمائرَ 

relativity : têkildarî . nesbî . الن ْسبِيَّة 

رة في الَعالقَة بين اللَُغة والفكر، والمعروفة باِْسم الن ْسبِيَّة وِجهَة نظر مؤث   تَْحديدل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وينظّمون بها  درك بها الناسُ التي يَ  الطَريقةَ  دُ تحد   اللَُغةَ  ، في أقوى أَْشكالها، على أنَّ دُ اللَغِويَّة، التي تؤك  

األلماني  م اإلثنولوجيّ عالِ العوالمهم. عرضت هذه النَّظَرة )حول الحتميَّة اللَغِويَّة( ألول مرة من قِبَل 

 وورف.-(: ثم ُعرف في القرن العشرين باِْسم فرضيَّة سابير2731–2898ت )دفيلهلم فون هومبول

 (.Sapir-Whorf hypothesis)ينظر في : 

release: berdan .  َحرير)إطالق( ت  

وتيَّات لإلشارةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وتيَّة بعيداً  التي تقوم بها األَْعضاءُ  الَحركةِ  إلى نَْوعِ  صَّ الصَّ

 ف على أَْنواعِ عر  ْصوات في تشومسكي وهالي، يتم  التَّ ِعْلم األَ زة لالِميزة الُمِميَّ  في منهجِ  .النُْطق عن نقطةِ 

رة والفوريَّة )أو المفاجئة(.  اإلفراج الُمتَأَخ 

relevance: pêwendîdar .لة  ُمالَءَمة . ص 
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 مدى مساهمةِ  هو قياسُ  ُمَعيّن   الكيان لهََدف   ُمالَءَمةَ  إنَّ  خفيف من الحمل(.بمعنى التَّ  relevare)التينية  

لة بذلك الهََدف. في يعد  ذلك غير ذي صِ  شيء، فعندئذ ساهم بأي  الهََدف. إذا لم تُ  الكيان في تَْحقيقِ 

 ُمهٌم جداً. تَباَدل هو أمرٌ مُ  ف به بَشكل  عترَ الِخطاب المُ  تَْعبير عن غرضِ  ُمالَءَمةَ  تعد  التحريَّات اللَغِويَّة، 

relevance theory: dîmaneya pêwendîdar . لة  نَظريَّةُ الص 

لة. تكون ال إلى تعظيمِ  هٌ البشري موجَّ  اإلدراكَ  أنَّ دعي التي تُ  والَمْعِرفةِ  االتصالِ  نَظريَّةُ   اتُ َمْعلُومالص 

ا زادت مة، وكلَّ ُمْختَلَفياقيَّة ات ستَأثيرات القديمة إلنتاج َمْعلُومل مع الذات ِصلة إذا كانت تتفاعُ  ةُ َجديدال

ياقيَّة التي تنتج عنها كانت أكثرَ تَأثيرال مجهودات الُمعالَجة، كان  ما زادتكلّ و ِصلة بالَموضوع.  ات الس 

لها  ضمان أنَّ  -لألهميَّة الُمثلى  ضمانةً  لُ االتصاليَّة تحمِ  األفعالِ  جميعَ  أنَّ  ذلك أقلَّ أهميَّة. تّدعي النَظريَّةُ 

 في ضوء هذا الضمان. تُفسَّرُ و  -ُمعالَجة غير ضروريَّة  ة وال تحتاج إلى َجْهد  ات سياقيَّة كافيتَأثير

relevant feature: taybetmendiyeke têkildar . لة  ِميزةٌ ذات ص 

وتيَّة التي تكونُ  ْصوات البِْنيَِويَّة، هي الَخصائِصُ ِعْلم األَ في  زة، أي تتَسبَّب في ُمِميَّ  فرديَّة   في لَُغة   الصَّ

 ( "ماٌل" و "مالَ "اِْختاِلف الَمْعنى، فمثالً، هناك فرق في اللَُغة العربيَّة بين )

relexification: vepalegeh . xwendina resen . إعادةُ تَوثيق 

الُمبسَّطة  اللُغاتِ  بأصولِ  قُ تتعلَّ  لإلشارة إلى نَظريَّة   ااِلْجتِماعيَّةِ  لَغِويَّاتِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

)والكريول( والَعالقَات بين اللُغات. من مثل البرتغاليَّة الُمبسَّطة، في القرن الخامس عشر في غرب 

أوروبيَّة ة من لُغات َجديدَعناِصر ُمْعَجميَّة  قَواِعد هذه اللَُغة، وأُدخلت إليها فيها يا، إذ بقيتإفريق

 األخرى. 

remote structure: avahiyeke dûr . اٌء بَعيدبِن  

 ف بالبنيِة الَعميقة.عرَ إلى ما يُ  تَّْوليدي لإلشارةِ لَُغة الِعْلم الفي  أحياناً  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

reordering: veguherînan . guherîne ve  . إعادةُ تَْرتيب 

التَْحويليَّة.  َعمليَّةأساسي من ال في إطار القَواِعد التَْحويليَّة لإلشارة إلى نَْوع   كثيراً  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

، كما في تكوين الُجَمل إلى ُجملة  أخرىنة للجملة ِصر الُمَكوّ الَعنا على إعادة التَْرتيب نقلَ  بُ يترتَّ 

ةالسلبيَّة)النفي(.  م، إعادة التَْرتيب مة للتَّ لزَ قليب. في النَظريَّة المُ أو التَّ  ح بَديل هو الَحركةُ ُمْصطَلَ  ثَمَّ حك 

 ع أو اِْستِْبدال.نطوي إما على تقاطُ ت

إلى ااِلْختاِلفات في  التَْرتيب أيضاً في التَْحليل التَْحويلي للتََّغي ر اللَغِوّي، في إشارة   ْستَْخدم إعادةُ ( تُ 0)

 التَاِريخي للقَواِعد التي يجب اِْفتِراضها من أجل تَْفسير ااِلْختاِلفات بين اللهجات واألَْشكال، التََسْلُسلِ 

 وغيرها.
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repair: tamîrkirin(serrastkirin) . إصالح 

َسلس   تَْحقيق أداء   في تَْحليِل الُمحاَدثة، هي التقنيَّاُت التي يَْستَْخدمها المشاركون في الُمحادثات من أجلِ 

على الَكلِمة  في العثورِ  إلى "اإلصالح" عندما يواجه الُمتََحد ث مَشكالت   األلفاظُ  ل. تحتاجُ تفاعُ لل

 ُمتََكل مه أو النفسِ  ة أو يرتكب خطأ ما. يُْمِكن البدء في اإلصالحات أو تنفيذها من قِبَل الُمتََحد ثِ َصحيحال

 التالي. 

repertoire: peldanka . الذَّخيَرة 

 من اللُغات أو أصناف  من لُغات   ة  َمْجموعإلى  لَغِويَّات ااِلْجتِماعيَّة لإلشارةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ما سمي دور اِْجتِماعي ُمَعيّن؛ ك تيح للُمتََحد ث أداءَ منها يُ  خدام من قِبَل الُمتََحد ث، كلٌّ تاحة لاِلْستِ مُ 

من األصناف اللَغِويَّة داِخل  ة  َمْجموعجماعي على  ح بَشكل  ُمْصطَلَ تَْطبيق ال اً بالَمْرِجع. يُْمِكن أيض

 ُمْجتََمع الَكالم.

replacive: veguhestin(berdîl) . البَديل 

لحساب التناقضات  بُ حسَ مورف يُ  إلى َشكلِ  مورفولوجي لإلشارةِ  أحياناً في َشكل   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 مثل رجل: رجال، كرسي: كراسي..، إلخ.  الشكليَّة الداِخليَّة ،

representation: nûnerîtî . تَْمثيل 

ات راسالت الَمْوجودة بين مستويإلى َعالقَة المُ  لَُغة التَّْوليدي، لإلشارةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

للَعناِصر عند ُمْستوى ُمَعيّن  اللَُغة كتكوين   بياناتُ  تَُمثَّلُ ُجْملَة.  ْوليدف بها في تَ عترَ ة المُ تتاليالمُ  التَْحليلِ 

وتيَّة / العمق ال وتّي...(، وقَواِعد النحو بتعيين األوصاف هَْيَكل)مثل "الدَّالليَّة / الصَّ ي / الن ظام الصَّ

 ت . تَْمثياليَّة لهذه الهَْيَكلال

الِمثاِل، من خالل طَريقة التعامل مع ها، على َسبيِل تَْمثيلة في َمباِدئ ُمْختَلَفيُْمِكن تَْمييز طُُرق 

وتيَّة . وتّي، أو التناقضات الصَّ وتيَّة، أو التناوب الصَّ  الَكلِمات الصَّ

representational function of language: peywerê nûnerîtîya ziman. يَّةٌ للَُغة تَْمثيلَوظيفةٌ    

للَُغة، وإحدى الوظائف الفَْرعيَّة الثالثة للَعالمة اللَغِويَّة في أُنموَذج  و التَْفسيريَّةُ  التَْعبيريَّةُ  هي الَوظيفةُ 

Kühler  .ف أو الحالَة للَُغة إلى الَعالقَة بين اإلشارة اللَغِويَّة والهَدَ  يَّةُ تَْمثيلال الَوظيفةُ  تُشيرُ الُعْضوي للَُغة

 ".الَرمزلها "التي تمثّ 

representative: cigar . وكيل 
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ثون من خالله مدى   من الَكالم، يعُكسُ  إلى نَْوع   الَكالم لإلشارةِ  في نَظريَّةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  الُمتََحد 

 االقتراح أو ااِلْفتِراض.  إيمانهم بحقيقةِ 

resonance: vedeng . rengdanewe .  َدى)َرنين(ص  

وت، ُمْصطَلَ  وتيَّة لإلشارةِ م األَ ِعلْ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْشتَق من فيزياء الصَّ إلى تلك االهتزازات  ْصوات الصَّ

وتيَّة.  هَواءلَحركة ال وتيَّة هي الفمُ  غرف الرنين الرئيسيَّة في القناةِ إنَّ في القناة الصَّ  والبُْلعومُ  واألَْنفُ  الصَّ

دات الَمْوجودة في َمْصَدِر ة، على تقويَّة بَْعض الترد  ُمْختَلَف، بأَْشكالها الوالَحْنَجرة، تعمل هذه التجاويفُ 

وت، مما يؤدّ   من األَْصوات البشريَّة. ة  َمْجموعي إلى إنتاج الصَّ

وت األ وتيَّة من خالل التَذْبُذب الُمْشتََرك لمصادر الصَّ خرى التي يمكن زياَدة قوة الموجات الصَّ

وت األساسي. وبهذه الطَريقة، يزداد بَْعضُ  اً يكون تردَّدها ُمتطابق عند دات الترد   مع ترّدد َمْصَدر الصَّ

نين.  التحد ث والغناء من خالل تغيير حجِم ُغرفة الرَّ

resonance chamber: odeya vedeng . نين  ُغرفةُ الرَّ

َجريَّة العليا، والتجاويف البُْلعوميَّة، الَحنْ  التي تُْنطَُق فيه األَْصوات، من الَمنُْطقةِ  التشريحيَّةُ  الَمنُْطقةُ 

نانة األربعة  واألَْنفيَّة، والفمويَّة. هذه المسافاتُ  وتيَّة نحو داِخل الجسم وفتحتَ الرَّ  تيحّدها الِحبال الصَّ

 األَْنف والفم إلى خاِرج الجسم.

resonant: hejandin  َهَزاز.  نّانر .  

لإلشارة إلى أَْصوات الَكالم التي تُنتَُج في الفك مع قناة  األصوات ُعلماءٌح يَْستَْخدمه بَْعُض ُمْصطَلَ 

 ة)الصوائت( .، من مثل، حروف العلّ اً َمسموع الحق أي اِْحتِكاك   حُدثال ي َحيثُ َمْفَصليَّة واسعة، ب

restricted: sînor . )ُمَحدَّد(ُمقيَّد 

إلى أحد  ( لإلشارةِ 0222-2604بيرنشتاين )ٌح اْستَْخدمه عالم ااِلْجتِماع البريطاني باسل ُمْصطَلَ 

َمتالنَْوعين )أو الرمزين( في اِْستِخدام اللَُغة،  ظم ااِلْجتِماعيَّة النُ  ة لطبيعةِ من النَظريَّة العامَّ  كُجْزء   قُد 

في مواقِف غير رسميَّة  يُْستَْخدمُ  قيَّدَ المُ  الكودَ  إعداده. كان يُعتقد أنَّ  واألدوار ااِلْجتِماعيَّة، واآلخر تمَّ 

ياق لَمْجموع، مع التشديد على ُعْضويَّة الُمتََحد ث في اً نسبيَّ  مدى معرفة ة، كان يعتمد كثيراً على الس 

ثين(، فعاليته )على َسبيِل الِمثاِل، سيكون هناك العديد من التوق   عات وااِلْفتِراضات الُمْشتََركة بين الُمتََحد 

 األُْسلوبيَّة.  إلى نِطاقِ  يَْفتقرُ 

restricted language: zimaneke girêde .)لَُغةٌ ُمَحدَّدة )ُمقيَّدة 

خاّص،  صال  اتّ  لغرضِ  يُْستَْخدمُ  ،ظام  لَغِويٍّ ُمَخفَّض  ْعُض اللَغِويّين لإلشارة إلى نِ ٌح اْستَْخدمه بَ ُمْصطَلَ 

ياقات المقَ   دة".يَّ يُْمِكن وصف هذه الفكرة باإلشارة إلى "الس 
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restrictive: girêdayî .  َقييديّ ت  

التَْعديل بَكلِمة الرأس  هَْيَكلإلى الَعالقَة الدَّالليَّة ل اً النَْحِوّي للِعباَرات، مشير ْحليلِ به في التَّ  فٌ عترَ تبايٌن مُ 

إذا لم يكن ب؛ الُمصاحَ  الُمصاحبة له. في التَْعديل التَْقييدي، تعتمد الهويَّة اللَغِويَّة للرأس على التَْعديلِ 

من  ح التباينُ غير التَْقييدي. يتضّ  حُ ُمْصطَلَ  يُستخَدموس، ضروريٍّ  غيرَ  يكون التَْعديلُ سكذلك، ف األمرُ 

أحمد لديه  مني أنَّ أحمد الحمراء( الَمْعنى الضُ  ُجْملَة )سيارةُ  يين اثنين من الُجْملَة ننظر إلىخالل معن

الَمْعنى  غير مقيَّد(؛ ولكن مع التركيز على األحمر، فإنَّ  التَْعديل سيارة واحدة حمراء، )بَمْعنى أنَّ 

 حاِْسمٌ  أمرٌ  الحمراءَ  أحمد لديه أكثر من سيارة، ولفت انتباهنا إلى األحمر )أي أنَّ  مني هو أنَّ الضُ 

 (. داً قيَّ يكون مُ  التَْعديلَ  بالن ْسبِة إلى هويَّة السيارة، وبالتالي فإنَّ 

restrictive clause: benda girêdayî .  ّالبَْنُد التَْقييدي  

فةٌ  َمشروطةٌ  فِْقرةٌ  للتَْعبير عن التَْقييد على ما يعبَّر عنه في  يظَْرف ُمَعدَّلك َمقصود تعملُ  بَشكل   َمْعرَّ

 .من خالل مثل هذه ااِلْرتِباطات  تُقَدَّمُ الُجْملَة الرئيسيَّة. عادة ما 

restructuring: ve avakirine . إعادةُ البِناء 

ِوّي. تحدث إعادة لُغَ  تغيير   َعمليَّةنة في الكامِ  األَْشكالِ  في القَواِعد التَْحويليَّة لتغييرِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وت( إلى أَْشكال  عندما ال يؤدّ  اً ة دائمهَْيَكلال ن. ُمتناوبة بالتزامُ  سَّطحيَّة   ي التغيير اللَُغِوّي )مثل تغيير الصَّ

ة من القَواِعد، بل يُعاد َجديدوبالتالي، ال يُْمِكن اِْكتِساب هذا االبتكار من قِبَل األطفال كقاِعدة أو ِسْلِسلَة 

 األساسيَّة. ُجْزءاً من األَْشكالِ  تنظيم القَواِعد؛ ثم تُفهم االبتكارات األصليَّة لتكونَ 

result: encame . نَتيجة 

ُر معناه عن َمْفهوم العواقب يعب   أو ُعْنُصر   إلى فِْقرة   اللَُغة والدَّالالت لإلشارةِ  في قَواِعدِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ُمْختَلَف بَشكل   تَُصنَّفُ . هناك العديد من َخصائِص القَواِعد النَْحِويّة ذات ااِلْستِخدامات التي تَأثيرأو ال

 )مثل: نَتيجة لذلك(.

resultative: encameyî . جيّ نَتي  

ينتهي إلى نَتيجة، على َسبيِل الِمثاِل، قتل، درس، أكل ...  إلى حدث   تُشيرُ ل النتائُج األفعاَل التي مث  تُ 

الة )َغيَّ المتَ  ف على األفعال أو التَْركيبات الناتجة عن حقيقة أنَّ عر  يُْمِكن التَّ  كان يأكل مثل: رات غير الفعَّ

 اً على الَشكل األمثل: أكل هذه التفاحة. تفاحة( ال تدل  َمنُْطقيَّ 

resumptive: veguhestin . إبدال  
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ر أو تُلخ ص َمْعنى ُعْنُصر سابِق. تتكرَّ  أو بنية   إلى ُعْنُصر   النَْحِوّي لإلشارةِ  في التَْحليلِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

فة ستأَنَ والبنود الن ْسبِيَّة المُ  ،االستباقيَّة )على َسبيِل الِمثاِل ماري، أعرفها( األمثلة الرئيسيَّة هي الضمائرُ 

 )على َسبيِل الِمثاِل، أعلن الرئيس النَتيجة، وهو إعالن طال انتظاره(.

retraction: şûndekişandin . تَراُجع 

وتيَّات لإلشارة إلى َحركة الورِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  اء للَمفصل النُْطقي، والسيما الُجْزء الخلفي صَّ

 من اللِسان. 

retroflex: paşê . الُمنثَني 

وتّي لألَْصواتِ  في التَْصنيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   يُشيرُ ق: على أساس َمكان النُطُ  )الصواِمت(الساِكنة الصَّ

اً باِت جاه الُجْزء األمامي من الَحنَك الصلب، وبِعباَرة لتفَّ اللِسان مُ  عندما يكون طرفُ  درُ يص إلى َصوت  

 أخرى، خلف الحافة السنخيَّة. 

reversal: veguhertin . pêçewane . dijwazî  . رتداداِ  . َعكس    

تَباُدل  يتم   َحيثُ اللِسان،  لةِ إلى نَْوع من زَّ  ْحليل النَّْفسي لإلشارةِ التَّ  ُعلماءْستَْخدمه بَْعُض ا حٌ ُمْصطَلَ ( 2)

 .َوحدتين لَغِويّتين 

وتيَّات الَمْقطَعي من أجل تبْ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0) فة في صادَ ديل الِعقد الَضعيفة والقويَّة المُ صَّ

 ِعباَرات .

reversivity: vedijwazîyê (dijwazî ye ve) . إعادة تِْكرار . َعكسي 

بين تَْعبيرين عندما يحتوي كال التَْعبيرين على  كاس َمْوجودةٌ عْ نْ االِ  الدَّالليَّة. َعالقَةُ  المعارضةِ  َعالقَةُ 

ل مع الحالَة األوليَّة للتَْعبير األو تتطابُق الحالَةُ  َحيثُ نهائيَّة، ب من حالَة أوليَّة إلى حالَةِ  تغيير   ُعْنُصرِ 

(  ..un , disيُشار إلى االنعكاس بواسطة بادئات النفي )مثل:  كثيراً ماة. التَْعبير والَعْكس. النهائيَّة للثاني

 (..ne , na, maالكرديَّة) اللغة ( وب-ما , -العربيَّة)الاللغة أو ب

revised extended standard theory (REST):  

 dîmaneya pîvana lȇvegerendina dirêjkirinê (REST) الُموَسعَّة  ُمنَقَّحةالنَظريَّةُ القياس    

القياسيَّة الُموسَّعة، التي اقترحها نعوم تشومسكي في منتصف  الُمنقَّحة للنَظريَّةِ  سخةِ الُمعطى للنُ  ااِلْسمُ 

 يشتملُ  َحيثُ لمراجعة": ل"قَواِعد الَحركة. هناك ِعدَّة جوانب  السبعينيَّات، بعد تبني اتفاقيَّة التبعيَّة لتَْطبيقِ 

ن األساسي للقَواِعد على الفرضيَّة الُمْعَجميَّة واتفاقيَّة   َمْفهومَ البنيَة الَسطحيَّة  فكرةُ  ؛ تكملُ X-barالُمَكو 

للقَواِعد الدَّالليَّة )على َعْكس البنية الَعميقة للنَظريَّة القياسيَّة(؛ هناك  َمْدَخالت   رُ البنية الَضحلة، التي توف  
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الدَّاللي الكامل(؛  تَْمثيلالدَّاللي )الَشكل الَمنُْطقي وال تَْمثيلالدَّالليَّة ومستويين من النَْوعان من الَعناِصر 

الت  . والقدرة الوصفيَّة وعدد التََّحو 

rewrite rule: rêza ve nivîsîn(nûsraw) .  ُالقاِعدة ِكتابَةِ  إعادة  

الَمْوجود  الرمزُ  لُ قاِعدة إعادة الِكتابَة. يمث   اً أيض تُسمَّى؛ X → Y من القَواِعد النَْحِويّة، تأخذ َشكلَ  نَْوعٌ 

؛ يمثّل الرمُز الَمْوجود على يمين السَّهم ِسْلِسلَة من ُعْنُصر واحد اً دُمنفرِ  اً يَّ هَْيَكلى يسار الَسِهم ُعْنُصراً عل

 ِكن اِْستِْبدال الُعْنُصرُ ، إذ يُمْ Yبعالمة  Xاِلْستِْبدال )أو تَْوسيع(  أو أكثر: والسهم ِعباَرة عن تَْعليمات  

ع هذه القَواِعد مع التفَر   هم. تتوافقُ لَعناِصر الَمْوجودة على يمين السَّ إلى ا، X الَمْوجود على يسار السهم

 الِعباَرة(.  هَْيَكلفي الرسوم البيانيَّة الَشَجريَّة )قَواِعد 

R-expression: R- ravekirin . التَْعبير -ر  

 Rُن تَْعبيرات اإلحالَة، هو تَْصنيٌف ثاُلثٌي لِعباَرات األَْسماء في نَظريَّة التجليد. تتضمَّ  لتَْعبيرِ  اِْختِصارٌ 

 األَْسماء )مثل أحمد وعمر( و غيرها.

rheme: piştgirê. mejarê . َكالم . َخبَر  

كُجْزء من تَْحليل بنية هو ح ُمَميّز عن الَموضوع، ُمْصطَلَ  ثَمَّةفي منهج َمْدَرَسة براغ للِسانيَّات، 

ف هذا الن ظام منظور الُجْملَة الَوظيفي. يُعرَ  يُعَرُف باِْسم ات للرسائل، ضمن إطار  نظري عامٍّ َمْعلُومال

حتوي على أعلى َدَرَجة من ياالتصال الُمتقد مة ) َعمليَّة من الُجْملَة التي تضيف أكثر إلى ه ُجْزءٌ بأنَّ 

عن أكبر قدر من الَمْعنى اإلضافي، باإلضافة إلى ما تمَّ  رُ ليَّة(؛ وبِعباَرة أخرى، يعب  الديناميكيَّة التواصُ 

أدنى َدَرَجة من الديناميكيَّة االتصاليَّة. وهناك تَْعبيرات  توصيله بالفِْعل. وبالُمقابِل، يحمل الَموضوعُ 

 بها أيضاً. ة، ال "مواضيعيَّة" وال "تخطيطيَّة"، معتَرفٌ ُمْختَلَفاِْنتِقاليَّة 

rhetic act: mijara axaftinê . َمجاُل الكالم 

 ءُ ، هو أداJLAustinبمعنى َمجال الكالم وأمر وفاعل(. في نَظريَّة ِخطاب الَكالم لـ rhema )إغريقية 

ُد َمْعنى هذا الفِْعل، إذ يتََحدَّد َمْعنى الفِْعل، إذا كان المرء قد حدَّد، )أ( ما  الفِْعل االقتراحي بطَريقة   تحد 

 يجري الحديث عنه و )ب( ما يقال عنه.

rhetoric: tewazdarî (hunerî utar bêjî . axawtin). rewanbêjî . rhetorîk . باَلغة  

الَكالم والِكتابَة  ِدراسة(. في المناهج الكالسيكيَّة للَُغة، "المتحّدث في التجّمع"بمعنى  rhētōr)إغريقية 

الة أو الُمقنِعة، والسيما في الُممارسة ال في الِخطابة العاّمة. استمرَّ بَْعض هذه الَمفاهيم في  َعمليَّةالفعَّ

البالغِة قد أعطت  ةِدراستَْحليل األُْسلوب الحديث، مثل ااِلْستِعاَرة، والتشبيه، والتَْجسيد والتباين. لكنَّ 

الهََدف هو فهُم العمليَّاِت التي تقوم عليها  َحيثُ ةً للحياة في الدَّوراِت الحديثة حول االتّصال، َجديدفرصةً 
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في  والسيماالحّجةُ الناجحة واإلقناع. تعني "البالغة" فن استخدام اللغة لإلقناع، في التحدث أو الكتابة؛ 

ة )السياسة واإلعالن  اتفي الساحأم الخاّص )ااِلْستِخدام اليومي( في الَمجال ، سواء أكان الخطابة العامَّ

 ْجتِماع وعلم نفس اللَُغة.ِعْلم االِ لَُغة وِعْلم الخّصصات بين ت مع عّدة البالغةُ  تقاطعوالقانون(. ت

rhetorical question: pirsa rewanbêjî( tewazdarî) . ؤاٌل بالغي   س 

 ،هو شائع في الخطابةفاألسلوبي،  تَأثيراستخدامه في المقام األول لل إجابة. يتم  ع سؤال ال يتوقّ  هو (2

 تَأثيرال أجل من طرحه يتم   كما أنه سؤال .ث رفع درجة الحرارة العاطفيةعندما يحاول المتحد   والسيما

 تتطلب ال َحيثُ ب للغاية واضحة اإلجابة أنَّ  إلى يُشيرُ  ُمتََكل مال ات،َمْعلُوملل حقيقي طلب من بدالً  المقنع

 . على  الحصولَ  الُمتََحد ثُ  ااِلْستِْفهاميَّة التي ال يتوقعُ  الُجَملِ  اِْستِخداماتِ  هي جميعُ األسئلةُ البالغيَّةُ الرد 

 ْفضيلِ على تَ  رُ بَْعض آخر يؤث  قضيَّة للنقاش، و بَْعضها يعمل فقط على إثارةِ من الُمرَسل إليه.  إجابة  

عات أخرى على وِجهَة نظر أخرى عات على رؤيَّة واحدة أو توق  الُمتََحد ث لوِجهَة نظر واحدة أو توق  

 (؟اً ُمْختَلَفْمِكن أن يكون الربيع ، فهل يُ بهذه الِشدَّةإذا كان فصل الشتاء )ُمحتملة: 

ي ق هي تلك األسئلةُ  (0 هم الَعْكس، بَمْعنى، ل إليه إلى فَ رسَ المُ  التي تقودُ  األسئلة البالغيَّة بالَمْعنى الضَّ

ح أنَّ  ه ُمْحتَواه ااِلْفتِراضي، أي التأكيد السلبي في اإلجابة بنعم أو عدم ااِلْستِْفهام اإليجابي )هل من الُمَرجَّ

ح أنَّ  هوحقاً مريض؟ = ' ه ليس مريض'ً( والتأكيد اإليجابي في نعم / ال اِْستِْفهام سلبي )هل من الُمَرجَّ

 ه مريض حقاً'(.ضاً حقاً؟ = 'إنَّ ليس مري

ؤال   الَكالم في َشكلِ  من أَْشكالِ  َشكلٌ (  3  :تعليق الُمقابِلة )على َسبيِل الِمثالِ  لتكثيفِ  يُْستَْخدمُ واضح  س 

 هل أنت أعمى؟(.

rhinolalia: xenxenok(axaftina ji pozî) . َخْنَخنَة 

وت والنُْطق. يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ بمعنى أنف+ كالم(. rhís+lalía )التينية    إلى اِْضِطراب  في الصَّ

rhinophonia: dengê ji poz . َخْنَخنَة 

وتِ  إلى اِْضِطرابِ  يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ بمعنى َصوت(.  phone)إغريقية   الناجم عن خلل  في تجاويف  الصَّ

 األَْنف.

rhotacism: guhertina dengdarê (r) . َرأَرأة 

وت.اِْضِطراُب الَكالِم   الناِجم عن التأتأة من الصَّ

rhotic: rotik . لَثغةُ الراء  
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ذا قد يخف  النطق بـ)الراء( والسيما إ َحيثُ ْصوات إشارة إلى اللهجات، ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وقد يلفظ غيناً في بعض اللهجات  (.(carفي بعض اللغات، كما في اإلنكليزيّة من مثل:  اً صائت تأعقب

 كالباريسية مثالً.

rhyme : kêşe . paşbende. serwa . القافِية 

ن واحد من بنيةِ  يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ المتريَّة،  ْصواتِ ِعْلم األَ في   الُمشتََمل على النَواةِ  الَمْقطَعِ  إلى ُمَكو 

َعالقَة  وجودَ  الفكرةُ  (. تفترضُ اكنة)التََسْلُسل النهائي لألَْجزاء الس codaسة( و تَجانِ )األَْجزاء غير المُ 

 يُعيَّنُ ان عن بِدايَة الَمْقطَع )التََسْلُسل األولي الساِكن(. ُمْختَلَفهما أنَّ بوثيقة بين هذين الُعْنُصرين للَمْقطَع، 

تجاهل  ه يتم  قد القافِية )بَمْعنى أنَّ عليها عُ من على الَمقاِطع باِْستِخدام َعناِصر الِسْلِسلَة التي تهيّ  الضغطُ 

 إسقاط القافِية. يُسمَّىالمواقِع(؛ هذا الَمْبدأ 

rhythm: rezm. kêşe . trpe . şapolî . ritim . إيقاع    

ْصوات، لإلشارِة إلى االنتظاِم الملحوِظ ِعْلم األَ ُح في ُمْصطَلَ يُستخَدُم هذا ال)إغريقيّة بمعنى "تدفق"(. 

أَْنماط الَمقاِطع الَمْنبورة ضد  َحيثُ للَوْحدات البارزة في الَكالم. هذا االنتظاُم اإليقاعي يُْمِكن ذكره من 

وت )اِْرتِفاع ُمقابِل  الَمقاِطع غير الَمْنبورة، أو طول الَمْقطَع )الطول ُمقابِل القصير( أو َدَرَجة الصَّ

 َخفِض(، أو مزيج من هذه الُمتغيَّرات.ُمنْ 

توصيلها من خالل ترتيب  الحركة أو اإلحساس بالحركة التي يتم  هو أو النثر،  شعرفي ال

يعتمد اإليقاع على النمط  شعرالمقاطع. في الة وغير المضغوطة وبمدّ  نبورة(المالمضغوطة)المقاطع 

 .اً ال يكون منتظم وقد باإليقاع المنتظم  المتري. في النثر قد يكون

 richness of the base: dewlemendiya bingehê . ثراُء األساس 

وتيَّةِ  العروضِ  جميعَ  َمْبدأ نَظريَّة المثاليَّة التي تنص  على أنَّ  قد تظهر كَمْدَخالت في أي  ةِ َصحيحال الصَّ

لدة ِعْلم األَ لَُغة. ال توجد قيود تعمل على الَمْدَخالت، على النقيض من ذلك يجري مع  ْصوات الموَّ

ات المسموح بها َمْجموعال َحيثُ مواصفات من  الصواِمت والصوائِت جردِ  ب قوائمُ تتطلَّ  َحيثُ القياسيَّة، 

 ْصوات.ِعْلم األَ للجدل عند تَْطبيقها على مناطق خاِرج  مثيرةً كانت اإلثَراء  فكرةَ  إنَّ  من الميزات.

right-branching: rast- şaxe . ع- َصحيحال الُمتفَر   

عقيده على الجانب األيمن من الرسم تَ يَُمثَُّل الذي  إلى البِناءِ  لإلشارةِ  النَْحِويّةِ  في القَواِعدِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ُجْملَة  (. على َسبيِل الِمثاِل،(X ⇒ Y + Xنَْوع القاِعدة المعنيَّة بـ  تَْمثيلالتخطيطي للَشَجرة. يُْمِكن 

عة يمين"مُ  )كتاُب َزْوجة الرئيس(، هي بنيةٌ  " أو "تِْكراريَّة"؛ يتناقُض مع )كتاب الَزْوجة الرئيسيَّة(، اً تفَر 

 ضمين الذاتي.الذي يتجذَُّر من اليسار، وكذلك مع َمْفهوم التَّ 
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right-branching construction: avakirina şaxe- rast . ع َصحيح -بِناٌء ُمتفَر   

عةً  ُجْملَة قَواِعد البِناء. تكون البنيةُ  بِناءُ  في ُمَخطَّط الَشَجرة،  عقدة   كل   تدَ إذا وجِ  َصحيح بَشكل   متفَر 

 يتفَْرعان يميناً.B  وA  َحيثُ 

right dislocation: hilweşandina rast . َصحيحالَخلُع ال  

نات في الوضعِ  من الُجَملِ  صف النَْحِوّي، نَْوعٌ في الوَ  ملء وضعه  النهائي ويتم   يظهر فيه أحُد الُمَكو 

 ر دائماً.له نفس الَمْرِجع، على َسبيِل الِمثاِل. أنا أعرفه جيداً فهو يتأخَّ  َضميرالقانوني ب

right node raising (RNR): rakirina girêka rast (RNR)  َّرفُع ُعقدة الَحق 

 أيضاً باِْسم التنسيق الُمْشتََرك. بَْعضُ  فُ يعرَ الُمنَسَّق.  البِناءِ  في القَواِعد النَْحِويّة لنَْوعِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ص.الناقِ  طعِ المناهج النَْحِويّة تتعامل مع هذا النَْوع من البِناء باِْستِخدام َمْفهوم القَ 

rim: kêlek . حافّة 

 [.l[ و]sدة، مثل ]األَْصوات الُمتََعد   م في جودةِ الفَ  لها بسطحِ اللِسان في مدى اتصا حوافُ  رُ يُْمِكن أن تؤث  

rising: bilindbûn . rakirin . )اِْرتِفاع )صاِعد 

من الُمْستوى  إلى َحركة   للطَبَقَة، لإلشارةِ  اللَغِويَّةِ  ااِلْستِخداماتِ  في تَْصنيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2)

األَْنواع )على َسبيِل الِمثاِل  ُمْختَلَفف النَْغمات الُمرتفعة في اً. قد تصادِ نسبيَّ إلى العالي اً نسبيَّ الُمْنَخفِض 

 التَْنغيم ولُغات النَْغمات. أنظمةِ  ِدراسةفي  (/ الُمْنَخفِض"، "الُسقوط المتصاِعد" تصاِعد"ااِلْرتِفاع المُ 

ى فيها الُعْنُصر التي يتلقّ  إلى الحاالتِ  شيرُ يُ في تَْصنيف ثنائي ااِلت جاه للثغرات، ل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0)

 الثاني من الثغرة أقصى َدَرَجة من األهميَّة .

role: dewr . ark . xole . role . دور 

ااِلْشتِقاق. في في الُجْملَة أو  ُعْنُصر   ح على َوظيفةِ ُمْصطَلَ لهذا ال لَُغة، يُطبَّق الَمْعنى العامّ ِعْلم الفي 

 وال النَْحِويّة أو الدَّالالت الدَّالليَّة، مثل العامل أو الموقِع.بَشكل  خاّص في تَْحليل الدَّ  يُْستَْخدمُ و

role and reference grammar(RRG):rêzimane xole û jêderî.قَواِعُد الَدْور والَمْرِجعيّة  

ه للَوصف النَْحِوّي،  ل بين العوامل التفاعُ  النَْحِويّة عن طَريقِ  نيةالبِ  اِْختيارُ  يَُحدَّدُ  َحيثُ إطاٌر َوظيفي ُموجَّ

ُز على بِ  ياقيَّة )أي الَمْرِجع(. يرك  البند، وتَْحليلها إلى  نيةِ الدَّالليَّة )أي الدور( والعوامل البراغماتيَّة أو الس 

اِل المالحق(، طَبَقَة "َجوهريَّة" )الفِْعل "النووي" والحجج الُمْرتَبِطة بها(، و"الُمحيط" )على َسبيِل الِمث
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دات ونَظريَّة الَعالقَة حْ (. الجمع بين الوَ اً جزئيَّ  اً فَْرعيَّ  وتُستكَمل بنَظريَّة الُمنعطَف )كيف يُْمِكن أن يكونَ 

 طف(. عَ نْ دات في المُ حْ )أَْنواع الَعالقَة النَْحِويّة بين الوَ 

roll: gûndorkirin(ginirkirin) . تََدحُرج 

وتّي لألَْصوات الساِكنة على أساس طَريقةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ق الخاّصة بها. كما النُطْ  في التَْصنيِف الصَّ

وت عن طَريق التسارُ  إلى أي نَْوع   يُشيرُ َمخروطي، وال الساق الباِْسم  اً يُعَرف أيض السريع  عِ من الصَّ

وتّي في مثلِ  االهتزازُ  مَّنْ يُضَ للِجهاز الَمْفصلي ضد اآلخر. )لم   هذا التَْعريف.(. الصَّ

Romance languages: zimanên Romansîyê . ومانسيَّة  اللُغاُت الر 

ة في األراضي ُمْختَلَفرت من الالتينيَّة وأَْشكالها اإلقليميَّة الطَوَّ الهندو أوروبيَّة التي تَ  من اللُغاتِ  فَْرعٌ 

 لُغات مثل اإلسبانيَّة واإليطاليَّة والرومانيَّة وغيرها. التي غزاها روما )فولغار الالتينيَّة(. تضم  

root: kok . reh . bneretî . الَجْذر . األْصل 

من  اً في اللِسانيَّات التَاِريخيَّة( كُجْزء  تَقليديَّ  يُْستَْخدمُ لَُغة )وِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح غالباً ما ُمْصطَلَ ( 2)

أساسي لَكلِمة ال يُْمِكن تَْحليلها بدون  نيِة الَكلِمة. الجذُر هو َشكلٌ الَعناِصر العاِملة في بِ  تَْصنيِف أَْنواعِ 

 ويَّة. فقدان الهُ 

أي غير قابلة للتَْحليل ، ها "بَسيطة"من وِجهَة نظر أخرى، تَُصنَُّف الجذوُر أحياناً على أنَّ 

 ."ُمَعقَّدة" / "ُمَركَّبة"  مأ ، سواء أكانت بسيطةمن الناحيَّة الَشكليَّةوالتجزيء 

 ةمن النَّظَروَن الرئيسي للَمْعنى في َكلِمة واحدة. الليَّة، يحمل الجذُر الُمَكوَّ الدَّ الناحيّة من 

لة بالتَْحليل ات ليست ذات صِ َمْعلُومهذه ال للَكلِمة، على الرغم من أنَّ  َشكل   هو أولُ  التَاِريخيَّة، الجذرُ 

من  ح الجذري الُمعوَّض على نَْوع  ُمْصطَلَ مع نتائجها(. أحياناً يُطبَّق ال اً تتطابق دائملُمتَزاِمن )وقد ال ا

وتيَّة الداِخليَّة للجذر، كما في اللَُغة العربيَّة، االنعكاساُت على البِ  رُ تُؤث   َحيثُ اللَُغة  تُعرَّف  َحيثُ نية الصَّ

الُمتداِخلة  الصوائت َغي ٌر في إشاراتِ (، وتَ CvCvCها تََسْلُسٌل من الحروف الساِكنة )الجذوُر على أنَّ 

لَُغة مثل الصينيَّة يُْمِكن  أنَّ  مثل ااِلْختاِلفات النَْحِويّة مثل الحاضر. على النقيض من ذلك، يُْمِكن القولُ 

 تيب الَكلِمات.الَمقاِطع الجذريَّة ثابِتة، والَعالقَات النَْحِويّة يُشار إليها بوسائل أخرى، كتَرْ  عزلها، أي أنَّ 

 يُسمَّىالَكالم؛  أَْصواتِ  عادة في إنتاجِ  األبعد من اللِسان، ُمقابِل الجدار البُْلعومي، ال يشاركُ  ( الُجْزءُ 0)

تُْستَْخدم بَشكل  َصوتّي في بَْعض اللُغات )على َسبيِل  ذريَّة(.ا جَ المفاِصل أنهَّ  أيضا الجذر )يُْمِكن وصفُ 

 م الصوائت. ض بين تناغُ في التناقُ  ل  امِ يَّة( كعفريقالِمثاِل، اإل

ِعْلم إلى الُعقدة العليا في ُمَخطَّط َشَجرة. في  لإلشارةِ  اً أحيان حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ( في القَواِعد النَْحِويّة، 3)

الُعقدة الجذريَّة هي التي تسيطر على جميع الَخصائِص األخرى في  ْصوات غير الَخطي، تكونُ األَ 
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(. R) ةمتريّ الَشَجرة القدة في إلى أعلى عُ  يُشيرُ ْصوات، ِعْلم األَ التََسْلُسل الهرمي؛ على َسبيِل الِمثاِل في 

لة وليس على الُجْملَة الكامِ  نيةِ ال يُطبَّق إال على بِ  من التَْحويلِ  إلى نَْوع  اً أيض يُشيرُ واِعد التَْحويليَّة، في القَ 

 الُجَمل الُمضمنَّة. 

root determinative: tespîtkirina kok .  َذرُمَحّدُد الج   

(، مع َوظيفة th) من ذلك في اللغة اإلنكليزيةالَكلِمة التَاِريخيَّة، لم يعْد ُعْنُصر الُمْشتَق َشفافاً،  في تَْشكيلِ 

 :father, mother, brotherالتََسْلُسل األصليَّة: 

root noun: nave kok . اِْسُم الَجْذر 

ن من مورفيم واحد )= الجذر( أو من قاِعدة أو جذع   .ااِلْسم الذي يتكوَّ

root transformation: veguherîna kok (bigehîn) . ُل الَجْذري  التََّحو 

الت التي تُطبَّق على الُجَملِ  لوصفِ  J.E.Edmondsصاغه  حٌ ُمْصطَلَ  والُجَمل  الرئيسيَّةِ  التََّحو 

ُن أمثلة تَْحويالت الجذور وتَْحويالت حتميَّة وانعكاس ة. تتضمَّ نالُجَمل الُمضمَّ فة، بََدالً من الَمصفو

 َموضوعي .

root-and-pattern: kok û nimûne . َجْذٌر ونََمط 

التي  إلى الطَريقةِ  ح يُطبَّق على مورفولوجيا بَْعض اللُغات )ال سيما اللُغات الساميَّة(، في إشارة  ُمْصطَلَ 

أ؛ على َسبيِل تباينة الَشكل المُ لة مُ للساِكن "الجذر" في ِعدَّة َكلِمات ذات صِ  ثابِتٌ  يظهر بها تََسْلُسلٌ  جزَّ

 . k-t-b :جذرالنََمط  تَْحديدالعربيَّة "كتب" يُْمِكن  من ذلك في اللغةالِمثاِل، 

rounded vs unrounded: girrover ber ne girrover . بِل غير ُمْستَديرُمْستَدير ُمقا  

التي [ . َعْكس ذلك غير مستدير، u]، [w, oبتضيق الشفتين، كما هي في ] الُمستديرةُ  تُْنطَُق األَْصواتُ 

 [.i ،eيق، من مثل، ]يهي األَْصوات التي تصدر بدون أي تض

في نَظريَّة تشومسكي وهالي في  خاصٍّ  المستدير / غير المستدير( بوضع  )تميّز هذا التناقض 

 َمْوِضعِ  تَْحديدالَمْفِصل )مالمح التَْجويف(، مع  تتعامل مع ااِلْختاِلفات في َمكانِ  َحيثُ ْصوات، ِعْلم األَ 

 الشفاه.

rounding: dorîn(girroverkirin) .)ْقريبتَ  )دائري  

وتيَّات، مشيرفي تَْصنيِف َمْوِضع  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  فتين عندما إلى الَمظهِر الَمرئي للش اً الشَّفَة في الصَّ

 [ .uْقريب الشفتين" في ]، كما هي الحال في "تَ اً تفترض َشكالً مستدير
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rule: rêz . rêsa(qiral-bingeh) . قاِعدة 

المدارس  ُمْختَلَفوكذلك في  ،ااِلْجتِماعيَّة واإلنسانيَّات الُعلُومالطبيعيَّة و الُعلُومأساسي في  حٌ ُمْصطَلَ 

ٌح في اللَغِويَّات، ُمْصطَلَ ويُستخَدُم هذا الاللَغِويَّة الُمْستَْخدمة لوصف السلوك أو تَْفسيره أو تنظيمه. 

راسالت بين الَعناِصر أو التراكيب اللَغِويَّة. رسمي للمُ  والسيما في القَواِعد النَْحِويّة، لإلشارة إلى بيان  

د جميع ة من قَواِعد إعادة الِكتابَة التي تول  َمْجموعها واِعد على أنَّ في الحساب الكالسيكي، يُنظر إلى القَ 

 . الُجَمل النَْحِويّة للَُغة

ياق، يُْمِكن اِْستِخدام هذا ال  ة مثل القَواِعد، قَواِعد تفاوتمُ  َمفاهيم   ح لوصفِ ُمْصطَلَ اعتماداً على الس 

ل والتكاُمل أو القَوانين الطبيعيَّة. في إطار اللِسانيَّات، الرسميَّة في التفاضُ  )العالميَّة(، اإِلْجراءاتُ السلوك

ِمْعياريَّة؛ هي في الواقِع  ة. )أ( في قَواِعد اللَُغة. القَواِعد لديها نيَّة أن تكونَ ْمِكن تأسيس التَْفسيرات التالييُ 

الستدعاء القّراء  يضطر المرءُ  َحيثُ  ختارة  مُ  أوصاف من االنتظامات وااِلْستِثناءات الُمستنَدة إلى أمثلة  

ثين اِلْستِخدام ذكاءهم والحدس اللَغِوّي لملء ال التي تركتها صياغات غامضة. )ب(  فجواتوالُمتََحد 

 صف الكفاءة اللَغِويَّة. للقاِعدة لوَ  اً ديناميكيَّ  اً دم القَواِعد التَْحويليَّة فهمتَْستَخْ 

rule features: taybetmendiyên rêz . ِميزاُت القاِعدة 

أَْنماط )الث نائيَّة( الَمْوجودة في  في القَواِعد التَْحويليَّة الكالسيكيَّة لإلشارة إلى أحدِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

مع اإلشارة إلى  الُمْعَجمي هو اِْستِثنائيٌ  ا إذا كان البندُ عمَّ  ات  َمْعلُوم رُ اإلدخال الُمْعَجمي، والتي توف  

ل غير الُمْعَجمي . إذا كانت القاِعدة   ها َمحكومة.على اِْستِثناءات ُمْعَجميَّة، يقال إنَّ  تَْحتَويتَْطبيق التََّحو 

rule-ordering paradox: rêzê rêkupêkîya dijwazîyê . قاِعدةُ التَْرتيب الُمتناقِض 

وتيَّة، هو  انتهاكات التَْرتيب الثابِت للقَواِعد  أحياناً لتوصيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ في النَظريَّة الصَّ

 Aب ْصوات التَّْوليدي الُمبَك ر. النَْهُج الذي يسمح بمثل هذه االنتهاكات تتطلَّ ِعْلم األَ المنُصوص عليها في 

<B  في بَْعض ااِلْشتِقاقات وB <A .في مناطق أخرى 

rule inversion: veguherîna rêz . تَْحويُل)أو قَْلُب( القاِعدة 

إلى َعْكس "إعادة تَْفسير" القاِعدة الَصوتيَّة  يُشيرُ ْصوات التَاِريخي )التَّْوليدي( ِعْلم األَ ٌح في ُمْصطَلَ 

 قد هلكنّ يكون صاخباً،  r ) ) وتْنواع اللَُغات اإلنجليزيَّة، صَ األصليَّة. على َسبيِل الِمثاِل، في العديد من أَ 

 تداِخلة. مُ  في بيئة   َصوتيّ صبح غير ي

rule of negative inference: rêza jêkişîna neyînî . قاِعدةُ ااِلْستِدالِل السلبي 

 qو  َصحيح qمناً تعني ضُ  pفي قاِعدة ااِلْستِْنتاج الَمنُْطقي ااِلْفتِراضي للتضمين: إذا كانت فرضيَّة 

ه يعيش في ، فإنَّ دمشقيعيش في  أحمدإذا كان )هي أيضاً خاطئة. على َسبيِل الِمثاِل،  pل، فإن باطِ 
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 قاِعدةُ  لُ (. تمث  p) دمشقال يعيش في  أحمد(، وبالتالي: q) سورياال يعيش في  أحمد(. p → q) سوريا

ضمين: في حين سبق والتَّ المُ  الرسمي بين ااِلْفتِراض التَْمييزِ  االستدَّالل معاييرَ  االستدَّالل السلبي وقاِعدةُ 

 .فحسب سبقااِلْستِْنتاج على ااِلْفتِراض المُ  ق قاِعدةَ طبَّ كلتا القاِعدتين على التضمين، تُ  تُطبَّق

rune: rune . رون 

 الميالدي، الثاني القرن منذ استخدمت أنها يعتقد التي القديمة الجرمانية األبجدية إلى حرف ينتمي هو

على  تدل   كانت هذه األبجديّة. ذلك إلى وما المعدنية، والعمالت األحجار على النقوش في عليها ُعثِر

 السحرية، بالقوى مرتبطة الرونية األبجدية فأصبحتة. ق بالتقاليد المخفيّ شيء سري أو غامض أو يتعلّ 

 خصائص لها مكتوبة رسالة أو عالمة أو نقش أي إلى لإلشارة أحياناً  حُمْصطَلَ اُستخِدم ال وبالتالي

، من اليونانية والالتينية وتم اً األبجدية الرونية من أربعة وعشرين حرف تكّونت. سرية قوة أو سحرية

 أشكالِ  أقدمُ  ابتكارها من قبل الدول االسكندنافية واألنجلو ساكسون للنحت على ألواح من خشب الزان.

 1222لقرن الثاني الميالدي(. هناك ما يقرب من الكتابة الرونيَّة تأتي من الدول االسكندنَافِيَة )بِدايَة ا

 منهم في السويد وحدها(. 3222نقش )

Russian: Rûsî  الروسيَّة .  

 ه منبها في روسيا والعديد من الجمهوريَّات السوفيتيَّة السابِقة. أساس ثُ السالفيَّة الشرقيَّة. يتحدَّ  اللَُغةُ 

، اُْستَْخدمت حتى نِهايَة القرن السابع األدبيَّة الروسيَّة القديمةَغة في اللُ  تر)السالفيَّة الجنوبيَّة(، تطوَّ 

ر اللَُغة الروسيَّة الحديثة، ويرجع ذلك ُجْزئيَّاً إلى أنشطةِ تَ  القرن الثامن عشر عشر. شهدَ  بطرس  طَو 

ل إدخال الاألبجديَّة السيريليَّة من خ ه األكبر في اللَُغة هو إصالحُ كان إسهامُ ف(، 2801-2980األكبر )

  . 2628إمالئي واسع في عام  إصالحٌ  تمَّ . وقد األبجديَّة الغراديَّة
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(S) 

SAAD: 

دة من القَواِعد التي تكون بَسيطة، ونشطة، النَواة المتول   لإلشارة إلى ُجَملِ اً ااِلْختِصار أحيان يُْستَْخدمُ 

 وإيجابيَّة، وتَْعريفيَّة.

Sabir: Sabir . سابير 

في  رت على الساحل الغربي للبحر األبيض الُمتََوس ط، وكانت تعتمدُ التجارة التي تطَوَّ سابير، لَُغة 

 الغالب على البروفنساليَّة )األوكيتانيَّة( الممَزْوجة بَعناِصر من اإلسبانيَّة والبرتغاليَّة واليونانيَّة.

sandhi: guhertina dangan . hevgirtin .   ُترابُطتَغييٌر ّصوتي . م  

وتّي للنَماِذج النَْحِويّة التي  افي بِناء الُجْملَة والمورفولوجي يُْستَْخدمُ ٌح طَلَ ُمصْ  لإلشارة إلى التَْعديل الصَّ

وتيَّة المنهجيَّة الناتجةتمَّ   .مج كلمتين من النُصوصدَ عن  ت ُمقاَرنتها، والتغييرات الصَّ

هي النَماِذج التي  Sandhiح من َكلِمة سنسكريتيَّة تعني "االنضمام". أَْشكال ُمْصطَلَ أصل ال

 ة(. ُمْختَلَفال sandhiخضعت لتَْعديالت ُمَحّددة في ظروف ُمَحّددة )أي تَْطبيق قَواِعد 

واسعة ة َمْجموعيُْمِكن من خالله وضع  ح عامٌّ ُمْصطَلَ ه يُْمِكن اِْستِخدامه كأنَّ  sandhiز َمْفهوم يتميَّ 

 sandhiيَّة التي سيكون من الصعب ربطها. في اللُغات التي تكون فيها أَْشكال هَْيَكلمن ااِلت جاهات ال

التي تعمل عبر ُحدود الَكلِمات( وبين  sandhiالخاِرجي )قَواِعد  sandhiالتَْمييز بين  اً أحيان ُمَعقَّدة، يتم  

sandhi  َلِمات(.الداِخلي )القَواِعد التي تعمل ضمن الك 

Sanskrit: Sanskrîtî . َسْنسكريتيَّة 

الفيدا )نُصوص طَقسيَّة نشأت قَْبَل  من الهنديَّة القديمة. أقدم صيغة هي لَُغةُ  ة  ُمْختَلَف ألَْشكال   حٌ ُمْصطَلَ 

النَظريَّة مثل سنة قَْبَل الميالد، ولكن ُكتبت الحقاً(، تليها لَُغة كتابات أمثال براهمانس واألعمال  2222

م العظيمة، ماهاباهاراتا ورامايانا، إلى القرنين الثاني واألول قَْبَل تعود لَُغة المالحِ قَواِعد بانيني. 

ح الكالسيكيَّة السنسكريتيَّة للدَّاللة على اللَُغة الُمْستَْخدمة حتى اليوم للَُغة الكهنة ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ الميالد. 

 في الهند. ُعلماءوال

جناس؛ وأفعال لألعداد، وثالث لأل، وثالثة ثمانيَّة حاالت ألسماءفلز بإثَرائها المورفولوجي)تميّ ت

 .SOVَعناِصر الُجْملَة تبعاً للتَْرتيب التالي:  بُ . تُرتَّ (، وغيرهاْزِمنةاألَ  ُمْختَلَفبة ُمْختَلَف

Sapir Edouard : Sapîr Edouar . إدوار سابير 
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ولد في ألمانيا. وفي الخامسة  كان عالماً في اللغة واألدب ومتذوقاً للموسيقى. (2774-2636) 

من عمره حطّ في الواليات المتحدة، و أتمَّ تحصيله العلمي في جامعة كولومبيا بنيويورك. ثم شرع 

انز ة فرسنه سرعان ما تعّرف إلى عالم األنيؤسس شخصيته العلمية كعالم في اللغات الجرمانية، غير أنَّ 

بواس، وأصبح أستاذاً في األنثروبولوجيا واأللسنية معاً في جامعة شيكاغو فجامعة يال. توفي عن عمر 

ة، لكنه كان مشدوداً إلى ُمْختَلَفناهز الخمسين عاماً. كان خبيراً وعالماً بلغات عديدة تعود لسالالت 

  اللغات الهندية األمريكية أكثر من غيرها.

هذا المجال الفرضية التي طرحها سابير و تلميذه بنيامين لي ورف اته في إِْنجازمن أهم 

B.L.Worf (2768-2642 َّالتي عرفت بفرضية "النسبية األلسنية". ترى هذه الفرضية إن ،) 

ة ينظرون إلى العالم ويفكرون ُمْختَلَفالفوارق بين لغات العالم على اختالفها هي ما يجعل أبناء لغات 

 لغة طريقة ورؤية خاصة للعالم. لكل   ة، أي أنَّ ُمْختَلَففيها بطرائق 

Sapir-Whorf hypothesis: grîmana Sapir-Whorf . وورف -فَرضيَّةُ سابير  

األنثروبولوجيا األمريكيَّة إدوارد  ُعلماءفي أكثر أَْشكالها من قِبَل  بين اللَُغة والفكر تشرحُ  الَعالقَةِ  نَظريَّةُ 

اسم باً أيض الفرضيَّةُ  فُ (. تُعرَ 2642-2768( وتلميذه بنيامين لي وورف )2636-2774سابير )

بين لُغات العالم على اِْختاِلفهما هي ما يجعل  الفوارقَ  إنَّ  نَظريَّة الن ْسبِيَّة اللَغِويَّة. ترى هذه الفرضيَّةُ ال

 ورؤيَّةً  طَريقةً  لَُغة   لكل   ة، أي أنَّ ُمْختَلَفينظرون إلى العالم ويفكرون فيها بطرائق  ة  لَفُمْختَ  لُغات   أبِناءَ 

لة بين اللَُغة والثقافة، تعني التناسب بين بنية اللَُغة وبنية عن الرابط والص   الحديثَ  للعالم. إنَّ  خاّصةً 

ة للثلج عند أهل القطب الشمالي. كان سابير تَلَفُمخْ الثقافة بحسب ورف. مثال ذلك التَّْسِميَّات العديدة وال

وتيَّة للَُغة، والعبقريَّة البِْنيَِويَّة للَُغة.  تجدُر اإلشارة إلى أنَّ  يَْستَْخدم في مؤلفاته ِعباَرات مثل: العبقريَّة الصَّ

ألسنيَّة التي تناولت ما  -اِْستِْندت إلى األبحاث ااِلْختباريَّة القائمة على الِدراسات األتنو هذه الفرضيَّةَ 

ة. فحاولت هذه الفرضيَّة تسجيلها، ُمْختَلَف لَغِويّة   ب األلف لَُغة والتي ُصنِقَت في مائة وخمسين عائلة  قارَ يُ 

 انطالقاً من َمباِدئها.

يد نحو اِْفتِراض َعالقَة متزا عرفيَّة بَشكل  اللَُغة في العمليَّات المَ يميل النقاش الُمْستَِمر لَوظيفة 

لَُغة النَّْفسي ِعْلم الضئيل في  تَأثيروورف سوى  -سابير  لم تترك فرضيَّةُ لة بين اللَُغة والفكر. متَبادَ 

بهذا الَمجال  اً دمتجدَّ  اً شهدت اهتمام من القرن العشرين التسعينيَّات فترة المعاصر، على الرغم من أنَّ 

 النَّْفس المعرفيين وغيرهم. ُعلماءمن قِبَل 

satellite: pêvek . التابِع 

إلى تلك الَعناِصر  في القَواِعد الَوظيفيَّة لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى ُمَرافقَة(.  satelles)التينية  

عنها  رعبَّ ضافيَّة للحالَة النوويَّة المُ اإلَخصائِص ال دُ تحد  و كاِمل.  إلى تَْقدير   النََوويَّةَ  التقديراتِ  لُ حو  التي ت

 في  ُجْملَة، مثل الطَريقة والزمان والموقِع.
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satellite phoneme: dengê pêvikê . وُت التابِع أو الُمرافِق  الصَّ

وتيَّة التي ال تَشك   حٌ ُمْصطَلَ   النَواة َمْقطَعاً ُمَعيّناً. لُ للَمقاِطع الصَّ

saturation: têrbûn . prrbûnewe .   عالتََشب    

ة التقييم أو الَوظيفة مع الَوسيطات الخاّصة بها. الجمع بين دالّ  حُ ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ في الَمنُْطق والدَّالالت، 

 إذا ُمليء جميع فتحاتها بالحجج. ُمشبعٌ  المْسنَدَ  ويقال إنَّ 

Saussurean/Saussurian: Saussurean/Saussurian . السوُسريَّة 

دّرَس في معهد الدروس العليا في باريس.  .( 2623–2718خاّصيَّة أو َمباِدئ فرديناند دي سوسور )

(. دّرس 2623( مارس التَْعليم في جامعتها إلى أن توفي)2762ثم عاد إلى جنيف بعد عشر سنوات)

حتى  2629ة من عام مادة الِدراسات اللَغِويَّة الُمقاَرنة. قّدم ِسْلِسلَة محاضرات في األلسنيَّة العامّ 

قام بجمعها بعد وفاته تالمذته  ة"."دروس في األلسنيَّة العامَّ . هذه المحاضرات كّونت كتاب 2622

 ".Sechehaye"، و"سشهاي Bally"بالي 

SC : SC 

 ي. هَْيَكلإلى التغيير ال في القَواِعد النَْحِويّة لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ  اِْختِصارٌ 

scalar expressions: şîrovekirina hejmariyê (plewpaye) .  الَعدديَّةالتَْعبيراُت    

دَّاللة والبراغماتيَّة، هي التَْعبيراُت التي تنطوي على مقاييس في تَْفسيرها. وهي الكميَّات ِعْلم الفي 

، ونصف(، قَليلالكميَّات الُمَحّددة )على َسبيِل الِمثاِل  تَْحديدالَمنُْطقيَّة )على َسبيِل الِمثاِل كّل، بَْعض(، و

، فقط، أكثر اً ْقريب(، والظروف العدديَّة )تَ اً ، وغالباً )على َسبيِل الِمثاِل دائم يَّةوقياس التَْعبيرات الَزَمن

شيء  القوة )على َسبيِل الِمثاِل "كل   َحيثُ رها من ثيرة للجدل، إذ تمَّ تصوّ هذه المقاييس مُ  طبيعةَ  إنَّ  .من(

إيجابي،  في نِطاق ااِلت جاه الذي يكون في اِت جاه   اً ه )يكاد يكون أكثر نشاطأقوى من البَْعض"( وااِلت جا

 على النقيض من ااِلت جاه السلبي وأقّل منه(.

scalar particle: perçeyên hejmarîyê . الُجسيماُت الَعدديَّة 

(.  only, also, already, stillمن الُجسيمات في اللَُغة اإلنجليزيَّة، تشمُل َكلِمات مثل ) فَْرعيَّةٌ  فِئةٌ 

 focusbackgroundingتكون ضمنيَّة إما من بنية  بَديلة   إلى درجات   العدديَّةُ  سيماتُ الجُ  تُشيرُ 

ياق. وهكذا في )الَموضوع ُمقابِل ا خلفيَّات  تستبعداُ إذ فقط أتى (،  وسف)ي مثل ُجْملَةلتعليق( أو الس 

ياق. يُْمِكن لهذه الُجسيمات أن  قياسيَّة،  في كثير من األحيان إلى درجات   تُشيرُ أخرى معروفة من الس 

 البياناتُ  د  ه مرتفع عن الِمْقياس المعني. تعأنَّ ب وسفقادم، والذي يركز على ي وسفي: محمَّد مثل 

لال  ة بواسطة الُجسيمات الَعدديَّة اِْفتِراضات ُمسبقة أو حاالت ضمنيَّة اعتياديَّة.ُمَعدَّ



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
550 
 

scale-and-category grammar: rêzimana aste û pîvanê(wteza) . فِئةقَواِعُد الُسلّم وال  

في أوائل الستينيَّات،  M. A. K. Halliday هاليدي ابتكرها عالُم اللَغِويَّات البريطاني نَظريَّةٌ لَغِويّةٌ 

ة. ُمْختَلَفمقاييس والفِئات تعمل على مستويات ُمتقاطعة من ال ةٌ َمْجموعها نظر إلى بنية اللَُغة بأنَّ  الذي

فُ ات من التنظيم. في الُمْستوى الجوهري، هناك عّدة مستوي الماديَّة للَكالم أو الِكتابَة في  البياناتُ  تُعرَّ

وتيَّة أو البيانيَّة. ُمْصطَلَ ال  lexisعلى ُمْستوى الَشكل النَْحِوّي و لَغِويّة   المادة إلى تباينات   تُنَظَّمُ حات الصَّ

بين  ات" يربطُ ه "ُمْستوى ما بين المستويأنَّ بْصوات ِعْلم األَ ر إلى وهما التَْقسيمان الرئيسيان. يُنظَ 

ياق هو "ُمْستوى بيني" آخر، يربطُ  مع الوضع خاِرج نِطاق  ُمْستوى الَشكل ُمْستوى المادة والَشكل. الس 

الوحدات والهياكل  -ل إنشاء أربع "فِئات" نَظريَّة اللَغِوّي في هذا المنظور من خال التَْحليلُ  يستمر  اللَُغة. 

 وربطها بـ "مقاييس" الُرْتبة واالندفاع والحساسيَّة. -والطبقات واألْنظمة 

ق بقيم ما يتعلَ بْصوات، ِعْلم األَ ن الَمْوجود في لِمْقياس" وبيللط بين هذا ااِلْستِخدام ")يجب عدم الخ

 ِمْنهجي للتَْحليل. من هذا النهج إلى أُنموَذج   أَْجزاءٌ ب  اُستبِدلَتفي أواخر الستينيَّات،  .(القوة

scansion: dirêjkirin .   عالتوس  

ْصوات غير الَخطيَّة لتَْحليِل َخصائِص إيقاع ِعْلم األَ تَْطبيُق بَْعض الطُُرق في )التينيّة بمعنى "تسلق"(. 

 الَكلِمة.

دة أقدام مترية وتجميع ن ترتيب المقاطع المشدّ يتضمَّ  .تحليل األنماط المتريةفي الشعر هو 

 .مقطع حسب مخطط القافية وعدد الخطوط لكل  بتصنيف المقطع  يتم  لعدد األقدام.  اً الخطوط وفق

schema: plane . gelale . ِمْخطاط    

ُمَعيّنة، على َسبيِل الِمثاِل، الذهاب إلى  ثقافِية   اِْجتِماعيَّة   ياقات  في س حول تََسْلُسل األحداثِ  ةٌ عامَّ  َمْعِرفةٌ 

لفهم اللَُغة البشريَّة  اً ة أساسهَْيَكلالم اليوميَّةُ  مطعم، وشراء تذكرة، واِْستِعاَرة كتاب. تَشكَّلَت هذه الَمْعِرفةُ 

هُ ضة. وبهذه الطَريقة، كتملة أو الغامِ ات غير المُ َمْعلُومال ها تبس طُ تَْفسيرَ ألن   فقاً ُمعالَجة القصص وَ  تُوجَّ

 .تهَمنُْطقيضمن األحداث المسموح بها  سرد القصص عادةً، أي تََسْلُسل للَمْعِرفة التَقليديَّة حول كيفيَّة

نُ  ويُْمِكن استدعائها بسرعة في  الُمَخطَّط في الذاكرة الطويلة المدى للُمْستَْخدم، اتُ َمْعلُوم تَُخزَّ

 ات. َمْعلُومياق ُمعالَجة الس

َعْقلِيّة  ، من أجل بنية  قِراءةال ِدراسةلَُغة النَّْفسي، والسيما في ِعْلم الح في ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ 

الخلفيَّة لتكوين  الَمْعِرفةَ  لشرح كيف يَْستَْخدم الناسُ  الُمَخطَّط فيه رت نَظريَّةُ تطوَّ . الَمْعِرفة تُنَظَُّم فيها

اُء بإنشاء نَماِذج َعْقلِيّة )الَمْنطُوق أو الَمْكتوب(. يقوم القرّ ّص توقعاتهم حول ما سيحتويه النَّ 

(schemata َّالتي يَْستَْخدمونها لفهِم الن ).ّص 
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schema-based text comprehension:  

  têgihiştina nivîstoka plana-bingehîn. استيعاُب النَّص  القائم على الِمْخطاط 

هِم النُصوص )بعد العمل الذي قام به عالم النَّْفس اإلنجليزي عي لفَ طُُرق الذكاء ااِلْصِطنا انتهاجُ 

F.C.Bartlett َّما يسبق  في المقام األول على إسقاط كل   تعتمدُ  هم النُصوصِ عمليَّات فَ  (، يَْفتِرض أن

النَّّص هو في األساس  بِناءَ  . هذا يعني أنَّ ات النَّصّ لُمْحتَوي ُمَخطَّطات   الَمْعِرفة الَمْوجودة على َشكلِ 

 إعادة اإلعمار. َعمليَّة

Schlegel .F.V : . شليغل 

ن" في مقالة عن لغة الهنود وفلسفتهم. ح "النحو المقارَ ُمْصطَلَ من استعمل  يعّد أولُ  ،(2880-2706)

بنيتها الصوتية والنحوية واإلعرابية  َحيثُ ة حول العالقة بين اللغات من قّدم جملة من األفكار الهامَّ 

ر فيها شكل )جذر( الكلمات تين رئيستين: لغات إعرابية يتغيّ َمْجموعوالصرفية. قّسم شليغل اللغات إلى 

ة َمْجموعوروبية. والأ -اللغات الهندو ة بغيرها من الكلمات، منها جلّ فيها بحسب عالقاتها النحويّ 

ة ة والدالليّ لغات أحادية المقطع. إذ يعبّر عن العالقات التركيبيّ األخرى هي لغات غير إعرابية، وهي 

ة بين الكلمات بواسطة الحروف واألدوات )أي إضافات خارجة عن الجذر(، منها اللغات الصينيّ 

 ة.ة ضمن اللغات غير اإلعرابيّ ة والعبريّ أدرج شليغل اللغتين العربيّ . وقد ةوالماليزيّ 

Schleicher : Şlîşer . شليشر 

ر . تأثّ لغويّ  م  ل بعدها إلى عالِ أمضى بداية حياته القصيرة عالماً في النبات، ثم تحوَّ  ،(2702-2798)

ة في القرن التاسع عشر. ُعرف بطريقته الدقيقة ة والمكتسبات العلميّ م باألفكار الفلسفيّ هذا العالِ 

من ُعثر لديه علماً صوتياً حقيقياً يتناول بحث تقطيع العبارة والكلمة واختالف  الصارمة، وهو أولُ 

ها قت على طريقة القرن الثامن عشر، ألنَّ س  قّدم منظومة كبرى نُ  نطق األصوات بدون اعتماد الحروف.

ى تقديم ات الشاملة الحديثة الكبرى التي تهدف إلة. يمكن عّدها أولى النظريّ قامت على تخمينات فلسفيّ 

لة التي ات اللغويّ َمْعلُومة للنظرة كليّ  كانت هذه المحاولة سابقة فالقرن التاسع عشر،  في إليها تمَّ التوص 

 ألوانها.

school grammar: rêzimana dibistanê (fêrge) . قَواِعُد الَمْدَرَسة 

مرة في أوروبا في القرن الثامن عشر، اِْستِْناداً إلى الَمنُْطق األرسطي  رت أولَ طوَّ نَْوٌع من القَواِعد تَ 

ة في تعل م هذه اللُغات وتَْفسير النُصوص الكالسيكيَّة. دُمساعلل ونانيَّة القديمة والالتينيَّة،والقَواِعد الي

ُجْملَة يِل الِمثاِل. نَْوع الة في: )أ( تَْصنيف البيانات إلى فِئات رسميَّة، على َسبل َخصائِصها العامّ وتتمثّ 

هذه الفِئات مأخوذة من اليونانيَّة والالتينيَّة، فعادةً ما ال يُْمِكن نقلها ُمباِشرةً  ألنَّ  اً وُجْزء من الَكالم )نظر

من  قَليلأخرى(؛ )ب( التَْصنيُف القائُم على معايير َمنُْطقيَّة ودَّالليَّة ونَْحِويّة، مع إيالء ال إلى لُغات  



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
552 
 

تأَث ر" " و "مُ َصحيحبأحكام من مثل "صواب" و "غير  االهتمام للجوانب الَوظيفيَّة لالتصال؛ )ج( تهتم  

على الرغم من  ج"؛ )د( يعتمد على النُصوص الَمْكتوبة بََدالً من اللَُغة الَمْنطُوقة كَموضوع ...و"ُمحرِ 

إلى بيانات  المناهج اللَغِويَّة الحديثة تستندُ  عَ جمي في أنَّ  ليس هناك شكٌّ إال أنَّه هذه القيود المنهجيَّة، 

 مته هذه القَواِعد.ونتائج قَواِعد الَمْدَرَسة أو هي محاوالت تنظيم ما قدَّ 

schwa /shwa: dengê veşartî . َصوٌت َمْخفي . َحركةٌ اِْختاِلسيَّة 

اللِسان في وضعيَّة الراحة )الُمحايد(، على ك غير ُمْستَقِر ينتج  من في اللَُغة اإلنجليزيَّة هو حرف ُمتََحر  

 [ مؤدَّب. pəlaytَسبيِل الِمثاِل. ]

scope: çarçove . bestên . نِطاق 

 دَّاللة والبراغماتيَّة. ِعْلم الالُجْملَة، و أيضاً في بِناءِ  يُْستَْخدمُ ق، ْنطِ ٌح نشأ في المَ ُمْصطَلَ 

لون ح "النِطاق" إلى النِطاق الذي يحكمه المُ ُمْصطَلَ  يُشيرُ سمي بالُمقاَرنة مع الَمنُْطق الرَ  شغَّ

لَُغة إلى مدى اإلشارة الدَّالليَّة للنفي، ِعْلم ال"النِطاق" في  حُ ُمْصطَلَ  يُشيرُ (. )الوصل الَمنُْطقي، الكميّ 

الكميَّات أو ن الذي يَُعدَّل بواسطة قابل "نِطاق" الَمنُْطق الُمَكوّ سيمات. يُ والكميَّات اللَغِويَّة، والجُ 

. ن لم يتطابق مع نِطاق ذلك الَشكلر بَمْعنى َشكل ُمَعيّن، وإتأَث  إلى امتداد اللَُغة المُ  يُشيرُ . كما الُجسيمات

النفي عادة من الَكلِمة السلبيَّة حتى نِهايَة البند؛ وهذا ما يسمح بالتالي بمثل هذه التباينات  نِطاقُ  مثالً يمتد  

 الدَّالليَّة .

scrambling: tevlîhevkirin . تَْخليط 

الت التي تول د بنى سطحيَّة بأوامر َكلِمات مُ  J.R.Ross روس صاغه حٌ ُمْصطَلَ  تفاوتة من لوصف التََّحو 

 إلى الَعالقَات بين األَْجزاء الُمتقط عة من الُجْملَة.اً التخليطُ أيض يُشيرُ أساسيَّة.  بنية

ة  تَْمييز بين "التَّخليط القصير المسافة" )ضمن بند( وبين "التَّخليط لمسافات طويلة" األقلّ  ثَمَّ

 ُشيوعاً )عبر ُحدود البند(.

script: nivîstok .  .ِكتابةال  النَّصّ  

 رئيسية: )أ( األحرف المستخدمة في نظام الكتابة )مثل هناك خمسة معان  . مكتوب"(")التينية بمعنى  

 أو فيلم أو بثّ مسرحية  المخطوطة. )د( نص   ؛ )ج( نص  الكتابة المسمارية(؛ )ب( الكتابة اليدوية

 .؛ )هـ( كتابة سيناريو مسرحية أو فيلمتلفزيوني أو إذاعي

S-deletion: S'-jêkirin . الَحْذف-س  



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
553 
 

ْبط التحك مي)في مراحلها المُ  في نَظريَّةِ  َعمليَّةٌ   Sقدة التي تسيطر على عُ ′ Sبك رة(، تقوم بَحْذف عقدة الرَّ

ل. وبَحْذف هذه العُ  في بند   ل، بإضعاف الُحدود بين فعل المَ  قدة، يتم  ُمكم  يُْمِكن  َحيثُ صفوفة والبَند الُمكم 

 ْوِضعَ مَ  َصحيح على الَموضوع التَّكميلي، أو يحكم بَشكل   اِْستِث نائيَّةً  لفعل المصفوفة أن يضع عالمةً 

ل .  الَموضوع الُمكم 

second language acquisition: bidestxistina zimanê duyem .  ةيَ الثاناِْكتِساُب اللَُغِة  

)غير أساسي( للَُغة  أجنبيَّة )أولى(؛ )ب( اِْكتِسابُ  لَُغة   ة: )أ( اِْكتِسابُ ُمْختَلَفالُمْستَْخدم بمعان   حُ ُمْصطَلَ ال

تِساب )غير أساسي( للَُغة ق، اِكْ يتجاريَّة؛ )ج( بَمْعنى أض تُْستَْخدم فيها تلك اللَُغة كلَُغة   أجنبيَّة في بيئة  

 ة قَْبَل اِْكتِساب اللَُغة األولى.ثاني

ة لتَْعديل السلوك. يتم  وفقاً للقَوانين العامَّ أنّه ة اِْكتِساب اللَُغة الثانيفي  النَّظَريَّات السلوكيَّةِ  في شرحِ 

ْرف  nativism) النِطاقيَّةُ  النَّظَريَّاتُ  تميلُ   اللَغِويَّةِ  نحو التعلّم. في النَظريَّةِ  لَغِوّي خاصٍّ  ( إلى تبنّي تصَّ

 ة، يمتلكُ القَواِعد العامَّ  لفرضيَّةِ  اً القَواِعد العاّمة. ووفقت)القَواِعد التنمويَّة( إلى َمْفهوم رالتَّْوليديَّة تطوَّ 

ناسبة لبيانات ِرفة" فطريَّة عن كيفيَّة عمل اللَُغة ويحتاج إلى تعيين "الَمْعلمات" المُ لَُغة "َمعْ ِعْلم التمُ 

ُمباِشر على المظاِهر الواضحة،  بَشكل   األبحاثُ  زتُ ة في بيئة ُمَعيّنة(. ركَّ إلدخال )بَمْعنى اللَُغة الثانيا

والتَْحليل المعرفي، واألهميَّة التواصليَّة للَخصائِص اللَغِويَّة التي يُْمِكن تعلمها، باإلضافة إلى اآلثار 

 ر(.التخزين والتذك  والتَْحليل، واللَغِويَّة نفسها )اإلدراك،  َعمليَّةالنَّْفسيَّة لل

second signaling system: pergala sembola duyem .  ِظاُم اإلشارات الثانين  

ل الحيواني باعتباره من التواصُ  على النقيضِ  ،للَُغة البشريَّةعلى ا I.P.Pavlov أطلقه بافلوف حٌ ُمْصطَلَ 

اإلشارات الثاني في تكوين َمفاهيم عن طَريق تَْعميم  ظامِ زة لنِ الُمِميَّ  الَوظيفةُ  لُ ظام إشارات". تتمثَّ "أول نِ 

 االنطباعات الحسيَّة الُمباِشرة .

secondary articulation: bilêvkirina dûwemdor . التَّلَْفظُ الثَّانِوي 

ياَغة َصوت الَكالم، إذ يتجاوز تياُر ال الثَّانِوي يَْحُدث في أثناءِ  النُْطقَ  اتجاه يرى أنَّ  ثَمَّة عائقاً  هَواءص 

 من التضيق. ْطقي التي تنطوي على َدَرَجة أقلّ ْعبير النُ التَّ  إلى نقطةِ  يُشيرُ ثان في غرفة الَرنين. ف

secondary aperture: vebûna dûwemdor . الفُْتَحةُ الثَّانِويَّة 

ل مع ْصوات، للتعامُ ِعْلم األَ ِميزات األْصوت التي أنشأها تشومسكي وهالي في نظريتهما في  أَْنواعِ  أحدُ 

 ااِلْختاِلفات في َمْصَدر النُْطق )مالمح التَْجويف(. يحتوي على ميزات الُغنَّة.

secondary response : bersiva dûwemdor . helwêst wergirtin . اِْستِجابةٌ ثَّانِويَّة    

 بها الناس عن لغتهم. ثُ إلى األلفاظ التي يتحدَّ  لَُغة ليونارد بلومفيلد لإلشارةِ ِعْلم الٌح أَدخله في ُمْصطَلَ 
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الن ظام الُمنَظَّم بَشكل فضفاض.  يشمُل كذلكالَكلِمات اللَغِويَّة فحسب، بل  حُ ُمْصطَلَ ال ال يشملُ 

عن ااِلْستِجابة "األوليَّة" )اِْستِخدام اللَُغة على هذا النحو( وااِلْستِجابة الثالثة )تقييم الردود  يختلفُ 

 نِويَّة(.الثَّا

secret language: zimanê veşartî . لَُغةٌ ِسريَّة 

ظاُم اللَُغِة الُمْصطَنع للحفاظ على سريَّة االتصال )على َسبيِل الِمثاِل في َحركات المقاومة السياسيَّة(، نِ 

ثين باللَُغةِ  ة  َمْجموع لفصلِ  ن داِخل هذه التضامُ ، أو للتَْعبير عن السريَّة عن الُمْجتََمع ككلّ  من الُمتََحد 

 ة. َمْجموعال

segment: perçeyek . قِْطعة 

وتيَّات واللَغِويَّات لإلشارة ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى قطعة ُمزالَة(.  segmentum)التينية   صَّ

 حاوالت لعزلِ تُجرى مُ  ،ها في تيار الَكالم. في أثناء التَْحليل اللَغِويّ تَْحديدإلى أي َوْحَدة ُمنفَِصلة يُْمِكن 

 ات، أو النتوءات، أو الَمقاِطع، من اللَُغة أو الَكالم الُمْستَِمر.تيَّ صغيرة، مثل الصو دات لَغِويّة  حْ وَ 

نقاط التغيير  تَْحديديَْحُدث التَْقسيم باِْستِخدام معايير جسديَّة أو سمعيَّة: في الحالَة األولى، يُْمِكن 

وتيَّة أو الَمْفَصليَّ  عيَّة أو الكميَّة، ة، التََّغي رات الَملموسة في النَوْ لألَْجزاء؛ وفي الحالَة الثاني ة كُحدودالصَّ

وتيَّة، فهي أساسُ  داتِ حْ وَ  تَأثيرظهر غالباً ما تُ   التَْقسيم.  اللَُغة الصَّ

وتيَّات، فِعْلم الفي  خاصٍّ  ح بَشكل  ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ  إلى أْصَغر َوْحَدة ُمنفَِصلة َمحسوسة  يُشيرُ صَّ

الِميزة التي تبدأ أو تنتهي ضمن إحدى مراحل التَْعبير عن َمْقطَع بِميزة فوقطعي  تُسمَّىويت. باِْسم الصُ 

subsegmental . 

ر هذا "الُجْزءُ  وتّي ْصوات التَّْوليدي، فتمَّ اِْستِخدامه لَوْحَدة َعْقلِيّة للتنظيم ِعْلم األَ " في تطوَّ  -الصَّ

بطَريقة َخطيَّة بَسيطة. في هذا األُنموَذج، ال  ترتبط ببعضهادات الدنيا التي ال حْ وَ  من ِسْلِسلَةِ  وهي واحدةٌ 

أ الواقِع المادي.   يُجزَّ

أعلى، مثل الَمقاِطع أو الَكلِمات، كما هي  لَغِويّة   دات  حْ وَ  ح أيضاً في تَْحليلِ ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ 

ة التي تمَّ التَّْسِمي طَبَقَة من نفسِ  الَمْقطَع إلى كل   يُشيرُ في التَْحليالت البِْنيَِويَّة للنحو. في بِناء الُجْملَة، الحال 

 تشومسكي.  هَْيَكلإنشاؤها في 

segmental feature: taybetmendiya perçeyekî . ِميزةٌ قِْطعيَّة 

وتيَّة وتَْقسيمها إلى  أَْجزاء   الَخصائِصِ  استخالصُ في البِْنيَِويَّة األمريكيَّة، يُْمِكن   أخرى، بَشكل   الصَّ

 الَكالمَ  بحتة، ألنَّ  القابليَّة للتَْجِزئة هي نَظريَّةٌ إنَّ ياق الَكالم. لَة َخطيَّة من األَْصوات في سِ فردي من ِسْلسِ 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
555 
 

ال يُْمِكن عزل الَعناِصر الفرديَّة في التَْعبير  َحيثُ طبيعي، ب انقطاع   إال كاِْستِْمرار للَصوت بدونِ  قُ ال يتحقَّ 

وتيَّات )  (.cooverationأو الصَّ

" segmental"قطعي  الفونيَم نَْوعان: ال بدَّ من اإلشارة إلى أنَّ 

واِمت والصوائت، أما النَْوع الثاني فيشمل  النَْوعُ  يشملُ "، saprasegmentalو"فَوقِطعي األول الصَّ

 ل.النبرات واألنغام والفواصِ 

segmentation: parçekirin . التَْقطيع 

وأْصَغر العَ  التَْصنيفيَّة لعزلِ  للبنيةِ  ابتدائيَّةٌ  تَْحليليَّةٌ  َعمليَّة ات أو المورفيمات أو تيناِصر اللَغِويَّة، مثل الصَّ

آخر ُمماثِل من نفس  عزول بُعْنُصر  اِْستِْبدال الُعْنُصر المَ  التَْجِزئة هو قابليَّةُ  رها. ِمْعيارُ الَمقاِطع، وغي

 . gap ،lap ،map ،nap ،rap ،sap ،tap، على َسبيِل الِمثاِل. فِئةال

segmentator: kîte . الَمْقطَع 

وتيَّات التي تعيُد تسجيلَ  أجهزةفي  يُْستَْخدمُ ِجهاٌز  ة، مما ُمْختَلَفعلى فترات َزَمنيَّة صغيرة  الَكالمِ  الصَّ

 أكثر تفصيالً لألَْجزاء الُمْنتِجة. ِدراسةيسمُح ب

selectional feature: taybetmendiya hilbijartinî . ِميزةٌ اِْنتِقائيَّة 

لة( ةِ الُمْستَقِلّ  النَْحِويّةِ  من الس ماتِ  فِئة ياق )أي الَخصائِص الُمتأص  (، 2691لألَْسماء )تشومسكي  عن الس 

ُد قيودَ McCawley 2697لة )أو الس مات الدَّالليَّة لِعباَرات األَْسماء الكامِ  بين  تَْحديدال ( التي تحد 

ياقيَّة لألفعال. في هذا التَْحليل، يُْمِكن كمؤشرات س االنتقائيَّةُ  صاغ هذه الميزاتُ األَْسماء واألفعال. تُ 

 في َموضوع ]اإلنسان[ وِعباَرة الجر. الِمْعياريَّة(،الذي ينحصرُ  قِراءةالَمكانين )في ال اِْستِخدام الفِْعل ذي

selectional feature/ restriction/ rule:  

  taybetmendiya hilbijartinî/ tengkirinî/ rêze  . ِميزةُ ااِلْنتِقاء/ تَْقييد/ القاِعدة 

ياقيَّة، أي ِميزة نَْحِويّة تحد   لنَْوع  ٌح في القَواِعد النَْحِويّة ُمْصطَلَ  قة بَمكان تعل  المُ  الشروطَ  دُ من الس مات الس 

ُد الميزاُت ااِلْختياريَّة القيوَد المفروضة على ال ات المسموح بها من الَعناِصر َمْجموعبنية ُمْعَجميَّة. تحد 

لة في لة ذات الصِ نَْحِوّي ُمَعيّن. تَُحدَُّد هذه القيود باإلشارة إلى الس مات المتأص   ياق  الُمْعَجميَّة ضمن س

 يَّة(. هَْيَكلمنه )داِخل نفس الَوْحَدة ال أو قريب   جاور  مُ  ُمَركَّب   رمز  

selection restriction: tengkirina hilbijartinê . تَْقييُد ااِلْختيار 

والَعناِصر الُمْعَجميَّة التي   ال بد أن تتوافقَ  الدَّالليَّةُ  النَْحِويّةُ  ، القيودُ Chomskyـ في األُنموَذج النَْحِوّي ل

 (. تمنع اِْشتِقاق ُجَمل مثل )يعتقد الحجرُ 
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في تجليَّات األداء يظل  ُمرتهناً باالنسجام بين  النُظمُ  تَْشكيلَ  ،في جدل النُظم والبنية والدَّاللة

قَواِعده األفقيَّة والنَسقيَّة من ِجهَة، وَخصائِص البنية والدَّاللة معاً من ِجهَة أخرى. نُوقِش كثيراً مسألة ما 

ااِلْختيار  قيودِ  خرقُ  ذات طبيعة دَّالليَّة. غالباً ما يكونُ  مااِلْختيار ذات طبيعة نَْحِويّة أ إذا كانت قيودُ 

 الشعري للَُغة. وااِلْستِخدامِ  في اللَُغةِ  اإلبداعِ  أساسَ 

selective listening: guhdariya bijartî . ااِلْستِماُع ااِلْنتِقائي 

لَُغة النَّْفسي لإلشارة إلى ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ نَّْفس، ِعْلم المن فكرة االهتمام االنتقائي في  ٌح ُمْشتَقٌ ُمْصطَلَ 

الَكالم وتجاهل اآلخرين.  جوانب ُمَعيّنة من إشارةِ  اِْختيارَ  التي يستطيع من خاللها األشخاصُ  َعمليَّةال

انتقائي ُمحاَدثة من ِعدَّة  بَشكل   ز الُمَشكلة، كيف يُْمِكن للَشْخص أن يحضرَ يّ حفالت الكوكتيل تم ظاِهرةُ 

 ُمحادثات تجري في وقت واحد.

self-embedding: xwesere- girêdanê . ذاتي  التَّْضمين 

الفِئات داِخل  ن إلى بَْعضِ البِناء الذي ينتمي فيه الُمَكوّ في القَواِعد النَْحِويّة لإلشارة إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ضمين الَمْرَكزي.باِْسم التَّ  اً ف أيض؛ يُعرَ فِئةال ن أكبر من نفسِ ُمَكوّ 

self-embedded construction: avakirina girêdana xweser . البِناُء  الذاتي التَْضمين 

تكون  َحيثُ ب S2في  S1ت جَ درِ إذا أُ  اً ن بِناًء ذاتيَّ تَشكال S2و  S1بِناُء ُجْملَة قَواِعد البِناء. ُجَملتان 

 النَْوع في الِعباَرات. من نفسِ  S2و  S1من  ، و يكون كلٌّ S1على يمين و يسار S2َعناِصر 

ة بشأن اآلليَّات النَّْفسيَّة التي يجب اِْفتِراضها لشرح السلوك واسع اتهذه المشاكل مناقش أثارت

ل اإلنشاءات ذات الفروع اليمنى مثمن ُجْملَة، العمليَّات البَديلة لتَْشكيل  اللَغِوّي، مع اإلشارة إلى

 اليسرى.و

semanteme : nîşan . إشارة 

يَّة. هَْيَكل، له العديد من ااِلْستِخدامات في الدَّالالت ال A.Noreenٌح اقترحه ُمْصطَلَ (. sema)إغريقية   

 بَمْعنى "الَوْحَدة الدَّالليَّة األساسيَّة" من الُمْعَجم. lexemeوهو ُمراِدٌف لـ 

semantic antinomy: dijiya watayî . التَّضاُد الدَّاللي 

إلى  تُشيرُ  باليونانيَّة تعني الضد(. هي َكلِماتٌ   antíبمعنى تنازع القانون(. ) antinomía)إغريقية  

 كبيرة: صغيرة، طويلة: قصيرة، تضادة التالية:غير ُمتوافقة بطبيعتها، مثل األزواج المُ  ث نائيَّة   َعالقَة  

 حار: بارد،  يسبق: يتبع. 

semantic change: guhertina wateyî .  الدَّالليالتَغييُر  
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اللَغِويَّة والواقِع  الدَّاللي إلى التََّغي رات في الَعالقَة بين اإلشاراتِ  التََّغي رُ  يُشيرُ من المنظور التَاِريخي، 

 خاِرج نِطاق اللَُغة والتََّغي رات في الَعالقَات بين العالمات )ااِلْرتِباط الدَّاللي(.

الدَّاللة عند القدماء، كالِكنايَة والَمجاز  ت الَمنُْطقيَّة في أَْنواعِ اللَغِويّون التَاِريخيون التَْقسيما رفضَ 

الت الَمْعنى أو ت َغي رِ ْشكال ما هي إال أَْنواع من تهذه األَ  وااِلْستِعاَرة والتشبيه وغيرها، ورأوا أنَّ  َحو 

"اِْرتِقاء" أو  دة )من تسام  ُمتََعد  يص ونقل(، وباِت جاهات عة )من تَْعميم وتخصنوّ مت دَّالليَّة، تحدث بأَْشكال  

ر اللَغِوّي، وذلك عبر المُ  سارات ُمَعيّنة من التََسْلُسلِ فق مَ اِْنِحطاط "انخفاض"(، وَ  تََدُرج في التَّطَو 

 تعاقبة. مراحل العصور المُ 

ْرتِقاء الدَّاللي فمن أَْشكال التََّغي ر الدَّاللي، هناك التخصيص، والتَْعميم، وااِلْنتِقال. إلى جانب االِ 

 وااِلْنِحطاط الدَّاللي.

. من أمثلة التخصيص أو التَْضييق: من خالل تَْضييق َمجاله، أو حّل الُجْزء َمكان الكلّ 

ةالتخصيص  طلق ُمْفَردات كانت ُمتضادة، ثّم اختّصت بَمْعنى واحد. من مثل: "الحفل" الذي كان يُ  ثَمَّ

 بااِلْجتِماع في الفرح، على َعْكس "المأتم" الذي اختصَّ  اختصَّ  على ااِلْجتِماع في الفرح والحزن، ثم

 على ااِلْجتِماع في الفرح والحزن.  بالدَّاللة على ااِلْجتِماع في الحزن، بعد أن كان يدل  

أو التَْوسيع: على َعْكس التخصيص، يعنى بتَْوسيع الَمْعنى، نحو: )البيت( الذي كان يطلق  التَْعميمُ 

دِ  كبير   بيت   ق على كل  طلَ للدَّاللة على المسكن المصنَْوع من الشعر، ثّم أصبح يُ   المساِكن. ُمتََعد 

ت والِكنايَة والتشبيه خيالالقائمة على التَّ  الَمجازاتِ  على أَْنواعِ  أو التَْحويل: يعتمدُ  النقلُ 

في  بدائيَّة، تتخذُ  حربيَّة   على آلة   وااِلْستِعاَرة. فمن التََّغي ر الدَّاللي: َكلِمة )الدبابة( قديماً كانت تدل  

 حة.صفَّ عات المُ در  طلق حديثاً على المُ الحصار  لضرب الحصن، ثم أصبحت تُ 

 دَّاللياً هي الَكلِماتُ  إلى أن تنحطَّ  التي تميلُ  الَكلِماتِ  أكثرَ  "االنخفاض": لوحظ أنَّ  الدَّاللةِ  اِْنِحطاطُ 

َكلِمة اِْنِحطاط الَمْعنى،  أمثلة من مشاعر الخوف والخجل. فمن التي تدور حول الِجْنس، وما يثيرُ 

 فِ تطر  ق في العصر الحديث على المُ طلَ ك باألصول، أصبحت تُ تمس  ق على المُ طلَ كانت تُ التي )أصولي( 

 الديني أو اإلرهابي.

تسامي الدَّاللة "ااِلْرتِقاء": َعْكس ااِلْنِحطاط الدَّاللي، من أمثلة التسامي الدَّاللي َكلِمة "الرفهة" 

فهة" تعني ورد اإلبل عند الماء، ثم أصبحت ق قديماً على دقاق التبن، ثم أصبحت "الرَ طلَ التي كانت تُ 

 على النعيم.  "الرفاهيَّة" تدل  

ل نحو المعاني الُمتضادة. من أمثلته، إالتَّحَ  وذلك من باب ، طالق َكلِمة "البصير" على األعمىو 

 ب.التأدّ 

semantic differential: cudahiya wateyî . ااِلْختاِلفاُت الدَّالليَّة 
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ين على الُمْفَردات اللَغِويَّة، وبالتالي ُمتََكل مالكتشاف ردود الفِْعل العاطفيَّة لل النَّْفسِ  ُعلماءابتكرها  تقنيَّةٌ 

 تنظيم َمفاهيم اللَُغة.  َحيثُ توحي باألبعاد العاطفيَّة الرئيسيَّة من 

نات الُمَكوّ  ( حاول من خاللها أن يقيسَ 2618وآخرون، في عام ) Osgoodرها طوَّ  َعمليَّة

 من خالل تقديم الَموضوعات مع قائمة من أزواج   تبارُ دار هذا ااِلخْ الدَّالليَّة )العاطفيَّة( للتعابير اللَغِويَّة. يُ 

لة القياسيَّة )على َسبيِل الِمثاِل جيد غير ُمتناِسقة من الص    بُ حزين(. يُطلَ  -سيئ، سعيد  -فات ذات الص 

 فَة "اِْرتِباطي". ُمَعيّنة ووضعها على ِمْقياس صِ  من األشخاص التَْمييز بين َمْعنى َكلِمة

semantic feature: taybetmendiya wateyî . ِميزةٌ َدالليَّة 

عد  ْصوات والتي تُ ِعْلم األَ زة لالُمِميَّ  من البنى النَظريَّة لتشابه الس ماتِ  فِئةرت طَوّ البِْنيَِويَّة، تَ  في الدَّالالتِ 

ن تَْحليل على َسبيِل الِمثاِل، يُْمكِ  .الدَّالليَّةيَّة وَعالقَاتها اللَغوِ  التَْعبيراتِ  صفِ لوَ  الدَّالليَّةِ  داتِ حْ الوَ  أْصَغرَ 

 مات مثل "الشباب" و "األنثى" و "اإلنسان". َكلِمة" فتاة" إلى سِ 

ةاِْكتِساب لَُغة األطفال،  في مظهر الَعناِصر  تَْرتيبَ  أنَّ عي تدَّ ( SFHمة الدَّالليَّة )فرضيَّة السِ  ثَمَّ

 ها.تَْحتَويالُمْعَجميَّة للطفل َمحكوم بنَْوِع الَخصائِص الدَّالليَّة التي 

الفيزيائيَّة للعالم  الَخصائِصَ  لُ خالف. فهي ال تمث   النَظريَّة للَخصائِص الدَّالليَّة هي َمْوِضعُ  الحالَةُ 

بيئتهم عبر اللَُغة. من المثال  التي يفس ر بها البشرُ  ةَ النَّْفسيَّ  الظروفَ  ها تَعْكسُ ُمباِشر، ولكنَّ  الحقيقي بَشكل  

ان إلى نفس الحالَة في العالم الحقيقي، لكن في يُشيرُ الكالسيكي )المتوفى ُمقابِل القتيل(: كال التَْعبيرين 

ْصوات، ال ِعْلم األَ زة له على النقيض من الس مات الُمِميَّ أنَّ  اً ر أيضذكَ اللَُغة، هناك تباين دَّاللّي بينهما. يُ 

اً من الس مات الدَّالليَّة التي يُْمِكن اِْستِخدامها في الَوصف الدَّاللي لجميع ف بها عالميَّ عترَ مُ  فِئةتوجد 

 اللُغات.

semantic field: zeviya wateyî . (besênî) bwarî watayî .  ّالَحقُل الدَّاللي 

ُمَحّدد. فتقوم هذه  اللتها ضمن َمْفهوم  دَ  التي ترتبطُ  من الَكلِماتِ  ةٌ َمْجموعها الحقوُل الدَّالليَّة بأنَّ  فُ تُعرَّ 

تحت لَْفظ عام يجمعها؛ من ذلك، َحقل  عُ اللياً، وتوضَ لِمات الُمْرتَبِطة ببَْعضها دَ الكَ  بجمعِ  النَظريَّةُ 

َحقل األلوان، أو القرابة، على األثاث، و على الحيوانات، وَحقل الَكلِمات التي تدل   الَكلِمات التي تدل  

حضارة أو االختصاص. من الحياة أو ال ُمَعيّن   عن َمجال   رُ وغيرها. أو أي قطاع من المادة اللَغِويَّة يعب  

بالن ْسبِة إلى موقعها داِخل  دُ ها تتحدَّ ها الدَّالليَّة في نفسها، ولكنَّ د قيمتُ قابُل، فالَكلِمة ال تتحدَّ فمبدؤها التَ 

 الَمجال الدَّاللي. ومن خالل َعالقَاتها بالَكلِمات األخرى داِخل الَحقل الُمْعَجمي. 

من الشبكات  ظام  إليها كنِ  النَّظَر لَُغة يتم   إلى ُمْفَرداتِ  لإلشارةِ  دَّاللةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ هو 

ة. بعد فصل الحقول الَمفاهيميَّة )مثل اللون، للَعناِصر الُمْستَقِلّ  وليس كجرد  طة، ترابِ الُمْعَجميَّة المُ 
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 َحيثُ لهذه الحقول من  ةِ ُمْختَلَفال إلى الس ماتِ  الَعناِصر الُمْعَجميَّة الُمْستَْخدمة لإلشارةِ  تَْحليلُ  القرابة(، يتم  

 الُمْعَجميَّة للَحقل الدَّاللي )أو "الُمْعَجمى"(. هذه الَشبَكة البنية  لُ َشبَكة الَعالقَات الحّسيَّة. تَشك  

semantic fields theory: dîmaneya zeviya wateyî . نَظريَّةُ الُحقوِل الدَّالليَّة 

من الباحثين في  في العشرينيَّات والثاُلثينيَّات من القرن العشرين، وطّورها عددٌ  هذه النَظريَّةُ رت وَ تبلّ 

يوهان ليو  ق  الحِ  (، وفي وقت  2682-2764جوست ترير )"، و Nida، وأمريكا، أهمهم: نيدا األماني

 (.2671-2766فايسغربر )

على  لنَظريَّة تُعنى بالَمجاالت الدَّالليَّة، فالَكلِمات التي تدل   صياَغة محكمةٌ  "تيرير"م قدَّ 

وقوفَه  reKr B lraKني الشهير كارل بوهلر  اللِسا القرابة. أعلن المنظ رُ  ، تربطها َعالقَاتُ رات  تصوَّ 

في كتابه )نَظريَّة  2643إلى جانب هذه الُمقاَربة البِْنيَِويَّة في المَشكالت الدَّالليَّة، وكان ذلك في عام 

أكثر على يد أنصاِر اللِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة الفرنسيَّة، بإبراز دور  هذه النَظريَّةُ ت رَ وَّ تطاللَُغة(. ثم 

نَظريَّة  مِ كما أسهم اللَغِويّون األنثروبولوجيين في تقد  الَكلِمات.  مصيرِ  تَْحديدالعوامل ااِلْجتِماعيَّة في 

عة، وقام بَْعضهم بِدراسات نوّ ثقافِية مت ة التي عرضوها في َمجاالت  الحقول عن طَريق التَْصنيفات العامَّ 

 الُمْعَجمي. ترتكز على التَْركيبِ 

semantic generalization: gelemperiya wateyî . التَْعميُم الدَّاللي 

ُمَعيّنة من المواد التي كانت  ت  تَفاُعالاِْستِْنباط  ه تمَّ أنَّ  التجريبيَّةُ  لَُغة النَّْفسي، أثبتت اآلليَّةُ ِعْلم الفي 

إلى هذه األشياء.  تُشيرُ ة التي َمشروطة بأجسام ُمَعيّنة من خالل عرض الَموضوعات بالتعابير اللَغِويَّ 

وت أو الَمْعنى للَموضوعات: يتم   الُمتَشابِهةَ  الَكلِماتَ  تُعَرضُ يالحظ الشيء نفسه عندما  اً أيض في الصَّ

 فة أو تَْعبيرات ُمتَشابِهة في الَمْعنى.ترادِ تَْعبيرات مُ  عند تسميَّةِ  رئيسيَّة   لِمة  بكَ  َمشروط   تَفاُعلتشغيل 

semantic interpretative: şîroveya wateyî . التَّأويليَّةُ الدَّالليَّة  

 semanticدَّاللة التأويليِعْلم المعالم " تَْحديدب -دَّاللة التَّْوليديِعْلم الأصحاب -دَّ حاوَل تشومسكي صَ 

interpretative ( 2682" ابتداًء من عام  .)وجد تشومسكي  إذع، المنهُج الِمْعياري الُموسَّ  تمَّ اعتماد

الدَّاللة الُمْعَجميَّة وتقديمها  ف إلى إبرازِ للتراكيب، فانصرَ  الدَّالليَّةَ  المَشكلةَ  النَّظَر في البنية ال يحل   أنَّ 

 للَكلِمات. الُمْعَجميَّةَ  برز الدَّاللةَ ال تُ  التَْحويليَّةَ  القَواِعدَ  ها، ألنَّ ل إحاللها محلّ على القَواِعد التَْحويليَّة. ب

semanticity: wateytî . الدَّالليَّة 

ظام بميزات العالم إشارات النِ  رابطيَّة التي تربطُ التَّ  الَعالقَاتِ  الَمْعنى، بحكمِ  ما على نقلِ  ظام  نِ  قدرةُ 

 الخاِرجي.

semantic network: torê wateyî . الَشبَكةُ الدَّالليَّة 
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ر في  يُْستَْخدمُ  أُنموَذجٌ   الشبيه بالَرسم البياني. تمَّ  الترميزِ  ظامُ الَمْعِرفة الذي يَْستَْخدم نِ  تَْمثيلبَشكل  ُمتكر 

باِْستِخدام  الدَّالليَّةُ  بكاتُ الشَّ  لُ ة. تمث  للَمْعِرفة العامَّ  تَْمثيلُمَخطَّطات  بكات الدَّالليَّة، لتصبحَ تطوير الشَّ 

الث نائيَّة من خالل هذا ااِلْستِخدام.  الَعالقَاتُ  تُعرَّفُ ها َعالقَةٌ بدائيَّة، تََسْلُسل هرمي للَمفاهيم التي تنظمّ 

الدَّالليَّة بين الَمفاهيم.  لَعالقَاتِ ا جردِ  قائمةِ  في إنشاءِ  الدَّالليَّةِ  بكاتِ في تطوير الشَّ  الرئيسيَّةُ  ةُ المهمَّ  لُ تتمثَّ 

راتُ التَ  للَمنُْطق المْسنَد. تستندُ  ُمقيَّدٌ  َغيّرٌ ُمتَ هي  البَسيطةُ  الدَّالليَّةُ  الشبكاتُ  الَمْعِرفة،  تَْمثيلفي  الحاليَّةُ  طَو 

 الدَّالليَّة. على الشبكاتِ 

semantic pathology: nexweşiyên wateyî .  َالليَّةأَْمراٌض د  

، والسيما عندما homonymyناس الُمتَزاِمن من خالل التباين والجِ  اللَُغةِ  ظامِ في نِ  التوازنِ  اختاللُ 

 توافقي. تفاهم   هة إلى سوءِ شابِ ياقات مُ في س الغاِمضةُ  ي التَْعبيراتُ تؤدّ 

semantic primitive: pêşîna(pêşedana) wateyî .  َالليَّةأولويّاٌت د  

وصف َعالقَاتها )مثل القيود من خالل الُمَسببّة،  األفعالِ  دَّاللة التَّْوليدي لوصفِ ِعْلم الألول مرة في  مَ د  قُ 

ت اللَغِويَّة عن وصف َمْعنى التَْعبيرا ت فكرةُ َمْعنى الَمْفهوم. أدَّ  َحيثُ الدَّالليَّة بحسب اِْستِخدامها( من 

 ات الدَّالليَّة إلى العديد من الخالفات.طَريق األولويَّ 

semantic prosody: pêwendiya wateyî . الَعالقَةُ الدَّالليَّة 

 ة  َمْجموعمع َكلِمات أخرى تنتمي إلى  تتشابكُ  َكلِمةً  في ُمْعَجم المواضيع ليصفَ  اً أحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 الليَّة ُمَعيّنة. دَ 

semantic relation: têkiliyê wateyî . ْبطُ الدَّاللي  الرَّ

 الموجودة بين معاني التَْعبيرات )من َكلِمات وُجَمل(.  جميع الَعالقَاتِ  لتغطيَّةِ ٌح ُمْصطَلَ 

ياَغة، ل، والتَْحوق، والتكامُ ب، وعدم التوافُ الدَّالليَّة هي التضارُ  الَعالقَاتِ  أهم   يل، وإعادة الص 

الدَّالليَّة للتعابير الفرديَّة في )جميع( التَْعبيرات األخرى، وبعد ذلك،  الَعالقَاتِ  الل. يُْمِكن وصفُ واالستد

منيَّة، واالنسحاب. تعتمد ة العمليَّات الَمنُْطقيَّة للتكافؤ، والضُ دبُمساع لة  كامِ  ة  ية الدَّالليَّة لُمْفَردات لُغَ البن

مة، على َسبيِل الِمثاِل، لى النَظريَّة الُمْستَْخدَ ع صفِ مة في مثل هذا الوَ واللُغات الُمْستَْخدَ  الوصفيَّةُ  الطُُرقُ 

اِْستِخدام الس مات الدَّالليَّة في التَْحليل التكويني للدالئل البِْنيَِويَّة، أو إدخال التَْعبيرات األساسيَّة )األوليَّات 

 دَّاللة التَّْوليديَّة. ِعْلم الالدَّالليَّة( وَمْعنى الفرضيَّات في إطار 

semantic role: rola wateyî . الدَّوُر الدَّاللي 

بين المْسنَد  الالت المعاني لإلشارة إلى الَعالقَات الدَّالليَّة التي تربطُ في بِناء الُجْملَة ودَ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 الَمْوقِف. حججها في وصفِ  و
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semantic triangle: sêqoziya wateyî . الُمثَلَُّث الدَّاللي 

كلٌّ من  بين األَْشكال والَمفاهيم واألَْشكال اللَغِويَّة. اقترحه األبعادِ  ةِ للَمْعنى يدل  على َعالقَة ثاُلثيَّ أُنموَذٌج 

في كتابهما  ،I. A. Richards((1893-1979 ريشاردو،  C. K. Ogden((1889–1957 أوجدن

(The Meaning of Meaning أي معنى المعنى ،) ( 1920في عام.) 

semantic value: nirxên wateyî .  َالليَّةقيمةٌ د  

ة الُمْرتَبِطة ُمْختَلَفال من البنودِ  في النَظريَّة الدَّالليَّة، والسيما في الدَّالالت الرسميَّة، أليٍّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 أو التَْعبير. االمتدادَ  األمثلةُ  بالحكم في التَْعبير اللَغِوّي. تشملُ 

semantics: watenasî . دَّاللةِعْلم ال  

 ِدراسةيتعامل مع معاني الكلمات، وال سيما مع التغيرات في المعاني. باإلضافة إلى  ،اللغوياتمن فرع 

العالقة بين الكلمات واألشياء؛ وبين اللغة والفكر والسلوك. أي كيف يتأثر السلوك بالكلمات التي ينطقها 

 .يالنفسبالمجال اآلخرون أو 

دَّاللة في الغرب باالهتمام إال في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن ِعْلم ال لم يحظَ 

دَّاللة ُمْرتَبِطاً في إطار الثقافة الغربيَّة بعلوم البالغة، ولم ينفصل عنها إال ِعْلم الالعشرين. فقديماً كان 

"  Essai de semantiqueفي كتابه "   Michel Brealبعد أن جاء العالم اللَغِوّي "ميشيل بريال 

الدَّاللة من خالل "ااِلْشتِقاق التَاِريخي" لأللفاظ،  من درسَ  (؛ فكان أولَ 2768)مبحث في الدَّاللة( عام )

 إلى فروع   عَ تفَرَّ  ُمَعيّن   ى إرجاعها إلى أصل  كأن يقارن الَكلِمة بنظائرها في الصورة والَمْعنى حتى يتسنّ 

والمراحل.  العصورِ  َغي ر الَمْعنى في اللَُغة، على مر  تَ  ِدراسةز على أو أكثر، كما ركّ ِعدَّة في لَُغة واحدة 

 الدَّاللة عن البالغة، وإعطاء البَْحثَ  انتسابه للوضعيَّة التجريبيَّة هو الذي دفع به إلى عزلِ ربما كان 

خالل  تَاِريخي، ومن المعاني عبر تتبع   تَْحديدمن خالل  نَْوعيَّةً  علميَّة. وبذلك أحدث نقلةً  صيغةً 

لها، وَ استخراج القَوانين الكافية وراء تغيير المعاني وتَ  ااِلْشتِقاق  ت طَريقةَ ظلَّ علمي.  فق منهج  َحو 

ة  َوجيزة.دعتممُ  التَاِريخي لأللفاظِ   ة عند ُمْعظَم من أتى بعده بُمدَّ

في ُمْعظَم ذلك  التَاِريخي. ويرجع الفضلُ دَّاللة ِعْلم ال نت منهجيَّةُ في بِدايَة القرن العشرين تحسَّ 

 -على َسبيِل الِمثالِ  -كانت َمعنيَّةً  اللِسانيَّةِ  للُجْغرافيةِ  األساسيَّةُ  اتُ ْنجازإلى جهود الباحثين الفرنسيين، فاإلِ 

يخيَّة في تِماعيَّة والتَارِ الذي قامت به العوامل ااِلجْ  ورِ بنَظريَّة "تعاُرضات الُمْشتََرك اللَْفظي"، وبالدَّ 

ر الُمْفَردات. ويعودُ تَ  شتغلين باللِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة، هذا الرأي النَّظَري األخير إلى المُ  اِْستِْنباطُ  طَو 

 واللِسانيين اإليطاليين الُمحَدثين.

بحياة  قُ ما يتعلَّ  الَمْعنى بكل   لمَشكلةِ  ضُ ه يعرِ ات اللَغِويَّة ألنَّ المستوي دَّاللة من أصعبِ ِعْلم ال ُعدَّ 

ِعْلم ثقافاته وخبراته وقيمه ومثله وعاداته إلخ، إلى جانب اِْرتِباطه بميادين أخرى كالفَْلَسفة وواإلنسان، 
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دَّاللة ِعْلم ال ما دفع ببَْعض المناهج اللِسانيَّة الحديثة)كالبِْنيَِويَّة( إلى إبعادِ ماع، وغيرها، ْجتِ ِعْلم االِ نَّْفس وال

 لَُغة. ِعْلم المن 

ة ت بالَكلِمة، كاللِسانيَّات التَاِريخيَّة والُمقاَرنة، ومناهج أخرى اعتنت مناهج لَغِويّة اهتمَّ  ثَمَّ

عند ُمْعظَم مناهج  الُمْشتََركَ  الهاجسَ  ت الَكلِمةُ بالُجْملَة، كالَوظيفيَّة والتَّْوزيعيَّة والتَّْوليديَّة التَْحويليَّة. وظلَّ 

 اللِسانيَّات، وإن تباينت َدَرَجة ِدراستهم للدَّاللة.

َغي رات الدَّالليَّة عبر الدَّاللة في ضوء التَ  ِدراسةّم دَّاللة في اللِسانيَّات التَاِريخيَّة، تِعْلم الففي 

 لَْفظي وغيرها . وُمْشتََرك   ف  وتراد وتَْضييق، ومن تضاد   واِْرتِقاء، ومن تَْوسيع   التَاِريخ، من اِْنِحطاط  

ركيز على الَعالقَات الدَّالليَّة بين الَكلِمات، البِْنيَِويَّة، بدأت األوساط األكاديميَّة في التَّ  تَأثيرتحت 

هة لُمَوجَّ ِويَّة اوبالتالي، على البنية الدَّالليَّة للُمْفَردات. ومع تطوير القَواِعد التَّْوليديَّة، توسَّعت دَّالالت البِْنيَ 

تنافس برز بين الدَّالالت التَْفسيريَّة  ثَمَّةالالت الُجْملَة؛ قة بدَ تعل  المشاكل المُ  لعرضِ  lexicallyنحو 

 العشرين. في الستينيَّات من القرنِ  والدَّالالت التَّْوليديَّة أثارت الجدلَ 

راتُ  زُ تتميَّ  التَْحقيق اللَغِوّي؛  َمجاالتِ  ُمْختَلَففي  ل  دَّاللة بوجود تداخُ ِعْلم الفي  الحديثةُ  التَّطَو 

للَمْعنى )البراغماتيَّة، نَظريَّة الفِْعل الَكالمي، مقولة الحديث، ااِلْفتِراض  َعمليَّةكما في الجوانب ال

الحقيقة  فقاً لظروفِ تَْعريف الَمْعنى وَ  المسبق( وكذلك الُمقاَربات الوصفيَّة للَمنُْطق الرسمي الذي يحاولُ 

دة المعرفيَّة" الُمتََعد   الُعلُومى"أقرب إل دَّاللة فَْرعاً ِعْلم الف(. وأصبح كثَّ ق المُ طِ ، الَمنْ ْسنَد)َمنُْطق المُ 

 صات.التخص  

semasiology: nîşanzanî . شارةِعْلم اإل  

ٌح قديم لدَّالالت األلفاظ. يعنى بمعاني التَْعبيرات اللَغِويَّة الفرديَّة، والَعالقَات الدَّالليَّة بين ُمْصطَلَ 

 التَْعبيرات اللَغِويَّة )نَظريَّة الَمجاالت الُمْعَجميَّة(، فضالً عن مشاكل التغيير الدَّاللي. 

sematology : hêmazanî . َعالماتِعْلم ال  

ة الَمْرَكزي للنَظريَّة العامَّ  ها الَموضوعُ أنَّ ب يُنظر إلى اللِسانيَّاتإذ (، 2634مه بوهلر )ح قدَّ ُمْصطَلَ 

 للعالمات. 

seme: hême . سيم . شبه 

ُمَميّز من  ن  ُمَكوّ  الدَّاللي هو أْصَغرُ  الدَّالليَّة، الَوْحَدة األساسيَّة للتَْحليلِ  A.J.Greimasفي نَظريَّة 

 أولية فهو وحدة ل للتَْعبير اللَغِوّي في الَمْدَخل الُمْعَجمي.الَمْعنى، عن طَريقه يُوَصف الَمْعنى الكامِ 

 ذكر، أبيض،" مثل، لشخص األساسي الوصف. ما لشيء مميّزة خاصية أو ِسمة تكون ما عادة للمعنى،

 . الفصول من قائمة عن عبارة" حليق رمادي، شعر ذو
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( (Eugen Coseriu أوجين كوسرو بَْعُض اللَغِويّين األوروبيين، مثلح ُمْصطَلَ هذا ال اْستَْخدم

اللي دَ  في َمجال   زة التي تعملُ ، لإلشارة إلى الحد  األدنى من الَخصائِص الدَّالليَّة الُمِميَّ 2002–1921))

 ُمَعيّن .

sememe: hêmeçe .  ُميمس  

 َمْفهومَ  لُ تعادِ  ،إلى َوْحَدة الحد  األدنى من الَمْعنى النَّظَريَّات الدَّالليَّة لإلشارةِ  في بَْعضِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

، Bloomfield((1933 عند بلومفيلدليَّة" في بَْعض النَّظَريَّات. "الُعْنُصر الدَّاللي" أو "الخاّصيَّة الدَّال

 لمورفيم.في اَمْعنى الُمْفَردات  sememeيقابل 

semi-affix: nîv pêvgirêdan . ِشبهُ الِصقة 

تَْصنيِف الَعناِصر المحصورة في هذا ااِلْنتِقال  معاييرَ  ة. إنَّ ل  تَقات، وقد توجد كجذور ُمْستَقنَْوٌع من الُمشْ 

 ِسْلِسلَة، وتَْعميم للَمْعنى. دة هي تَْشكيلُ قيَّ ة إلى الحالَة المُ رَّ من الحالَة الحُ 

semilingual: nîvzimanvanî .  ِّشبهُ لَغِوي 

لَُغة ااِلْجتِماعي وتَْعليم اللَُغة، لإلشارة إلى األشخاص الذين اكتسبوا لغتين أو ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

مع  ل أن ينشأ هذا الوضعُ حتمَ هما. من المُ هم يَْفتقرون إلى الُمْستوى األصلي من الكفاءة في كليّ أكثر، لكنَّ 

 لوصفِ  اً أيض حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ في سنواتهم األولى.  كبير   األشخاص الذين انتقلوا بين البلدان بَشكل  

ماألشخاص الذين حقّ   لَُغة.ِعْلم الغم من عدم تَْحقيق الطالقة الكاملة، في ت، على الرَّ اً كبيراً قوا تقد 

semi-morpheme: nîv morfîm .  ِّشبهُ َصرفي 

ُمتَزاِمن . إذا  أساس واحد، الذي ال يُْمِكن تَْحليل معناه األصلي بَشكل   الُمْعَجمى الُمْرتَبِط بقسمِ  الَمْقطَعُ 

 ".pseudomorphemeق عليه اِْسم "طلَ حدث نصف مورفيم في ااِلْشتِقاقات، يُ 

semiology: nîşane nasî . hêma zanî . رموز . سيميائيَّاتِعْلم ال  

نَّْفس )ااِلْجتِماعي( الذي ِعْلم الب الخاّصةِ  للعالماتِ  عام   ُمَخطَّط   ( لرسمِ 2629مه سوسور )ح قدَّ ُمْصطَلَ 

 يَْدُرس العالمات "في إطار الحياة ااِلْجتِماعيَّة".

ة لجميع حياء بالَخصائِص العامَّ ِعْلم األ قُ يتعلَّ  َحيثُ حياء، ِعْلم األظاٌم مهٌم في لَُغة هو نِ ال ِعْلمُ 

أنظمة اإلشارة األخرى، مثل لَُغة اإلشارة، أَْشكال األدب،  ِدراسة الُممكنة، كما يشملُ  اإلشارات

 اإلشارات العسكريَّة، إلخ.

semiosis: nişane . hêmayî . َصيرورةُ الَعالمات 
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 إنتاج عالمة وتَْفسيرها. تَْحديدفي السيميائيَّة ل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

semiotic triangle: sêqoziya nîşanî . ُمثَلَُث الِسيمائيَّة 

لتَْوضيح الَعالقَة التابِعة بين  Richards((1923 ريشاردو Odgen أوجدن رهُمَخطَّط هندسي طوَّ 

 والَمْرِجع)الموضوع( ،والفكر )المعنى( ،الرمز

التَْعبير اللَغِوّي  ِجع، بينبين الرمز والَمرْ  ُمباِشرةٌ  ه ال توجد َعالقَةٌ القائلة بأنَّ  هي الفرضيَّةُ 

 .فحسب بالعالم الحقيقي من خالل معانيها ترتبطُ  اللَغِويَّةِ  التَْعبيراتِ  الوضع في العالم الحقيقي. أي أنَّ و

semiotics: nîşannasî . (ِعْلم ال)رموز السيمائيَّة    

ُجْزءاً  اللِسانيَّات تُعد   . ، سواء أكانت طبيعيَّةً أم اصطناعيَّةوالرموز واألدلّة العالمات أنساق تَْدُرسُ 

ال تدرس  اللِسانيَّات التي تدرُس العالمات أو األدلّة اللَغِويَّة وغير اللَغِويَّة، في حين أنَّ  السيميائيَّات من

. أي أنَّ اللِسانيَّات تدرُس كلَّ ماهو لَغِوّي ولَْفظي فحسب، أما اللَغِويَّة العالمات أو األدلّة سوى

السيميولوجيا فتدرُس ما هو لَغِوّي وغير لَغِوّي، أي تتعّدى الَمْنطُوق إلى ماهو بصري أيضاً، فتدرُس 

 ... ات المرور ولَُغة الصمالعالماِت واإلشاراِت والرموِز واأليقوناِت البصريَّة،  كعالم

 العالمات بين المتبادلة بالعالقات ولكن واألشياء العالمات بين بالعالقات السيميائية تهتم ال

د . التعريف رموز  أو مةالمنظَّ  أنظمتها داخل نفسها،  إنتاج على األدبية لألعمال السيميائي النهج يشد 

 أو المنطوقة اللغة يتجاوز السيميائية نطاق لكن. المشتركة والرموز االتفاقيات من األدبية المعاني

. والمطبخ واإليماءات والمالبس واإلعالن السينما مثل التواصل أنظمة من أخرى أنواع إلى المكتوبة

 .التدوين عملية إلى لإلشارة أحياناً  semiosis حُمْصطَلَ  يستخدم

–2718فرديناند دي سوسور )( واللغوي 2624–2736كان الفيلسوف سي س.بيرس )

تشارلز  ،العلم من أبرز رّواد هذاو ( من المؤسسين األساسيين للسيميائية والسيميولوجيا الحديثة.2623

 (...2672-2621روالند بارت ) (،2682-2762(والحقاً رودولف كارناب)2686–2622موريس)

تََعد دت ااِلت جاهات السيميولوجيَّة ومدارسها في الَحقل الفكري الغربي، إذ يُْمِكن الحديث عن 

اومبرتو  سيميولوجيا الدَّاللة، وسيميولوجيا التواُصل، وسيميولوجيا الثقافة مع الَمْدَرَسة اإليطاليَّة

 Uspenski أوسبنسكي "Tartu ، والَمْدَرَسة الروسيَّة" تارتو(Landi روسي النديو Eco إكو

 ... Toporov وتوبوروڤ Lotman ري لوتمانويو

ِويَّة النَّصيَّة الُمْغلَقة. تستنُد السيميولوجيا َمنهجيَّاً إلى عمليتي التفكيك والتَْركيب، على غرار البِْنيَ 

نعني بهذا أنَّ السيميوطيقي يَْدُرس النصَّ في نِظامه الداِخلي البِْنيَِوّي من خالل تفكيك َعناِصره، 

ياقيَّة َحيثُ َشكِل المضمون وإقصاء الُمؤل ف والَمْرِجع وال ِدراسة، عبر َجديدوتَْركيبها من  يَّات الس 

 والخاِرجيَّة .

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A5%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A5%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A5%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
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تهدف السيميولوجيا إلى اإلبالغ والتواُصل من خالل ربط الدليل بالَمْدلول والَوظيفة القصديَّة. 

أما سيميولوجيا الدَّاللة فتربطُ الدليل بالَمْدلول أو الَمْعنى. وبِعباَرة أخرى إنَّ سيميولوجيا الدَّاللة ث نائيَّة 

اللة(، بينما سيميولوجيا التواُصل ثاُلثيَّة الَعناِصر)تُبنى الَعناِصر)ترتكُز العالمةُ على دليل  وَمْدلول  أو دَّ 

العالمة على دليل وَمْدلول وَوظيفة قصديَّة(. وإذا كان السيميوطيقيون النّصيون يبحثون عن الدَّاللة 

سيميوطيقا الثقافة يبحثون عن المقاِصد والوظائف  ُعلماءوالَمْعنى داِخل النص  األدبي والفني، فإنَّ 

   أما سيميولوجيا التواصـُـل، فيستند التواُصل بحسب رومان جاكبسون .ُمباِشرة وغير الُمباِشرةال

R.Jakobson   إلى ستة َعناِصر أساسيَّة، هي: الُمرَسل والُمرَسل إليه والرسالة والقناة والَمْرِجع

  .واللَُغة

semi-prefix: nîv pêşgir . ِشبهُ بادئة 

 حدثَ ِسْلِسلَة، يُْمِكن أن تَ  لُ ، التي تَشك  outlookو  outmartُعْنُصٌر يُشبه َكلِمة، ويشبه البادئة كما في 

ِسْلِسلَة  على تَْشكيلِ  )وضع "ظَْرف الموقع"(. هي القدرةُ  ُمْختَلَفولكن مع َمْعنى  الَشكلِ  بحريَّة في نفسِ 

 سة بين التَْركيب وااِلْرتِباط.ْطقة واسعة غير متَجانِ تسمح بَمنُ من الَعالقَة الدَّالليَّة، ومعايير 

semi-sentence: nîv hevok(riste) .  ُُجْملَة ِشْبه  

الِمثاِل،  التي يُشك  في قبولها النَْحِوّي، على َسبيلِ  إلى الُجَملِ  ٌح يَْستَْخدمه بَْعُض النَْحِويّين لإلشارةِ ُمْصطَلَ 

غير  اعتبار أنَّهاقد تُرفَض في َمكان آخر ب لكنتبدو الُجْملَة مقبولة، وقد في ِسياقات ُمَعيّنة)مثل الشعر(

 .واقِعيَّة

semi-suffix: nîv paşgir . ِشْبهُ الحقة 

 ُمطابَقَة )حرة  أساسيَّة   على قاِعدة   تَْحتَويها )غالباً( ال تزال تشبه الِسْلِسلَة المؤلَّفة من الَكلِمات، لكنَّ 

freeمثل ، worthy, likeرٌ ديرة(. وكثيراً ما يحدث تَ ج عن ُمْحتَوى الَكلِمة األصليَّة نحو  بعيدٌ  طَو 

 التَْعميم. 

Semitic: Semîtî . ساميَّةال   

تنتمي إلى األفرو األسيويَّة. أقدم لُغاتها األكاديَّة  لَغِويّةً  عائلةً  لُ ت باِْسم "سام"، ابن نوح، وهي تَشك  ميَ سُ 

قَْبَل الميالد(. وهناك فروع أخرى، مثل )الفينيقيَّة،  922-0122في بالد ما بين النهرين القديمة )

واألوغارتيَّة، والعبريَّة، واآلراميَّة(، باإلضافة إلى الساميَّة الجنوبيَّة، مثل)العربيَّة، واألمهريَّة 

يَّة...(. الَعالقَة بين اللُغات مثل العبريَّة والعربيَّة واآلراميَّة كانت معروفة من قِبَل النحاة اليهود والجعز

 السادس عشر، وقد صاغ إلى القرنِ  الساميَّةَ  للُغاتِ ا األوروبيَّةُ  اتُ رجع الِدراسفي العصور الوسطى. تُ 

ة". وشهد القرن العشرين موجة من ساميَّ الح "ُمْصطَلَ ( 2872)في عام  L.von Schlözer شلوتسر

 األبحاث حولها . 
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وتيَّة، تتميَّ  بخصوصيَّات   الساميَّةُ  تمتاز اللغاتُ   ز بوجودِ ُمْشتََركة، من أبرزها، من الناحيَّة الصَّ

ْرفيَّة تتميَّ واألحرف الَحْلقِيَّة، من مثل )ح، خ، ع، أ(.  ُمْعظَم جذور أفعالها من  ز بأنَّ من الناحيَّة الصَّ

والجمع.  اإلفراد والتثنيةالعدد هناك  َحيثُ ْذكير والتأنيث، ومن إلى التفيها  قسم األَْسماءُ أصل ثاُلثي. وتُ 

 .VSO)الفعل فالفاِعل فالمفعول به )التالي:  النِظام تَْرتيب الَكلِمات فيها وفقمتاز يمن الناحيَّة النَْحِويّة و

semivowel: nîvdengî .  ّنِْصُف َصوتي 

األَْصوات الساِكنة على أساس طَريقة النُْطق الخاّصة بها، هو كحرف  في تَْصنيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وتيَّة الُمْرتَبِطة عادة بالحروف الساِكنة )مثل ااِلْحتِكاك أو  ه يَْفتقرُ ساِكن، لكنَّ  إلى الَخصائِص الصَّ

بالجودة، من  ها تمتازُ الَمْقطَع، لكنَّ  نَواةَ  لُ ثل حرف ساِكن، وال تَشك  َصوتّي م بَشكل   اإلغالق(، فهي تعملُ 

 [.j[ و ]wاألمثلة الشائِعة في اللَُغة اإلنجليزيَّة هي ]

semology: nîşanzane .  الَّةِعْلم ال دَّ   

 sememicsالتَّراكميَّة، يشمُل النظَم الحاكمة من  رئيسي ُمعتَرف به في القَواِعدِ  ُعْنُصرٌ 

الس مات  َحيثُ ن مع بيان المعاني، سواء أكان من دَّاللة(. يتعامل الُمَكوّ ِعْلم ال)أو  hypersememicsو

 الَمْعنى الَمْرِجعي / المعرفي. َحيثُ الدَّالليَّة، أم من 

sense: hîs . hestî . إحساس 

 عليه التَْعبير اللَغِوّي.  لنَْوعيَّة الكائن الذي يدل  Freg)  Ger. Sinn ) (1892)ح وضعه ُمْصطَلَ 

ر إلى الَمْرِجع أو من تَْفسير َمْفهوم الَمْعنى. يُنظ كُجْزء   حِ ُمْصطَلَ دَّاللة، يُنظَر إلى هذا الِعْلم الفي 

 يُشيرُ له التَْعبير اللَغِوّي. من ناحيَّة أخرى، العالم الخاِرجي الذي يمثّ ب يتأثَّره غير لَغِوّي، أنَّ بالدَّاللة 

 فيها الُعْنُصرُ  الَعالقَات اللَغِويَّة )الَعالقَات الحّسيَّة أو الَعالقَات الدَّالليَّة( التي يتطابقُ  ظامِ إلى نِ  اإلحساسِ 

ف، الُمتضاد، إلخ، والَعالقَات المعنوي مع الَعناِصر الُمْعَجميَّة األخرى، والَعالقَات األُنموَذجيَّة للترادُ 

 م. الُمتجاورة للتراكُ 

، Gottlob Frege ((1848–1925دَّة من عمل الَمنُْطق األلماني ظَريَّات الدَّالليَّة الُمستمَ في النَّ 

ُمباِشر َمْرِجع التَْعبير في غير  بَشكل   التَْعبير، و يخدمُ  اإلحساس بالتَْعبير هو "طَريقة العرض" لَمْرِجعِ 

 ياقات ُمعتمة. س

sentence: hevoke . ُجْملَة 

للقَواِعد الُمعتُمَدة في  اً ة وفقالمبنيَّ  التَْعبيرِ  تنظيم قَواِعد اللَُغة. فهي َوْحَدةُ  َحيثُ من  يَّة  ْيَكلهَ  َوْحَدة   أكبرُ 

وتيَّة.فيما يتعلَّ  اً ة نسبيَّ اللَُغة، والتي تكون كاملة وُمْستَقِلّ   ق بالُمْحتَوى والتَْركيب النَْحِوّي والتَْرَجَمة الصَّ
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ة للقَواِعد التَقليديَّة )مثل ضة، تتراوح بين الَخصائِص الغامِ ال حصر لها للُجْملَ  توجد تَْعريفاتٌ 

لهَْيَكل"التَْعبير عن الفكر الكامل"( إلى الوصف ال ظهر ُمْعظَم للتَْحليل اللَغِوّي المعاِصر.  ي الُمفَصَّ

 يَّة، أو االستقالليَّةهَْيَكلال إلى االستقالليَّةبفكر ليونارد بلومفيلد، الذي أشار  راً التعاريف اللَغِويَّة للُجْملَة تأَث

 َمْفهوم الُجْملَة.في 

 الُجَمل إلى محاوالت   دُ الس مات النَْحِويّة والدَّالليَّة التي تحد   ى غموضُ لَُغة، أدَّ ِعْلم الخالل تَاِريخ 

األمريكيَّة  البِْنيَِويَّةُ  رُ توف   ى محاولتين من العصر الحديث.هنا تسليط الضوء عل رة للتَْعريفات، سيتم  تكر  مُ 

نَْحِوّي آخر  لُجْملَة" باعتبارها أكبر َشكل نَْحِوّي ُمْستَقِل ال يُْمِكن تضمينه في أي َشكل  ل" ماً تَْعريفاً صارِ 

أْصَغر  من ينطلقُ  لتَْحليل   نَتيجةٌ  أنَّه ح، من الناحيَّة التَْركيبيَّة،ُمْصطَلَ ف هذا القاِعدة نَْحِويّة. يوصَ  بأيّ 

وتيَّات( من خالل الَمقاِطع، والَكلِمات، والِعباَرات إلى الُجْملَة "التَْركيبيَّة". أمَّ حْ الوَ  ا في دات )الصَّ

 (. synthactic( الركيزة األساسيَّة للنَْحِويّة )Sالُجْملَة )المختصرة بـ  لُ القَواِعد التَْحويليَّة، فتَشك  

ف شَ يُك(، لكن حتى اآلن لم صّ نَْحِويّة أكبر )من الِخطاب، أو النَّ دات حْ حاولت األبحاُث اكتشاَف وَ 

 .ها التأسيسي ثابِتاً من الناحيَّة الرسميَّة والتَّْوزيعيَّةهَْيَكلقدة، التي يكون عن الكثير ُمقاَرنة بالعُ 

 تَْحديدليد. يكون ْصنيف والتَّوْ الهويَّة والتَّ  تَْحديدللُجْملَة على مشاكل  اللَغِويَّةُ  زت المناقشةُ ركَّ 

لة في الَكالم الَمْنطُوق، إذ قد يعطي َشكما يكون مُ  اً ه غالبفي اللَُغة الَمْكتوبة، لكنَّ  اً نسبيَّ  اً الُجَمل واضح

 .ت إشارات غير ُمؤكَّدة حول ما إذا كانت ُحدود الُجْملَة َمْوجودة أم الالتَْنغيم واإليقاف المؤقَّ 

نة للتَْحليل التأسيسي الُمباِشر، أو هناك تَْصنيفات للُجَمل، من  مثل، اإِلْجراءات الث نائيَّة الُمَكو 

ها ُمَركَّبات للبنود، التَْحليالت الهرميَّة لـ هاليدايان وغيرها من القَواِعد النَْحِويّة )يُنظر إلى الُجَمل على أنَّ 

 .بدورها إلى ِعباَرات، وما إلى ذلك( تُحلَّلُ والتي 

ؤال، بيان، سُ  َوظيفي للُجَمل في َشكلِ  حللين على الحاجة إلى االعتراف بتَْصنيف  المُ  ُمْعظَمُ  يتفقُ 

تَْعريفيَّة  رسمي إلى أَْنواع   ْقريباً، بتَْصنيف  اعتراف واسع النِطاق تَ  اً اك أيضبيَّة. هنأمر، وأَْنواع تعجُ 

تفاوتة من التعقيد وحتميَّة وتعريضيَّة. وهناك بَْعض التَْصنيفات لـ "أَْنماط الُجْملَة" بِناء على درجات مُ 

على  البَسيطةُ  الُجَملُ  تَْحتَويللبنية النَْحِويّة، إذ يُْمِكن تَْقسيم الُجَمل إلى ُجَمل بَسيطة وُمَركَّبة وُمَعقَّدة: قد 

 تَْحتَويفقط باإلضافة إلى َعناِصر إلزاميَّة واِْختياريَّة )إلزاميَّة ُمقابِل اِْختياريَّة(؛  د  واح َمْحدود   فعل  

الُجَمل  تَْحتَويالُمَركَّبة على فعلين َمْحدودين على األقل، مع ربط البنود من خالل التنسيق؛  الُجَملُ 

اإلضافيَّة )التابِعة( إلى الُجْملَة  لبنودِ ا الُمَعقَّدة على ما ال يقل عن فعلين َمْحدودين، مع إضافة كل  

 ة( عن طَريق التبعيَّة.الرئيسيَّة )= الُمْستَقِلّ 

تَْمييز منهجي بين الُجْملَة )َوْحَدة نَظريَّة، ُمَحّددة بقَواِعد  يصر  عدٌد من اللَغِويّين على إِْجراءِ 

في  األلفاظِ  في هذا الرأي، يُْمِكن تَْحليلُ  ،أو األداء(اللَُغة( والَكلِمة )َوْحَدة فيزيائيَّة، مسألة إنتاج الَكالم 

 .ن من الُجَملالَكلِمات ال تتكوَّ  الُجَمل، ولكنَّ 
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sentence adverbial: hevoka rengpêşî(hokerî) .  ُةظَْرفيَّ  ةملج     

الُجْملَة الظَْرفيَّة  ظهرَ يعب ر عن الَمْوقِف الَشْخصي للُمتََحد ث من بَْعض األمور. يُْمِكن أن ت بِناُء ظَْرف  

كحاالت  َمشروطة )نأمل، ربما( أو ِعباَرات الجر: على ما يبدو / من الُمْستَغرب. على النقيض من 

ل الُجْملَة بأكملها، ولها َخصائِص إرساليَّة، بَمْعنى َمنُْطقي قد  الظرفيّة الُجْملَ  الظروف الشَّكليَّة، فإنَّ  تعد 

مقيَّد  طويلة   عن مرضه لفَْتَرة   لفَْتَرة طويلة، فهذا البيانُ  اً من مثل، ربما كان مريض ل ُجَمل.حو ها ُجَملٌ أنَّ 

 ه / ذلك.أنَّ  بالتقييم الَشْخصي للُمتََحد ث نحو الحالَة: أظن  

sentence meaning: wateya hevokê . َمْعنى الُجْملَة 

ِعْلم ل للُجْملَة بََدالً من َكلِمة فرديَّة )ُمْعَجم لَغِوّي ُمْعَجم نَْحِوّي(. هذا التَْمييز ال يُطبَّق على الَمْعنى الكامِ 

 كاملةَ  ة. تعني الُجْملَة لَُغةً ييَّة من َمْبدأ التَْركيبهَْيَكلمن الناحيَّة ال اً دَّ َمْعنى الُجْملَة قد يكون ُمْستمَ  لَُغة، إذ أنَّ ال

الصوَر النََمطيَّة أو غيرها من  نُْطقه بالفِْعل، فأنَّ  د منه على ما تمَّ َمْعنى الُجْملَة يُْمِكن التأك   أنَّ التنظيم. بما 

 المعارف حول العالم تكون ضروريَّة عادة لفهم َمْعنى الُجْملَة.

sentence mood: rewşa hevokê . ِمزاج(حالةُ الُجْملَة) 

يَّاً، على َسبيِل الِمثاِل، عن هَْيَكلالُمشفَّرة  الِمْعياريَّةِ  من الطَريقةِ  إلى ُجْزء   تُشيرُ التي  النَْحِويّةُ  فِئةُ هي ال

لي التواصُ  هي الدورُ  التبعيَّةُ  طَريقةُ لحتميَّة، وتَْرتيب الَكلِمات. طَريق المزاج اللَْفظي، مثل الطلب أو ا

)القوة الالإراديَّة( كما تعب ر عنه الوسائل اللَغِويَّة. الذي يلعبه الُمْحتَوى االفتتاحي لُجْملَة ما في الِخطاب 

 يرجى المحافظة على الهدوء! يعب ر عن الطَريقة الِمْعياريَّة لطلب التهذيب، مزاج الُجْملَة أمر حتمي.

sentence pattern: mînaka hevokê . نََمطُ الُجْملَة 

الفِْعل الذي يبقى بعد إزالة جميع الَعناِصر غير الضروريَّة  افؤِ إلى تك تستندُ  بَسيطة   البنيةُ األوليَّةُ لُجْملَة  

من مثل: ااِلْسم + الفِْعل )أنا أظن(. اِْسم + فعل + كائن ُمباِشر )هو يرى الكلب(، اِْسم + فعل +  . هَْيَكالً 

 عظمة(. كائن غير ُمباِشر + كائن ُمباِشر )هي أعطت الكلبَ 

sentence root: koka hevokê . َجْذُر الُجْملَة 

في الُجْملَة التي تظل  ثابِتة بغض النَّظَر عن نَْوع الُجْملَة )الُجْملَة التَّْقريريَّة،  األساسيَّةُ  الحالَةُ 

 الحالَةَ  ُعمر قادم / هل سيأتي ُعَمر؟ / تعال، ُعمر! يصفُ  مثل: ااِلْستِْفهاميَّة، الحتميَّة(. جذُر الُجْملَة في

 أساسيَّةٌ  فِئةالمجيء. في القَواِعد الن ْسبِيَّة، جذر الُجْملَة هو  َعمليَّة"ُعَمر" مع  شخصب فيها إلى نسَ التي يُ 

 من الُجْملَة، بينما في نَظريَّة الفِْعل الَمنُْطقي والَكالمي يقابل االقتراح.

sentence semantics: watenasiya hevokê . ِعْلُم داللةُ الُجْملَة 

 الُمَحّددة. الدَّالليَّة للُجَمل بِناًء على َمْعنى الُمْعَجم الفردي واألدوار النَْحِويّة في الُجْملَةِ  وصُف البنيةِ 
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sentence type: nimûne hevokê . نَْوُع الُجْملَة 

للُجَمل: الُجَمل التَّْقريريَّة، والحتميَّة، وااِلْستِْفهاميَّة، والرغبة. يعتمد هذا  األساسيَّةِ  بين األَْنواعِ  التَْمييزُ 

ل بين هذه التفاعُ  ليَّة والُمْعَجميَّة والمزاجيَّة والَوظيفيَّة، إال أنَّ على المعايير الرسميَّة والتواصُ  التَْصنيفُ 

 قليديَّة.المعايير هي ُمَعقَّدة أكثر مما اقترحته هذه األَْنواع التَ 

sentence word: peyva hevokê . َكلِمةُ الُجْملَة 

 ة. َكلِماٌت فرديَّةٌ مثل "نعم"، و "شكراً"، وداعاً يُْمِكن أن تظهَر خاِرج الُجْملَة ولديها َشْخصيَّة ُمْستَقِلّ 

sentential: hestanî .  ّةاإلحساسي  

 المشورة؛ تقديم في مهم أو متسل ل بيان أو أسلوب إلى يُشيرُ )التينية بمعنى الشعور، الرأي، الحكم(. 

فهي عبارة قصيرة تعب ر عن رأي، لذا أشتّق من   ".األمثال" ليعني محايد بشكل استخدامه يمكن ولكن

 "الحّساس".

sentential relative clause: benda girêka hehvokî . ِعبارةُ َوصل  ُجَمليَّة 

 .الن ْسبِيَّة نَْوٌع من الُجْملَ 

sentential subject clause: benda mijara hevokî .  ِّعبارةُ َموضوع ُجَملي 

شروط ُملزمة  تقديم بنود َموضوعيَّة جادة في َشكلِ  تَْركيبي كَموضوع. يتم   تعمل بَشكل   تابِعةٌ  ِعباَرةٌ 

 من خالل البِناء الُمْشتََرك. اً (، يُْمِكن التَْعبير عنها أيضthat, if, who, howبواسطة )

sentential subject constraint: astengên mijara hevokî .  ّقيوُد َموضوع ُجَملي 

الت التي اقترحها ن من ُجْملَة يكون  ال يُْمِكن نقلُ  َحيثُ ، J.R.Ross روس قَيٌد على التََّحو  أي ُمَكو 

 َموضوع فِْقرة. 

sentoid: tevlîhev . اِْلتِباس 

ُجْملَة( لِسْلِسلَة من  ة من)ُمْشتَقّ  P.M.Postal بوستال و J.J.Katz كاتز ٌح صاغهُمْصطَلَ 

formatives2 اً يَّ هَْيَكلكون القراءات ال لبس فيها التَْركيبيَّة التي ال لبس فيها. على النقيض من ُجَمل ت 

ي واحد. في هذا التَْحليل، الِسْلِسلَةُ هَْيَكل الَعميقة للُجْملَة، وبالتالي يُْمِكن وصفها بواسطة وصف   للبنيةِ 

تَْفسيرها، ُجْملَة  الغامِضة من الصيغ يجب على الرجال والنساء ذوي الشَّعر الطويل ارتداء القبعات، يتم  

واحدة، ]الرجال[ و]النساء ذوي الشعر الطويل[ أو ]الرجال ذوي الشعر الطويل[، و ]النساء ذو الشعر 

 الطويل[.
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sequence: dwabedway yek . peytapeyta . rêzkir .  َتابِع . تََسْلسل ُمتَواليَةت     

وتيَّات، إشارةً  حُ ُمْصطَلَ هذا ال يُستخَدمُ  دات الملحوظة في الَكالم أو حْ إلى تتابِع الوَ  في اللَغِويَّات والصَّ

ها الُمتجاورة، ولكنَّ  ةدات الُمتتاليحْ إِْجراء التَبعيَّات بين الوَ  يتم   َحيثُ ، اً َخطيَّ  ّص. قد يكون هذا التََسْلُسلُ النَّ 

ُن َعالقَات غير َخطيَّة، كما هي الحال في االتفاق بين الَكلِمات التي تفصلها بنى أخرى. أحياناً قد تتضمَّ 

التَقليدي "تََسْلُسل ح ُمْصطَلَ ة ُمنفَِصلة، كما في التَِسْلِسلَة الُمَحّددة تسميراسالت المُ إعطاء المُ  يتم  

اِل إذا دخل، تعاقبة )على َسبيِل الِمثة في البنود المُ َزَمنيَّ ال إلى التبعيَّات بين األَْشكالِ  األَْزِمنة"، في إشارة  

كما هي الحال في ِعباَرات تَْحليلها في الحوار ) (، أو أَْنماط "التََسْلُسل" التي تمَّ  ... هسيفوز، ولكن

 . صّ ُجْزءاً من َموضوع تَْحليل الِخطاب ولَغِويَّات النَّ  ة( التي تَشكلالتحي

إلى التَْرتيب  يُشيرُ  َحيثُ ح "التََسْلُسل" في تدريس اللَُغة، ُمْصطَلَ عن  اً تمام هذا ااِلْستِخدامُ  يختلفُ 

عن َمْفهوم  حُ ُمْصطَلَ هذا ال زُ تَِسْلِسلَة من الَعناِصر على الُمتعل م. غالباً ما يميَّ ِسْلِسلَة مُ  فيه ضُ عرَ يُ الذي 

 الن ظام األكثر تَْجريداً.

sequence of tenses: rêzkirina deman . تََسْلُسل َزَمني 

َغة في اللُ  صارم   تَْرتيٌب ثابٌِت من األَْزِمنة في ُجَمل  ُمَعقَّدة. هذا ااِلْستِخدام "الن ْسبِي" لألَْزِمنة يُنظ م بَشكل  

 الُجْملَةِ  صيغةَ  فات الواردة في البندين األساسي والن ْسبِي ُمتَزاِمنة، فإنَّ ر  الالتينيَّة. إذا كانت التصَ 

 الُمْعتَمدة تعتمد على صيغة البَند الُمْستَقِل، كما في بَْعض صيغ الُجَمل الشرطيَّة.

sequential organization: (rêkxrawe) rêxistineke rêzkirî . ُمنَظَّمةٌ متَِسْلِسلَة 

من  ة  ُمْختَلَف الَكلِمات في عزلة، بل في تََسْلُسالت، اعتماداً على أَْنواع   تَُحلَّلُ في تَْحليل الُمحاَدثة، ال 

 الُمنعطفات التي تربطُ الَكالم السابِق بالالحق.

serial relationship: têkiliya doranî . الَعالقَةُ التََسْلُسليَّة 

ج بين  إلى نَظريَّة تعترفُ  ، لإلشارةِ Quirkيَّات، والسيما في قَواِعد في اللَغوِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  بالتََدر 

 (Quirk grammar)ينظر في: . Cو  Aمتََسْلُسالً ُمْرتَبِطاً بـ  Bالفِئات النَْحِويّة. مثالً، قد يكون 

serial verb: lêkera doranî . الفِْعُل التََسْلُسلي 

من البِناء لِسْلِسلَة من األفعال أو ِعباَرات  لفعل داِخل ُجْملَة )أو تََسْلُسل من في بِناء الُجْملَة، نَْوٌع 

الليَّة، لكن ال ة. تَشترُك األفعال في حجة دَ الِعباَرات( التي تترك الَعالقَة النَْحِويّة بين الَعناِصر غير ُمِميّز

 يوجد اِْرتِباط أو انعكاس للُمْحتَوى بالتنسيق أو التبعيَّة.

serial verb construction: avakirina lêkerê doranî . بِناُء الفِْعل التََسْلُسلي 
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من  يا. تُجَمع فيها ِسْلِسلَةٌ إفريقنَْوٌع من البِناء يظهر في لُغات  عازلة، مثل الصينيَّة أو لُغات الكوا بغرب 

ْبط األفعال بدون أي نَْوع    .من الرَّ

series: doranan . َسالِسل 

وتيَّات لإلشارة إلى أي ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح لَ ُمْصطَ  من األَْصوات الساِكنة التي لها ِميزة  ة  َمْجموعصَّ

ُن "ِسْلِسلَة" تَْمييزها من َمْخَرج النُْطق. على َسبيِل الِمثاِل،  تتضمَّ  يتم  ة واحدة ُمْشتََركة على األقل، َصوتيَّ 

وتيَّة ]  [، إلخ.º] - [n] - [mُن الِسْلِسلَة األَْنفيَّة ][، وتتضمَّ ì] - b] - [d]التآلفيَّة الصَّ

set: komek . ةَمْجموع  

نة  من الَعناِصر التي لها ِسمة ُمَعيّنة ُمْشتََركة. قد تكون الَعناِصرُ  ة  َمْجموععن  ِعباَرةٌ  ةُ َمْجموعال ُمتضم 

نة في ال ". Sُعْنُصر )أو ُعْضو( في  xمثالً "ة(، َمْجموعة )أي َعالقَة "إدراج" إلى الَمْجموعأو ُمضم 

َعناِصرها، وتَْرتيب  ة عددِ عن طَريق تسمي extensionallyات الُممدّدة َمْجموعال يُْمِكن تَْعريفُ 

ة، أو الُمكثَّفة، من خالل اإلشارة إلى الَخصائِص الُمْشتََركة للَعناِصر.  الَعناِصر غير الُمهمَّ

set feature: taybetmendiyê komekê . ة َمْجموعِسماٌت   

َدم ميزات التعيين في قَواِعد امتداٌد لَوصف قَواِعد التَّْوحيد للميزات التي لها أكثر من قيمة واحدة. تُستخ

ينظر في: ) ْوحيد الدوال، والقَواِعد الَوظيفيَّة الُمْعَجميَّة، وقَواِعد بنية الِعباَرة المدفوعة الرأس.تَ 

functional grammar  و ،Head-driven Phrase Structure Grammar) 

set theory: dîmaneya komekê . ةَمْجموعنَظريَّةُ ال  

يهتم  بظهور نَظريَّة  G. Cantor ((1845–1918 كانتور الرياضي األساسي الذي أسسه التأسيسُ 

ح وتَْعريفاته في ُمْصطَلَ ات. باعتبارها نَظريَّة أساسيَّة رياضيَّة وَمنُْطقيَّة ُمَحّددة، اُْستُخِدم الَمْجموعال

 لَُغة الحسابي.ِعْلم اللَُغة، وال سيما في ِعْلم الالعديد من تَْطبيقات 

s-fix: s- pêvekirin . الِصقة -س  

الحقة. تظهر نقطة التَْحليِل الَمقاِطع، تُوَضُع عالمة اِْختياريَّة على يمين النَواة الَمْقطَعيَّة؛ تدعى ب في

 يشار إليها بنقطة. ،والالحقةالتَْقسيم بين النَواة 

shallow: serve . nizm  . َسطحيَّة 

ُمَميّز  تَْمثيلإلى ُمْستوى  يُشيرُ الُموسَّعة الُمنقَّحة للقَواِعد التَّْوليديَّة،  القياسيَّةِ  في النَظريَّةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

حل عن البنيِة السَّطحيَّة في الطَريقة التي تتبعها في  هَْيَكلعن بنية السطح )النَْحِوّي(. يختلُف ال الضَّ

وتيَّة، من المصافي  ُمَعيّنة   القَواِعُد النَْحِويّة بواسطة أَْنواع   من العمليَّات الرسميَّة بخالف القَواِعد الصَّ



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
572 
 

ين التَّْوليديين لإلشارة إلى يفي أعمال بَْعض النَْحوِ  حُ ُمْصطَلَ والَحْذف والقَواِعد األُْسلوبيَّة. كما اُستخِدم ال

الت الدوريَّة، بينما في  الت الالحقة للدورة.  يُشيرُ  RESTَمْخَرجات التََّحو   إلى َمْخَرجات التََّحو 

sharp: tûj . حاّد 

وت التي أنشأها ياكوبسون وهالي في نظريته ة في دْصوات، للُمساعَ ِعْلم األَ ما في إحدى ميزات الصَّ

ةالتعامل مع المفاِصل الثَّانِويَّة.  وتّي. جميعُ كبيرة لبَْعض الترّددات العالي كثافة ثَمَّ الحروف  ة للطَّْيف الصَّ

 هي ]+ حاّدة[.  )الصواِمت(الساِكنة

shibilant(sibilant): şikilant (fȋkefȋke) .  َفيريص   

وت من خالل فُْتَحة ضَ إلى حدٍّ ما، إص وُمتَشابِهة   ُمماثَلة   من ُحبيبات   ْنفٌ صِ  قة بين شفرة اللِسان يدار الصَّ

 والَحنَك األمامي. على َسبيِل الِمثاِل في اللَُغة العربيَّة، س، ز، ث .

shortest move: kurtrîna tevgerê . أقصر َحركة 

في  تاح  َمْوقِف مُ  من َمْصَدره إلى أقربِ  اِلْنتِقالَ ااألساسي  نُ الُمَكوّ  بُ الحد  األدنى الذي يتطلَّ  بَرناَمج َمْبدأُ 

 ااِلْشتِقاق. 

sign: nîşane . hêma . )َرْمز )َعالمة 

 على) لغوي غير أم( كلمة أو حرفاً  المثال سبيل على) لغويَّاً  كانأ سواء ، لللتواصُ  أساسيٌّ  عنصرٌ ( 2) 

األساسي  الُعْنُصرُ  .معنى له أنَّ  على تفسيره يمكن شيء أيّ  قد يكون أو ؛( ثوب أو صورة، المثال سبيل

رها ة للعالمات )السيميائيَّة(. الطَبَقَةُ الُمستخلصة من جميع اإلشارات التي يُْمِكن تصوَّ العامَّ  للنَظريَّةِ 

تَْمييز بين العالمات الطبيعيَّة  ثَمَّةالشيء أو الحالَة في العالم الحقيقي.  إلى نفسِ  تُشيرُ حسي والتي  بَشكل  

ر مؤش  ع )على َسبيِل الِمثاِل اليرقان )أو األعراض(، التي تقوم على َعالقَة َسببيَّة بين العالمة والموق

بين  اتفاق   ، تقوم على أساسِ يَّة"تَْمثيلوعالمات اِْصِطناعيَّة أو "عالمات  ،على أعراض مرض ُمَعيّن(

 اللُغات.

ديَّة، أي أنَّ كلَّ إشارة  اللغَ  الماتُ العَ  لها جانبان،  ِويَّة لها َخصائِص أساسيَّة ُمَحّددة. )أ( التََعد 

َصوتيّاً أو خطياً، وعالمة َمفاهيميَّة )أو "الَمْدلول" أي الَمْعنى  قُ ، التي تتحقَّ المة الماديَّة أو "الدَّاللة"العَ 

بين العالمة الماديَّة، الَمْدلول،  زُ ثاُلثي وتميَّ  ْيَكلهَ لها  العالمةَ  أو المضمون(. بينما يفترض آخرون أنَّ 

 اً سلف كون ُمَحّدداً بين الدالّة والُمشار إليه، ي التنسيقَ  أنَّ  عسف أو العشوائيَّة، أيَّ . )ب( التَّ ُمتََكل موال

داّل الالَعالقَة بين أنَّ فيه من لَُغة إلى أخرى و ، ومع ذلك، فهو تعسفي، إلى الحد  الذي يختلفُ توافقبال

تَْمييز  ثَمَّةملحوظة حسيَّة. في نَظريَّة الالفتات،  ندفِعاً. )ج( الَخطيَّة، كإشارة  والَمْدلول ليس متحف زاً، مُ 

ة )بِناء الُجْملَة(؛ )ب( ُمْختَلَفبين ثالثة َمجاالت ِدراسيَّة: )أ( الجانب النَْحِوّي، أو الَعالقَة بين العالمات ال
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دَّاللة(؛ و )ج( الجانب البراغماتي، أو الَعالقَة ِعْلم الالدَّاللي، أو الَعالقَة بين اإلشارة والَمْعنى )الجانب 

 بين الرمز وعالمة الُمْستَْخدم.

ظام إلى نِ  اً شير، مُ َمْعنى َمْحدود حِ ُمْصطَلَ ظام اإلشارات، يكون للِعباَرات مثل لَُغة اإلشارة ونِ  ( في0) 

 اتُ َمْجموعهذه ال تشملُ ل الشَّفَوي. للتواصُ  كبَديل   ُمَعيّنةٌ  اتٌ َمْجموعي تْستَْخدمه االتصال اليدوي الذ

م . هو حُمْصطَلَ الرئيسي لل التَْطبيقَ  )إشارات المرور(؛ لكنَّ   لُغةُ الص 

sign language: zimanê nîşanê (amaje . hêma). )لَُغةُ الَرمز(اإلشارة 

من قِبَل الجمعيَّات الدينيَّة أو السريَّة )أي الرهبان  الُمْستَْخدمةُ  اإليمائيَّةُ  بالَمْعنى الواسع، األنظمةُ  (2

 تَْحتَويوالماسونيون( أو إشارات اليد الُمْستَْخدمة في الرياضة والرقص، إلخ. هذه األنظمة اليدويَّة ال 

 على تعقيد بِْنيَِوّي أو نِطاق اتصال اللُغات الطبيعيَّة.

رت مع مرور الوقت في وَّ طَ الطبيعيَّة التي ت "لَُغة اإلشارة" إلى اللُغاتِ  تُشيرُ ي ق، بالَمْعنى الضَ  (0

م في جميعِ  ُمْجتََمعاتِ  ليَّة التواصُ  ت لنفس الوتيرة الواسعة لألغراضِ مَ ْخدِ أنحاء العالم، واْستُ  الص 

اإلشارة  اإليمائيَّة للَُغة؛ وبالتالي، تكون لُغاتُ /ةَ البصريَّ  الطَريقةَ  اللَغِويَّةُ  كاللُغات الَمْنطُوقة. تُْستَْخدم البنيةُ 

 الَمنُْطقة.  الَمْنطُوقة الُمْستَْخدمة في نفسِ  ة عن اللُغاتِ ُمْستَقِلّ 

signal: nîşane . )َرْمزيَّة(إشاريَّة 

وتيَّة أو الكهرومغناطيسيَّة أو البيوكيميائيَّة(. اإلشارات  اتِ َمْعلُومال في نَظريَّةِ  حالَة أو تغيير المواد )الصَّ

عالمة رمزيَّة. تنص  على اإلرسال الَمكاني أو  ات، وبالتالي، ليس لها أيّ َمْعلُومُمحتَملة لل هي ناقالتٌ 

 عطى.المُ  اإلشاراتِ ظام ات، ويعتمد تَْفسيرها على نِ َمْعلُوماإلشارة الَزَمنيَّة لل

significant: teybetmendî . ُمَميّز 

 َمْنطُوقة أو َمْكتوبة: فعندما تكون متباينةً  لخاّصيَّةِ  اللَغِويَّةِ  إلى الحالَةِ  يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ هو في اللِسانيَّات، 

 .ُمْختَلَف َمْعنىً على الحصول  ، أي عند اِْستِْبدالها بِميزة أخرى، يتم  كبيرةَ  تكون الِميزةُ 

signeme: nîşanok . أُشيرة  

 ة من الَوصِف اللَغِوّي.ُمْختَلَفات ويزة على مستلإلشارة إلى جميع الَعناِصر الُمِميَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

signifier: nîşane . الدَّال 

 F.deَميّز سوسير المكّون الحسي أو المادي للمعنى أو المضمون. قد يكون صوتاً أو عالمة مكتوبة. 

Saussure  ،يكون كال الجانبين ذي طبيعة َعْقلِيّة، والَعالقَة بين  َحيثُ بين َشكل عالمة  لَغِويّة  وُمْحتَواه

 تعسفيَّة. الدال)الشكل( والمدلول)المحتوى(
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simple: asan (sade). sakar . بَسيط 

إلى الُعْضو غير الُمَميّز في  يُشيرُ الفِْعل،  النَْحِوّي، والسيما في أَْشكالِ  ْصنيفِ في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

التناقض، على َسبيِل الِمثاِل، "الحاضر البَسيط" و "الماضي البَسيط" . المعارضة بين ُجَمل بَسيطة 

 على بند واحد أو أكثر( . تَْحتَويما إذا كانت في وُمَعقَّدة / ُمَركَّبة )أيّ 

simplicity: hêsane . ساطة. البَ  هولةالس     

سة التي من لتَْحليالت اللَغِويَّة الُمتنافِ ابتعيين عوامل  اً ْوليديَّة، فتقوم تلقائيَّ ُمقتَرح في نَظريَّة لَغِويّة تَ ِمْقياٌس 

ُمَحّددة ساطة. البساطة هنا البالسهولة أو ِمْقياس  اً أيض يُسمَّىأكثر جودةً؛ منها كان  أيٍّ  تَْحديدشأنها 

ْحليل؛ وغالباً ما يشار ياَغة التَ واِعد، إلخ( الُمْستَْخدمة في صعدد البنيَّات )الرموز، القَ  َحيثُ ، من اً كميَّ 

التَْعميم  تَْحديدالس مات المطلوبة من أجل  األكثر اِْنتِشاراً هو عددُ  الِمْعيارَ  لاِلْقتِصاد. لعلَّ  ه ِمْقياسُ أنَّ  إليه

وتّي، فّكر كثي  تَْحديدالتي يُْمِكن من خاللها  األَْصوات في النَظريَّة التَّْوليديَّة بالطُُرقِ  ُعلماءون من رالصَّ

ة من ااِلْختِصارات الدَّالليَّة، على َسبيِل ُمْختَلَفاِْقتِصادي، باِْستِخدام أَْنواع  مثل هذه التَْعميمات بَشكل  

على فكرة البساطة التي ال  يعتمدُ  هذا الِمْقياسَ  لكنَّ . (alpha notation. )ينظر في: تدوين ألفا :الِمثالِ 

 رات العديدة في وقت  َغيّ تَ ه من الصعب تقييم المُ ثبت أنَّ  إذالكثير من النَظريَّة والمنهجيَّة.  بُ تزال تتطلَّ 

عقيد التَّ  َحيثُ ة، من توقعَّ من التَْحليل إلى نتائج غير مُ  واحد   ي التبَسيط في ُجْزء  في التَْحليل. قد يؤدّ  واحد  

 الكبير )أو التكلفة( في َمكان آخر. 

simultaneity: hevdem . hawçaxî . hawkatî . التَزاُمن 

ح في البند ُن اإِلْجراء الُمَوضَّ مع العديد من اإِلْجراءات، إذ قد يتزامَ  الُمَعقَّدةِ  في الُجَملِ  الَزَمنيَّةُ  الَعالقَةُ 

 .(مطرتُ  إلى نيويورك، كانت السماءُ  عندما وصلتُ )ند الرئيسي: الفَْرعي مع اإِلْجراء في البَ 

single-bar: bar- tak . ُمْفَرد -بار   

غاية  فِئةإلى  تُشيرُ التي  X-barفي النسخة األكثر اِْفتِراضاً على نِطاق واسع لنَظريَّة  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 الرأس )صفر بار(. فِئةشبه قياسيَّة )َشريط ُمْزَدِوج( و فِئةعن  زُ تتميَّ في الصغر، 

single-base: bingehe- tak . أساٌس واحد  

رة للقَواِعد التَْحويليَّة، إذ تعمل القاِعدة بَمْدَخل بك  نَْوع من القَواِعد التَْحويليَّة الُمعتَرف بها في النَماِذج المُ 

الت ذات القاِعدة الواحدواحد من ِسْلِسلَة  طرفيَّة  واحدة.  التَْحويالت الفرديَّة، اسم ب اً ة أيضتُعَرف التََّحو 

 من ِسْلِسلَة واحدة. ن أكثرَ للقاِعدة، إذ تتضمَّ  الُمْزَدِوجةَ  تعارض األَْنواعَ هي و

single-only noun: navdarê tak tenê . اِْسٌم ُمفَرد فقط 
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(، هَواء)الخشب وال الجماعيَّةُ  الذي ال يُْمِكن اِْستِخدامه إال في صيغة الُمْفَرد. وتشمُل هذه األَْسماءُ  ااِلْسمُ 

 ة(.اعيَّة )الفاكهة واألرز والماشيواألَْسماء الجم

singular: takane . إفراد . ُمفَرد 

إلى الَعناِصر الفرديَّة )منزل ُمقابِل عدَّة منازل(، تَْعميم البيانات )ليس  يُشيرُ فَْرعيَّةٌ من الرقم الذي  فِئةٌ 

التي ال يُْمِكن  األَْسماءُ  تُسمَّىحات الجماعيَّة )دهاء الذئب(. ُمْصطَلَ بالخبز وحده يعيش اإلنسان(، وال

 اء.اِْستِخدامها إال في الُمْفَرد باألَْسماء الُمْفَردة فقط. من ذلك، امرأة جمعها نس

ة للقَواِعد التَْحويليَّة، ف بها في النَماِذج المُ عترَ من القَواِعد التَْحويليَّة المُ  ق على نَْوع  طلَ كما يُ  بكر 

 أو القاِعدة مع األَْنواعِ  الفرديَّةُ  التَْحويالتُ  إذ تعمل القاِعدة بَمْدَخل من ِسْلِسلَة طرفيَّة واحدة. تتعارضُ 

ة، التي تتضمَّ المُ   واحدة. أكثر من ِسْلِسلَة   نُ عممَّ

singulative: takekesî . اإلفرادي . األُحادي 

ُد كيان واحد. فِئةٌ   فَْرعيَّةٌ من الرقم الذي يحد 

sister: xwişkane .  ُختأ  

ة َمْجموع تُسمَّىُجْملَة. و إلى َعالقَة بين الُعقد في عالمةفي القَواِعد النَْحِويّة لإلشارة  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 الُعقدة )األم(.  ها تنحدر من نفسِ األخوات إذا كانت جميعُ بالعقود 

sister adjunction: hevgirtina xwişkane . اتصاُل األخت 

قدة من عليها ُمباِشرة نفس العُ نات التي تهيّ نيَن أو أكثر من الُمَكو  كوَّ إلى الَعالقَة بين مُ  ختع األتقاط يُشيرُ 

 َشَجرة.الفي ُمَخطَّط 

ليَّة الكالسيكيَّة، في إشارة إلى قاِعدة تضع َعناِصر من العَ  نَْوعٌ  مليَّات النَْحِويّة في القَواِعد التََّحو 

في وحدات أكبر.  اً فيَّة ُمالَءَمة هذه الهياكل معكي تَْحديدُمَعيّنة من البنية في المواِضع الُمجاورة، بهََدف 

 تحت الُعقدة األم.  اً فور Bإلى  Aالُمجاورة، يَُضم الُعْنُصر  بالن ْسبِة إلى الَعناِصر األخرى

situation: rewş . َمْوقِف . حال 

إلى اإلعداد خاِرج نِطاق اللَُغة الذي يَْحُدث فيه  لإلشارةِ  عام   بَشكل   حُ ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ في اللَغِويَّات، 

ة، وما إلى الَشكل، وطبيعة األنشطة الجاري شاركين، وُمْستوىالَكالم، في إشارة إلى َمفاهيم مثل عدد المُ 

ياق، أو سياق الظَْرف أو ساللُغَ  ِدراسةعلى ضرورة  اللَغِويَّاتُ  دُ ذلك. تؤك   ياق ة في حالتها )أو الس 

 الحالَة(، للحصول على بيان كامل للَمْعنى الُمراد. 
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نات المنهجيَّة في اللَُغة باِْختاِلفات الوضع التبايُ  بربطِ  األول لَُغة ااِلْجتِماعي في المقامِ ِعْلم ال يهتمُ 

 اً َخصائِص الُمِميَّزة اِْجتِماعيَّ إلى ال قيّد لإلشارةِ ح "الَمْوقِف" بَمْعنى مُ ُمْصطَلَ ااِلْجتِماعي؛ يُْمِكن اِْستِخدام 

ساوياً لتَْفسيرها اللَغِوّي يكون مُ الَمْعنى الظاِهر للتَْعبير، ة هذا وعلَّ للَمكان الذي تُْستَْخدم فيه اللَُغة. 

 سميَّة.ااِلْجتِماعي، على َسبيِل الِمثاِل. "المواقِف" الدينيَّة والسياسيَّة غير الرَ 

situation semantics: watenasîya rewşê . ِعْلُم َداللة الَمْوقِف 

ة الُمستندة إلى ظميَّ للدالئل النَمائيَّة النُ  رت خالل الثمانينيَّات كبَديل  طَوّ الدَّاللي للُغات تَ  للتَْحليلِ  ُمقاَربةٌ 

اً من ناحيَّة بدائيَّة، بََدالً من نمذجتها رسميَّ  ، وما إلى ذلك ككائنات  والَعالقَاتِ  الَخصائِصَ  لُ العوالم. يعامِ 

الحقائق ات من َمْجموععلى قيم الحقيقة بل على مواقِف ) ها ال تدل  العوالم الُممكنة. تُحلَّل الُجَمل على أنَّ 

ن من موقع، وَعالقَة، وقيم دَّة على الطُُرق التي يعتمدها تَْفسير شِ ة الحقيقة(. كما ركَّز النهُج بالتي تتكوَّ

ياق.  الُجَمل على الس 

رت هذه النَظريَّة في أواخر السبعينيَّات من قِبَل   Cooperو  Perryبالتعاون مع  Barwiseتَّطَو 

 ة: )أ( يفترض أن تكونَ اِلْفتِراضات األساسيَّة التالييستند إلى ا وغيرهم. Etchemendyو  Petersو

اً من كيانات أخرى؛ )ب( هناك عالم واحد، هو نظريَّ  تُفَسَّرُ بمثابة أوليَّات، ال  والَعالقَاتُ  الَخصائِصُ 

الم أو حات جيدة التكوين حول هذا العنة؛ )ج( الُمقترَ العالم الحقيقي، وليس العديد من العوالم الُممكِ 

 بين نَْوع الحاالت التي يتم   هي َعالقَةٌ  Sصريحيَّة "المواقِف"؛ )د( َمْعنى الُجْملَة التَّ  تُسمَّىأجزائه، والتي 

جازم والنَْوع الذي تنتمي إليه تلك الحاالت الَموصوفة من قِبَلها "النَظريَّة  بَشكل   Sفيها التَْعبير عن 

 العالئقيَّة للَمْعنى". 

situational context: çarçoveya rewşeyî  ِياٌق َمْوقِفي .س  

ُد الَمْوقُِف بالَعالقَات الزمانيَّة والَمكانيَّة التي يجري فيها الَكالم، فمن خالل ذلك يتحدَُّد معان   كثيرة،  يتحدَّ

بين لة الوثقى مقال(. مثال على الصِ  مقام   ح "المقام" في قولهم )لكل  ُمْصطَلَ عبّر عنه البالغيون بوقد 

الَكالم والمقام، ما ورد في قضيَّة التحكيم المشهورة في قول الخوارج: )ال حكَم إال هلل(، إذ جاء َجواب 

 الخوارجِ  بها باطل(. لقد أراد اإلمام بذلك أّن هتافَ  رادُ يُ  حقٍّ  اإلمام علي كرم ح وجهه بقوله: )َكلِمةُ 

د الَمْعنى هنا بحسب الظروف يتحدَّ  عن طَريق الدين. سياسيٌّ  هو إلزامٌ  المقامَ  لكنَّ  ،َصحيحديني  َكالمٌ 

 والمالبسات الُمرافِقة للحدث.

skeletal tier: rêzikirina skeletalî . ّي هَْيَكلٌف صَ   

كصواِمت تَُمثّل الوحدات  َحيثُ ْصوات الَمْكتوب في الطَبَقَة الوسطى ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 تَْمثيلمن ذلك هو  يَّة. والقصدُ هَْيَكلضمن بنية َمْقطَعيَّة؛ المعروف أيضاً باِْسم الطَبَقَة ال وصوائت

سمي الرَ  عن َخصائِصها الَمنُْطقيَّة. في الَشكلِ  ُمْستَقِل   حول طول األَْجزاء وتَْرتيبها بَشكل   اتِ َمْعلُومال
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دات حْ ووَ ، ( ]+ َمْقطَعيَّة[V) الصوائتتكون  َحيثُ  َمْقطَعي[،]± األصلي، تُحدَُّد هذه الطَبَقَة خاّصيَّة 

 (. X)ترمز إليه بـ  غير ُمَحّددة ون الَمقاِطعُ مقطعية[؛ قد تك syllabic ( هي ]−C) الصواِمت أخرى

ة  تَْمثيلْصوات غير الَخطيَّة، على َسبيِل الِمثاِل. الِعْلم األَ َمفاهيم ُمماثَلة في نَماِذج أخرى من  ثَمَّ

 في مورفولوجيا الُمحاكاة.  prosodic الهرمي للبروسوديك ُجْزءاً من التََسْلُسلِ  لُ الَمْقطَعي الذي يَشك  

Skolem function: peywerê Skolemê . َوظيفةُ سكولم 

سكوليم ناً بالسياسي النرويجي )ألبرت( ثورالف تيم   ُسمي بهذا االسمدَّاللة ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

في بَْعض التَْحليالت الدَّالليَّة، والسيما  اً مهمَّ  اً دور Skolem سكولم ي وظائف(. تؤدّ 2778-2693)

 ااِلْستِْفهاميَّة. في الُجَملِ 

slang: gelziman. peyvî xelkê(devoka gelerî). zarawegelî . qsey nesteq.  ٌعاِميَّةلَهجة    

 رات ااِلْجتِماعيَّة واإلقليميَّة بَشكل  َغيَّ تَ عاِميَّة الُمْستَْخدمة مع المُ ال للَُغةِ البَديل البريطاني أو األمريكي 

لُمْفَردات الشائِعة باإلضافة إلى في ار اللَُغة العاِميَّة مع اللَْفظ الفرنسي لاِلْستِخدام الُمبتكِ  واضح. تتوافقُ 

في األصل إلى  يُشيرُ الذي كان  ْسِميَّات القديمةالتَ غات العاِميَّة مع تَْصنيف اللُ  الَكلِمات الحديثة. تتطابقُ 

 ريَّة.اللُغات واألقنيَّة الس  

slash: dabeş . xwar. مائل 

الشكل  من خالل استخدامعن ِعباَرة الخاّصيَّة )يرمز لها  للتَْعبيرِ  في قَواِعَد َمعنويَّة   ُمْستَْخدمٌ  حٌ ُمْصطَلَ 

نشآت التَبعيَّة غير الَمْحدودة لإلشارة مُ  في تَْحليلِ  يُْستَْخدمُ "( والذي S / NP"المائل" كما هو الحال في "

 الَمفقودة. فِئةإلى ال

slit: qelîştok . )فيري  فُْتَحة )غيُر صَّ

قة.  أيضاً  ي قة؛ يدعىمن خالل فُْتَحة أفقيَّة ضَ  هَواءمن ااِلْحتِكاك، يُطلَق ال إلى نَْوع   يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ  بش 

 تضمينُ  يتم   َحيثُ [( مع ُحبيبات األخدود، ç]، [θ]، [f)على َسبيِل الِمثاِل، ] هذه ااِلْقتِباساتُ  تتناقضُ 

 [(.à]، [sالمفاِصل النَشطة )على َسبيِل الِمثاِل، ] تَْجويفَ 

slogan: dirûşm . ِشعار 

عارات شِ العارات اإلعالنيَّة، أو الش   أمثلة ذلك:أَْشكاٌل تَْعبيريَّةٌ وَوظيفيَّةٌ من رموز أو َمقوالت، من 

 سياسيَّة )على َسبيِل الِمثاِل أعطني الحريَّة(.ال

sloppy identity: nasnameyeke bêbal(wekhevia sist) .  ُمائعة(ُمطابقةٌ َرخوة)ويَّة ه  
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في البنية  اهت إزالتُ تمَّ ي تر الاصِ بين الُعنْ  نَْوع من الَعالقَةِ  ثَمَّةالالت الدَّاللة، في القَواِعد النَْحِويّة ودَ 

أختها  . على َسبيِل الِمثاِل، ماري تحب  اً لة تمامالَعناِصر ُمتماثِ  ال تكون إشارةُ  َحيثُ اإلهليلجيَّة والسابِقة، 

ت الُعْنُصر الذي تمَّ  جين "أختها التي تحبها". إذا كان َمْرِجعُ  ل هو أنَّ وكذلك جين، والتَْفسيُر الُمحتَمَ 

(، اً أيض ماري" أختَ  )أي، على َسبيِل الِمثاِل، "جين تحب  الُعنصر السابقمثل  اً تمامه هو نفسه إزالتُ 

 ويَّة قويَّة.هُ تظهر  فهنا

slot: xane (qul) . dirz .)فُْتَحة . خانة )الحي ُز الوظيفي 

من  فِئةن خالله إدخال يُْمِكن م في البِناءِ  في التَْحليِل النَْحِوّي لإلشارة إلى َمكان   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2)

تَْحليل  ها نَماِذج الفتحات والَحْشو. يُعد  أنَّ ب ز بالتركيزِ يه. يشار أحياناً إلى المناهج التي تتميَّ إلالَعناِصر 

َعناِصر  تَْحديدمة رئيسيَّة لقَواِعد اللَُغة التاغيمي، يُستخَدُم الَمْفهوم لالفتحات سِ  َحيثُ بنية الُجْملَة من 

 الَحْشو )على َسبيِل الِمثاِل "خانة الَموضوع"، "فُْتَحة الكائن"(.

الصوائِت  إلى الَمقاِطع التي تربطُ  ْصوات التلقائي في إشارة  ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0)

 بالصوامت.

small clause: benda piçûk . بَْنٌد َصغير 

، يُْمِكن تَْعريف Iو  Cمن  إلى كلٍّ  ه يَْفتقرُ ألنَّ  اً َمْحدود. نظر على فعل   تَْحتَويلفِْقرة ال  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ، إلخ. NPو  APهو  XPيكون  َحيثُ [، NP XPه ]أنَّ به هَْيَكل

social-interactionism: civatî(komelgaî)- têkiliyetî . تأَثَريَّةال-ااِلْجتِماعيَّة  

ةاللَُغة،  في اِْكتِسابِ  ل مع اآلخرين. يتناقض ثقافي يحكمه التفاعُ  هي نشاطٌ  اللَُغةَ  وِجهَة نظَر ترى أنَّ  ثَمَّ

 .فطريَّةٌ  ها قدرةٌ أنَّ بإلى اللَُغة  مع النَّظَريَّات التي تنظرُ 

sociohistorical linguistics: zimannasiya civakî û dîrokî.  ُالتَاِريخيَّة ااِلْجتِماعيَّةِ  اللِسانيَّات  

أَْنواع  ترللَُغة في الُمْجتََمع، وكيف تطَوّ ا اِْستِخداماتِ  أَْشكالَ  يَْدُرسُ  ااِلْجتِماعيَّةِ  لَغِويَّاتِ ِعْلم النهٌج في 

ات َمْجموعالَكالم وال وُمْجتََمعاتِ  ُمَعيّنة   في لُغات   ُمَعيّنة من التباين ووظائفها مع مرور الوقتِ 

 فراد.ااِلْجتِماعيَّة واأل

sociolect: devoka civakî .  ٌاِْجتِماعيَّة لَهجة  

اِْجتِماعي  على أساس   دة  ُمَحدَّ  لَغِويّة   ة  َمْجموعإلى  اللَغِويَّات لإلشارةِ  ُعلماءيَْستَْخدمه بَْعُض  حٌ ُمْصطَلَ 

 ة مهنيَّة. َمْجموع)ُمقابِل إقليمي(، على َسبيِل الِمثاِل، ااِلْرتِباط في طَبَقَة اِْجتِماعيَّة ُمَعيّنة أو 

sociolinguistics: zimannasiya civakî .  ُااِلْجتِماعيَّة الل سانيَّات  
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 َعالقَاتها بالُمْجتََمع، وينظّم كلَّ  في اللَُغةَ  يَْدُرسُ ذي ِعْلم اله الأنَّ بف يُعرَّ  التَْطبيقيَّة، من اللِسانيَّاتِ  فَْرعٌ 

 ااِلْجتِماعيَّة والثقافِية.  بوظائفها جوانب اللَُغة وطرائق اِْستِْعمالها التي ترتبطُ 

الَعالقَة  ِدراسةل بها اللَُغة مع الُمْجتََمع، بالكيفيَّات التي تتفاعُ  في البَْحث عن هذا العلمِ  َوظيفةُ  تكمنُ 

لوظائفها  اِْستِجابةً  اللَُغة بنيةَ  َغي رات التي تصيبُ ْجتِماعيَّة، والنَّظَر في التَ اللَُغة والظواِهر االِ بين 

ها، وبيان أَثَر الُمْجتََمع ونظمه وتَاِريخه وتَْركيبه تَْحديدة مع بيان هذه الوظائف وُمْختَلَفااِلْجتِماعيَّة ال

 الظواِهر اللَغِويَّة. ُمْختَلَفوبنيته وغيرها في 

 Sociology علم اِْجتِماع اللَُغةو Sociolinguisticsلَُغة ااِلْجتِماعي ِعْلم البين  زُ هناك من يميّ 

of language َّاللَُغة  تَأثيرالُمْجتََمع في اللَُغة، في حين يرك ز الثاني على  تَأثيرعلى   يرك زُ  األولَ  ، بأن

 في الُمْجتََمع. 

 ،والتقاليد والعاداتِ  والعقائدِ  من األنظمةِ  الُمْجتََمعَ  ما يسودُ  ااِلْجتِماعي بكل   لَُغةِ ِعْلم ال يهتم  

 عن ثقافة الُمْجتََمع. واألفعال وردود األفعال. فاللَُغة هي المعب ُر األهم  

عها نوّ اِْختاِلف اللُغات وت ِدراسةة: في الَموضوعات التالي البَْحثِ ب ااِلْجتِماعيَّةُ  اللِسانيَّاتُ  تهتم  

ً وإقليميَّ  األصناف اللَغِويَّة بحسب  ِدراسةخالل األطلس اللَغِوّي الُجْغرافّي واللهجات(، واً )من ُجْغرافيّا

اللُغات من  ما يموجُ  الطبقات ااِلْقتِصاديَّة، والَعالقَات ااِلْجتِماعيَّة والثقافِية في الُمْجتََمع الواحد، بكل  

الرجال ولَُغة النساء، والمستويات ودين، ومن خالل الفروق القائمة بين لَُغة  وثقافات   وتقاليدَ  عادات  

ياقاتها ااِلْجتِماعيَّة، بما فيها المعايير الثقافِية، وُمْستوى التَْعليم، والعرق، والعمر، الَكالميَّة بحسب س

 وغيرها.

ِعْلم ) Ethnoliguisticsمع اللِسانيَّات اإلثنولوجيَّة   ويتشابكُ  لُ ه يتداخَ حيّ ُمْصطَلَ وهذا الفَْرع ب

اللَُغة في َعالقَتها بالبحوث الخاّصة بأَْنماط  ِدراسةالعرقي أو علم لَُغة السالالت( الذي يعنى بلَُغة ال

مواضيع  َحيثُ لة وقرابة وثيقة من ها ذات صِ كل   حاتُ ُمْصطَلَ السالالت البشريَّة وأَْنماط سلوكها. هذه ال

 الدرس والهََدف وطبيعة العمل فيها.

sociopragmatics: pragmatîka civakî . البراغماتيَّة ااِلْجتِماعيَّة 

اِْستِخدام  منها الظروفُ  البراغماتيَّة، لإلشارة إلى الطَريقة التي تستمد   ِدراسةفي  أحياناً  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 اللَُغة في وضع اِْجتِماعي.

soft consonant: dengdêrê nerm . الَصاِمت )الساِكن( الناعم 

وتّي للُغات ُمَعيّنة، في إشارة إلى الحرف  يُْستَْخدمُ ٌح انطباعي ُمْصطَلَ  أحياناً في الوصف الصَّ

على العديد من الحروف الساِكنة الناعمة )بََدالً  تَْحتَويالتي  . اللَُغة الروسيَّة هي اللَُغةُ )الصاِمت(الساِكن

 فيها الرمز "العالمة الضعيفة" عادة إلى تأليف أو "تليين" الحرف الساِكن السابِق. يُشيرُ من الثابِتة(. و

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_language&prev=/translate_s%3Fhl%3Den%26q%3D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%26sl%3Dar%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjsfC-bazEEsXhS70bkh0dBAV5cxA
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solecism: çewtî . الَخطَأ  

 أو والنحو للقواعد التقليدي االستخدام عن انحرافالخطأ في االستعمال(.  soloikismós)إغريقية 

 .النطق

solidarity: piştgiriya (yekgirtî( .  ُِمتَضام)ن)ُمتَِّصل  

إلى االعتماد  يُشيرُ ، syntagmaticلَعالقَة  glossematics الغلوسماتيكيّة الُمْستَْخدم في حُ ُمْصطَلَ هو ال

 ُعْنُصرين، مثل الحدوث الوجودي الُمتَزاِمن للحالَة والعدد في الالتينيَّة.بين ل المتَبادَ 

sonagraph: sonagrafik . األصوات . ِمطياف "سوناغراف"  ِمْرسامُ    

وتّي األكثر اِْستِخداماً، و التجاري ألُنموَذجِ  ااِلْسمُ  إلى شاشات العرض المرئيَّة باِْسم  يُشيرُ الطَّْيف الصَّ

sonograms. 

sonant: dengdêr .  َاِمت)ساِكن(َصوت ص  

وت(. َصوتُ  sonare)التينية   وتّي الذي يُْمِكن أن يعملَ  بمعنى  إصدار الصَّ  طَع  لَمقْ  كنَواة   الَكالم الصَّ

 لَْفظي .

sonorant: hêzin . الَرنَّان 

ِعْلم بقيَّة الرئيسيَّة للَصوت التي أنشأها تشومسكي وهالي في نظريتهما في الس مات الطَّ  إحدى

ُف أَْصواتْصوات، للتعامُ األَ  ل، كتلك  بَشكل   sonorant الرنَّان ل مع اِْختاِلفات طَريقة النُْطق. تُعرَّ ُمفَصَّ

وت التلقائي،  َحيثُ ، ووضع َصوتّي قابل  للثني باً ّر نسبيَّ حُ  هَواءق مع تدفُ  تصدرُ التي  يُْمِكن نُْطق الصَّ

ةوالُغنَّة والخطوط الجانبيَّة.  الصوائتكما في   .sonority ح ُمماثِل هو الرنينُمْصطَلَ  ثَمَّ

sonority: hêzdarî . )الَرنين )الَجهوِري 

وت، من نفسِ  حٌ ُمْصطَلَ ( 2) وتيَّات السَّمعيَّة لجهارة الصَّ  النَْغمة والنبر والُمدَّة. عادة ما يتم   في الصَّ

 فٌ الُمْنَخفِضة : توق   الصوائتلها إلى  على طول ِمْقياس توقفات  ال َصوتَ  sonority الرنين حسابُ 

 -قة نزلِ مُ  -ُغنَّة  -َصوتيَّات اِْحتِكاكيَّة  -اِْحتِكاكات ليس لها َصوت  -ليس لها َصوت( ) كاتمة ألَْصوات  

 حروف ُمْنَخفِضة. ... -حروف ُمتََوس طة  -ة حروف عالي

البنية الَمْقطَعيَّة لأللفاظ. على َسبيِل  تَْحديدل في محاوالت   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ْصوات، ِعْلم األَ ( في 0)

متري(. في سلم المراتب، أو ال تَْحديدالتلقائي )وعلى وجه ال ْصواتِعْلم األَ في  مهمٌ  الِمثاِل، هذا الَمْفهومُ 

ف تعيين أكثر الَعناِصر الُمَصوتيَّة جهوراً إلى أقلّ  رمي للُمَصوتيَّات، يتم  التََسْلُسل الهَ  ها جهوراً. يُعرَّ

ْرَوة(. الذي يكون فيه الُمَصوتيَّة في ا ه الَمكانُ َمْرَكز الَمْقطَع )النَواة الَمْقطَعيَّة( بأنَّ   ألعلى )قِمَّة الذ 
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وتّي للميزات ال َمْفهومُ  يُْستَْخدمُ ( 3)  ة للَُغة اإلشارة.ُمْختَلَفالسمع البصري في التَْحليل الصَّ

sonorization: hêzdarkirin . اإلْجهار 

 ]هومورجنك[. من مثل: صراط وسراط.آخر ساِكن ساِكن إلى َصوت   ااِلْستِْبدال من َصوت  

sortal: cure . )نَْوعي)فَْرزي 

حات، الِعباَرات الطبيعيَّة )البقرة(، ُمْصطَلَ ال طوال فَْتَرة وجوده. من أَْنواعِ  ق على كيانِ طبَّ تُ  َكلِمة   خاّصيَّةُ 

دة )العدد(. ال ُمْصطَلَ وال لَكلِمات ل دةَ الُمتََعد   الَعناِصرَ  ستبَعدتحات الفنيَّة )السيارة(، والِعباَرات الُمَجرَّ

 ميَّة(.قطاء الشديدة الس  )األفعى الرَّ 

sound: deng . َصوت 

والنُْطق  الَكالمَ  ح العام ألْصَغر ُعْنُصر َصوتّي يُْمِكن إدراكه. وبما أنَّ ُمْصطَلَ الهو بالَمْعنى الواسع، 

وتِ  َمْفهومَ  (، فإنَّ coovericulationدون انقطاع طبيعي )بة يَْحُدثان في "ِسْلِسلَة" ُمْستَِمرّ  القابل  الصَّ

ْصوات يُْمِكن أن ِعْلم األَ اِْفتِراضي. من خالل اِْستِخدام أساليب خاّصة للتَْحليل في  للتَْقسيم هو َمْفهومٌ 

وتيَّات، التي يُْمِكن حْ يصل المرُء إلى وَ  وت، وهي الصَّ دة للصَّ  ها كأَْجزاء من األلفاظ.تَْحديددات ُمَجرَّ

ي ق، تُ  على  اً ترّدد تُحِدثُ وكثافته، و هَواءفي ضغط ال اً اِْضِطراب االهتزازِ  موجةُ  بَسب  بالَمْعنى الضَّ

 فَها بواسطة أجهزة السَّمع.َذْبَذبة في الثانية يُْمِكن كشَ  02.222و  02نِطاق يتراوح بين 

sound change: guhartina deng .  ََغي ٌر َصوتيّ ت  

ةاللَُغة.  ظام أَْصواتِ في نِ  التَاِريخيَّةُ  التغييراتُ  وت. فيما يتعلق بالطَريقة ُمْختَلَفأَْنواع  ثَمَّ ة من تغيير الصَّ

تغييرات ذات ( يشمل التغييرات الداِخليَّة، )أ :التي تنتشر بها التغييرات السليمة، يُْمِكن تَْمييز جانبين

وتيَّة: نَْوعٌ   قَليلسيط األَْجزاء، بتبالَجْهد النُْطقي. تَ البساطة في بااِلت جاه نحو  قُ يتعلَّ  من التغييرِ  الدوافع الصَّ

ل في الشرائح، التبَسيط التََسْلُسلي، ببذل َجْهد أقلّ   أكثرَ  من خالل تَْعديل األَْصوات ليكونَ  التَّعقيد الُمتأص 

ِسْلِسلَة تغييرات ذات دوافع َصوتيَّة، كما في َمْفهوم  ثَمَّةسيط بنية الَمْقطَع، ببهاً باألَْصوات الُمحيطة، تَ شُ 

ة من ُمْختَلَفة من ااِلْنتِشار تالءم أَْنواعاً ُمْختَلَفالدفع ُمقابِل ِسْلِسلَة السَّحب عند البِْنيَِويّين. وهناك أَْنماط 

وت )من مثل ج اللَغِوّي...(. وغيرها من تفاسير وأَْشكال. :تغيير الصَّ )ب(  ااِلْقتِراض الخاِرجي، التََدر 

وتّي، حين يَْستَْخدم جميعُ  التغييرات الخاِرجيَّة، ثين  كااِلْنتِشار ااِلْجتِماعي واإلقليمي للتغيير الصَّ الُمتََحد 

 ة في جميع الحاالت. َجديدفي الُمْجتََمع اللَغِوّي األَْشكال ال

sound change/law/shift:  

   guhartina deng/zagon/veguhastin . ل  وت/القانون/التََّحو    تَغييُر الصَّ
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وت للَُغة على مدى في نِ  التغييراتِ  لوصفِ  التَاِريخيَّةِ  في اللِسانيَّاتِ  الُمْستَْخدمةُ  حاتُ ْصطَلَ مُ ال ظام الصَّ

ةفَْتَرة َزَمنيَّة.  وت، على َسبيِل الِمثاِل، إذا كان التغييرُ  ثَمَّ ر على يؤث   أَْنواع عديدة في تغيير الصَّ

َصوتان في صوت واحد،  جُ دمَ وتيَّات )كما هي الحال عندما يُ على العدد الكلّي للصَّ  رُ يؤث   ، أواأللوفونات

وتيَّة في  أو ينقسم َصوت واحد إلى قسمين(. هناك تغيير األَْصوات، تُحدث ِسْلِسلَة من التغييرات الصَّ

وت، على َسبيِل المِ من تَاِريخ اللَُغة، يُعرف باِْسم تغيير ا ُمَعيّنة   مرحلة   ل الَحركةُ ثاِل. تَ لصَّ وتيَّةُ  َحو  ، الصَّ

ل ساِكن. يُشار عادة إلى ِسْلِسلَة من التغييرات المُ أو تَ  نتظمة في فقه اللَُغة الُمقاَرن بقانون، من مثل َحو 

 )فرضيَّة النيوغرام( .

sound class: çîna deng . طَبقَةُ الصَّوت 

ً )= االصويت"فون"( التي يُْمِكن وصفها من المتََّغيّ  فِئة وتيَّة الُمتَشابِهة َصوتيّا على اعتماداً رات الصَّ

 أساس اِْختبارات االستماع وفقاً لس مات َصوتيَّة أو ُمتَشابِهات ُمماثَلة.

sound law: qanûna deng .  ُوت قانون الصَّ  

ح إلى ااِلْفتِراض ُمْصطَلَ هذا ال د. يستند اِْستِخدامُ دُ حاة الجُ اللَغِوّي التَاِريخي للنُ  صفِ للوَ  الَمْرَكزيَّةُ  الفكرةُ 

 لتغييرات   -األنظمة العلميَّة الطبيعيَّة قياس إلى  -تخضع  ُمَعيّنة   األَْصوات الخاّصة بلَُغة   بَْعضَ  القائل بأنَّ 

ولوجي، وتحدُث في ظل  نفس لها أساس فسي بدون اِْستِثناء. هذه التغييراتُ  الطَريقةِ  بنفسِ  ُمَعيّنة   َصوتيَّة  

وتّي الجرماني )قانون جريم(. ل الصَّ  الظروف، على َسبيِل الِمثاِل، التََّحو 

sound physiology: fîziwlojiya deng . وت   فسيولوجيا الصَّ

وتيَّاتُ   .Neogrammariansد  دُ حاة الجُ التي درسها النُ  والتشريحيَّةُ  الَمْفَصليَّةُ  الصَّ

sound shift: guhartina dengê .  َوتت ل الصَّ َحو   

وتيَّةِ  من التغييراتِ  ة  َمْجموعل حٌ ُمْصطَلَ   كامل. ظام َصوت  زاح نِ يُ  َحيثُ ي تحدُث بَشكل  ُمْنتَظم، بالت الصَّ

sound substitution: veguherîneka deng . وت  اِْستِْبداُل الصَّ

وت أيضاً عندما . وقد يُستبدَ ظام لَُغة خاّصة بهاة في نِ غير َمْوجود أجنبيَّة   لَُغة   أَْصواتِ  اِْستِْبدالُ  ل الصَّ

داِخل ُمْجتََمع لَغِوّي ُمَعيّن، على َسبيِل الِمثاِل في ااِلْستِْبدال  َمرموقة   لَُغة   ةِ َمْجموعمن  أَْصواتٌ تُعتَمد 

:[ toma: toثاِل، ]العشوائي للنُْطق األمريكي القياسي لصالح ِمْعيار بريطاني أحياناً، على َسبيِل المِ 

وتّي يَْحُدث بَشكل   هذا ااِلْستِْبدالَ  :[. وبما أنَّ təme: toبََدالً من ] بااِلْستِثناءات، إذ  واع ، فهو مليءٌ  الصَّ

وتّي الُمْنتَظم  تغيير   َعمليَّةه "ون بأنَّ ختصّ أشار إليه المُ  َصوتّي غير ُمْنتَظم"، على َعْكس التغيير الصَّ

من االنتظام في اِْستِْبدال األَْصوات بين  قُ حقّ عد  التَّ الذي يَْحُدث بدون وعي. في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، يُ 

 .ل اللَغِوّي اإلقليمي وتَاِريخهالتواصُ  إلثباتِ  ةً مهمّ  ة طَريقةً ُمْختَلَفاللُغات ال
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sound symbolism: amaja (hêma) dengî . وت  َرْمزيَّةُ الصَّ

واللَغِويَّات لإلشارة إلى اِْرتِباط ُمباِشر بين الَشكل والَمْعنى  اتسيميائيَّ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

الُمحاكاة  في حاالتِ  العالم الخاِرجي، كما هي الحالُ  َخصائِصَ  تَعْكسُ  الُمْستَْخدمةُ  اللَغِوّي، األَْصواتُ 

وتيَّة )مثل خرير النهر، نَقيق الضفدع، فَحيح األفعى..( إنَّ  من  التي تصدرُ  تَقليد األَْصواتِ  فرضيَّةَ  الصَّ

ه على (، يلحظ فيها أنَّ onomatopoeiaوغيرها) ونباتات   وحيوانات   ة، من بشر  ُمْختَلَفَعناِصر طبيعيَّة 

وت الرمزيَّةَ  الرغم من أنَّ  ظهر أوجهَ تشابه العديَد من التجارب تُ  ، إال أنَّ عالميَّةً  ظاِهرةً  لُ ال تَشك   يَّةَ الصَّ

 إدراك األفراد للَعالقَة بين أَْصوات اللَُغة واالنطباعات الحسيَّة.  ُمَعيّنة في طَريقةِ 

sound system: pergalê dengê .  ِوت ظامُ ن الصَّ  

 ْصوات للَُغة، لِلَهجة، إلخ.ِعْلم األَ  لُ ضات الُمحققَّة َصوتيّاً، التي تَشك  ظام، للتناقُ ٌح للَشبَكة، أو النِ ُمْصطَلَ 

source: çavkanî . )َمْصَدر)األِصل 

ْصنيف للتَ  الخمسة الرئيسيَّةِ  األبعادِ  "ِعباَرة الَمْصَدر" لإلشارة إلى أحدِ  في خاّصيَّةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2)

وتيَّات )اثنان يَشك  ِعْلم النظريتهما في في  في نَظريَّة تشومسكي وهال الن الس مات الطبقيَّة الرئيسيَّة، صَّ

 حُ ُمْصطَلَ (. هذا الprosodicع النغمي وميزات التَْجويف، وميزات التَْعبير عن الَكالم، و ميزات التنوّ 

دَّ الُمِميَّ  التناقضاتِ  زُ برِ يُ  وت، و الش   .stridentة زة اِلْرتِفاع الضغط تحت اللِسان، والصَّ

ِعْلم منشأ الرسالة، بََدالً من "وِجهَة الوصول". في  الَمْصَدر إلى نقطةِ  يُشيرُ االتصال،  ِدراسة( في 0) 

َمْصَدر" ال" من "اً "مسار يأخذ الكيانُ  َحيثُ من نَظريَّة الَمْعنى،  كُجْزء   حُ ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ دَّاللة، ال

 ك منه شيء ما. إلى الَمكان الذي يتَحرَّ  يُشيرُ هََدف". في حالَة القَواِعد، الإلى "

ح لتوصيف اللَُغة التي تأتي منها خاّصيَّة ُمَعيّنة، من مثل ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ( في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، 3)

 "لَُغة الَمْصَدر" . تَْحديدااِلْقتِراض ب

"لَُغة الَمْصَدر"؛ اللَُغة "الهََدف" هي  اللَُغة التي تنشأ منها رسالةَ  حُ ُمْصطَلَ ( في التَْرَجَمة، يصف ال4)

 التي تُتَرَجم إليها. اللَُغةُ 

source language: zimanê çavkaniyê . )لَُغةُ الَمْصَدر)األِصل 

 اللَُغة التي يترجم فيها من لَُغة الَمْصَدر إلى لَُغة الهََدف. (2

 اللَُغة األصليَّة للُمتعل م في اِْكتِساب اللَُغة الثانيَّة. (0

Spanish: Îspanî . اإلسبانيَّة 
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لجنوبيَّة بها في إسبانيا وأمريكا الوسطى وا ثُ تنتمي إلى عائلة الهندو أوروبيَّة، يُتحدَّ  رومانسيَّةٌ  لَُغةٌ 

رت طَوَّ القشتاليَّة، التي تَ  هي اللهجةُ  المعياريّ  هاأساسُ وجزر الكناري والواليات المتحدة وبلدان أخرى. 

حكيَّة في إسبانيا خالل عهد اإلمبراطوريَّة من اللُغات الفولكلوريَّة الالتينيَّة المَ  عة  نوّ مت ة  َمْجموعمن 

أن  ، إلىحسبث باللَُغة القشتاليَّة اإلسبانيَّة في َمقاِطعات كانتابريا الشماليَّة فتحدَّ الرومانيَّة. كان يُ 

 أستُعيدت من العرب.

speaker identification/recognition/verification:  

  nasnama axaftvan(axiver)/nasî/ belgekirin .  ِْعتِراف / التَْصديقهُويّةُ الُمتََحد ث / اال  

وتيَّات واللَغِويَّات الحاسوبيَّة، في أثناء التَّ ِعْلم الفي  ات من أصوات َعي نَ  تَُحلَّلُ ق من الُمتََحد ث، حق  صَّ

نة في الكمبيوتر. اْستَْخدمت هذه التقنيَّة كثيراً في الحاالت ة ُمخزَّ ُمقابِل َعي نَة َمْرِجعيَّ تها ق من هويَّ للتحق  

وتيَّة( للتَْحقيق في ما إذا كان ال ُمَخطَّطات   تَْحليلُ  استُخِدمَ  َحيثُ الجنائيَّة،  في  ُمتََكل مطَّْيفيَّة )كالطباعة الصَّ

 تسجيل الَشريط هو نفس المشتبه به.

specialization: pispor .   صتَخص  

إلى مدى اِْرتِباط اإلشارة والسلوك  تُشيرُ ح لألنظمة السيميائيَّة، مثل لَُغة البشر، قترَ مُ  تَْعريف   خاّصيَّةُ 

ي إلى تؤدّ  اإلشارةَ  ص، إذ أنَّ إلى التخص  ر قِ االتصاالت الحيوانيَّة تفتَ  ُمباِشر. يقال إنَّ  الذي يثيره بَشكل  

ص، فالعواقب السلوكيَّة اِلْستِخدام اإلشارة خص  ة التَّ عالي اللَُغةَ  السلوك؛ وعلى النقيض من ذلك، فإنَّ 

 ؤ )وغالباً ال يُْمِكن التنبؤ بها(.اللَغِويَّة أقل قابليَّة للتنبّ 

specific indefinite: taybetiya nebelî(neşunas) . الُمَخّصُص غير الُمَحّدد 

ُس غير الُمَحدَّدة. أي اِْسم نكرة، مثل وبَّخ المدر   األَْسماءِ  دَّالالت لِعباَراتِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 الطالب نكرة(. طالباً )الَشْخص هنا صفته طالب، ولكنَّ 

specific language impairment: astengiyên zimên ên taybet . عوباُت اللَُغِة الخاّصةصُ   

في الَعجز الَحركي،  ألسباب   قد ترجعُ  اللَُغة، ألسباب   في اِْكتِسابِ  كبيرة   إلى صعوبات   يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ 

ري. تَأثيرواِْضِطرابات  َعَصبيَّة  أو عاطفيَّة أو اِْجتِماعيَّة، أو ب  جيني،  أو عسِر النمو التَّطَو 

specified-subject condition: rewşa taybetê mijarê . حالَةٌ خاّصة بالَموضوع 

في النَظريَّة القياسيَّة الُموسَّعة لإلشارة إلى نَْوع  من تقييد  على تَْطبيق القَواِعد التَْحويليَّة  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ُمَحّدد، ال  على َموضوع   اِْسميَّةً  ُجْملَة ثَّانِويَّة أو ِعباَرةً  تَْحتَويه عندما أو التَْفسيريَّة. ينص  القيُد على أنَّ 

ن آخر )غير َموضوع(   من ذلك الشرط. ضيُْمِكن نقل أي ُمَكو 
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الت الَحركة مثل تَح( على 2683اقترحه تشومسكي )قيٌد  )إلعادة التنشيط(. ال  whحركة و 

  َحيثُ ، […X… [a… Z… Y]]… ر في البنية عندما تظه Yو  Xر على توجد قاِعدة يُْمِكن أن تؤث  

α    ُأي هي ع( قدة دوريَّةS  أوNP الَموضوع ،)Z  َّبواسطة  دٌ هو ُمَحدα  أي ليس تحت سيطرة(X ،)

ْبط عند اُ . Sليس في َمْوِضع  X و  Chomskyْستَبَدل من شرط الَموضوع الُمَحّدد إلى نَظريَّة الرَّ

 (.NP-movement: )ينظر في  .1981))

specific vs non-specific reading:  

  xwendina taybetî ber xwendina ne-taybetî . دةغير ُمَحدَّ  قِراءةُمقابِل  ُمَحّددةٌ  قِراءة  

 أو أيّ  ،ُمَحّددة" قِراءةتمديد ااِلْسم "غير ُمَحّددة إما كُعْنُصر ُمَحّدد ل اِْسميَّة   إلى ِعباَرة   هُم اإلشارةِ يُْمِكُن فَ 

ه يغني أغنيَّة(، تحتمل ُجْملَة )إنَّ . على َسبيِل الِمثاِل، غير الُمَحّددة" قِراءةااِلْسم "ال د لتمديدِ ُعْنُصر ُمَحدَّ 

التعامل  عام. في النُهج الرسميَّة، يتم   أغنيَّة بَشكل   هما أيّ ة ُمَعيّنة؛ ثانيّ راءتين: أولهما ِعباَرة عن أغنيق

 الكمي الوجودي. ق من ااِلْختاِلفات في النِطاقِ مع نقاط الغموض عن طَريق التحق  

specifier: taybetmendî .  َّدُمَحد  

بَشريط  فِئةمع  ها َدمجٌ أنَّ بدات النَّظَر إلى الُمَحد   الِعباَرة. عادة ما يتم   في بنيةِ  X-bar في نَظريَّةِ  َعالقَةٌ 

د"عمر" ( اتصل ااِلْسم الُمَحدَّ سعيدٌ  طالبٌ  ُمْزَدِوجة الَشريط. على َسبيِل الِمثاِل، )عمرٌ  فِئةلتَْشكيِل  واحد  

هي اتفاقيَّة  (المواصفات / الرأس) اتفاقيَّة(، هنا صار وسعيدٌ  بصفتين )في الَمْعنى، أي كون عمر طالبٌ 

 (.X-bar theory: )ينظر في  بين رئيس الُجْملَة والُعْنُصر الذي يشغل ُمَحّدد هذه الِعباَرة.

spectral analysis: dîmaneya şîkirdenewe xalî(wêneyî). التَْحليُل الطَّْيفي 

وتيَّةِ  في الد راساتِ  َعمليَّةبمعنى صورة(.  spectrum)التينية   وتيَّة ألَْصواتِ  تَْحديدل الصَّ  الس مات الصَّ

 الكهربائيَّة. األََدواتِ  عن طَريقِ  الَكالمِ 

spectrogram: pîvana xalî . pîvanawêne(spectrogram) . الطَّْيفيَّة . صورةٌ طَيفيَّة 

وتيَّة ألَْصوات مثل االتساع والكّم والترد   لُ طَّْيفي يمث   ُمْنتٌَج من تَْحليل    د.بيانياً للَخصائِص الصَّ

spectrograph: saziya wênê . وتيَّة  ِمطياف .  َمْرَسمةُ األطَّياف الصَّ

تِْكرارها  تَْحديدأصوات  ل )الَكالم( على َشكلِ  أَْصواتِ  تقوم بتَْحليلِ  كهربائيَّة   بُمرشحات   ةٌ دآلةٌ ُمزوّ 

 وكثافتها وكميتها. 

م في الد راسات ال هذه اآللةُ  تُْستَْخدمُ  وتيَّة، تقد  وتيَّة التي تَشك ل  اً  بصريَّ تَْمثيالً صَّ للس مات الصَّ

وت األصلي َصوتاً مرئيَّ  األَْصوات في الَكالم. أنتج مطيافُ  ، اً طَّْيفيَّ  اً األبعاد، أو ُمَخطَّط ثاُلثيَ  اً الصَّ
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تها من خالل اللون األسود الن ْسبِي ، وشدّ اً تِْكرارَعموديَّ ال، واً الوقت أفقيَّ  يُعَرضُ  َحيثُ للَكلِمة الَمنطوقة، 

وعرضها  اً اِت الطَّْيفيَّة إلكترونيَّ َمْعلُومْوليد الاس. حالياً، يُْمِكن تَ ورق الحسّ  للعالمات، على ورقة من

 على الشاشة.

spectrum: wênedengî . وتي   الطَّْيُف الصَّ

وت،  ِدراسةمن  ُمْشتَقٌ  حٌ ُمْصطَلَ  نات  ةِ َمْجموعإلى  اً ْصوات، مشيرِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ فيزياء الصَّ الُمَكو 

وتيَّة التي تحد   وتيَّةَ  د الموجةَ الصَّ فيه محوٌر واحد  ضُ عرَ الطَّْيفي هو رسٌم بياني يُ  الُمَعقَّدة. التَْحليلُ  الصَّ

في  اِْستِخداماً  هاأكثرلقياس األطياف، ولكن  أجهزة عديدة ثَمَّةعة عرض أخرى. توافقيَّة، وسِ  ترد د كلّ ل

وتيَّات هو ِجهاُز قياِس الطَّْيف.  الصَّ

speculative grammarians: rêzimanvanên ronakbarên . النَْحِويّون الُمفَك رون       

فو كتابات القرون الوسطى حول َمْعنى الَمْعنى، أي على الدوال الدَّالليَّة، ووظائف إمالء الَكلِمات مؤل  

(. في التَقليد الكالسيكي 2322توماس إرفورت )حوالي  ابأشهر هؤالء الكتّ  منوفِئات الَكلِمة. 

َمنُْطقيَّة، خاِرجيَّة، مثل الَمضمون والجودة  الَكلِمة بمعاييرَ  وفِئاتِ  ألرسطو، حاول النَْحِويّون ربط َكلِمات  

راًعلى القَواِعد التَقليديَّة حات والتعاريف تركت أَثَ ُمْصطَلَ من التفاصيل في ال والوقت والعمل. قدَّموا ثروةً 

 الن ظاميَّة.

speech: axiftin . َكالم 

تاج الَكالم في إن جميع العوامل التي تدخلُ  ِدراسةعنى باإلنتاج اللَغِوّي الشَّفَهي أو الَمْكتوب. يُ  َعمليَّةُ 

وتيَّات، تشملُ  اً أيض تُسمَّىوتلقّيه. و  ِدراسةال بعلوم الَكالم أو علوم الَكالم والسمع. باإلضافة إلى الصَّ

وتيَّات، بما يطبَّق على الَكالم.ِعْلم األتشريح، علم وظائف األَْعضاء، ِعْلم المثل  مواضيعَ   عصاب والصَّ

وتيَّات وِعْلم الأصبح  ببِناء نَماِذج من اآلليَّات الَعَصبيَّة  اً متزايد اً لَُغة النَّْفسي يوليان اهتمامِعْلم الصَّ

فَْرعان رئيسيان  رك الَكالم. وفي هذا الصدد، تطَوَّ ها تكمن وراء سلوالفسيولوجيَّة التي يُفترض أنَّ 

 . مال التكل م وتنفيذهاتخطيط أع لتَْحليل الَكالم: إنتاج الَكالم الذي يشملُ 

 فك   َعمليَّةالمرحلة األوليَّة من  تَْحديدللتَعّرف على الَكالم )أو اِْستِْقبال الَكالم( ل حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ 

كما يسهم  التلقائي للَكالم بواسطة اآللة. تَْشفيرال وكذلك فكّ  -التي ينطوي عليها إدراك الَكالم  تَْشفيرال

 ويَّة المطلوب. ق من هُ تَْحليل الَكالم في اِْستِْنتاج هُويَّة الُمتََحد ث أو التحق  

speech act : çalakiya axiftinê . فعُل الَكالم 

إلى  لَُغة لإلشارةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ (، 2692–2622الفيلسوف ج. ل. أوستن ) من عملِ  ُمْشتَقٌ  حٌ ُمْصطَلَ 

ليس  فهو ل بين األشخاص. التواصُ ق بسلوك الُمتََحد ث والُمْستَِمع في األلفاظ فيما يتعلَّ  دورَ  تُحل لُ  نَظريَّة  
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ه باإلشارة تَْحديد تحفيزي(، يتم   لي )فعلٌ تواصُ  "فعالً للَكالم" )بَمْعنى اإلفراج الَمشروط(، بل هو نشاطٌ 

ثين في أثناء التحد   قونها على الُمْستَِمعين عة ألقوالهم( واآلثار التي يحق  ث )القوة الدافِ إلى نوايا الُمتََحد 

قترحت ِعدَّة فِئات من قانون الَكالم، بَمْعنى، توجيهات )يحاول الُمتََحد ثون حثَّ قوالهم(. وقد اُ )من أَثَر أ

، العمل، القيادة(، والتفويض )يلتزم ِدراسةبشيء ما، على َسبيِل الِمثاِل ال ُمْستَِمعيهم على القيامِ 

ثون بمساِر عمل   مشاعر، على َسبيِل البير )عن ا(، والتَعْ مَ ، التزعلى َسبيِل الِمثاِل، وعدَ  ُمْستَقِْبلَي، الُمتََحد 

صريحات والقرارات )على َسبيِل الِمثاِل التَّعميد، الزواج، التَّعاطُف(، التَّ والِمثاِل االعتذار، والتَرحيب، 

ثون إيمانهم حول حقيقة االقتراح، على سَ  بيِل الِمثاِل التأكيد، االستقالة( واالعتقاد )ينقُل الُمتََحد 

باِْسم  اً أحيان الَكالم الذي يقصده الُمتََحد ثُ  إلى فعلِ  ْستَْخدم لإلشارةِ التي تُ  األفعالُ  فُ ااِلْفتِراض(. تُعرَ 

 السعادة. تُستوفى من أجل نجاح ِخطاب الَكالم بظروفِ  التي يجب أنْ  المعاييرُ  فُ رة. تُعرَ األفعال الُمؤث  

speech act classification: debaşkirina çalakiya axiftinê . تَْصنيُف فِْعل الَكالم 

( بين 2681( و أوستن )2690ارة. يميُّز كلٌّ من سيرن )لقوتهم الضَّ  اً الِخطاب وفق تَْصنيفُ  يعملُ 

والنَْحِويّة وكذلك على  رات التحذيريَّةِ ويضع تَْصنيفاته على المؤش  ، ارةمن األفعال الضَّ  خمسة أصناف  

ة: )أ( التأكيدات : ُمْختَلَفال من خالل أفعال الَكالمِ  ُمْختَلَفَعالقَة "الَكلِمة" و "العالم" كما هو ُمَحدَّد بَشكل  

 إِْجراءً  يتخذَ  الُمْستَِمعُ  أن يجعلَ  هي أن يكره نفسه. )ب( التوجيهات: يحاول الُمتََحد ثُ  ُمتََكل مال نيَّةَ  إنَّ 

عن  الُمتََحد ثُ  رُ نفسه بتنفيذ إِْجراء ُمْستَقِْبلَي. )د( تَْعبيرات: يعب   العملُ  َعيّناً. )ج( التفويض: يُلزم صاحبُ مُ 

 ُمتََكل مإعالن ناجح، يجلب ال د تجاه الحالَة المعبَّر عنها. )هـ( اإلعالنات: عن طَريق تنفيذِ الَمْوقِف الُمَحدَّ 

و  Meggleُمقتَرح في  ُمْختَلَف آخر ح لإلعالن. هناك تَْصنيفقترَ يتفق مع المضمون المُ  اً واقِع

Ulkan ((1992. 

speech act theory: dîmaneya tevgera axiftinê .  ُالَكالم نَظريَّةُ فِْعل  

ن اإلنسان نطق بأنَّ  للفالسفة األمد الطويل االفتراض حّدىتَ  للغة، فلسفيٌّ  نهجٌ   عبارات حصريّاً من يتكوَّ

. تأَثَّر بفَْلَسفِة اللَُغِة العاديَّة، وال سيما نَظريَّة فيتجنشتاين للَمْعنى لكلٍّ من العالم حول خاطئة أو ةَصحيح

لتي وضعت حساباً َمنهجيَّاً لما يفعله . اSearle ((1969والحقاً سيرل  JL. Austin((1962أوستن

م التي" )الثابته" لكلماتا بين بالتمييز الكالم فعل نظرية تبدأ الناُس عندما يتكلَّمون .  حقيقية تقارير تقد 

 أو ةَصحيح عبارات وليست لفظية أفعال وهي) واألداء ،(الخارجية األمور بعض حول زائفة أو

 (.خاطئة

ما ل البشري، إنّ للتواصُ  األساسيَّةُ  هي الَعناِصرُ  الفرديَّةُ  أو الُجَملُ  ألوستن، ليست الَكلِماتُ  وفقاً  

ب( أو الالذعة )التخاطُ  األفعال تَْحديدالَكلِمات والُجَمل، وبال تُنطَُق فيالَكالم الخاّصة التي  هي أفعالُ 

 أفعال الَكالم. 
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نَْحِوّي  ياَغة الَعناِصر اللَغِويَّة في تَْرتيب  : صفعال الَمْنطُوقة)التحذير(سيرل بين )أ( األ زُ يميّ 

ُمْحتَوى الَكالم من خالل اإلشارة )أي اإلشارة إلى كائن في ياَغة : صن؛ )ب( األعمال الُمقتَرحةُمَعيّ 

العالم خاِرج نِطاق اللَُغة( والقيم )إسناد َخصائِص ُمَعيّنة(، على َسبيِل الِمثاِل. هذا الفِْطر )= الَمْرِجع( 

 لالتواصُ  بَكلِمةِ  التحذيري: إشارة إلى الطَريقة التي يرتبط بها االقتراحُ  سام )= تقدير(؛ )ج( الفِْعلُ 

د من الوقائع، أو التحذير. في حاالت في قانون الَكالم، على َسبيِل الِمثاِل، التأكيد، أو التأكَّ  ووظيفتها

ر )أحذر بموجبه، تأديبي في الَشْخص األول المؤث   بفعل   صراحةً  الالذعةِ  عن الَوظيفةِ  يُعبَّرُ نادرة، 

 احفظ، وعد ...(. 

من  أَْنواع   ف بنجاح، يجب تَْحقيق أربعةَ ر  صَ التَّ  من أعمالِ  بواحدة   ، من أجل القيامSearleوفقاً لـ 

يجب أن  -ث والفهم العادي( ة )شروط التحد  بخالف شروط الَمْدَخالت والَمْخَرجات العامَّ  -الشروط 

أعمال الَكالم:  يفِ من هذه الشروط األربعة حاِْسماً لتَْصن د لكلٍّ ُمَميّز. يعتبر التَْعبير الُمَحدَّ  ق بَشكل  تتحقَّ 

 اإلخالص، )د( الشروطُ  حضيريَّة، )ج( شروطُ التَّ  الُمْحتَوى االفتتاحيَّة، )ب( الشروطُ  )أ( شروطُ 

 مع القَواِعد التنظيميَّة. ان)ج( تتوافق و)أ( . إنَّ قاِعدة التأسيسيَّةال األساسيَّة. )د( َشكلُ 

speech community: civakiya axiftinê .  لَغِويّ ُمْجتََمٌع  

اً والتي يُْمِكن اً أو اِْجتِماعيَّ ها إقليميَّ تَْحديديُْمِكن  بشريَّة   ة  َمْجموع أيَّ  يصفُ  حٌ ُمْصطَلَ في اللِسانيَّات،  (2

 ة  َمْجموعه من عة. يُْمِكن أن يختلف حجمُ نوّ مت أو لَُغة   ُمْشتََركة   محكيَّة   ها من خالل اِْستِخدام لَُغة  تَْحديد

في  الروسيَّةَ  اللَُغةَ  ات فوق َوطَنيَّة )مثل ُمْجتََمع الَكالم الذي يَْستَْخدمُ َمْجموعلة أو إلى دول  كامِ  صغيرة  

 آسيا(.

ليَّة: رامة بالظروف التفاعُ أكثر صَ  الَكالم بَشكل   ُمْجتََمعُ  لَغِويَّات ااِلْجتِماعيَّة، يرتبطُ ِعْلم الفي ( 0

ثين الذين َمْجموع ر والحكومي واِْستِخدام تكر  ل المُ ة، من خالل التفاعُ َمْجموعون يَشكل  ة من الُمتََحد 

عن غيرها  ةُ َمْجموعز هذه الَمْرِجع لَغِوّي ُمْشتََرك للعالمات )وبالتالي ليس بالضرورة لَُغة واحدة(. تتميَّ 

 اللَُغة. في اِْستِخدامِ  كبيرة   باِْختاِلفات  

speech error: şaşiya axiftinê . الَخطأُ الَكالمي 

الَمقصود  اللَغِوّي الواعي أو الالواعي في الَشكلِ  اِْضِطراٌب في إنتاِج الَكالم من خالل االنحرافِ 

ق في المقام األول باآلليَّات النَّْفسيَّة بأخطاء الَكالم تتعلَّ  S.Freudعلى ما يبدو من الَكالم. اهتمام 

 الم التي تتنافس مع بَْعضها البَْعض.األساسيَّة، واألسباب المكبوتة لنوايا الكَ 

ظواِهر االنحراف التي يُْمِكن  اللَغِوّي على فرضيَّة مفادها أنَّ  في الَكالمِ  األخطاءِ  تَْحليلُ  يستندُ 

نات  اللَُغة، يُْمِكن وصفها وشرحها على أساس الَوْحدات  هَْيَكلة َمْحدودة بُمْختَلَفُمالَحظتها في ُمَكو 

أخطاء  )أ(: لُمْستوى وصفها اللَغِويّ  اً وفقتميُّز من أخطاء الَكالم عّدة أنواع  ثَمَّةوالقَواِعد النَْحِويّة. 

وتيَّةتتعلَّ  صوتيَّة، دَّالليَّة مثل تستند البدائل المبنية على الَعالقَات ال أخطاء دالليَّة، )ب( .ق بالبدائل الصَّ
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أخطاء الَكالم في َمجال بِناء الُجْملَة  أخطاء نحويَّة، الترادف أو االنتماء إلى نفس الَمجال الُمْعَجمى. )ج(

قيق ال يتالءم مع الَشكل المورفوجوني الدَّ  نَْحِويّة سليمة، لكنَّ  فِئة بقى كل  ي َحيثُ ق بأخطاء التََسْلُسل، تتعلَّ 

ياق ال  . َجديدالس 

speech event: bûyera axaftinê .  ّالَحَدُث الَكالمي 

دة ل الُمَحدَّ لي من خالل الهياكِ التواصُ  التَباُدلُ  صفُ والِخطاب، ي ِدراسةلَغِويَّات ااِلْجتِماعيَّة وِعْلم الفي 

في لَُغة من خالل الزخرفة  ااِلْستِخدامُ  يُنَظَّمُ . ةُمْختَلَفالواألَْنواع والرموز والَعناِصر  ،ثقافياً للمشاركين

أحداث الَكالم ذات التنظيم العالي المناقشات  على ُمْستوى أعلى من أحداِث الَكالم. من أمثلةِ 

 حادثات.ة المُ هَْيَكلها والُمقاباِلت، أقلّ 

speech perception: tegihêştina axiftinê . إدراُك الَكالم 

وتيَّات وِعْلم الفي  على الُمْستَِمع الذي يقوم باستخالص  ماح فيهُمْصطَلَ الُق طبَّ النَّْفسي، يُ لَُغة ِعْلم الصَّ

وتيَّة الُمْستَِمرة للَكالم. يُ حْ من الوَ  تََسْلُسل   وتيَّة واللَغِويَّة الُمنفَِصلة من اإلشارات الصَّ  قُ طبَّ دات الصَّ

 هذه القدرة. مُ اآلليَّات الَعَصبيَّة النَّْفسيَّة التي تحكُ  ِدراسةعلى  اً ح أيضُمْصطَلَ ال

speech production: hilberîna axiftinê . إنتاُج الَكالم 

وتيَّات وِعْلم الفي  وتّي في أثناء الَكالم، -لنشاِط الِجهاز التَّنفسيٌح ُمْصطَلَ هو لَُغة النَّْفسي، ِعْلم الصَّ الصَّ

 م التباينُ رسَ يُ الَمطلوبة لتنسيقها واِْستِخدامها. عادة ما  ،الَعَصبيَّة الُمْرتَبِطة بها مجةرْ جنباً إلى جنب مع البَ 

 ميَّة لالتصال الَمْنطُوق، مثل إدراك الَكالم والتعرَّف عليه.يلجوانب التقدبا

speech-language pathology: nexweşiyên zimanê axiftinê . ِعْلمُ  أْمراض لَُغة الَكالم 

تشخيص اِْضِطرابات األَْصوات وعالجها، )من اِْضِطراب اللَُغة واِْضِطراب اللَُغة التنموي  ِدراسة

وت في أمريكا الشماليَّة منذ السبعينيَّات  حُ ُمْصطَلَ م هذا الْخدِ . اُْستُ )واِْضِطراب التَْعبير واِْضِطراب الصَّ

في  ُمْختَلَف َمجاالت علم أمراض النُْطق واللَُغة بَشكل   تُنَظَّمُ بـ)علم أمراض الَكالم(.  تُسمَّىكانت 

مراض اللَغِويَّة ال يتوافق ِعْلم األ الثقافات والبلدان. وبالتالي، فإنَّ  ُمْختَلَفؤسسات والمدارس المهنيَّة لالمُ 

 مع اللِسانيَّات السريريَّة.

speech recognition: naskirina axaftinê .  َالمتَْمييُز)تَعُرف( الك  

وتيَّات واللَغِويَّات الحاسوبيَّة، االعتراف بالَكالم البشري من خالل تَْحليل الكمبيوتر. ِعْلم الفي   يُسمَّىصَّ

ِف التلقائي على الَكالم )اً أيض  (. ASRالتعر 

ُمْدَخلة )من أَْصوات، وَمقاِطع، وَكلِمات، إلخ(  ة ُمطابَقَة إشارة َصوتيَّة بُمْفَردات  همَّ ن المُ تتضمَّ 

نة في ذاكرة الكمبيوتر. ي أُْسلوب  يُْستَْخدمُ غالباً ما ر إلدخال الَكالم، تَغيَّ المُ  ُمَعدَّلجب مراعاة الُمخزَّ
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َذج. الدخل مع تلك الَمْوجودة في األُنمو تتماشى الَمقاِطع في إشارةِ  َحيثُ "التََّغي ر الديناميكي للوقت"، 

ات َمْعلُومتزويد الكمبيوتر ب ل مع الَكالم الُمْستَِمر. هنا يتم  هو التعامُ  ASRاألكثر صعوبة من  الهََدفُ 

وتيَّة والفنيَّة، وكذلك ال ات المورفولوجيَّة والنَْحِويّة. اِْستِخدام َمْعلُومحول األَْنماط األُنموَذجيَّة للتَْجِزئة الصَّ

 ها النَماِذج ااِلْرتِباطيَّة.ة الُمتقدَّمة، كتلك التي تقدمُ المزيد من عمليَّات المحاكا

ف على اإلشارات والهياكِ التَّ  في اللَغِويَّات الحاسوبيَّة، يتم   ل اللَغِويَّة في القنوات اإللكترونيَّة، عر 

وتيَّة اإلشاراتِ  ات من دفقِ مثل عزل الصوتيَّ  لُمعالَجة لَُغة  اً َضروريَّ  اً ف على الَكالم أمريعد  التعر   .الصَّ

وت في التَْحقيقات  فُ التعر   يُستخَدمُ الَكالم على النُصوص. خاِرج اللَغِويَّات،  قَليلالكمبيوتر، لت على الصَّ

 األشخاص المطلوبين. تَْحديدالجنائيَّة ل

speech sound: dengê axiftinê . َصوُت الَكالم 

وتيَّة. ة  َمْجموعز بمن األَْصوات تتميّ  ُمتَِّصلة   من ِسْلِسلَة   ُمْشتَقةٌ  تَْجريديَّةٌ  َوْحَدةٌ   من َخصائِصها الصَّ

speech stretcher: wênera axiftinê . نقَّالةُ الَكالم 

وتيَّات هو  مُ  ِجهازُ في الصَّ األَْصوات التي قد  تَْحديدتَسجيالً بطيئاً للَكالم ولكن غيَر مشّوه. يفيد في  يُقد 

الت بين األَْصوات الُمجاورة، وفي رصد  ِدراسةتكون ضائعة في سرعة الَكالم العادي، وفي  التََّحو 

 ميزات مثل التَْنغيم.

speech surrogate: veguherîna axiftinê . بَديُل الَكالم 

اِْستِخدام الَكالم. من أمثلة ذلك لَُغة االتصاالت الذي يحل  محلَّ  ظامُ لَغِويَّات والسيميائيَّة، هو نِ في ال

فير.  الصَّ

speech synthesis: pirhevdudana axaftinê . تَْركيُب)أو اِْصِطناع( الَكالم 

وتيَّات واللغَ ِعْلم الفي  ْوليد إشارات الخطاب ااِلْصِطناعي، باِْستِخدام أُنموَذج تَ  َعمليَّةِويَّات الحاسوبيَّة، صَّ

وتيَّة أو الَمْفَصليَّة الهامَّ من الَخصائِص  المعنيَّة باِْسم آالت النُْطق. نظير الَمجال  ة. تُعرف األجهزةُ الصَّ

وتّي من  وتيَّة للمسلك الصَّ  تَْمثيل إنتاجه. يتم   َحيثُ السمعي أو النظير الُمطابِق لتِْكرار الَخصائِص الصَّ

م العديد من األجهزة لتَْجميع الَكالم بهذه  المسالك باِْستِخدام أُنموَذج عامل تصفيَّة الَمْصَدر، ُصم 

ة على الطَّْيف الضوئي، عتمدَ ة، وُمَركَّبات الصيغ المُ رالقنوات الُمبك   تَْشفيرثل أجهزة الطَريقة، م

 (.LPCع الَخطي )وُمَركَّبات معامل التوقّ 

spelling : bilêvkirin . التَْهِجئة 

ُر بدقة طَريقةَ النُْطق. ِكتابَة  تُطابق النُْطق، إال أنَّ  تَْمثيلهو  ينظر في  ُمْعظََم األنظمِة الَّهَجائيَّة ال تصو 

homography) ). 
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spell-out: bilêv-derve . خاِرج -تَّْهِجئَة  

وتّي في الَوصفِ  تَْمثيلتميُّز ال َعمليَّةالحد  األدنى، هي  بَرناَمجفي  أخرى من  أَْنواع   ي منهَْيَكلال الصَّ

وتّي ) التَْمييزَ  َعمليَّةات. تحف ز الَمْعلُومال (. ال يُسمح LF( والَشكل الَمنُْطقي )PFبين الَشكل الصَّ

وتيَّة في َمْعلُوم، وال يُسمح بالPFت تَْمثيالات الدَّالليَّة في َمْعلُومبال ر . سوف تؤث  LF تَْمثيلات الصَّ

 ة الُجْملَة. ْهِجئَة على دقّ الَحركات التي تحدث قَْبَل التَّ 

spike: fûrandin (spike) .  ُدتصاع  

وتيَّات، هو اِْنفجارُ  ْيفي . يُنظر عادة في ُمَخطَّط طَ اً مع بِدايَة ُمفاِجئة وقصيرة جد طاقة َصوتيَّة في الصَّ

 .اً ساِكن قفالً  يُطلَقعند النقطة التي 

spreading: bilavkirin . اِْنتِشار 

وتيَّات،  َمْوِضعِ  ٌح في تَْصنيفِ ُمْصطَلَ ( 2)  المرئي للشفتين عندما  إلى المظهرِ  يُشيرُ الشَّفَة في الصَّ

. شفاه قَليالً ، كما هي الحال في ابتسامة َمْفتوحة اً ما مع بَْعضهما ويمتدان جانبيَّ  يكونان ُمتقاربين إلى حدٍّ 

فَة الُمحايدة، الَمْفتوحة والمُ القريبة، على النقيض من مواقِع ال الصوائتد ملحوظة في التمد    ستديرة. شَّ

قدة أو عُ  )أو ربط( سمة   إلى اِْرتِباط   ااِلْنتِشارُ  يُشيرُ طيَّة، ْصوات غير الخَ ِعْلم األَ ( في بَْعض نَماِذج 0)

 من َمْقطَع ما بفك   قدة  أو عُ  لِميزة   ااِلْرتِباطِ  جاور؛ يُطلق على فك  مع ُجْزء مُ  واحد   تنتمي إلى َمْقطَع  

 تَْمثيالً ر ااِلْنتِشا تَأثيرينتج  َحيثُ االستيعاب،  ِدراسةذا أهميَّة خاّصة في  ااِلْرتِباط. يعتبر هذا الَمْفهومُ 

دة النَواة، ودَ  قد  ج بعُ وللخر  . اً قدة اليتيمة الحققدة من ُجْزء، وتُْحَذف العُ جها، يُْفَصل ُعْنُصر أو عُ مْ ُمتََعد 

نَْغمة في اِت جاه ُمَعيّن،  من القَواِعد التي تمد د رابطةَ  إلى نَْوع   ااِلْنتِشارُ  يُشيرُ ْصوات، ِعْلم األَ ( في 3)

شار إلى ة. يُ مع الحروف التالي موسيقي أّولي يترابطُ  بحرف   ة ترتبطُ . نَْغمة عاليعلى َسبيِل الِمثالِ 

َمْحدود، الإلى اليمين اِلْنتِشار اليمين غير  شارةِ ، لإلautosegmentalْنتِشار بواسطة سهم في قاِعدة االِ 

 َمْحدود.الوإلى اليسار اِلْنتِشار اليسار غير 

spirant: xişok . اِْحتِكاكي 

من التَْضييق، أو  إلى ُحبيبات)ُجزيئات(، أي نَْوع   يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى التنفس(.  spirare)التينية  

 الُمتََوس ط بدون اِْحتِكاك.

spoken language: zimanê axiftinê . لَُغةٌ َمحكيَّة 

 لَغِويٌّ  ظامٌ ه نِ ة، أو أنَّ انحرف عن اللَُغة الَمْكتوب لَغِويٌّ  ظامٌ ه نِ إما أنَّ  المحكيَّةِ  قديماً كان يُنظر إلى اللَُغةِ 

العشرين  في القرنِ  العاميةِ  باللهجاتِ  "ناقص". تأثراً بالمناهج المعيارية السائدة آنذاك. حاز االهتمامُ 

ر تطو   العامية شكالً من أشكالِ  دَّ اللهجاتِ ، من أبرزها المنهج التاريخي الذي عَ راً بمناهج لسانية عّدةتأث  
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 الحيَّةِ  اللغاتِ  ِدراسةرّكزت على  الوصفيةَ  حكية، ذلك أنَّ المَ  باللغاتِ  اللغة، كما اهتمت الوصفيةُ 

رة. ندثِ اللغات الكالسيكية والقديمة والمُ  ِدراسةه بوالواقعيَّة بخالف المنهج التاريخي الذي صبَّ اهتمامَ 

 ة. ُمْختَلَفلغة فئات وطبقات  لُ ها تمث  ة ألنَّ ساهمت اللسانيات االجتماعية أيضاً باللهجات العاميَّ 

spoonerism: lalîn (spoonerîzmê) . تَلعثُم 

 (1844- ح إلى رجِل الدين البريطاني ويليام أ. سبونرُمْصطَلَ يُنَسب ال. الخاِطئ لألَْصواتالتَباُدل   

ن .1930)  مما لكلمتين،( األولية الساكنة األصوات والسيما) المترافقة األصوات بين تبديل من يتكوَّ

 .خطأ الَكالم أو واع  من زالت اللِسان نذلك إلى  رجعَ أ. مسليَّاً  اً َجديد تعبيراً  يخلق

squish: xistin . َسْحق 

( في أوائل 2637 تولّد) "اللَغِوّي األمريكي جون روبرت روس"أَدخله في التَْحليِل اللَغِوّي  حٌ ُمْصطَلَ 

ُمتَِّصلة من الَعناِصر الُمْعَجميَّة.  إلى ِسْلِسلَة   يُشيرُ فصيليَّة. من َمْفهومه للقَواِعد غير التَّ  ، كُجْزء  2682

ها تُظهر درجات من األفعال أو األَْسماء، يُنظر إلى أنَّ بعلى َسبيِل الِمثاِل، يُنظر إلى الَعناِصر الُمْعَجميَّة 

 ِسلَة. ة من الِسْلِسلَة الُمتَِسلْ ُمْختَلَف ها تُطبَّق على إنتاجيَّة ُمتفاوتة ألَْجزاء  أنَّ بالقَواِعد النَْحِويّة 

S-structure: s- avahî . بِناء -س  

م لإلشارة إلى َمْفهوم بَديل للالمُ  في النَظريَّةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  حل، تمَّ  هَْيَكللزمة للتحك   السَّطحي أو الضَّ

قة بالبنية الَعميقة للُجْملَة )أو مثل اآلثار والمؤث رات( الُمتعل  غة )فارِ  ثَراؤه من خالل تضمين َعناِصرَ إ

الت وقَواِعد الحالَة، وقَْبَل قَواِعد الَحْذف والمُ تنتهي التي  S(. البنية Dالبنية  ات. هو رشحَّ ج بعد التََّحو 

رشيح، والذي هو الَحْذف والتَّ  طح، والتي تتبعُ مع بنية السَّ  َمْدَخالت لقَواِعد التَْفسير الدَّاللي. يتناقضُ 

وتيّ َمدْ  ن الصَّ  .َخالت إلى الُمَكو 

stability: rawestanî . westanî . ثَبات 

ينبع من َمْبدأ استقالليَّة الطبقات  تَأثيرْصوات الَمْكتوب بأَثَره األوتوماتيكي لِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وتّي: العمليَّات التي تُطبَّق على شريحة   تَْمثيلفي ال  رُ ال تؤث   َحيثُ في طَبَقَة واحدة )مثل الَحْذف( ب الصَّ

 .َصحيحالُمقابِل، والَعْكس  الصائِتيُْمِكن َحْذف النَْغمة بدون َحْذف  مثالً:أخرى.  أَْجزاء   على

stage: qunax . َمْرَحلة 

على مدى فَْتَرة َزَمنيَّة َمْحدودة،  ه َمْوجودٌ أنَّ بني للفرد. يُنظر إلى الَشْخص َزمَ  في نَظريَّة الدالئل، ُجْزءٌ 

الُمسميَّات على ُمْستوى المرحلة َخصائِص أو أعمال قصيرة  لُ عادةً العمر بالكامل. تمث   وال يشملُ 

 اِْسم الجمع. يَّة عندما تتحد  مع ِعباَرات العمر، وتنتج قراءات وجود

standard: pîvane . pêwer . ِمْقياس    
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ِع هيبِة اللَُغة الُمْستَْخدمة داِخل ُمْجتََمع نوّ ْجتِماعيَّة لإلشارة إلى تلَغِويَّات االِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وسيلة اتصال  رُ ى ااِلْختاِلفات اإلقليميَّة، وتوف  الَكالم. "اللُغات / اللهجات / األصناف الِمْعياريَّة" تتخطّ 

يُْمِكن اِْستِخدامه في الَمجال الجماعي، في تَْعليم اللَُغة لألجانب، وما  اً َدة، وبالتالي ِمْعياراً مؤسسيَّ مَوحَّ 

ها دون الُمْستوى أنَّ بإلى ذلك. ثم يشار إلى األَْشكال اللَغِويَّة أو اللهجات التي ال تتطابق مع هذا الِمْعيار 

حين يُقَصد بهما اإلشارة إلى أن ُمْصطَلَ كال ال أو )مع بادئة أقل ازدراء( غير قياسيَّة، على الرغم من أنَّ 

ر الطبيعي للَُغة . يُعَرف التَ اللهجات األخرى تفتقُد للمعايير أَْشكالَ  ِمْعياريَّة في ُمْجتََمع الَكالم )أو الطَو 

 ."التَّْوحيد القياسيـ "محاولة ُمْجتََمع بفرض لَهجة واحدة كِمْعيار( ب

Standard Average European: pîvana navoser ya Ewropî. األوروبي ُمَعدَّلِمْعياُر ال  

ة من الهندو أوروبيَّة، لجميع اللُغات األوروبيَّة الُمْشتَقَّ  B.L.Whorf وورف جماعي يَْستَْخدمه حٌ ُمْصطَلَ 

 .Hopiالتي يقارن فيها مع الَخصائِص النَْحِويّة والُمْعَجميَّة الشائِعة للَُغة أمريكا الشماليَّة في 

standard English: Îngilîziya pîvanî . اإلنكليزيَّةُ الِمْعياريَّة 

ع اللَُغة اإلنجليزيَّة نوّ اِلْجتِماعيَّة، يدور حول تَ ا دل في اللِسانيَّاتِ الُمثير للجَ  حُ ُمْصطَلَ هذا ال مَ ْخدِ اْستُ 

ر صعوبة في أكث أنحاء العالم الناطق باإلنجليزيَّة. أصبحت هذه الفكرةُ  ل في جميعِ للتواصُ  كِمْعيار  

هَجاء( َردات والقَواِعد والنُْطق والة لاِلْستِخدام )في الُمفْ ُمْختَلَفل معها بَسبب ظهور معايير َوطَنيَّة التعامُ 

ة: هناك اِْختاِلفات نجليزيَّة كلَُغة أولى أو ثانيمن الناس اللَُغة اإل كبيرٌ  ث فيها عددٌ ق التي يتحدَّ في المناطِ 

يا، إفريقجنوب وأوستراليا، وكندا، وات المتحدة األمريكيَّة، الواليوة بين المملكة المتحدة، إقليميَّة ُمهمّ 

 يا وأَْجزاء أخرى من العالم الناطق باإلنجليزيَّة.إفريقغرب والهند، وجزر الهند الغربيَّة، و

 ةَصحيحو عموماً  مقبولة تعتبر والتي المكتوبة، أو المنطوقة اإلنجليزية، اللغة تلك قصد بهايُ 

 . والتهجئة والنحو القواعد في

standardization language: pîvankirina zimên . التَّقييُس اللَغِوّي 

العصر وحاجاته. مثال ذلك  وطبيعةَ  ْرفها، بما يتناسبُ قَواِعدها وصَ  َحيثُ لَهجة ما، من  أو لَُغة   تطويرُ 

يا، عندما تبنت زنجبار اللَُغة السواحليَّة لَُغةً َوطَنيَّةً من بين العديد إفريقما حصل في زنجبار في شرق 

ة، عملت على تأليف الَمعاِجم جمعيَّة لَغِويّة عامَّ  أُْنشئتمن اللهجات الُمْنتَِشرة هناك. ولتَْحقيق هذا الهََدف 

 وتأطير القَواِعد السواحليَّة.

standard language: zimanê pîvanê (fermî) . اللَُغةُ القياسيَّة 

فَهيَّة والَمْكتوبة،  لَشكلِ  الُمعتادةُ  ةُ هو التْسِمي حُ ُمْصطَلَ العشرين، كان هذا ال منذ سبعينيَّات القرنِ  اللَُغة، الشَّ

الُمكثَّف  للتطبيعِ  ه يخضعُ ة، فإنَّ ه يعمل كوسيلة اتصال عامَّ للطَبَقَة ااِلْجتِماعيَّة الُمتََوس طة أو العليا. وألنَّ 

م فيها ونقلها عبر وسائل اإلعالم  في َمجال القَواِعد والنُْطق والَّهَجاء(، والتي يتم   والسيما) التحك 

ة  اللَُغة الرسميَّة. تَْعليمِ  اللَُغة القياسيَّة هو هََدفُ  أنَّ  ، إذاألنظمة المدرسيَّة ، وكذلك فيوالمؤسسات العامَّ
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standard pronunciation: bilêvkirina pîvanî . النُْطُق القياسي 

ُس مة. يُ للطَبَقَة الُمتعل   الُمْعتادُ  النُْطقُ   اللَُغة الرسميَّة. هذا الَشكل في تدريسِ درَّ

standard theory/model: dîmaneya pîvanê/ nimûne . النَظريَّةُ الِمْعياريَّة/األُنموَذج 

القَواِعد التَّْوليديَّة التي اقترحها نعوم  إلى أُنموَذجِ  لإلشارةِ  التَّْوليديَّةِ  في اللِسانيَّاتِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ه ، "جوانب نَظريَّة التَْركيب". تكمُن أهميَّة هذه الصيغة في أنَّ 2691تشومسكي في كتابه الصادر عام 

نظر إليها من قِبَل يُ  مها تشومسكي وغيره، ال يزالعلى الرغم من التَْعديالت والبدائل الالحقة التي قدَّ 

 القَواِعد التَْحويليَّة وأهدافها. بَشكلِ  قُ الرئيسي فيما يتعلَّ  ها البيانُ كثيرين أنَّ 

الحقة في عمله،  رها تشومسكي في تَْعديالت  بالنَظريَّة القياسيَّة الُموسَّعة التي طوَّ  تُقاَرنُ عادة 

ة "غير ُمْختَلَفيَّة ااِلْرتِباط الحكوميَّة، واإلصدارات الوالنَظريَّة القياسيَّة الُموسَّعة الُمنقَّحة، ونَظر

 عن أُنموَذج الجوانب. اً ْوليديَّة(، والتي تختلف جذريَّ القياسيَّة" للقَواِعد التَّْوليديَّة )مثل الدَّالالت التَّ 

starred form: forma stêrîn . يغةُ الَمْنجومة  الص 

تَْمييزه باِْستِخدام  يتم  ِوّي غير مقبول أو غير واقِعي، لغَ  إلى بِناء   لَُغة لإلشارةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 بِناء   إلى عمليَّات إعادةِ  بنجمة   زةُ الُمِميَّ  األَْشكالُ  تُشيرُ عالمة النجمة )*(. وفي اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، 

 تَاِريخيَّة.

state: rewş . barudox . حالَة    

اِْفتِراضيَّة أو فَْتَرة َزَمنيَّة، على  اللَُغة في نقطة   لَُغة لإلشارة إلى حالَةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

لُ   َسبيِل الِمثاِل، اللَُغة اإلنجليزيَّة الوسطى، في القرن السادس عشر، في العشرينيَّات. وهكذا، تَشك 

 ات الُمتَزاِمنة.اللُغاُت المادةَ الرئيسيَّة في اللَغِويَّ 

( التي Aktionsartenَخصائِصها الخاّصة )أو  َحيثُ ساهمات من في تَْصنيِف المُ  مُ تُْستَْخدَ  فِئة( 0)

 (. 0224-2602وضعها الفيلسوف األمريكي زينو فيندلر )

statal passive: rewşa nenasî . حالَةُ الَمبني للَمْجهول 

وُت الُمنفَِصُل المُ   يُشيرُ ز عن الفِْعل الُمنفِعل في بَْعض اللُغات )مثل األلمانيَّة والروسيَّة(، والذي تميّ الصَّ

 على العمل .فيها التركيز  إلى حالَة ناتجة عن عمل بََدالً من الفِْعل نفسه، يتم  

statement: daxuyan . بيان 

 على األفعال . تعتمدُ  َعميق   هَْيَكلبيانات في على  J.R.Ross أطلقه روس حٌ ُمْصطَلَ   
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 اً القَواِعد النَْحِويّة، وأحيان أحياناً بحسب دُ في تَْصنيف َوظيفة الُجْملَة، يحدَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ هو 

 أخرى على أساس لَغِوّي أو لَغِوّي اِْجتِماعي. 

رئيسيَّة أخرى: ح مع ثالث وظائف ُمْصطَلَ هذا ال يُقاَرنُ عادة  ،اتَمْعلُوملنقل ال يُستخدمُ لَُغِويّاً، 

ؤال، األمر، التعج   ها تَْعريفيَّة أو إرشاديَّة في أنَّ بإلى البيانات عادة  ب. في المناقشة النَْحِويّة، يشارُ الس 

 الَشكل.

static:  rawestan . çikandî . westan . bê cemucolî . ثابِت    

 تُسمَّىْصوات، يُطبَّق على النَْغمات التي ال تختلف في نِطاق النَْغمة؛ ِعْلم األَ أحياناً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ديناميكيَّة. رسم التباين بنَْغمات   نَْغمات الُمْستوى. عادة ما يتم   اً ضأي

statistical linguistics: zimannasiya jimaryarî(îstatîstîkî) . اللِسانيَّاُت اإِلْحصائيَّة 

تَْطبيق التقنيَّات اإِلْحصائيَّة في النَظريَّة اللَغِويَّة والوصف.  يعتمد منهج  يَّات التي تدرسُ سانالل من فَْرعٌ 

في  أم َمْنطُوقةً  من المادة اللَغِويَّة، سواء أكانت َمْكتوبةً  كبيرة   كميَّات   لَُغة اإِلْحصائي على جمعِ ِعْلم ال

بحسب األهداف المطلوبة، ثم تُحلَُّل هذه المادة اللَغِويَّة ة، ُمْختَلَفياقها ااِلْجتِماعي، وذلك من مصادر س

عن ِسْلِسلَة من اإِلْحصاءات بحسب عدد مرات تِْكرار  ِعباَرةً  لةُ عن طَريق الحاسوب، وتكون المحصّ 

ة. وبعد ذلك تصبح ُجْملَة ُمَعيّنة، أو ِعباَرة ُمَعيّن ُمَعيّن، أو تَْركيب ُمَعيّن، أوَكلِمة ُمَعيّنة، أو َمْفهوم نَْحِوّي 

 ِدراسةللُمْعَجمات، والقَواِعد النَْحِويّة، والموسوعات، ومناهج ال األوليَّةُ  هذه اإِلْحصاءات هي النَواةُ 

اإِلْحصاءات بدون مراعاة العوامل ااِلْجتِماعيَّة التي أّدت إلى تلك النتائج  اعتمادوغير ذلك. ال يُْمِكن 

 د.في َمْوقِف ُمَحدَّ  غيرهتَْركيباً ُمَعيّناً أكثر اِْحتِماالً في الحدوث من  واإِلْحصاءات. من أجل َمْعِرفة أنَّ 

الَخصائِص  تَْحديد دات اللَغِويَّة وتَْوزيعها في النُصوص بهََدفِ حْ الوَ  دِ تردّ  تَْحليلَ  ِدراسةنت التضمَّ 

بالَخصائِص اإِلْحصائيَّة  قُ تتعلَّ ة لوضع قَوانين عامَّ  اً أو الكاتب. وجرت محاوالت أيض ُمتََكل مزة للالُمِميَّ 

 ة، وغيرها.ُمْختَلَفينات للُغات، مثل الَعالقَة بين أَْنواع الَكلِمات، ورموز الَكلِمات، وتواتر البنود في عَ 

تقوم اللَغِويَّات اإِلْحصائيَّة بالتَّحق ق من القياس الكمي لالنتظام اللَغِوّي بطَريقة ُمحكمة. تُْستَْخدم 

 تُستخَدمُ  َحيثُ ديَّة، وتَْحليل النص األُْسلوبي، وُمعالَجة اللُغات الطبيعيَّة، ي إنتاج القواميس التردّ أساليبها ف

 لتوجيه الفرضيَّة التَْحليليَّة واالعترافيَّة.

stative: çikandî . westanî . ثابِت 

في التَْصنيف النَْحِوّي، يُعب ُر عن حاالت األمور، بََدالً من األفعال، أي التَْعبير عن  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

العمليَّات العالئقيَّة )على َسبيِل الِمثاِل، أن تنتمي، أو تنطوي، أو تبدو( أو العمليَّات اإلدراكيَّة غير 

 النشطة )مثل الَمْعِرفة، اإلدراك، ااِلْفتِراض(.
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stative verb: fermane westanî . lêkerê çikandî . الفِْعُل الثابِت 

ً ونَْحِويّاً،من األفعال المُ  ةٌ َمْجموع تشترك في الِميزة الدَّالليَّة ]+ ثابِت[ )على َسبيِل الِمثاِل،  َحّددة لَغِويّا

 تملك، تعرف، تفهم، وما إلى ذلك(. 

stative vs active: çikandî(westanî) ber çalakî .  ٌُمقابِل نَِشط ثابِت  

الَمْعِرفة، والشعور، واالمتالك، والقدرة على وصف الَخصائِص أو الَعالقَات التي  :مثل الثابتة، األفعالُ 

ال  رة من قِبَل الكيان المالك، أيّ م فيها ُمباشِ حك  ال تعني تغييراً في الحالَة أو الَحركة، والتي ال يُْمِكن التَّ 

 هنا بحقيقة أنَّ  ثابِتة، أو توقفها، أو جلبها بسهولة أو طواعيَّة. يتعلق األمرُ يُْمِكن البدء به في مواقِف 

اللَْفظيَّة ال يُْمِكن أن تحدث عادة في حتميَّة،  وال يُْمِكن َدمجها مع مثل هذه الظروف الُمعتادة  األفعالَ 

ل أفعال، عمل، قرأ.. من مث يَّةَعملال األفعالِ  كلَّ  هي التي تشملُ فالنشطة،  األفعالُ أما  طواعيَّة أو سراً.

اً في القَواِعد النَْحِويّة للعديد من اللُغات. اً يلعب دور .أو اِْنتِقاالً من حالَة إلى أخرى اً تعني تغيير  مهمَّ

steady-state sounds vs transitional sounds: rewşa dengên çikandî(westanî) 

ber dengên veguherînî .  كةالثابِتة ُمقابِل األَْصوات الُمتََحر  حالَةُ األَْصوات  

وتيَّات الُمبك  ِعْلم الفي  من  ِسْلِسلَةً  د  تُع -شبيهها بِكتابَة حروف األبجديَّةبت -الَكالم  َعمليَّةة، كانت رصَّ

ك فيها األَْعضاء الَمْفَصليَّة. لاِلْنتِقال  األَْصوات الفرديَّة الُمنفَِصلة )أَْصوات الحالَة الثابِتة( التي لم تتَحرَّ

 األَْصواَت اِْنتِقاليَّة. من َصوت حالَة ثابِتة إلى أخرى، يَفتِرض أنَّ 

stem: qam(qurm) . الِجْذُع 

الَعناِصر العاملة في بنية الَكلِمة. قد  أَْنواعِ  من تَْصنيفِ  لَُغة كُجْزء  ِعْلم الفي الغالب في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

من مورف جذر واحد فقط )أي جذع "بَسيط"، مثل كتب(، أو من جذرين اثنين )على  ن الجذعُ يتكوَّ 

 (، أو من جذر مضاف إلى لواصق )أي الجذع"لغة المجتمع"َسبيِل الِمثاِل، ساق ُمَركَّب، كما في 

 (. "يَّةالستعمارا"الُمَعقَّد، كما في 

stereotype: wêneyê nimûnê . الُصورةُ النََمطيَّة 

 ٌح يَْستَْخدمه بَْعُض النَْحِويّين في ِسْلِسلَة  ُمْصطَلَ ( 2 بمعنى  الصورة الثابِتة(. stereos+ typós  إغريقية

ولديها إنتاجيَّة ضئيلة أو  َوْحَدةٌ واحدةٌ  في الحقيقةِ ها ولكنَّ  ُمْنتِجةً  نَْحِويّةً  من الَكلِمات التي تشبه بنيةً 

دة من ال ، وأَْنواع  ، وااِلْقتِباساتِ األمثالِ  َمعدومة. يُْمِكن تَْصنيفُ  نََمطيَّة نَْحِويّة.  حات كنَماِذجَ ُمْصطَلَ ُمتََعد 

 التَْركيباُت النََمطيَّة في ِخطاب أولئك الذين يعانون من إعاقة اللَُغة.تشيُع 

من  ة  َمْجموعل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ة الُمباِشرة، هو دَّاللة، والسيما في النَّظَريَّات الَمْرِجعيَّ ِعْلم ال( في 0)

ثين  الَخصائِص التي ينظر إليها ُمْجتََمعُ  ما. يُقَصد بهذا  فِئةز األَْعضاء األُنموَذجيين في ها تميّ أنَّ بالُمتََحد 
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ثين، ب ح السماح بمعتقداتُمْصطَلَ ال األَْعضاء  قُ ال يتطابَ  َحيثُ غير دقيقة من جانب ُمْجتََمع الُمتََحد 

 مطلوبةٌ  النََمطيَّةِ  الصورةِ  َمْعِرفةَ  مع الصورة النََمطيَّة على اإلطالق؛ ومع ذلك، فإنَّ  فِئةالفِْعليون لهذه ال

 للكفاءة الدَّالليَّة في اللَُغة.

 به على نِطاق   ُمعتَرف   َغِوّي، في توصيف  لُ  ر  َغيّ تَ إلى مُ  يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ ( في اللسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة، هو 3)

 ض أن تمثلَه.فترَ ة الِخطاب الذي من المُ أو ال تَعْكس بدقّ  ُمَعيّنة، والتي قد تَعْكسُ  ة  َمْجموع لِخطابِ  واسع  

إلى الُعْنُصر  ن من اإلشارة بنجاح  النََمطيَّة للتَْعبير، ليتمكَّ  يعرف كلَّ الصورِ أن ال  ُمتََكل م على كل   يجبُ 

هي  النََمطيَّةَ  الصورَ  (، فإنَّ 2683) "روشـ "لح في ااِلْختبارات النَّْفسيَّة ضَّ كما هو ُموَ الذي حدَّده. 

 َمْفهومَ  أنشأها البشر )على الرغم من أنَّ  ُمنَظَّم بطبيعته من خالل فِئات   إدراكي لعالم   لتَْصنيف   نَتيجةٌ 

من الَمْعنى الكاِمل للتَْعبيرات اللَغِويَّة، يلعب  "األُنموَذج األولي" أكثر ُشيوعاً في هذا الصدد(. كُجْزء  

ع" و "االمتداد" باإلضافة إلى َمفاهيم "ا -"الصورة النََمطيَّة"  َمْفهومُ  في نظريَّات  اً مهمَّ  اً دور -لتََّوس 

 الدَّاللة األكثر حداثة، والسيما في الدَّالالت الُمْعَجميَّة والتَْشكيليَّة .

stimulus-response: mizdan-bersiv .  ااِلْستِجابة-الدافِع  

السلوك البشري  نَّْفس السلوكي الذي يُْمِكن بموجبه تَْفسير أو إعادة بِناءِ ِعْلم الالَمْرَكزي ل الَمْفهومُ 

واألفكار والنوايا كنَتيجة للتَباُدل بين الُمَحف زات  الخبرةِ  أَْشكالِ  جميعَ  رُ اللَغِوّي أيضاً(. يُفس  بالتالي )و

 الملحوظة واالستجابات الُمماثَلة.

بين ردود الفِْعل "الفوريَّة" و "الشرطيَّة". ردود الفِْعل  المرءُ  زُ الت، يميّ بالتفاعُ  قفيما يتعلَّ 

األضواء الساطعة؛  تَُشغَّلُ رات، مثل التحديق عندما يَّة وغير طوعيَّة للمؤث  السريعة هي ردود فعل عفو

 َعمليَّةُمصطنعة وُمكتسبة للُمنب هات التي اُلتقطت من خالل  فعل   أما ردود الفِْعل الَمشروطة فهي ردودُ 

مع كلب من قِبَل الفيزيولوجي الروسي بافلوف  التحفيزيَّةِ  في ااِلْستِجابةِ  تجربة   جريت أولُ التعل م. أُ 

 التحفيز في معالجة االمتناع عن التدخين، أو لتجن ب عمل ما. (. يُْمِكن اتخاذ إِْجراءاتِ 2746-2636)

stochastic grammar: rêzimana tesadûfî .  ٌعشوائيَّة قَواِعد  

ف على الَكالم، من مثل تقييم الفرضيَّات بالرجوع التَّعر   على ُمَشكلةِ  العشوائيَّةُ  النَْحِويّةُ  تُطبَُّق القَواِعدُ 

 دة.فيها غير ُمؤكَّ  اتُ َمْعلُوممن المشاكل األخرى التي تكون ال ة  َمْجموعإلى قيم الثقة، وإلى 

stop: rawestandin. poste .   ف، اِْنفِجاريّ تَْوق  

وتّي ألَْصوات في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   يُشيرُ النُْطق الخاّصة بها.  طَريقةِ  الَكالم على أساسِ ْصنيف الصَّ

وتيَّة، وبالتالي يتضمَّ  ينتج عن طَريقِ  َصوت   إلى أيّ  من  فِئة اً تَقليديَّ  نُ اإلغالق الكاِمل في المسالك الصَّ

التَْمييز  يتم   اً أحيانة والشَّفَويَّة كَمحطات. األَْنفيَّ  من األَْصواتِ  . يُْمِكن تَْصنيف كلٍّ plosivesاالنفجاريات 
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أو في  واحد   قد تمَّ في َمكان   على ما إذا كان اإلغالقُ  اً سيطة" و "الُمَعقَّدة"، اعتمادبين المحطتين "البَ 

 يَّة(. فريق[ في بَْعض اللُغات اإلFواحد )على َسبيِل الِمثاِل، سماع التِْكرار ] َمكانين في وقت  

story grammar: rêzmana çîrokê .  النَّْحو التاريخيّ السَّرد .  قَواِعد 

القَواِعد التَّْوليديَّة من ُمْستوى الُجْملَة إلى ُمْستوى النُصوص )السَّْرديَّة(. في قَواِعد اللَُغة،  َمْفهومِ  تَْوسيعُ 

 األساسيَّة.  ها أساسيَّة ُمقاَرنة بالَمْعِرفةِ يُنظر إلى بنيِة النَّص على أنَّ 

stranding: direvin(hiştin) . ُجنوح 

نقله  إلى ُعْنُصر غير ُمْرتَبِط يُْمِكن تركه بعد أن يتمَّ  القَواِعد اللَغِويَّة لإلشارةِ  في بَْعضِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

خاِرج البِناء، أو بعد نقل بقيَّة البِناء. على َسبيِل الِمثاِل، عادة ما تُتَرك حروف الجر، بعد نقل ِعباَرة 

 م في ِعباَرة الجر.ااِلسْ 

stratic: asta. paye . ُمْستوى 

 ات.جَ لهَ ِعْلم الفي  مُ تُْستَْخدَ  بطَبَقَة   خاّصةٌ  أو ثقافِيةٌ  اِْجتِماعيَّةٌ  (. ِميزةٌ stratum)التينية  

stratification: çîne . stratîfek . الطَّبَقي 

)طبقات( ُمستويات ُمْختَلَفة من َغيّرات اللَغِويَّ تَ المُ  ْوزيعِ إلى تَ  يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ في اللسانِيَّات ااِلْجتِماعيَّة، 

في الطَريقة التي  واضحٌ  بالطبقيَّة ااِلْجتِماعيَّة. عندما يكون هناك اِْختاِلفٌ أيضاً الُمْجتََمع؛ سمي 

هذه  تُسمَّىلة والطَبَقَة الُمتََوس طة(، تين )على َسبيِل الِمثاِل لغة الطَبَقَة العامِ َمْجموع يَْستَْخدمها أَْعضاءُ 

 الظاِهرة بـ "التَْقسيم الطَبقي الحاّد" . 

stratificational grammar: rêzimana çîneyî (stratîfekî) . القَواِعُد الطَّبَقيَّة 

في اللِسانيَّات  اً دور إلى الَمباِدئ البِْنيَِويَّة التي تلعبُ  اً ، اِْستِْنادS.M.Lamb المب رهطوَّ  تَْحليٌل َوصفيٌ 

 الحاسوبيَّة والتَْرَجَمة اآلليَّة.

ة البِدايَة  نقطةَ  عليا، أي أنَّ  الدَّالالت كطَبَقَة   األمريكيَّة، تعملُ  البِْنيَِويَّةِ  مع فروعِ  تناقض حادّ  ثَمَّ

على تَْحقيقه المادي على ته من طَبَقَة إلى طَبَقَة حتى يعثر هَْيَكل عادُ للوصف اللَغِوّي هي الَمْعنى، الذي يُ 

وتّي. يتم   ْحليل التكتيكي )أَْنماط التَْرتيب التََسْلُسلي خرفة: التَّ ف على نَْوعين من الزُ عرُ التَّ  الُمْستوى الصَّ

ات األعلى واألدنى من دات العاملة في المستويحْ طَبَقَة( والتَْحليل الواقِعي )الَعالقَة بين الوَ  داِخل كل  

 الطبقات(. 

stratum: çîn . twêj . laye . طَّبَقَة 
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ُف الُمْستوى األعلى التالي. على َسبيِل الِمثاِل،  ه َعناِصرَ َعناِصرُ  دُ ُمْستوى التَّْصنيف الذي تحد   (2( تُعرَّ

 .phonemes الفونيمات بواسطة morphophonemes مورفونيم

بة تَْرتيباً يَّة ُمَرتَّ هَْيَكلات الالمستوي ، تكونS.M.Lamb المب ( في القَواِعد اللَغِويَّة السائدة لدى0)

 hypophonemic andْصوات )= ِعْلم األَ مع  م: الُمْستوى األدنى يتوافقُ نتظَ ، ولها طابع مُ اً رميَّ هَ 

phonemic stratum ُْركيب اللَغِوّي )= الطَبَقَة المورفولوجيَّة مع التَّ  (؛ الُمْستوى الُمتََوس ط يتوافق

 طة النمو(.فرَ َخصائِص )= طَبَقَة مُ ِعْلم الوالطبقيَّة(. وأعلى ُمْستوى يناظر 

stray: şaşî . bezre . ضال 

ِعْلم ْصوات غير الَخطيَّة. على َسبيِل الِمثاِل، في ِعْلم األَ ة من ُمْختَلَففي نَماِذج  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

وتيَّات الَمْقطَعيَّة، يجب أن يُضاَف َمْقطٌَع شارِ ال قدة أخرى في إزالة الُعقدة إلى عُ  ينتج عن طَريقِ  دٌ صَّ

الة هو إِْجراء يَحْذف األَْجزاء التي ال يُْمِكن دمجها في الة(. محو الضَّ َشَجرة الَكلِمات )نقطة االلتحام الضَّ 

في الحروف الساِكنة، فهو يسجل أَْنواعاً ُمَعيّنة من تَْقصير  يُْستَْخدمُ جيد التكوين. وهذا ااِلْستِخدام  َمْقطَع  

وتّي وَحْذف الساِكن. على َسبيِل الِمثاِل،  / فهذا تََسْلُسل  mnتَْطبيقه في حاالت مثل /  يُقتََرحُ الَمْقطَع الصَّ

 الة./ بواسطة محو الضَّ n/َحْذف  يُْمِكنُ من ذلك مثالً أنّه  حلول لمعالجة ذلك، ثَمَّةكودا غير مقبول. 

strength: hêz . قُوة 

عالمي للقيم التي يُْمِكن من خاللها تَْجميع  إلى ِمْقياس   يُشيرُ ْصوات، ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

الشرائح في العمليَّات  الصفوف )األَْجزاء أو فِئات الشرائح(، من القوي إلى الضعيف: يُطالب سلوكُ 

 اً من رتبته على الِمْقياس.مستمدّ  الث نائيَّة أو الُمتَزاِمنة أن يكونَ 

تعيين ُمَرتَبة ُمْنَخفِضة على هذا الِمْقياس )األضعف(  في أحد الُمقاَربات، على َسبيِل الِمثاِل، يتم  

ميكانيكي على أساس  تَْحديدى إل هذا النهجُ  فُ دُ هي بدورها أضعف من الشفرات. يهمن األَْسنان، و

َمْوِضع، على  ث في أيّ حدُ ي شريحة   يَّة، ااِلْحتِمال الن ْسبِي ألي  هَْيَكللوظائف الاللقطاعات و ةِ القوّ  ِمْقياسِ 

من على المراكز القويَّة، والقطاع هيّ القطاعات القويَّة سوف تُ  َسبيِل الِمثاِل، الفرضيَّة القائلة بأنَّ 

وتيَّة وطبيعتها أمرٌ  المقاييسِ  عددَ  المراكز الضعيفة. إنَّ الضعيف على   يُثير الجدل. الصَّ

stress: dengedûbar . النَْبر 

وتيَّات لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  تبدو  َحيثُ لَْفظي. ب ة الُمْستَْخدمة في إنتاج َمْقطَع  إلى َدَرَجة القوّ  في الصَّ

في اِْرتِفاع  ياَدة  ى، ويرجع هذا البروز عادة إلى زِ من الَمقاِطع األخر اً الَمقاِطع الَمْنبورة أكثر وضوح

وت والُمدَّة، فهو بروزُ  َدَرَجةِ ق بتتعلَّ  خاّصيَّةٌ  الَمْنبور.وت للَمْقطَع الصَّ  لألَْصوات والَمقاِطع  الصَّ

العضلي. وخاّصيَّة َصوتيَّة  النشاطياَدة بز قُ َمْفَصليَّة، يتعلَّ  والَكلِمات والِعباَرات والُجَمل. هو خاّصيَّةٌ 

وت )حجمه(بزياَدة في شِ   دَّة الصَّ
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فيد ُمالَحظة وجود تباينات في الَمكان األُنموَذجي ضمن الَكلِمة في الُمقاَرنة بين اللُغات، من المُ 

ِل. الويلزيَّة، (، على َسبيِل الِمثالَْكنَةاللُغات لها ضغط ثابِت )أو  . بَْعضُ نبورالتي يقع فيها الَمْقطَع الم

دة المقاِطع هو دائماً ما قَْبَل األخير، في الَكلِمات نبورالَمْقطَع المَ  َحيثُ  . البَْعض polysyllabic المتعد 

  .ك أو ُمتََحر   حرّ  نبراآلخر، مثل اللَُغة اإلنجليزيَّة، لديها 

، أي تلك التي تقع فيها الضغوط الَمنبورةبفكرة اللَُغة  تُستَشهَدُ اإليقاع، غالباً ما  ياق ِدراساتِ في س

َمْفهوم  ُر أحياناً تُستحضَ داِخل الَكالم. عند تَْحليل مثل هذه اللَُغة بهذه الطَريقة،  اً ْقريبنتظمة تَ مُ  على فترات  

في الَكالم العامي ال  ها إغفال َمْقطَع لَْفظي مشدودل مع الحاالت التي يكون فياِمت، للتعامُ الصَ  نبرال

أولي واحد،  نبر  على  تَْحتَويو إيقاعيَّة، َوْحَدةً  لُ من الَمقاِطع التي تَشك   ِسْلِسلَةٌ  فُ عرَ يُْمِكن "الشعور به". تُ 

 . " الضغطالنبر أو ة َمْجموع"باِْسم 

وتيَّات المتريَّة، الضغط على القَ ِعْلم الفي  حتوي ُعْنُصره األول على يم ِعباَرة عن ِسْلِسلَة دَ صَّ

في القدم  األبرزُ  الُعْنُصرُ  يُسمَّى. Σ بـ أو غير مضغوطة ترمز  صفريَّة   بفقرات   اً ، متبوعنبورَمْقطَع م

ياق،  اإلشارة إلى أنَّ  بالرأس. تجدرُ  نبرال يختلف  أساسيَّة، إلى َوْحَدة   تُشيرُ َكلِمة "قدم"، في هذا الس 

وتّي وفق  للنهج النَّظَري. اً تَْفسيرها الصَّ

stress accent: devoka dengedûbare . لَهَجةٌ نَْبريَّة 

وت، بَعْكس نبرة النَْغم. ز بكثافة  التي تتميَّ  الَكلِمةِ  لَهجةُ   أكبر للَصوت أو تغيير غير ُمَميّز في َدَرَجة الصَّ

stress-timed: demika dengedûbare . التَوقيُت النَْبري 

وتيَّات لتَْمييز نُْطقِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ  عامٌ  حٌ ُمْصطَلَ  اللُغات التي تعرض نَْوعاً ُمَعيّناً من اإليقاع . في  صَّ

نتظمة )توقيت النبر(، َزَمنيَّة مُ  ر في فترات  الَمْنبورة تتكرَّ  الَمقاِطعَ  ت، يالحظ أنَّ اللُغات ذات النبر الُمؤقَّ 

شار يُ الحال في اللَُغة اإلنجليزيَّة. هي الَمقاِطع الُمتداِخلة غير الَمضغوطة، كما  بغض  النَّظَر عن عدد  

في  هو الحالُ  هذا االنتظامَ  . من الواضح أنَّ isochrony"، أو isochronismإلى هذه الخاّصيَّة باِْسم "

 ُمَعيّنة. ظل  ظروف  

stress-timed vs syllable-timed:  

   dengedûbare- demikî ber kite demikî .  ٌُمقابِل َمْقطَع مؤقت تٌ مؤقَّ  نبر  

، تَْصنيف اللَُغة تبعاً إليقاع اللَُغة. في اللُغات الَمْنبورة )مثل اإلنجليزيَّة واأللمانيَّة(، بقيالتَْمييُز الطَ 

(؛ في اللُغات ذات الَمْقطَع ictus)ةنَْوعيَّ  الفترات الفاِصلة بين الَمقاِطع الَمْنبورة تميل إلى أن تكونَ 

وتّي )مثل الف  بين الَمقاِطع الفرديَّة التي تميلُ  الفاِصلةُ  رنسيَّة واإليطاليَّة والهنغاريَّة(، هي الفتراتُ الصَّ

 .ةكميَّ  إلى أن تكونَ 
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stricture: tengkirin . التَْضييق 

وتيَّات لإلشارة إلى الَمْفَصل الذي يقيُّد تيارَ  يُْستَْخدمُ  عامٌ  حٌ ُمْصطَلَ  من  اً إلى َدَرَجة ما، بدء هَواءال في الصَّ

 فيف.إلى التَْضييق الطَّ  لِ الكامِ  اإلغالقِ 

stridency: dijwar . الِحّدة 

وتيَّات، ِمْقياٌس stridere  )التينية  لتوصيف األَْصوات من الناحيَّة  يُْستَْخدمُ بمعنى نبرة عالية (. في الصَّ

وت وعلّوها. مثالً  السَّمعيَّة على أساسِ  ةَدَرَجة الصَّ تكون  َحيثُ دو أعلى َدَرَجة، [ تبsأَْصوات مثل ] ثَمَّ

[ فهي أقل  بكثير fعند ترّددات أعلى(؛ أما أَْصوات أخرى مثل ] كبيرةٌ  طاقةٌ  لُ بذَ ة النبرة وُمكثَّفة )تُ عالي

 (.ة عند ترّددات أقلّ )في عرض الطاقَّ 

strident: dijwarkirin .  ّحاد 

وت التي أنشأها ِعلْم في نظريتهما في  Halle هالو Chomsky تشومسكي إحدى ميزات الصَّ

وت.  صفاتِ  ل مع اِْختاِلفاتِ ْصوات، للتعامُ األَ  َمْفَصلي و َصوتّي مثل  هذه األَْصوات بَشكل   تُعرَّفُ الصَّ

[ fييَن، كما هي الحال في ]دَّة عالز بتِْكرار وشِ ، وتتميَّ اً نسبيَّ  ُمَعقَّد   تلك األَْصوات الناتجة عن تضييق  

ة[. à[ و ]s]و اً، كما هي الحال في ُمْنَخفِض نسبيَّ  بترّدد   زُ أَْصوات تنتج بتَْضييق أقّل تعقيداً، وتتميَّ  ثَمَّ

 (.stridentحاّد  –[ فهو + أو f[. أما ]stridentحاّد  هي أيضاً ]− الصوائتأحرف الُغنَّة. جميع 

strident vs non-strident:  

  dijwarkirin(hişk) ber ne dijwarkirinê (ne hişk) .  حاّد ُمقابِل غير حاّد 

 .اً ْيفيَّ ها طَ تَْحديدوتيّاً ولها صَ تَْحلي ُمَميّز للميزات، اِْستِْناداً إلى معايير تمَّ  في تَْحليل   ث نائيَّةٌ  َصوتيَّةٌ  معارضةٌ 

∫[ ، f ،sالمعارضة بين ]نين، الَخصائِص المورفولوجيَّة: عائق أكبر أو أقل لاِلْحتِكاك في غرفة الرَ 

 [ .v ،zُمقابِل ]

string: rêzik . )َخطي)سْلسْلي 

 تَْحديدلَعناِصر  خطيّ  إلى تََسْلُسل   في اللَغِويَّات، والسيما في القَواِعد النَْحِويّة، لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

سمي أيض والدستور. الطولِ  قصير واحد  من ُعْنُصر   نُ تتكوَّ  ِسْلِسلَة   وجودِ  بفكرةِ  اً يَسمح التَْحليُل الرَّ

من  ُجْزء   غة. الِسْلِسلَة الفَْرعيَّة هي أي  من َعناِصر خاليَة من الِسْلِسلَة الفارِ  نُ فحسب، وأخرى تتكوَّ 

جلس الرجل على الطاولة يتناول طعامه. هنا ِعدَّة  :تكون في حد  ذاتها ِسْلِسلَة. على َسبيِل الِمثالِ  ِسْلِسلَة  

 سالسل، جلس+ الرجل+على الطاولة+يتناول+طعامه.

string analysis: şîkirdenewe rêzik . التَْحليُل الَسْلَسْلي 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
602 
 

في إطار تاغِممات  Z.S.Harrisو  R.E.Longacreالنَْحِوّي للُجَمل التي وضعها  طَريقةُ التَْحليلِ 

tagmemicsهَرمي للُجَمل، يستندُ  هَْيَكل وجودَ  ضُ قَواِعد الِعباَرة، الذي يفترِ  من تَْركيبِ  لى النقيضِ . ع 

قابلة للتَْحليل. تُحلَُّل  ُجْملَة   طيٌّ للَعناِصر الفرديَّة. كل  هي تَْرتيٌب خَ  اللَُغةَ  أنَّ  إلى فرضيَّة   تَْحليُل الِسْلِسلَةِ 

ِسْلِسلَة النَواة الَمْرَكزيَّة. وبِعباَرة من إلى اليمين أو اليسار  الُجَمل إلى سالسل جزئيَّة يُْمِكن أن تحدثَ 

عات للوَ أو تَ  ات  َمْجموع الُجَمل المقبولة على َشكلِ  تُوَضعُ أخرى،  وتيَّات، حْ َوس  دات االبتدائيَّة )الصَّ

 لِمات، الُجَمل(.الَمقاِطع، الكَ 

strong form: şêweka bihêz . َشكٌل قَوي 

 هو َكلِمةٌ  القويّ  واآلخر ضعيف. الَشكلُ  الَكالم الُمتَِّصل، أحدهما قويّ  ياقِ ُد الَمنُْطقتين للَكلِمة، في سأح

 التشديد عليها.  يتم  

strong verb : lêkerê bihêz .  ّالفِْعُل القَوي 

ه عند تغيير َزَمنه، كما في )غنى، يغني( تََغي ر حرف ر جذرُ َغيَّ ٌح لفعل  يتَ ُمْصطَلَ واِعد، هو في القَ 

 لفعل الجذر بين الَزَمنين الماضي والحاضر. )الصائت(العلة

strong vs weak verb: lêkerê bihêz ber lêkerê lawaz .  َُمقابِل الفِْعُل الَضعيف ويّ الفِْعُل الق  

سمي   غريم فق اقتراحلألفعال باللُغات الجرمانيَّة وفقاً لنََمط ااِلْقتِران. هذا التَْمييز، وَ التَْصنيُف الرَّ

J.Grimm ، ُة للجذر)مثل الجذعيَّة عن طَريق تغيير حرف العلّ  لتَْشكيلِ  القويَّةِ  األفعالِ  إلى قدرةِ  يُشير

سمي إضافي، الفِْعل غير رَ  األفعال الضعيفة لتَوظيف ُعْنُصر   في(، كذلك الحاجة  ablautباع، يبيع( )

األفعاَل الضعيفة هي  أقدم في الهندو أوروبيَّة، في حين أنَّ  فعاُل القويَّة تنبع من عمليَّات  الُمنتَظَم. األ

 ابتكاٌر جرماني.

structural: avahî . pêkhatî . بِْنيَِويَّة 

اللَُغة التي تهتم  بالطَريقة التي يُْمِكن وصفها  لتَْحليلِ  نهج   الى أيّ  شارةِ لَُغة لإلِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ظم )اللِسانيَّات البِْنيَِويَّة(. بالَمْعنى السوسيوري العام، تدخل ل والنُ الهياكِ  َحيثُ بالس مات اللَغِويَّة من 

شيرة ا تَْعريف أكثر َمْحدوديَّة، مُ له البِْنيَِويَّةَ  مدارس اللسانيَّات. ومع ذلك، فإنَّ  البِْنيَِويَّة في معظمِ  األفكارُ 

ظ )أي على ما أطلق عليه نعوم ْصنيف الس مات الماديَّة للتلَف  إلى تركيز بلومفيلد على عمليَّات التَْقسيم وتَ 

 طحيَّة(. تشومسكي فيما بعد بالبنى السَّ 

 مفهومِ  بلورةِ ي (، وغيره ف2627األنثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي ستروس )مواليد  ساهم عالمُ 

ُل الَشبَكةَ  الَعناِصرَ  الحاِْسمة هي أنَّ  ة. النقطةُ البنيويَّ  النَّظَر عن  فِ رليس لها شرعيَّة، وبصَ  التي تَُشك 

ُل  الَعالقَات )التكافؤ، وعلى النقيض، وما إلى ذلك( الذي عقد بينهما، هي َشبَكةٌ  من الَعالقَات التي تَشك 

 الن ظام. لَ هياكِ 
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structural ambiguity: tevlîheviya avahî (bingehîn) . الُغموُض البِنيَوي 

التَْحليل  َحيثُ من  أكثر من تَْفسير نَْحِوّي واحد  يتضمَّن  لَُغة لإلشارة إلى بِناء  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

، الراشدون(الرجال والنساء )الغموض النَْحِوّي. المثال األكثر اِْستِخداماً هو بأيضاً  يُسمَّىالتأسيسي؛ 

( أو راشدونالرجال فقط أنَّ [ والنساء )أي الرشده ]: يُْمِكن تَْحليله على أنَّ اً يَّ هَْيَكل غامضٌ  أمرٌ  فهذا

ة، (. في القَواِعد النَْحِويّ هم راشدونسواء  الرجال والنساء على حد   ]الرجال والنساء[ )أي أنَّ الراشدون

 باِْسم "التَجانُس البنائي". اً نيشار إلى هذه الظاِهرة أحيا

structural analysis: şîkriyê bingehîn(pêkhatî) .  ّالتَْحليُل البِْنيَِوي 

القَواِعد  َشَجرة، أو أقواس كَمْخَرج  لتَْطبيقِ  ُمَخطَّطِ  في القَواِعد التَْحويليَّة، بعرض الُجَمل على َشكلِ 

 التَْحويليَّة.

structural change: guhertina avahî )pêkhatî) .  ّالتََّغي ُر البِْنيَِوي 

في القَواِعد التَْحويليَّة )والسيما الكالسيكيَّة( لإلشارة إلى العمليَّات التي ينطوي عليها  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ل  من تمات ِعباَرات الَمْخَرج. قاِعدة تَْحويليَّة، أي التغييرات التي تحُدث بين الَمْدَخالت وعال تَْطبيقُ   َحو 

إعادة تَْرتيب ِعباَرات  نُ يتضمَّ ي ُمَعقَّداً، وهَْيَكلال التغييرُ  سلبيَّة، على َسبيِل الِمثاِل، يكونُ  إلى ُجَمل   نشط  

 ة من الفِْعل، وعالمة النائب.َجديداألَْسماء، وإدخال أَْشكال 

structural description: pesende avahî )pêkhatî( .  ّالَوْصُف البِْنيَِوي 

إلى تَْحليِل ِسْلِسلَة  طرفيَّة من  في القَواِعد التَْحويليَّة )والسيما الكالسيكيَّة( لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ة ُمَحّددات ماهي دُ الَمْدَخالت لقاِعدة تَْحويليَّة: فهو يحد   SD دُ التَْحويلي، يحد   خالل األقواس. في التَْحليلِ 

 ،هَْيَكلتَْحليل ال يحُمْصطَلَ  يتم  استخدامالِعباَرات التي ستتأَثَر بالقاِعدة، أي التي تفي بشروط القاِعدة. كما 

 .هَْيَكلومؤش ر ال

structural semantics: watenasiya avahî )pêkhatî) . دَّاللِة البِْنيَِويّ ِعْلم ال  

ُمنفَِصل للَكلِمة، بل  دات الَمْعنى، وعند هؤالء ال يوجد َمْعنىً حْ وَ  من أهم   الُجْملَةَ  هذا العلم أنَّ  رأى أنصارُ 

هناك ُجَمالً تقع  أو ِعباَرة تحمُل َمْعنى، فهذا يعني أنَّ  َكلِمةً  معناها في الُجْملَة التي ترد  فيها، فإذا قلَت إنَّ 

هذا ما أكَّده المنهُج فيها الَكلِمة أو الِعباَرة، وهذه الُجَمل تحمل َمْعنى، و

ياقي (، حين رّكز فيه على الَوظيفة Firth( الذي تزعمه فيرث )ContextualApproach)الس 

 ااِلْجتِماعيَّة للَُغة.

ها َمبنيةٌ على الَمباِدئ الالت الُمْعَجميَّة، وكل  ة في الدَّ ُمْختَلَفجماعي للنَماِذج الوصفيَّة ال حٌ ُمْصطَلَ 

األساسيَّة للبِْنيَِويَّة. الَخصائِص الُمْشتََركة لهذه األساليب هي: )أ( ال يُْمِكن وصف َمْعنى َكلِمة بمعزل عن 
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الَمجال الَمفاهيمي )نَظريَّة الَمجال  أخرى من نفسِ  على َعالقَتها بَعناِصرَ  ةٌ بَْعضها، بل هي دالّ 

الليَّة أْصَغر )تَْحليل للَكلِمة كَعناِصر دَ  لُ الُمْعَجمي، الَعالقَة الدَّالليَّة(؛ )ب( يُْمِكن تَْحليل الَمْعنى الكامِ 

 ودِ لى فرضيَّة وجإهذا ااِلْفتِراض  ْصوات، يستندُ ِعْلم األَ متََسْلُسل، تحليل ُمْعَجمي(. كما هي الحال في 

نات الدَّالليَّة التي تقوم كل  لَُغة منها بعمل اِْختيارات ُمَحدَّ  ل  شامِ  جرد    دة.للُمَكو 

المعاني الفرديَّة والَعالقَات الدَّالليَّة مثل  يَّة وصف بنية الُمْعَجم بتَْحليلِ هَْيَكلدَّاللة الِعْلم ال دُ يحد  

 ضاد، من بين أمور أخرى.ف والتَّ الترادُ 

structuralism: avahparêz (bingehbûyînî) . pêkhateyî .البِْنيَِويَّة 

ها مبنية األول من القرن العشرين، وكلّ  جماعي لعدد من الُمقاَربات اللَغِويَّة برز في النصفِ  حٌ ُمْصطَلَ 

 دَّة من بَْعضها البَْعض.تباينة بشِ ها مُ على أساس عمل دي سوسور، ولكنَّ 

ات المتحدة األمريكيَّة في أحضان الِدراسات األنثروبولوجيَّة. البِْنيَِويَّة في الوالييَّات نشأت اللِسان

من أعالم هذه النَظريَّة التي نشطت بين عامي في منتصف الستينيَّات وما بعدها .  شاعت هذه النظريةُ 

 E. Sappir(. و "إدوارد سابير2717-2640" )Franz Boas(،  "فرانس بواس   2601-2612)

 "..Leonard Bloomfield(، و"ليونارد بلومفيلد 2636 – 2774" )

علوم الطبيعة، هََدفه النَّظَري التنبوء  نَّْفس السلوكي، وهو من فروعِ ِعْلم الب تأَثَرت البِْنيَِويَّةُ 

في الكون ُمَحّدد بالقَوانين  شيء   حتميَّة، فكل   –بالسلوك وضبطه. صورة العالم لدى السلوكيين آليَّة 

 الفيزيائيَّة ذاتها. يحكم على النشاط الفيزيائي لإلنسان على أساس ردود أفعاله.

أسساً ألسنيَّة تقوم على ُمقاَربة سلوكيَّة،  -مؤسس هذه النَظريَّة -" Bloomfieldبنى "بلومفيلد 

. 2618السلوكي المشهور "سكنر" عام  لت في كتاب "السلوك اللَغِوّي" الذي أصدره عالم النَّْفستمثَّ 

. stimulusعملي  لمثير   responseبشري، وِعباَرة عن اِْستِجابة  ها سلوكٌ عّرف "بلومفيلد" اللَُغة بأنَّ 

 فيه. يُْمِكنُ  رُ التي تؤث   والبيئة ل الخاِرجيَّةالسلوك اللَغِوّي إلى العوامِ  لجأ السلوكيون في محاولتهم لتَْفسيرِ 

هذه الرموز  . يُْمِكن تَْفسيرُ S –r – s- Rوك اللَغِوّي في نظريتهم بحسب األُنموَذج التالي: السل تلخيصُ 

 .Rيستجر اِْستِجابة  sمثيراً  ُمتََكل ماِْستِجابة ال لُ تَشك   ،rيدفع إلى الَكالم   Sالخاِرجي المثيرَ  بأنَّ 

بظاِهر األشياء التي يُْمِكن قياسها وإِْجراء التجارب عليها، وبهذا رّدوا  البِْنيَِويَّةُ  ت الَمْدَرَسةُ اهتمَّ 

هذه الَمْدَرَسة  للعقل فيها. لذلك عندما طبق أصحابُ  آليَّة ال دخلَ  َعمليَّةالَكالم واِْكتِساب اللَُغة إلى  َعمليَّة

هذه النَّظَرة على اللَُغة، استبعدوا الَمْعنى وحصروها في األَْصوات  -أمثال بلومفيليد –اللَُغة  ُعلماءمن 

ْرفيَّة والنَْحِويّة فقط، فقّسموا الُجْملَة إلى نَماِذج، من  َشكلها الخاِرجي، والتَْرتيب  َحيثُ والتراكيب الصَّ

 ى النهائي الذي ينتج عن ذلك.األفقي التتابِعي للُمْفَردات، بغض النَّظَر عن الَمْعن
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ة المنهجيَّة للبِْنيَِويَّة بشتى حقولها األنثروبولوجيَّة والنَّْفسيَّة واألدبيَّة شكوك أثيرت في الكفاي ثَمَّة

 ، وأنَّ الُعلُومإلى إضمامة من  تُشيرُ البِْنيَِويَّة فقدت جدواها بعد أن صارت  من رأى أنَّ  فهناكوالمعرفيَّة. 

نظر أنصاُر الَمْدَرَسة ت بالبنية. ااِلْجتِماعيَّة اهتمَّ  الُعلُوم حياة وكلَّ ِعْلم الوالَمنُْطق والفيزياء والرياضيَّات 

عنى إال نَّْفس السلوكي، الذي لم يكن يُ ِعْلم ال وَمباِدئَ  ظاِهرة، تتفقُ  سطحيَّةً  البِْنيَِويَّة إلى طبيعة اللَُغة نظرةً 

ة التي يُْمِكن وصفها وا بالظواِهر الَشكليَّ قياسها وإِْجراء التجارب عليها، فاهتمّ بظاِهر األشياء التي يُْمِكن 

 اً.يصعب إخضاعه لمعايير يُْمِكن ُمالَحظتها حسيَّ  مه برأيه، واستبعدوا الَمْعنى ألنَّ اً وصفاً علميَّ 

structure: avahiyek(pêkhate) . (هَْيَكلالبِْنيَة )ال  

دات حْ من الوَ  ها َشبَكةٌ التَْجريديَّة الرئيسيَّة للن ظام السيميائي. فاللَُغة هي بنية، بَمْعنى أنَّ يعني الَخصائِص 

حي ُمْصطَلَ  فحسب. وبهذا الَمْعنى، فإنَّ  ها باإلشارة إلى الكل  تَْحديديُْمِكن  األَْجزاءَ  الُمترابِطة، بَمْعنى أنَّ 

 ين.ادفَ تر"البنية" و "الن ظام" غالباً ما يكونان مُ 

ه باإلشارة إلى أحد تَْحديدمتتابِع ُمَعيّن من الَعناِصر اللَغِويَّة باِْسم "بنية"، يُْمِكن  يُشار هنا إلى نََمط  

وتيَّة"، "البنية ة الُمعترَ ُمْختَلَفيَّة" الهَْيَكلات ال"المستوي ف بها في النَظريَّة، على َسبيِل الِمثاِل. "البنية الصَّ

سالسل  َحيثُ ، يُْمِكن تَْعريف بنية الفِْقرة من مثالً التَْركيبيَّة"، "البنية المورفولوجيَّة"، "البنية الدَّالليَّة". 

بنية َرات الفِْعل. يُْمِكن تَْعريف بامن َعناِصر مثل الَموضوع، الفِْعل والكائن، أو ااِلْسم، الِعباَرات أوعِ 

من الَعناِصر التي  ة  َمْجموعكة. ثم يشار إلى سالسل من الحروف الساِكنة والُمتََحر   أنّه َحيثُ َمْقطَع من 

 ظام.كنِ  هَْيَكلفي "َمكان" ُمَعيّن في  تتناقض

سمي لِسْلِسلَة  إلى الَوصفِ  في القَواِعد التَْحويليَّة لإلشارةِ  اً ح أحيانُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ  الرَّ

هو الذي  ي. القَيد الذي يَحفظ البنيةَ هَْيَكلبالَوصف ال اً تَْحويليَّة، والتي تُعَرف أيض لقاِعدة تاإلدخاال

ن يُْمِكن نقله إلى  أنَّ  يفرض شرطَ  إنشاؤه  ي نفسه، الذي تمَّ هَْيَكلال أخرى في حال كان من النَْوعِ  فِئةالُمَكو 

الت التي يُطبَّ  بَشكل   الت الُمحافظة على الُمْستَقِل. تُعَرف التََّحو   ".هَْيَكلق عليها هذا القيد بـ "التََّحو 

structure dependency: girêdaya avahiyekê(pêkhatê) . تَبعيَّةُ البِْنيَة 

يَّة بين هَْيَكلعلى الَعالقَات ال الُمتََحد ث للَُغة تعتمدُ  َمْعِرفةَ  على أنَّ  دُ لَُغة التَّْوليدي يؤك  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ  َمْبدأٌ 

قويَّة على فكرة "القَواِعد  اً َمْبدأ قيودَعناِصر الُجْملَة وليس على التََسْلُسِل الَخطي للبنود. يفرض ال

 النَْحِويّة الُمحتَملة"، وهو ِسمة أساسيَّة في نَظريَّة القَواِعد العالميَّة.

structure preservation: parastina avahiyekê . parêzgarî pêkhatê .  ِحفظُ البِْنيَة  

المفروضة على األَْجزاء الكاِمنة  القيودِ  جميعَ  ْصوات الُمْعَجميَّة ينص  على أنَّ ِعْلم األَ هناك َمْبدأ في 

 ْصوات.ِعْلم األَ اللَُغة تسقط خالل تجزيء الُمْفَردات في  الُمحتملة في جردِ 

structure-preserving constraint:  
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parastina astengên avahiyekê ( pêkhatê) . ِحفظُ قيود البِْنيَة 

الت تومن التَّ  العديدَ  ، بأنَّ  J.E.Edmondsقيد افترضه  ثَمَّة يُْمِكن أن تنشأ بَشكل  ُمْستَقِل   َحيثُ ب دُ لَ َحو 

الت من خالل القَواِعد األساسيَّة للقَواِعد. أصبح هذا هو القَيدُ  للتغييرات في البنية  الَمقبولُ  عن هذه التََّحو 

الت في اإلصدارات الالحقة من القَواِعد التَ  نات إلى المواضع ْحويليَّة. يُْمِكن نقل الُمَكوَّ من خالل التََّحو 

سم التخطيطي للَشَجرة فحسب، والتي يُْمِكن أن تكونَ ال إنشاؤها بواسطة قَواِعد  قد تمَّ  َمْوجودة في الرَّ

الت. هَْيَكل  الِعباَرة بَشكل  ُمْستَقِل  عن التََّحو 

style: awayî . şêwe . أُْسلوب 

 .يقال كيف ولكن يقال، ما إلى يُشيرُ  فاألسلوب ال. األدب كتابة بها يتم   التي الطريقة(. stilus )التينية 

 تحليل فينطوي أشياء معينة، المؤلف يقول أي كيف الشعر؛ أو النثر في للتعبير المميّزة هي الطريقة

 كلّ  فقراته، وإيقاعاته، أيّ  وشكل جمله، وشكل وتقنياته، للكلمات، الكاتب اختيار فحص على األسلوب

 . لغته وطريقته من تصّوره يمكن جانب

للفترة)مثل الفترة الجاهلية، أو  وفقاً ( أ: )يمكن تلخيصها بالفئات التالية لألنماط تصنيف ثَمَّة

عال، : المستوى بحسب( ج) األفراد؛ المؤلفين بحسب( ب) الفترة الكالسيكية، أو العبثية، النهضة ....(؛

 إلخ. صحفيّة، عاطفيّة، شاعريّة، توضيحيّة، علميّة،: اللغة بحسب( د) متوسط ، منخفض...؛

 عن كتعبير األسلوب بمفهوم الهرمي التسلسل هذا استبدال تمَّ  للرومانسية، األدبية الثورة منذ

 .الفردية الشخصية

stylistic feature: taybetmendiya awayê . ِميزةُ األُْسلوبيَّة 

الِميزةُ األُْسلوبيَّة على تِْكرار َعناِصر النََمط أو َمْزجها، وبالتالي،  . تعتمدُ صّ النَّ  للَُغةِ  زةُ الُمِميّ  الخاّصيَّةُ 

على تفاصيل الَشكل النَْحِوّي، على َسبيِل الِمثاِل. ااِلْسميَّة ُمقابِل اللَْفظيَّة )النََمط ااِلْسمي(، على الُمْفَردات 

)على َسبيِل الِمثاِل الَجدليَّة،  نية النَّصّ )على َسبيِل الِمثاِل: الحديثة، الُمبتذلة، الرسوميَّة(، أو على ب

ة األخرى مثل أُْسلوب التلغراف أو أُْسلوب التحرير أو البصريَّة، الُممل ة(. تعتمد األساليُب الُمْشتَقَّ 

 ص.ُمَعيّنة من النَّ  فِئات   ق في نََمطِ طابِ األُْسلوب الشَّفَهي على الُعْنُصر األُنموَذجي المُ 

stylistics: şêwazî  . األُْسلوبيَّة 

سة الحديثة اللغويات من فرع  بها يقوم التي اللغوية الخيارات أو األدبي، للنمط التفصيلي للتحليل المكرَّ

ثون : للغة التعبيرية الجوانب جميع يغطي تحليلي علم فهو. األدبية غير السياقات في والكتّاب المتحد 

 .داللةو والنحو، والتشكيل، صوات،ِعْلم األ

لَغِوّي  من جميع األَْنواع بأُْسلوب   التَْطبيقيَّة، تدرس النُصوصَ  من اللَغِويَّاتِ  فَْرعٌ فاألسلوبية 

 اً.زة ظاِهريَّ األصناف وااِلْستِخدامات اللَغِويَّة الُمِميّ  ونَْغمي، وتدرس ميزاتُ 
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بذاته، ويُْمِكن تَْطبيقه على فهم النقَد األدبي باللِسانيَّات. ال يعمل كنِطاق  ُمْستَقِل  تربط األُْسلوبيَّةُ 

األعمال الِكتابِيَّة إلى ، من ساليباألفي  ِدراسةال مصادرَ  عُ نوّ وكذلك اللِسانيَّات. قد تت األدب والصحافة

 النُصوص الَشعبيَّة، ومن اإلعالنات إلى األخبار، والثقافة الَشعبيَّة، وكذلك الِخطاب السياسي والديني.

ياق، والسيما فيما يتعلّ أصناف اللَُغة الُمِميَّ  ِدراسةالتَْطبيقيَّة في  ْستَْخدم األساليبُ تُ  بأُْسلوب  قُ زة للس 

ْسلوب )أو ِعْلم األُ  لألَْنماط األُْسلوبيَّة هو َمقاِطعةُ  الَكميّ  تَْحديدال النُصوص األدبيَّة وغير األدبيَّة. إنَّ 

يكون اإِلْحصائي للنُصوص األدبيَّة، وغالباً ما  التَْركيبَ  عادةً  يَْدُرسُ  قياس األُْسلوب(، وهو َمجالٌ 

وتيَّات  ِدراسةب تُسمَّى اً أحيان الحواسيب.ب باالستعانة الَوظيفة التَْعبيريَّة أو الجماليَّة للصَّ

phonostylistics. 

ياقات )مثل القَواِعد النَْحِويّة(،   ااِلْختياريَّة التي إلى العمليَّاتِ  األُْسلوبيَّةُ  القَواِعدُ  تُشيرُ في بَْعض الس 

 التَْرتيبي لألصناف اللَغِويَّة. التَْصنيفَ  ُجْملَة. كما تدرسُ  تسل طُ الضوَء على ُعْنُصر  في

syntagmatic field : zeviyên sîntagmatîk . الُحقوُل السنتجماتيَّة  

 ها ال تقع في الموقِع النَْحِوّي نفسه. عن طَريق ااِلْستِْعمال، لكنَّ  الَكلِمات التي تترابطُ  اتِ َمْجموع تشملُ 

subcategorization: binxistin . التَْصنيُف التَّفريعي 

ح في اللِسانيَّات ُمْصطَلَ هذا الاإلغريقية بمعنى تحت المْسنَد(. يُستخَدم  sub +katēgoría)التينية 

النَْحِويّة. في أُنموَذج  فِئةلإلشارة إلى التَْصنيف الفَْرعي اآلخر للوالسيما في القَواِعد النَْحِويّة، 

Aspects َّمن القيود التي تعمل على  فِئة تَْحديدة في مميزات التَْصنيف الفَْرعي الصارِ  َوظيفةُ  لُ ، تتمث

 اِْختيار األفعال )والَعناِصر األخرى( في البنية الَعميقة. 

الفَْرعيَّة ذات  )اِْسم، فعل( في الفِئاتِ  ُمْعَجميَّة   مواصفَة لفِئات   ثَمَّةفي قَواِعد تشومسكي التَْحويليَّة، 

األَْسماء  بتَْصنيفِ  قُ الدَّاللة النَْحِويّة والدقيقة، تتوافق مع الوظائف النَْحِويّة في الُجْملَة. فيما يتعلَّ 

ياق. الخالي تمييز بين القَواِعد وهناك واألفعال، ياق والقَواِعد الحساسة للس   ة من الس 

ة ( 2قة بتكافؤ الفِْعل أو الَعالقَات الُمْعَجميَّة الدَّالليَّة. )تعل  فرق يعتمد على مسألة َخصائِص مُ  ثَمَّ

النَْحِوّي اإلجباري للفعل، على َسبيِل الِمثاِل، تميُّز بين األفعال  قيق اإلطارَ الفَْرعي الدَّ  د التَْصنيفُ يحد  

 دُ الفَْرعي االنتقائي الَخصائِص الُمْعَجميَّة الدَّالليَّة، التي تحد   التَْصنيفُ  دُ ( يحد  0) الُمتعديَّة و والالزمة.

يّن. توجد مثل هذه الَعالقَات االنتقائيَّة نَْحِوّي ُمعَ  في َمْوقِف   lexemesالتوافق بين الُمْفَردات الُمْعَجميَّة 

بين الفِْعل وَموضوع الُجْملَة )مات الحجر(، الفِْعل والكائن )كارول يشرب الحجارة(، والفِْعل والحالَة 

 )ستيال تزن طناً(.

subcategoriztion frame: çarçoveya binxistinê .  َفريعيإطاُر التَْصنيف الت  
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بيَّة، تظهر فيها الَوْحَدة الُمْعَجميَّة، والسيما ال المقوالتِ  ياقُ هو س ات الُمتعلَّقة بالفضالت التي َمْعلُومالُمَركَّ

 ي، أو ُمَركَّب اِْسمي، أو ُمَركَّب حرفي(.قد تظهر مع الَوْحَدة الُمْعَجميَّة، )أي نَْوع الفِْعل الالزم أو المتعدّ 

subjacency: dorpêç . إحاطة 

ال يُْمِكن نقل ُعْنُصر إلى  َحيثُ لتَْحويالت الَحركة،  N.Chomsky تشومسكي مهاقدَّ أحُد القيود التي 

الت قد تعمل  ( )َمْبدأ تَْطبيق القاِعدة الَحْلقِيَّة(. تعني المادة الفَْرعيَّة أنَّ NPأو  Sقدة )أي أكثر من عُ  التََّحو 

ك  َحيثُ على ُمْستوى واحد فحسب، أو ال يتجاوزعلى ُمستويين ُمتجاورين، ب يُْمِكن للتَْحويل أن يَحر 

ناً واحداً فحسب من عُ   لة بالُعْنُصر الفَْرعي. قدة واحدة ذات صِ ُمَكو 

subject: mijar (bker). sobje . babet . تدأ(المْسنَد إليه )الفاِعل أو المب  

ن  أساسي من  ُجْملَة   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ، يرتبط هَْيَكلأو  في تَْحليل الوظائف النَْحِويّة لإلشارة إلى ُمَكو 

)الكائن، التكملة،  هَْيَكلالَعناِصر األخرى لل اً بالفِْعل. النُهُج األخرى تميّز الَموضوع من ِسْلِسلَةِ تَقليديَّ 

 الفِْعل، الظَْرف(.

على التَّعقيد الذي ينطوي عليه هذا الَمْفهوم، على َسبيِل الِمثاِل، التَْمييز  التَْحليالُت اللَغِويَّةُ دت شدَّ 

 الَموضوعاتِ  جميعُ  بين الَموضوع النَْحِوّي والَموضوع األساسي أو الَمنطقي للُجْملَة، ال يُْمِكن تَْحليلُ 

الس مات النَْحِويّة السَّطحيَّة )باِْستِخدام  َحيثُ من  تِ الَموضوعا تَْعريفُ  كعاملين في العمل. عادةً ما يكونُ 

ة، ولكن اً نعطاف( بَسيطاً نسبيَّ التَْرتيب الَكلِمات أو معايير ا ، أثار ذلك اً َوظيفتها أكثر تعقيد ُمواصفات   ثَمَّ

 نقاشاً كبيراً )في القَواِعد العالئقيَّة(. 

 NP. بينما تعد  Sمن عليه الذي تهيّ  NPه على أنَّ  اً أحيان الَموضوعُ  يُعرَّففي القَواِعد النَْحِويّة، 

الفِئات األخرى على هذه الَوظيفة، على َسبيِل  للَموضوع، يُْمِكن أن تشتملَ  األُنموَذجيّ  الَرسميَّ  اإلدراكَ 

 يطفو على الماء( فهذه حقيقة . ُجْملَة) النفطُ  (، كما هي الحال فيS-barالِمثاِل. بند )

subject vs predicate: mijar ber piştgirê (gozare) . المْسنَد إليه  مقابل الُمسنَد  

ة من الفِئات الَمنُْطقيَّة لقَواِعد اللَُغة، الُمْشتَقّ  الث نائيَّةِ  الُجْملَةِ  على تَْحليلِ  الَمبنيةُ  األساسيَّةُ  الَعالقَةُ النَْحِويّةُ 

ة. على األساسي لُجْملَة كَوْحَدة لَغِويّة ُمْستَقِلّ  للَموضوع والمْسنَد هو الشرطُ  لُ المتَبادَ  ألرسطو. االعتمادُ 

)ااِلْسم،  ُمَعدَّلة من جانب واحد بين التَْعبير التبعي ثَمَّةوالظَْرف، إذ  المنسوبةِ  النقيض من الَعالقَاتِ 

فعل  دُ ْسنَد. يحد  نائيَّة بين الَموضوع والمُ ة ثُ تبعي وهناكزيع والَعناِصر(، )َعناِصر التَّوْ  ُمَعدَّلالفِْعل( وال

)في العدد والَشْخص( بين  َموضوُع التوافق دُ ( اِْختيار الَموضوع، بينما يحد  تَْحديدالتكافؤ )أو قيود ال

 الَموضوع والفِْعل.

subjunctive: mercî . صيغةٌ َشرطيَّة . وجهٌ اِْفتِراضي 
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من الدَّالالت  إليه على النقيضِ  رُ نظَ الُجْملَة، عادة ما يُ  النَْحِوّي ألَْنواعِ  في التَْصنيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 رُ المؤش   من اللُغات، هي َعْكسُ  من المزاج اللَْفظي في العديدِ  فَْرعيَّةٌ  فِئةاإلرشاديَّة أو الَحتميَّة، إلخ.  فهو 

ر الحالَةَ  يُْمِكن اِْستِخدامها للتَْعبير عن التقييم الذاتي من  ها "نسبي".التي وصفها الفِْعل بأنَّ  الُمحايد، تُصو 

ال تزال تمتلك  اللغاتِ  قِبَل الُمتََحد ث، مثل الرغبة )لو كان هنا!(، شٌك أو تَْعبيٌر عن ااِلْحتِمال. معظمُ 

مثل االستعانة بالفِْعل الُمساِعد، والظَْرف  ، منأخرى هناك أشكال. في العديد من اللُغات، اً ظاماً شرطيَّ نِ 

 رط.)ربما( في بَْعض وظائف الشَّ 

sublanguage: binziman . الل َغةُ الفَْرعيَّة 

د من يُْمِكن أن تُولَ  من الُجَمل في لَُغة   فَْرعيَّة   ة  َمْجموع ( لوصفِ 2697صاغه هاريس ) حٌ ُمْصطَلَ  (2)

من القَواِعد النَْحِويّة، بَْعضها ينتمي إلى قَواِعد اللَُغة، وبَْعض اآلخر خاّص باللَُغة  خاّصة   ة  َمْجموع

 الفَْرعيَّة نفسها. 

رات اللَغِويَّة التي تحيد عن اللَُغة القياسيَّة َغيّ تَ "لَُغة فَْرعيَّة" إلى المُ  حُمْصطَلَ  يُشيرُ ، واسع( بالَمْعنى ال0) 

ات المهنيَّة َمْجموعالفِئات ااِلْجتِماعيَّة والِجْنسيَّة والُعمريَّة، وكذلك في ال ُمْختَلَفعند نشوئها في 

 واألكاديميَّة.

ة، أو َمْجموعكاً تعيين اللُغات الفَْرعيَّة أيض اِْجتِماعيَّة، يتم   ات  َمْجموع( بعد تنظيم ُمْجتََمع الَكالم إلى 3)

في ُمْفَردات اللُغات الفَْرعيَّة  شيء   القياسيَّة في كل   في اللَُغةِ  الفاتُ ااِلْختِ  ، أو لُغات مهنيَّة )لَُغة(. تكمنُ فِئة

 ة. َمْجموع للمصالح واالحتياجات الخاّصة بكل   اً فقة، والتي تطّورت وَ ُمْختَلَفال

subordinate clause: benda girêdayî . parçey şwên kewtû . ِعباَرةُ التَْبعيَّة 

رسميَّة،  تبعيَّةٌ  )ومن الُجْملَة الَمصفوفة(، هي ِعباَرةٌ  اً يَّ هَْيَكلة الُجْملَة الرئيسيَّة الُمْستَقِلّ على النقيض من 

 . َزَمن....الَكلِمات، وال بتَْرتيبِ  قُ فيما يتعلّ  على الفِْعل الرئيسيّ  ِعباَرة تعتمدُ  أيّ 

ْبط إلى ما يلي: )  َضميرمها الالشروط الن ْسبِيَّة التي يقدّ ( 2تُقسم ِعباَرةُ التابِعة عن طَريق الرَّ

 َضميرمها الن ْسبِيَّة التي يقدّ  ( البنودُ 0الن ْسبِي )الذي، أو( أو الظَْرف )متى "الزمان" وأين"الَمكان"(؛ )

 ااِلْستِْفهام )من، ماذا( أو ظَْرف ااِلْستِْفهام )متى وأين(...

َزَمنيَّة  ْرف: فقراتعلى ااِلْقتِران أو الظَّ  اً ة اعتمادُمْختَلَف ات  َمْجموعإلى  ةُ الثَّانِوي البنودُ  مُ قسَ تُ 

دة إلى االعتبارات يستند التَْمييز بين الشروط التَْقييديَّة ُمقابِل القيود الن ْسبِيَّة غير المقيَّ وَسببيَّة وشرطيَّة. 

 الدَّالليَّة.

subordination: girêdayî . التَّبعيَّة 
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 يكون لها وضعٌ  َحيثُ دات اللَغِويَّة بحْ الوَ  ربطِ  َعمليَّةفي التَْحليل النَْحِوّي لإلشارة إلى  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ياناً يتناقض المرؤوس ناً من اآلخر؛ أحعلى اآلخر، وعادة ما يكون ُمَكوَّ ، أحدهما يعتمد ُمْختَلَف نَْحِويٌّ 

ضيح تَوْ  (. يتمَّ فِئةتكادات مُ حْ تكون الوَ  َحيثُ تَْمييزها عن الوصلة الُمنَسَّقة،  ة. )عادة ما يتم  مع التبعي

ْبط هي )عن ُجْملَة )وصل عمر عندما توقفَ  الِعباَرات الثَّانِويَّة في دما( يكون المطر(، عالمة الرَّ

المرؤوس، على َسبيِل الِمثاِل  دورَ  يُْمِكن أن تلعبَ  ،ظروف وحروف جر وغيرها ثَمَّة. اً ااِلْرتِباط ثَّانِويَّ 

 (....هألنّ ، ... ، حتى... ، منذ... ، من قِبَل... ، بعد... ، في حين... )على الرغم من ذلك

 هناك ،بين الَعناِصر النَْحِويّة العالقاتأهم من ط، تَباَدل والترابُ باإلضافة إلى التبعيَّة واالعتماد المُ 

ت، بين الشروط الرئيسيَّة ُمَعدَّالوالَموضوع / الظروف، بين الرؤوس والْسنَد ة بين المُ َعالقَة تبعي

 انِوي، التكافؤ.ة، شرط ثعتمد على خضوع التبعيالتي ت النَْحِويّةُ  حاتُ ُمْصطَلَ ال واإلعالة. وتشملُ 

substance: naverok . فَْحوى 

ة لَغِويَّات لإلشارة إلى المادّ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ َمْوجود أو حاضر(.  ىبمعن  substare )التينية 

وتيَّة للَكالم )مادة َصوتيَّة(، عالمات الِكتابَة الخام غير المتِميَّ  زة التي تُبنى منها اللَُغة، الَموجات الصَّ

 الَمْعنى له جوهر، وهو المخزنُ  ، يعني أيضاً أنَّ Saussurean)الجرافيك(. في نَظريَّة سوسير 

 ة عن اللَُغة. توجد ُمْستَقِلّ  وغيرها،الَمفاهيمي لألفكار، والمشاعر، 

الُمْحتَوى هو  للن ظام اللَغِوّي، جوهرُ  الماديّ  هو الجانبُ  glossematicsفي الغلوسماتيكية 

بواسطة من لَُغة إلى أخرى  ُمْختَلَف بَشكل   تُنَظَّمُ من األفكار والَمفاهيم غير الُمَرتَّبة التي  ةٌ َمْجموع

 األُنموَذج.

substantive: bingehîn . )الوجود)الَموضوعيَّة 

إلى  اً الَكلِمات، مشير َموضوعي في تَْصنيفِ الح ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ النَْحِويّة الوصفيَّة،  القَواِعدِ  في بَْعضِ 

باِْسم "المواد"، أي أَْسماء األشخاص واألماِكن واألشياء، وما إلى  اً األَْسماء )التي تُعَرف تَقليديَّ  فِئة

 لَعناِصر التي تعمل كأَْسماء، على الرغم من افتقارها إلى بَْعض َخصائِصها.في ا كذلك األمرذلك(، 

substitute: diberdasitin . berdel . البَديل 

ُمَعيّنة، على  ياقات  الَوظيفة في سِ  آخر. الحصول على نفسِ  الُعْنُصر الذي يُْمِكن أن يحلَّ محلَّ ُعْنُصر  

 لاِلْسم. َضميرَسبيِل الِمثاِل، ال

substitution: veguherîn . ااِلْستِْبدال 

 البنية.  من ُمَعيّن   اِْستِْبدال ُعْنُصر بآخر في َمكان   َعمليَّةلَُغة لإلشارة إلى ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 
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ُمَعيّنة  نات  من خاللها اِْستِْبدال ُمَكوَّ  يتم   رسميَّةٌ  نَْحِويّةٌ  َعمليَّةفي القَواِعد التَْحويليَّة التَّْوليديَّة، هي 

طح. هناك نَْوعان من السَّ  هَْيَكلنات أخرى بين البنية الَعميقة ولتخطيطي لألشجار إلى ُمَكوّ سم امن الرَ 

ع: ااِلْستِْبدال: )أ( ااِلْختِزال:  ُعْنُصر يحل  محلَّ ُعْنُصر  أصلي أكبر: الرجل العجوز " هو". )ب( التََّوس 

ن يَّ يااِلْستِْبدال من التَْحويل أَْشكالِ  جميعُ  نُ تكوَّ يأْصَغر )أي َعْكس التخفيض(.  ُعْنُصر   محلَّ  ُعْنُصرٌ  يحل  

 ن، الَحْذف واإلدخال.األولييَّ 

substitution test: ezmûna veguherîn e . اِْختباُر ااِلْستِْبدال 

 فِئةال الَعناِصر التي تنتمي إلى نفسِ  إنشاءِ  من أجلِ  اإلنشائيَّةِ  في اللَغِويَّاتِ  للتَْحليلِ  طَريقةٌ تجريبيَّةٌ 

نات. فِئة ، في نفسِ تواز  مُ  بَشكل   النَْحِويّة. أي َعناِصر يُْمِكن اِْستِْبدالها ببَْعض  الُمَكو 

substitution theory: dîmaneya veguherîn e . نَظريَّةُ ااِلْستِْبدال 

 syntagmatic السينتغماتيَّة ، يستنُد إلى اِْستِْبدالR.Harwegوضعه  للنُصوصِ  نَْحِويٌّ  أُنموَذجٌ 

 .صّ النَّ  لتَْشكيلِ  أساسيَّة   كطَريقة  

substrate: substrate(bingeh) . َركيَزة  

أو  لَغِويّة   ة  َمْجموعإلى  التَاِريخيَّة لإلشارةِ  ااِلْجتِماعيَّة واللِسانيَّاتِ  في اللِسانيَّاتِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

على  لَُغة   فرضُ  عندما يتم   ح هذه اللَُغةُ ها. تتض  اتلَُغة واِْستِخدام التي أَثّرت في بنيةِ  من األَْشكالِ  ة  َمْجموع

ااِلْقتِصادي أو الثقافي أو العسكري، يُْمِكن رؤيته في العديد من ق السياسي أو للتفوّ  الُمْجتََمع، كنَتيجة  

م. يُعرف َخصائِص اللغة األُ  نُ أَْنواع اللَُغة اإلنجليزيَّة الُمْستَْخدمة في جميع أنحاء العالم والتي تتضمَّ 

 .superstratum الطبقة األوليَّة المعاكس باِْسم تَأثيرال

substratum: bingehî (taqe) . )الطَّبَقَةُ التَّحتيَّة)األصُل 

تأَثَر أصلي مُ  لَشعب   األصليَّةِ  "الطَبَقَة التحتيَّة" إلى اللَُغةِ  حُ ُمْصطَلَ  يُشيرُ ال اللَغِوّي، صِ تَ االِ  في نَظريَّةِ 

اللَغِويَّة  حتيَّةِ التَّ  الطَبَقَةِ  طرة. وتشمُل أمثلةَ الُمسيّ  ه على اللَُغةِ تَأثيروكذلك ل عليه، ُمهيّمنال َشعب  ال بلَُغةِ 

 تَأثيرال يُسمَّىاللَُغة االسكندنَافِيَة على اللَُغة اإلنجليزيَّة.  تَأثيربقايا سلتيك في اللُغات الرومانسيَّة أو 

 ل بين لغتين رفيعتين بَشكل  المتَبادَ  تَأثير، في حين يُعرف الsuperstratum  الطَّبَقَةُ الفَْوقِيَّةالُمعاِكس 

 .adstratum  ُمتاَخمةٌ  طَبَقَةٌ ه أنَّ ب ُمتَساو  

suction: mête . ااِلْمتِصاص 

وتِ  إحدى ميزاتِ  ْصوات، تحت عنوان ِعْلم األَ التي أنشأها تشومسكي وهالي في نظريتهما في  الصَّ

 velumالَمْفَصليَّة للـ  إلى الَحركاتِ  يُشيرُ النُْطق.  طَريقةِ  ل مع اِْختاِلفاتِ كميليَّة، للتعامُ الَحركات التَ 

 إلى الداِخل. هَواءق التوجيه تدف   يتم   َحيثُ 
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suffix: paşgirêk . )الاّلحقة)الُمْرفَق  

ضاف تُ  إلى عالمة   يُشيرُ مورفولوجي  في َشكل   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى ُمْرفَق(.  suffigere)التينية 

 قيّد.مُ  ّر، بل هو مورفيمٌ وهو ليس بالمورفيم الحُ لى نِهايَة الجذر. إ

suffixation: paşgirêkin . الاّلحقة 

ساق أو ال من خالل إضافة الحقة بنِهايَة َكلِمةِ  التي تتَشكَّلُ  الَكلِماتِ  أو أَْشكالِ  الُمَعقَّدةِ  تَْشكيُل الَكلِماتِ 

 الجذع.

sum: giş . َمْجموع 

 بَشكل   هذا الَمْفهومُ  يُْستَْخدمُ بَسيطة.  من  أَْجزاء   ن  ُمَكوّ  ُمَعقَّد   الدَّالليَّة لكائن   في النَظريَّةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 لة من الَشبكات.الكامِ  ُجْزءاً من الَعالقَاتِ  طر التي تَُشّكلُ في األُ  خاصٍّ 

Sumerian: Sumerian . سومريَّة 

القديمة.  اللُغاتِ  غير معروف. تُعد  من أقدمِ  االجيني له لَُغة بالد ما بين النهرين القديمة، لكن االنتماءَ 

 قَْبلَ  0222بهذه اللَُغة حتى عام  ثُ قَْبَل الميالد؛ كان يتحدَّ  3222َمْكتوبة )المسماريَّة( الوثائق ال أولُ 

 َمْكتوبة. ه ظلَّ قيد ااِلْستِخدام آلالف السنين األخرى كلَُغة  للَُغة األكديَّة، لكنَّ ا حلَّ محلَّهاالميالد، ثم 

Summer Institute of Linguistics:  

   peymangeha havînî ya zimannasiyê .   يَّاتلسانل الصيفي المعهدُ 

سةٌ  ُمنَظَّمةٌ  ،(SIL Internationalمعروف اآلن باِْسم ) اللَغِويّين الراغبين في إِْجراء  لتَْدريبِ  ُمكرَّ

( 2670-2769يند )خاّص(. أسسها وليام كاميرون تاونس أبحاث في لُغاِت العالم )غير الَمْكتوبة بَشكل  

سة مسيحيَّة، اللَغِويّين الميدانيين. كمؤسّ  لتَْدريبِ  الرائدةَ  الُمنَظَّمةَ  رت لتصبحَ طَوّ ، تَ 2634في عام 

 س. صت في تَْرَجَمة الكتاب المقدَّ تخصَّ 

superfix: girêdana bilintrîn . الَّالصقة الفائِقة 

وتيَّات لإلشارةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  َصوتّي واحد  لى أكثر من َمْقطَع  إَصوتّي يمتد   تَأثيرإلى  صَّ

وت أو النبر أو نََمط الُمنعطفات، والسيما عندما يُ   ياق بنية  نظر إلى ذلك في سِ في الَكالم، مثل َدَرَجة الصَّ

 ُمَحّددة. نَْحِويّة  

superfoot: linge baştrîn.  ََدُم الُممتازالق  
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تُهيّمن على القدمين في أقصى اليمين في َشَجرة متريَّة؛ يرمز  ْصوات المتريَّة لعقدة  ِعْلم األَ في  حٌ ُمْصطَلَ 

 ′.  Σ بـ لها

superiority condition: rewşa baştirîn (serketinî) .  َالَةُ التَّْفضيلح  

الت التي بموجبها ال يُْمِكن نقل 2683الذي قّدمه تشومسكي ) القيّدُ  في  yelement X( للتََّحو 

'أعلى من الناحيَّة  Zو  Yيُْمِكن نقله إلى  Z، إذا كان Yإلى …Y… [… Z… X …]… التكوين

 . Yيَّة من هَْيَكلال

superlative: berhevî . baştirînî . صيغةُ الفُْضلى 

 صفِ من الوَ  مورفولوجيَّة   فِئةل يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ جة أعلى(. بمعنى تحمل در superlativum)التينية  

 .ة، مثل: كبير، أكبر، األكبرعالي إلى َدَرَجة   تُشيرُ النَْحِوّي ثاُلثي ااِلت جاهات للصفات والظروف، 

superordinate: rêbazeke mezintir . تَْرتيٌب فائِق 

ْحَدة من وَ  اً أعلى تََسْلُسالً هرميَّ  لَغِويّة   إلى َوْحَدة   في الَوصف النَْحِوّي لإلشارةِ  اً أحيان يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

دات حْ أخرى من اللِسانيَّات لإلشارة إلى الوَ  في َمجاالت   اً أيض حُ ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ أخرى )تابِعة(. 

قة ة خارِ )الزهرة هي تسمي hyponymyفي  األكثر شموالً  يذات التَْرتيب األعلى، مثل البند الُمْعَجم

 للتوليب والنرجس وغيرها(.

superstratum: aste bilindtir . الطَّبَقَةُ الفَْوقِيَّة 

ااِلْجتِماعيَّة واللَغِويَّات  لَغِويَّاتِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى ُمْستوى(.  stratum)التينية  

أو  ع  نوّ أو اِْستِخدام ت رت في بنيةِ من األَْشكال التي أَثَّ  ة  َمْجموعأو  لَغِويّة   ة  َمْجموعإلى  التَاِريخيَّة لإلشارةِ 

هيّمن هو نَتيجة للهيمنة السياسيَّة أو عادةً ما يكون الُمْستوى اللَغِوّي المُ  أهميَّة في الُمْجتََمع. لَُغة أقلّ 

اللَُغة اإلنجليزيَّة، والفرنسيَّة، والعربيَّة، وما إلى ذلك، على  تَأثيرااِلْقتِصاديَّة أو الثقافِية، كما هي حال 

 ااِلْقتِراض اللَغِوّي. ة من التَاِريخ. يبرز ذلك في ظاِهرةِ ُمْختَلَفالعالم في فترات  لُغاتِ 

superstructure: ( pêkhate) avahiyeke mezintir . البِْنيَةُ الفوقيَّة 

 هي األساسُ  الفوقيَّةُ  ص. البنيةُ زة لنَْوع النَّ الدَّالليَّة الُمِميّ  إلى البنيةِ  يُشيرُ  النصيَّةِ  من اللَغِويَّاتِ  حٌ ُمْصطَلَ 

 من فِئات   نُ للطلب، يتكوَّ  تَقليديّ  ه ُمَخطَّطٌ ر )الماكرو(. يُْمِكن فهمه على أنَّ َغيّ تَ ص  المُ لُمْحتَوى النَّ 

 ص وقَواِعد الجمع.النَّ  أُنموَذجيَّة من نَْوعِ 

supervaluation: nirxandina bilindtirîn . التَّقييُم الفائِق 
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 على فقرات   تَْحتَويل مع الُجَمل الُمَعقَّدة التي ق والدَّالالت الَرسميَّة للتعامُ طِ تقنيَّةٌ تُْستَْخدم في الَمن

ااِلْفتِراض الُمسبق أو الغموض.  تَْحليالتِ  الحال في بَْعضِ  يليست حقيقيَّة وال خاطئة، كما ه تأسيسيَّة  

من  حّل قيمة الحقيقة أليٍّ  طُُرقِ  بالن ْسبِة إلى كافةِ  ةً َصحيحإذا كانت  supertrueمة تعيين الُجْملَة القيّ  يتم  

قيم  طُُرق حل   بالن ْسبِة لجميعِ  الحقيقة، والخطأ إذا كانت خاطئةً ر إلى قيمة قِ البنود الُمَكّونة التي تفتَ 

 الحقيقة.

supplementary movements: tevgerên temamî . الَحركاُت التَّكميليَّة  

وت التي أنشأها تشومسكي وهالي في نظريتهما في  ِميزةِ  أحُد أَْنواعِ  ل مع ْصوات، للتعامُ ِعْلم األَ الصَّ

االنطواء  َحركةِ  على أساسِ  يتم   من الضغط، وهي تَْمييزٌ  إلى أَْنواع   مُ ق. تُقسَ ريقة النُطُ طَ  اِْختاِلفاتِ 

 نة في األَْصوات مع إغالقين ُمتَزاِمنين، كما هي الحال في االنبساطات، والنقرات.الُمتداِخلة أو الُمتضم  

suppletion: tevahî . )ُمْجَمالً  )التَّْعويُض 

إلى الحاالت التي ال يُْمِكن فيها إظهار َعالقَة بين المورفيمات من  لإلشارةِ  يلفي التَشك يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 النَْحِويّةِ  القَواِعدِ  اِْستِخدامُ  إنَّه a suppletiveة. ُمْختَلَفالمعنيَّة لها جذور  األَْشكالَ  ة، ألنَّ خالل قاِعدة عامَّ 

ة مع َزَمنيَّ ج، كما هي الحال في الَعالقَة الأُنموذَ  ( إلكمالِ ُمْختَلَفلصيغة غير ُمْرتَبِطة )أي مع جذر 

 الَزَمن الماضي.

suppletivism: tewra(tekmilkirin) . )تَكميليَّة  )تَعويضيَّة  

 من األَْشكال.  ه ال يرتبط بأي َشكل  َمْقطَع جذري قائم بذاته، لكنَّ  انعكاسي عن طَريقِ  أُنموَذج   إكمالُ 

supraglottal: supraglottal(kerkerîk) . )فَْوق الِمْزماري)الَحْنَجري  

وتيَّات لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ  عامٌ  حٌ ُمْصطَلَ  وتيَّة فوق الِمْزمار. لة  كامِ  إلى َمْنِطقة   في الصَّ  من القناة الصَّ

suprasegmental: parçe bilindtirîn .  ْطعيّ قفَو  

وتيَّات و يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  َصوتّي يمتد  إلى أكثر من َمْقطَع  تَأثيرإلى  ْصوات لإلشارةِ ِعْلم األَ في الصَّ

وت أو النبر أو نََمط الُمنَعطَف. في تناقضه مع "الَمقطوعة"،  واحد   لَصوت   في الَكالم، مثل َدَرَجة الصَّ

وتيَّة  داتحْ الوَ  ه إحدى فئتين رئيسيتين يُْمِكن تَْقسيمُ يُنظر إليه على أنَّ  ليهما. في النَّظَريَّات البِْنيَِويَّة عالصَّ

 مثل مورفيمات.  مات  كأَْصوات وتََسْلُسالت من سِ  suprasegmentals الفوقطعيّة األمريكيَّة، تم تَْحليل

suprasegmental feature: taybetmendiya parçe bilindtirîn . ِميزةٌ فَْوَق القطعيَّة 

فردي  الفونيم، بَشكل   زة ال يُْمِكن تَْقسيمها، على خالفِ صاغه البِْنيَِويّون األمريكيون لِميزة ُمِميّ  حٌ ُمْصطَلَ 

 من األلفاظ اللَغِويَّة، على َسبيِل الِمثاِل. ااِلْختاِلفات في النبر، والتَْنغيم، واللهجة، و فواصل الَمْقطَع.
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surface structure: (pêkhate)avahiyê rûyê( sersere) . البِْنيَةُ السَّْطحيَّة 

وتيَّةِ  للصورةِ  لةُ ض البنيةَ الَعميقة. هي الُممثَّ في القَواِعد التَْحويليَّة، يعارِ  َمْرَكزيٌ  ٌح نظريٌ ُمْصطَلَ   الصَّ

ْرفيَّة والنَْحِويّة. إنَّ  ِوّي لُجْملَة، النَحْ  تَْمثيلفي ال األخيرةُ  طحيَّة" للُجْملَة هي المرحلةُ نية السَّ "البِ  والصَّ

وتّي للقَواِعد، والتي تتوافقُ  رُ والتي توف   ن الصَّ أوثق مع بنية الُجْملَة التي نعرضها  بَشكل   َمْدَخالت للُمَكو 

إلى  يُشيرُ عالمي  التأسيسي هو إِْجراءٌ  من مورفيمات من خالل التَْحليلِ  سطحيَّة   ِسْلِسلَة   ونسمعها. تَْحليلُ 

شيء، على َسبيِل الِمثاِل،  حال إلى كل   بأيّ  يُشيرُ ه ال نية اللَغِويَّة. ولكنَّ ة حول البِ العديد من الحقائق الهامَّ 

َحَدسي بالُجَمل  على بَْعض الُجَمل الغاِمضة، أو كيفيَّة اِْرتِباطنا بَشكل   فُ َح كيف نتعرَّ ال يُْمِكن أن نوض  

نفس الَمْعنى األساسي. لهذه األسباب، فرض اللَغِويّون في لها ة ولكن ْختَلَفمُ التي لها أَْشكال َسطحيَّة 

جميع  تَْحديدفيه  ُمْستوى من التنظيم البِْنيَِوّي يتم   ،أو "كامنة" للُجَمل َعميقةً  أواخر الخمسينيَّات بنيةً 

عن طَريق تَْوليد  القَواِعد تعملُ  القياسي هو أنَّ  ي وترابطها. كان الرأي  هَْيَكلال ُد التَْفسيرَ حد  العوامل التي تُ 

دة، وبالتالي تَْحويل هذه المن الهياكِ  ة  َمْجموع ت الكاِمنة إلى بنى سطحيَّة من تَْمثيالل الَعميقة الُمَجرَّ

ْحِوّي قد النَ  هَْيَكلن من مستويين للالُمَكوَّ  ة من القَواِعد التَْحويليَّة. هذا الَمْفهومُ َمْجموعخالل تَْطبيق 

 ْوليديَّة الحقة. تَ  في ِدراسات   كثيرة   ض النتقادات  تعرَّ 

ة نية الَعميقة البِ  اً لي، متجاوزدَّال تَْمثيلالسَّطح ُمباِشرة إلى ُمْستوى  ببنيةِ  َمْفهوم بَديل يرتبطُ  ثَمَّ

القَواِعد  حُ ُمْصطَلَ  يُْستَْخدمُ . (S-structure)باِْسم بنية س  فُ ة تُعرَ ُمَعدَّلفكرة  الالحقةَ  . تقّدم النَماِذجَ اً تمام

ح غير رسمي للَخصائِص السَّطحيَّة للُجْملَة. في النَظريَّة الُمنقَّحة، ينشأ التَْفسير ُمْصطَلَ السطحيَّة أحياناً ك

ْمِكن ال يُ  فيها، ولما كان الغموضُ  ال لبسَ  ات  َمْعلُومعلى  تَْحتَوي s الدَّاللي في بنية السطح، وبما أن بنيةَ 

نية ة عن بِ لُمْستوى من البنية الُمْستَقِلّ  الدوافعَ  ن الدَّاللي للقَواِعد النَْحِويّة، فإنَّ ُمعالَجته إال في الُمَكوَّ 

 ع.طح تضيع في نَظريَّة التتب السَّ 

surface syntax: rûyê ristezanî . وجه الُجْملَة 

من بَْعض مراحل القَواِعد  الُجْملَة، على النقيضِ  بِناءِ  في بحثِ ة ُمْختَلَفال ٌح جماعي لاِلت جاهاتِ ُمْصطَلَ 

 نُ َمْعنى الُجْملَة. تتضمَّ  لتَْفسيرِ  طح هي األساسُ السَّ  هَْيَكلل النَْحِويّةَ  نيةَ البِ  التَْحويليَّة التَّْوليديَّة، يفترض أنَّ 

ها ال تسمح (، قَواِعد تبعيَّة االبنة )ألنَّ 2689ون )نية السَّطحيَّة الخاّصة بهودسذات البِ  النَّظَريَّاُت اللَغِويَّةُ 

 األم أيضاً(. ةعقدالتبعيَّة بين االبنة و نات فحسب، بل لَعالقَاتِ قد الشقيقة للُمَكوّ التبعيَّة بين العُ  بَعالقَاتِ 

switch reference: jêderê guhertinê . )الَمْرِجُع التَْحويلي)التبديلي 

هذا  ا إذا كان َموضوعُ عمّ  رُ الثَّانِويَّة أو البنائيَّة )الشرط الثَّانِوي( الذي يعب   في الُجَملِ  رميُز النَْحِويّ التَّ  (2

الحالَة  تُسمَّىالبند، على َسبيِل الِمثاِل، ُمتطابِقاً بَشكل  َمْرِجعي مع َموضوع البند الرئيسي أم ال. و

يق .باألخيرة   إشارة التبَديل بالَمْعنى الضَّ
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ات َمْعلُومال ّص. يُْمِكن تَْصنيفُ ق في النَّ من الَكالم إلى النُطُ  ات  َمْعلُومل ُمنَظَّمٌ  في قَواِعد اللَُغة، عرضٌ  (0

مثل الوقت والَمكان والَشْخص والَموضوع. يُفهَم  ة  ُمْختَلَف َمْرِجعية   لَمجاالت   اً فقالواردة في الَكالم وَ 

عن طَريق فِئات وصفيَّة مثل "ُمقّدمة"، "اِْستِْقبال"، "تأجيل". في َمْرِجع التبَديل داِخل هذه النِطاقات 

ّص. ينطلق النَّ  زة ألَْنواعِ الس مات الُمِميّ  إطار تَْحليل الِخطاب، يُستخَدم َمْفهوم َمْرِجع التبَديل لوصفِ 

 هَْيَكلب قُ ات" فيما يتعلَّ عطيالمُ بَْعض " رُ ّص" يوف  ؤال النَّ سُ ل، "هََدفاً ُمَحّدداً للتواصُ  من اِْفتِراض أنَّ  المرءُ 

 فتاح.ة للمُ فهمه بعد ذلك كنَماِذج َمْرِجعيّ  ّص الذي يتم  النَّ 

syllabary : kite . الَمْقطَعيَّة 

 ظام الِكتابَة الَمْقطَعيَّة.َجرُد عالمات  في نِ 

syllabic law: yasaya kîtekî . القانون الَمْقطَعي 

 بالَوْحَدة الحكيمة. قُ تغييراٌت سليمةٌ تتعلَّ 

syllable: kîte . kerte . prrge . الَمْقطَع 

د. تشملُ دَ حَ  ها بَشكل  تَْحديدللَكلِمة يُْمِكن  أساسيَّةٌ  َصوتيَّةٌ  َوْحَدةٌ   سي، ولكن ال يوجد لها تَْعريف لَغِوّي ُموحَّ

 ً في جودة األَْصوات الفرديَّة، وهو تََغي ر  َغي رٌ )النبر(، هو تَ  هَواءفي تيار ال اً متزايد معاييُر التنظير ضغطًا

ْرَوة"، أي نقطة أكبر  ببنية الَمْقطَع، يتم   قُ في َدَرَجة فتح الفم. فيما يتعلَّ  التَْمييز بين النَواة )= "قِمَّة"، "ذ 

( والفونيمات الهامشيَّة لألَْصوات الصوائتُل بواسطة حجماً للَصوت، والتي تكون، كقاِعدة، تتَشكَّ 

عن  زُ الَمقاِطع تَتميَّ  )نِهايَة الَمْقطَع(. ُحدودُ  codaحيطة المعروفة باِْسم الرأس )أي بِدايَة الَمْقطَع( و المُ 

إذا انتهى بساِكن، وَمْفتوح.  ُمتََحرك، فهو َمْقطَعٌ  عالمات الُحدود. إذا انتهى الَمْقطَع في حرف   طَريقِ 

 فهو َمْقطَع ُمْغلَق.

syllable break : şikestina kîtê . َكْسُر الَمْقطَع 

نة بين الحروف الساكِ  َصحيحبين اإلغالق وااِلْرتِباط غير ال التَْمييزُ  . يكمنُ الصوائتقة بطول مةٌ ُمتعل  سِ 

وتّي السابِق. اً والحروف الُمتََحركة، اعتماد  على الطَريقة التي "يُكسر" الحرف الساِكن بها الحرف الصَّ

syllable-timed: kîte- demik . َمْقطَع مؤقت 

وتيَّات لتَْمييز نُْطق اللُغات التي تعرِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ  عامٌ  حٌ ُمْصطَلَ  ه نَْوعاً ُمَعيّناً من اإليقاع؛ إنّ  ضُ صَّ

وتّي، يقال إنَّ اللُغات )الُمنبِ  ضُ يعارِ  َزَمنيَّة  في فترات   الَمقاِطع تحدثُ  رة(. في اللُغات ذات الَمْقطَع الصَّ

أو  isosyllabismباِْسم  شار إليها أحياناً ُمنتظمة، كما هي الحال في الفرنسيَّة؛ هذه الخاّصيَّة يُ 

isosyllabicity .ة  ْصنيف.تشكيك في فائدة التَّ  ثَمَّ

syllable weight: (kêşa) giraniya kîtê . َوزُن الَمْقطَع 
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 َخصائُِص ُمَحّددة لَمقاِطع َكلِمات َمْنبورة.

syllogism: hesabkirînî . berawrdkarane . القياُس الَمنطقي   

 ،الستخالص اِْستِْنتاج من َمكانينالمنِطق الرسمي  بمعنى حساب(. طَريقةُ  syllogismós إغريقية) 

 الستنتاج هما،كليّ  في أحدهما يظهر حاتُمْصطَلَ  ثالثة على يحتويان افتراضين من فيأتي االستنتاج

، سقراط إنسان، سقراط فان(. في فان   إنسان   على َسبيِل الِمثاِل )كل  . اً َصحيح كان إذااً َصحيح يكون

 ااِلْستِْنتاج تتبع بالضرورة حقيقة الموقِع. حقيقةَ  ، فإنَّ َصحيح تكوينه بَشكل   الَمنُْطقي الذي تمَّ  القياسِ 

 (، حتى إن كانت جميع أماِكنه خاطئة.اً منيَّ ه )ضُ هَْيَكلعلى أساس  اً دائم اً َصحيحالَمنُْطقي  يكون القياسُ 

symbol: nîşane . amaje . hêma . الَرْمز 

بين العالمة والدوال  (، تكون الَعالقَةُ 2632( في سيميائيَّة بيرس )sýmbolon ( . )2)إغريقية 

العنوان( أو  كما هي الحال في العالمات اللَغِويَّة واإليماءات )أَْنماط. اً واتفاق اً اصطالح إليها المشار

 للسالم(. رمزٌ  الحمامةُ  :ة )على َسبيِل الِمثالِ ت الَمرئيَّ تَْمثيالال

عالمة اعتياديَّة تُْستَْخدم في الُمعادالت الرسميَّة )على َسبيِل الِمثاِل، تُْستَْخدم كواحدة في قائمة  (0)

 يُشيرُ الذي (، )مثل عالمة السَّهم NP ،VP) الَجرد الُمْستَْخدمة في الفِئات النَْحِويّة في القَواِعد التَْحويليَّة

ل، وإلى تَ   .(  )ين جالُمْزَدوَ القوسين اِْستِخدام مثل َحو 

symbol field of language: nîşana warê zimên .  َحقُل َرْمز اللَُغة  

-I-nowفي رمز اللَُغة وَحقل الفهرسة باألصل  َمجال   كل   ، يُحدَّدُ K.Bühler (1934 )في نَظريَّة 

here origo .الذي يعمل كَمْصَدر لإلحداثيَّات ، 

symmetrical relation: têkiliya hevrêz . )ْبطُ التَّناُسقِي)التَّنَاظُري  الرَّ

ياق بها الَكلِمات األصليَّة الخاليالطَريقة التي تكون  تَْحديدل K.Bühler بولر استخدمه حٌ ُمْصطَلَ  ة من الس 

ذكرها، على َسبيِل الِمثاِل، العالمات التجاريَّة على السلع وعناوين الكتب  يتم   "ُملحقة باألشياء" التي

 والنُصوص على المعالم.

sympathy: sozawî . pêrehis(dilgermî) . تَعاطُف 

القيود،  ُمْختَلَفإلى حساب األَْشكال غير الشفّافة. من خالل تَْرتيب  يُشيرُ ٌح في نَظريَّة األمثليَّة ُمْصطَلَ 

 ف. احتساب الناتج النهائي بإضافة القيود المفروضة على الُمرشَّح الُمتعاطِ  يتم  

sympractical field of language: warê zimanê hevrêzê . الَحقُل اللَغِوّي الُمتَناِسق 
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ياقِعْلم ال، ُمستوحاة من K.Bühler بولر صاغه حٌ ُمْصطَلَ  التَْوضيحي  نَّْفسي الجشطالتي، لتعيين الس 

 ياق  ندما تحدث هذه األلفاظ في سالَكلِمات المعزولة. ع ز في تَْفسيرِ اللَغِوّي الُمتميّ  لأللفاظ. ينتج الَمجالُ 

 اً.ياق، فهي بحسب قول بولر، تُْستَْخدم عمليّ أو بدون س ضعيف  

synaesthesia/synesthesia: têgihiştineke hevpar .  الُمْقتِرنة بَِمْعنى(األَْصواُت الَراْمزة(  

من أمثلة ذلك ُمباِشر بين الَشكل وَمْعنى اللَُغة.  دَّاللة لإلشارة إلى اِْرتِباط  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ظاهرة تباُدل الحواس، فيصبح الصوُت ناعماً، والرؤية خشنة...

synaloepha: komel .  ِحاملتْ اال  

ك في ن، يتم  تشغيل َحرف ُمتََحر  حرفين ُمتََحركيَّ  ف الفجوة(. تقليصُ بمعنى توق   synaloiphe)إغريقية  

 .واحداً  طويالً  اً مقطع وبذلك يصبح .ك التالي في الوضع األوليّ الَمْوِضع النهائي من الحرف الُمتََحر  

synapsis: têkelî .  َشابُكت  

من ِعدَّة لكسيمات  فُ تتألَّ  دَّالليَّةٌ  ، هو َوْحَدةٌ E.Benvenisteح ُمْصطَلَ (. في synapsis)إغريقية  

lexemes   لكسيم  ترتبط ببَْعضها، ويحتفظ كلlexeme  :بمعناه الفردي الُمنفَِصل عن األصلي: مثل

 آلة حاسبة...

synchronic: hevdem . hawkat . التَّزاُمني 

ْحقيقات اللَغِويَّة الذي قّدمه بمعنى الوقت (. أحُد البُعدين الَزَمنين الرئيسيين للتَّ  chrónos  )إغريقية 

اللُغات في فَْتَرة  ِدراسةتعني نيَّة، فرديناند دي سوسور، يقابله التَأِريخي)التعاقبي(. في اللَغِويَّات التزامُ 

 ، أو لغة الخطابة في فترة زمنية ما.في القرن السابع عشر ما لَُغة شاعر ِدراسةَزَمنيَّة ُمَعيّنة، من مثل 

 .اللغة على مّر الزمن، أو لفترات زمنية طويلة ِدراسةذي يعنى بعلى عكس التاريخي ال

synchronic linguistics : zimannasiya hevdem . )اللسانياُت التزاُمنية)الوصفية 

نواحي أصواتها ومقاطعها  منن، وذلك مستوى لغوي معيّ حددين، وفي في زمان ومكان مُ  اللغةِ  ِدراسة

لغة عند شخص معين، أو لغة شعر في فترة زمنية  ِدراسةوأبنيتها وداللتها وتراكيبها وألفاظها. مثل 

من الخطأ  معياري ينطلقُ  موقف   الوصفي أيَّ  المنهجُ  ينبذُ معينة، أو لغة الصحافة أو اإلعالم وغيرها. 

اللغة كما هي في  ِدراسةإلى  ق بين ما هو علمي وما هو تعليمي. فدعت الوصفيةُ ه يفر  والصواب، ألنَّ 

 كما في المنهج المعياري. الواقع المنطوق، وليس كما يجب أن تكونَ 

synchronic phonetics: dengnasiya hevdem  ُْصوات التَّزاُمني)الوصفي( .األَ  ِعْلم  
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دقيقة بالفونيمات  م قائمةً قد  . و يُ ة في فَْتَرة َزَمنيَّة ُمَحّددةْستَْعملأَْصوات لَُغة ما كما هي مُ  يصفُ  علمٌ 

ها تظهر هذه تَأثيرالبسات التي بالَمْوجودة في اللَُغة مع ذكر ألوفوناتها، وبيان الظروف والم

 َوْحَدة   ه أْصَغرُ " يعّرف عند الوصفيين بأنَّ  phoneme". فأصبح " الفونيم allophoneاأللوفونات "

"، phoneواحد " على َصوت   نظيم األدائي . وقد تقوم هذه الَوْحَدةُ على ُمْستوى التَْشكيل أو التَّ  َصوتيَّة  

"، ومعناه allophoneطلق عليها أيضاً "من األَْصوات أو األَْعضاء، التي يُ  ةٌ َمْجموعوقد يدخل تحتها 

وت اآلخر إلى جانب غيره د  اِخل الفونيم.َصوت آخر إشارة إلى وجود هذا الصَّ

synchrony vs diachrony: hevdem ber pirdem . التَّزاُمني ُمقابِل التَّعاقُبي 

رات التََّغي رات اللَغِويَّة على ِعدَّة فت ِدراسةبي أو التَاِريخي هو ، التعاقُ F. de Saussureوفقاً لدوسوسير 

ما بين القرن السابع حتى القرن السابع عشر. بينما  َغي ر دَّاللي لُمْفَردات  تَ  ِدراسةَزَمنيَّة، من مثل 

َغة كاتِب ما في القرن السادس لُ  ِدراسةاللَغِوّي لفَْتَرة َزَمنيَّة ُمَحّددة. من مثل  الن ظامِ  ِدراسةالتزامني فهو 

 عشر.

syncope: jêbirin . َحْذُف الَوَسط 

ِعْلم الُمقاَرن، وأحياناً في لغة ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى القَطع(.  synkope)إغريقية  

من أمثلة ذلك في داِخل الَكلِمة. أو مقطع  )الصائت(ةإلى َحْذف حرف العلّ  ْصوات الحديث، لإلشارةِ األَ 

  الساِكن الداِخلي. الَحْذفِ  المؤلفين الفكرة لتشملَ  ع بَْعضُ وسَّ . اللغة العربية، قال/قُلْ 

syncretism: syncretîzmê(hevbeş) . الدَّْمُج 

ات التَاِريخيَّة )في إشارة ْستَْخدم في األصل في اللِسانيَّ ٌح اُ ُمْصطَلَ بمعنى ُمختلَطة(.  synkope)إغريقية  

إلى َشكلين من نفس  لإلشارةِ  ُمتَزاِمن   بَشكل   يُْستَْخدمُ مج النَماِذج بعد فقدان التصريفات(، وكثيراً ما دَ إلى 

 ة.ُمْختَلَفللَُغة، يعني انهيار الوظائف النَْحِويّة ال تَاِريخيٌ  فهو تغييرٌ . الُمْستوى

syndeton: bi hevre girêdayî . ْبطي  التَْركيُب الرَّ

أحياناً في قَواِعد اللَُغة  يُْستَْخدمُ ٌح من التقاليد البالغيَّة اليونانيَّة، ُمْصطَلَ طة(. ترابِ مُ  syndéton)إغريقية  

من البِناء النَْحِوّي، كما في )تحدثوا بسرعة  أَْجزاء   خدام ااِلْرتِباطات لربطِ الحديثة، لإلشارة إلى اِْستِ 

اِْقتِصادي  ، الذي يصُف إغفال االلتواءات، من أجل تَْحقيق َشكل  asyndetonه يتناقض مع وبهدوء(. إنَّ 

 أو درامي للتَْعبير.

synecdoche: lihevhatî . bewêj . َمجاٌز ُمْرَسل . أشياء ُمْرتَبِطة 
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ل في غير ما وضع له لعالقة غير الُمستعمَ  بمعنى الفهم الُمتباَدل(. هو اللفظُ  synecdoche)إغريقية  

قيَّدة الحال في االستعارة المُ  ي، كما هواحدة د بعالقة  ه غير مقيَّ ل؛ ألنَّ رسَ مي بالمجاز المُ سُ  شابهة.مُ 

 عالقاته كثيرة، من الُجزئية والُكليّة والسببيَّة والُمَسب بة .... بعالقة الُمشابهة فقط ، وألنَّ 

synesis: yekbûyî (akarî) .  ّاِْتِحاد . تََوافٌق َمعنوي 

باً النَْحِويّة، التي غالنية النَْحِويّة وفقاً للُمْحتَوى الدَّاللي بََدالً من البِ  نيةِ البِ  )إغريقية بمعنى توحيد(. تَْفسيرُ 

 ق.ي إلى تباين في التوافُ ما تؤدّ 

synesthesia: têgihiştineke hevpar . )األَْصواُت الَراْمزة )الُمْقتِرنة  بَِمعنى 

بمعنى التصّور الُمْشتََرك(. رابطة الُمنبّهات أو الحواس )الشم، البصر،  synaísthēsis)إغريقية  

حفيز أحد الحواس األخرى، إلى تَ  واحد   ي تحفيز أحد هذه الحواس في وقت  ؤدّ مس(. يمع، الذوق، اللَّ السَّ 

وتُ  ليصبجتنَعْكس التَْعبيرات، قي إلى ظواِهر مثل سماع األلوان أو رؤيَّة األَْصوات. مما يؤدّ   الصَّ

 " )اإلحساس بالحرارة( ...اً " )الشعور باللمس(، أو "دافئاً "ناعم

synonym: hemwate . )haw wate) . الُمَراِدف 

دَّاللة لإلشارة إلى نَْوع  رئيسي من ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ مع اِْسم(. بمعنى  ónyma)إغريقية  

ولكي  .أخرى كلمة معنى في مماثلة كلمة الَعالقَات بين المواد الُمْعَجميَّة التي لها نفس المعاني. أي

باُدل في جميع هما قابلين للتَ متطابقين في الَمْعنى، أي أنَّ تكون الكلمتان مترادفين، ال يعني أن يكونا 

ياقات، وبد حتمل باِْسم الُمراِدف الكلي. أكدت الالت ُمتطابِقة. يُشار أحياناً إلى هذا ااِلْحتِمال غير المُ الس 

ياق في اللَغِويَّة للترادُ  الِدراساتُ  الُمْعَجميَّة  موادة من الَمْجموعما إذا كانت  تَْحديدف على أهميَّة الس 

 . أم ال ُمراِدفة

synonym dictionary: ferhenga hemwate( haw wate) . قاموُس التَراُدف 

م تَْفسيرات  ُمْعَجميَّةً  أي    فات .ترادِ ة للمُ ُمْختَلَفال بالتَْعبيراتِ  قُ تتعلَّ  قاموس يقد 

synonymy: hemwate )haw wate) . )الُمتَراِدفات ِدراسة )التَراُدفي  

ف ة. )أ( ترادُ إِْجراء الفروق التالي ين أو أكثر. يتم  قوي( في َمْعنى تَْعبيرين لَغِويالَعالقَة الدَّالليَّة للتشابه )ال

ف . )ب( الترادُ السياقات في جميع ستبدالَ في إمكانيّة اال التطابُقِ  لُ الكامِ  فُ كامل: يفترض الترادُ 

ياقات اعتمادإلى ُمفردات يُْمِكن اِْستِْبدا يُشيرُ الجزئي،  مني والَمْفهوم على الَمْعنى الضُ  اً لها في بَْعض الس 

 الخاّص بها .
synsemantic field of language: meydana hevwateyî yên zimên.َحقُل الُمْشتََرك الدَّاللي للَُغة 
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نَّْفسي ِعْلم ال، استوحاه من K.Bühler بولر ٌح صاغهُمْصطَلَ بمعنى إشارة(.  sema)إغريقية  

ياق اللَْفظي وكذلك من خالل العالمات  ،الجشطالتي، لتعيين َمْعنى العالمات الفرديَّة للَكلِمة من خالل الس 

 غير اللَْفظيَّة الُمْرتَبِطة بها )الرسوم التَْوضيحيَّة، والتَقليد، واإليماءة، والموسيقى(.

synsemantic word: peyva hevpar . َكلِمةٌ ُمتَزاِمنة 

الَكلِمات التي ليس لها أي َمْعنى ُمْعَجمي ُمْستَق ل. مثل: حروف الجر، وحروف الَعِطف، والزوائد 

ْرفيَّة ااِلْشتِقاقيَّة، وغيرها ، فال تتضح معانيها إال بمرافقاتها.  أي أنَّها نوٌع من المورفيمات الُمقيَّدة. الصَّ

syntactic affixation: lêkdaya ristezanî . )التَْركيُب النَْحِوّي)النُظُمي 

انتقائيَّة  األلقاب تظهر َخصائِصَ  بَْعضَ  من الِدراسات الحديثة حول تكوين الَكلِمات أنَّ  يَفترض العديدُ 

ترتبط  تَّكويناتال ( أنَّ 2678( وأبني )2679عتادة. لذا يفترض تومان )المُ  الَكلِماتِ  تتجاوز تكويناتِ 

 (.V( ُمقاَرنة بالجذوع الُمْعَجميَّة )مثل Sأو  VPالنَْحِويّة ) فِئةاِْرتِباطاً وثيقًا بال

syntactic function: peywerê ristezanî . الَوظيفةُ النُظُميَّة 

ة بالن ْسبِة للُغات مثل الالتينيَّ . )أ( ةُمَعيّن لَُغة   أو نَْوعِ  ة  ْستِخدامه على نَظريَّة ُمَعيّنيعتمد اِ  ٌح عامٌ ُمْصطَلَ 

، عادة يشار إلى الوظائف النَْحِويّة من welldevelopedظام مورفولوجي واأللمانيَّة، التي لديها نِ 

 ْسنَد. )ب( بالن ْسبِة للُغاتمن المُ  nomerativeالَموضوع مع ملحق  تَْحديدالحاالت. وبالتالي، يتم  خالل

 الوظائفُ  تُحدَّدُ هامشي فحسب،  نسيَّة، تحدث الحالَة المورفولوجيَّة بَشكل  مثل اإلنجليزيَّة والفر أخرى

باألدوار الدَّالليَّة مع الَمفاهيم اً أيض النَْحِويّةُ  من خالل َعالقَاتها البِْنيَِويَّة. )ج( ارتبطت الوظائفُ  النَْحِويّةُ 

الحالَة( أو الَموضوع بعامل إِْجراء ما)قَواِعد  الَموضوعُ  الدَّالليَّة أو البراغماتيَّة األخرى: يرتبطُ 

دة للعوامِ  . )د( اُقتِرحت تَْعريفاتٌ الَمنُْطقي ة للتفريق بين أَْنواع الوظائف النَْحِويّة عدّ  ومحاوالتٌ  ،لُمتََعد 

االت الدَّ  فُ تُعرَّ المذكورة أعاله غالباً ما تتناقض مع بَْعضها، لذا ال  الُمَحّددةَ  المعاييرَ  )الَموضوع(، ألنَّ 

 كَمفاهيم بدائيَّة في إطار القَواِعد النَْحِويّة والقَواِعد الَوظيفيَّة الُمْعَجميَّة.  تُستخَدمُ النَْحِويّة ولكن 

syntagm: syntagm . الَوْحَدةُ النَّظميَّة . ُمَرّكب 

 الوحدات من ةَمْجموع أيَّ  يعيّن لغوي حُمْصطَلَ بمعنى التجميع المَرتَّب(. " "sin-tag-ma)إغريقية  

تََسْلُسٌل نَْحِويٌّ ُمنَظَّم للَعناِصر اللَغِويَّة فهو . مهم تسلسل في ترتيبها ، يتم  (صوتيات أو كلمات عادةً )

ن من أَْصوات  أو َكلِمات  أو ِعباَرات أو ُجَمل . : متميزان بعدان للغة إنَّ  يقال الُمجّزئة، يُْمِكن أن تتكوَّ

 معترف ترتيب في دمجها خالل من الكلمات تسلسل فيه تتشكَّل الذي للجمع األفقي أو النحوي المحور

 ضمن الُمعطاة الوظائف لملء اختيار كلمات معيّنة فيه ، يتم  " الرأسي" "األنموذجي" أو والمحور به،

 للغة." الخطي" الجانب هو النحوي البُعد فأنَّ  وبالتالي. التسلسل

syntagmatic: syntagmatîk . الَعالقَةُ النُظُميَة بين الَعناِصر(. الُمَركبيَّة)   الِسنتاغميَّة
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إلى الَخصائِص الُمتَِسْلِسلَة  مه بداية فرديناند دي سوسير لإلشارةِ ٌح أساسي في اللِسانيَّات، قدَّ ُمْصطَلَ ( 2)

نات في التَْرتيبِ  ها ِسْلِسلَةٌ ر إليها على أنَّ نظَ للِخطاب، والتي يُ  نات الَخطي. الَعالقَات بين الُمَكوَّ  من الُمَكو 

(syntagms  أوsyntagmas في البِناء )ات َمْجموعما يشار إلى ال اً بَعالقَات ُمتَزاِمنة. غالب تُسمَّى

 ل.ها هياكِ طة بأنَّ ترابِ المُ  ةنالُمَكوَّ 

طيَّة التي الترابُ  من االستجاباتِ  فِئةإلى  لإلشارةِ  اً أحيان حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ لَُغة النَّْفسي، ِعْلم ال( في 0) 

 حفيز، التي تستدعي استجابة. يقوم بها األشخاص عند سماع َكلِمة التَّ 

syntagmatic substitution:  

  bi hev veguherîna rêzkirî(syntagmatîk). ااِلْستِْبدال )الُمَرّكبي(الِسنتاغمي 

ياق( R.Harwegٌح من قَواِعد اللَُغة لـ )ُمْصطَلَ  ( من تَْعبير syntagmatic) السنتاغمي اِلْستِْبدال الس 

من  ةُ ُمْختَلَفال ل. تعد  األَْشكالُ اللياً عن طَريق التَجانُس )اإلحالَة الُمْشتََركة( أو التواصُ دَ  آلخر، ويرتبطُ 

 النَّّص. لتَْصنيفِ ك في النَّّص، وتكون بمثابة ِمْعيار للتماسُ  ةً هامَّ  ااِلْستِْبدال الُمتَزاِمن وسيلةً 

syntagmeme: syntagmeme(yekîneka  avakirinê). نتاغميم . َوْحدةٌ بِنائية  الس 

 رسميَّة. نَْحِويّة   َعناِصرَ  ن من ِسْلِسلَةِ نَْحِوّي. يتكوَّ  لبِناء   K.Pike بايك ٌح اْستَْخدمهُمْصطَلَ 

syntax: ristezanî . نُظُُم الُجْملَة . تَركيب 

الَكلِمات في  تَْركيبِ  ِدراسةب " هو التَْرتيب أو التنظيم، يهتم  syntaxظم أو النحو "النُ تَقليدي،  حٌ ُمْصطَلَ 

الُجْملَة،  هَْيَكللة بين َعناِصر المتَبادَ  الَعالقَاتِ  ِدراسةهو الُجْملَة، وطَريقة بنائها، وَعناِصرها النَْحِويّة. 

 التََسْلُسل.م تَْرتيب الُجَمل في والقَواِعد التي تحكُ 

الحديثة  الِدراساتِ  بَْعضَ  واحدة، غير أنَّ  عن فكرة   امُ التَّ  ها التَْعبيرُ بأنَّ  نحو الُجْملَةَ ِعْلم ال دُ يحد  

واحدة منها   كل    يَُشك لَ تلك األفكار التي يُْمِكن أن بيان الَمقصود ب ه يصعبُ ، ألنَّ تَْحديدترفض مثل هذا ال

 ُجْملَة. 

نُ  للِسانيَّات التَّْوليديَّة، يعد  التَْركيبات األوليَّة في  تنظيميَّة  وحدات   من ثالثِ  اً واحد النَْحِوي   الُمَكو 

ل النَْحِويّة ْوليد الهياكِ على قَواِعد لتَ  تَْحتَويالليَّة(، رئيسيَّة داِخل قَواِعد النحو )واألخرى هي َصوتيَّة ودَّ 

النَْحِويّة  الدقيقة للقَواِعد الطبيعةُ  الِعباَرة والقَواِعد التَْحويليَّة(. تختلفُ  هَْيَكل)على َسبيِل الِمثاِل قَواِعد 

 إلى أخرى.  نَْحِويّة   ن من نَظريَّة  داِخل هذا الُمَكوّ 

الُجَمل ذات  شتقَّ كيف يُْمِكن أن تُ  من القَواِعد تصفُ  ظامٌ الطبيعيَّة: نِ  لقَواِعد اللَُغةِ  الفَْرعيَّةُ  فِئةال

 األوصافُ  د للَُغة من الَعناِصر األساسيَّة )الَمقاِطع، الَكلِمات، ُجْزء من الَكالم(. وتستندُ التَْركيب الجيّ 
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َعناِصر )نَْوع الُجْملَة و ةفِئال الُجْملَة )اإِلْجراءات التشغيليَّة( وتَْشكيلِ  لتَْحليلِ  ُمَحّددة   إلى طُُرق   النَْحِويّةُ 

 التبعيَّة(. 

synthetic: ristenasî . (الُمَركَّب)الُجْملَة 

 ح مع التَْحليليَّة.ُمْصطَلَ ، يتناقض هذا الها تَْركيبيَّةٌ على أكثر من مورفيم واحد، أي أنَّ  تَْحتَوي ِعباَرةٌ  

synthetic compound: komkirina ristenasî . الُمَركَّب الَمْزجي 

، ركيبَكلِمة تَاِريخيَّة بين ااِلْشتِقاق والت لتَْشكيلِ  إلى حالَة   يُشيرُ Marchand  (1960 ،)ٌح وضعهُمْصطَلَ 

ُل الُمَكوَّ  َحيثُ   ة َكلِمات، من مثل: صانع المعجزات، آلة حاسبة....َمْجموعن األول َكلِمة، بل ال يَشك 

synthetic language: zimanê ristenasî .  ُالتَْركيبيَةاللَُغة  

ُز على الجوانب المورفولوجيَّة للُغات A.W. Schlegel ((1818افترضه  من التَْصنيفِ  نَْوعٌ  ،  ترك 

 التي لديها ميل في الَعالقَات النَْحِويّة إلى الُجْملَة من خالل وضع عالمة مورفولوجيَّة في الجذع. 

synthetic speech: axaftina ristenasî .  َكَّبالكالُم الُمر  

 .اصطناعيَّة َعمليَّةتمَّ تَقليدها في  لَُغةٌ طبيعيَّةٌ 

systemic: dezga . sîstematîk . الُمنَظَّم 

ُل تنظيم اللَُغة. إذ تتميّ  إلى َشبَكة   حُ ُمْصطَلَ هذا ال يُشيرُ  ما  اً ، غالبظامٌ ها نِ بأنَّ  ز اللَُغةُ من الَعالقَات التي تَشك 

وتيَّة والنَْحِويّة والدَّالليَّة. يشتملُ ظام اللَُغة" من النُ ن "نِ يتكوَّ . اً يُرتَّب تَْرتيباً هرميَّ  وتّي  ظم الصَّ الن ظام الصَّ

الحروف  القطعي على أنظمةِ  الن ظامُ  ؛ ويشتملُ suprasegmentalعلى األنظمة القطعيَّة وفوقطعية 

 الساِكنة والصوائت؛ وما إلى ذلك.

system architecture: avahiyê pergala . بِنيةُ الن ظام 

عمليَّات  دُ قة التي تحد  من الَمباِدئ الخارِ  ة  َمْجموعإلى  يُشيرُ الحاسوبيَّة،  في اللَغِويَّاتِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

التي يُْمِكن نات، والطَريقة بين الُمَكوّ  يَّةُ هَْيَكلال ناته، والَعالقَاتُ الن ظام وُمَكوّ  بِناءُ  دُ حد  يُ ظام ُمعالَجة اللَُغة. نِ 

 قها من ُعْنُصر إلى آخر في أثناء الُمعالَجة.في أثناء تدفّ  اتِ َمْعلُومم بها في الالتحك  

systemic linguistics: zimannasiya pergalî(rêkûpêk) . اللِسانيَّاُت النِظاميَّة 

 هاليدي صاغها، و J.R.Firth فيرث أفكار اللَغِوّي على أساسِ  للتَْحليلِ  أُنموَذٌج وصفيٌ 

M.A.K.Halliday َّمن األَْشكال اللَغِويَّة واأللفاظ  هي تَْجريدٌ  اللَغِويَّةَ  األوصافَ  . ينطلق من فكرة أن

 ياق الظَْرفيَّة.َعالقَة وثيقة تنتج من س ثَمَّةة، اللَغِويَّة. بين اللَُغة والعالم خاِرج اللُغَ 
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ات: الَشكل )القَواِعد، التالية. )أ( ثالثة مستوي الفروقَ 1961) ) Hallidayيضع هاليدي 

وت، الِعْلم الالُمْعَجم(، المادة ) ياق الظَْرفّي )دَّالالت األلفاظ، وهي صَّ الة للَعالقَة بين دَّ تَّْهِجئَة( والس 

ياق(. )ب( أربع فِئات أساسيَّة: الَوْحَدة )الُعْنُصر الُمنَظَّم لُمْستوى ُمَعيّن،  مثل الُجْملَة، الَشكل والس 

دات حْ )تَْصنيف الوَ  فِئة)الذي يَعْكس التَْرتيب المتََسْلُسل بين الوحدات(، وال هَْيَكلوالَكلِمة، والَشكل(، وال

الُمْغلَقة، مثل رقم األَْسماء أو  الطبقاتِ  بحسب وظائفها(، والن ظام )الن ظام األُنموَذجي بين وحداتِ 

بين الفِئات والبيانات اللَغِويَّة التي يُْمِكن ُمالَحظتها:  الَعالقَةُ  يديَّة، تنتجُ األفعال(. )ج( ثالثة مجاميع تَْجر

ن الفِئات والبيانات دات(، الدَّاللة )الَعالقَة بيحْ الُرْتبَة )إعادة التَْرتيب بحسب التَْرتيب الهََرمي للوَ 

 (، وغيرها.اللَغِويَّة

systematic phonemics: dengan nasîya pergalî .  ُْصوات الن ظامياألَ  ِعْلم  

على حساب التََّغي رات  اً قادر اً واحد اً دة الذي يُنشئ َشكالً أساسيَّ ْصوات المول  ِعْلم األَ في  تَْمثيلالُمْستوى 

وتيَّة التي تربطُ  النَْحِويّة )مثل الَكلِمات(. في مثل هذه األزواج من الَكلِمات، كالفضيلة  التراكيبَ  الصَّ

 والرذيلة.

وت التَّْوليديين )أمثال تشومسكي وهالي(  ُعلماء يفّضل بَْعضُ  ح "َصوتّي" لإلشارة ُمْصطَلَ الصَّ

وت" مع ُمْصطَلَ ، وذلك بَسبب ااِلْرتِباطات غير المرغوب فيها لتَْمثيلإلى هذا الُمْستوى من ال ح "الصَّ

 النَظريَّة الفونيَّة التَقليديَّة.

systematic phonetics: dengnasiya pergalî .  ُوتيَّات النِظاميَّة الصَّ  

م نسخلَّ ْصوات الموَ ِعْلم األَ في  تَْمثيلُمْستوى  َصوتيّة ضيقة للس مات الَمنهجيَّة للنُْطق، بَمْعنى  اً دة الذي يقد 

وتّي لقَواِعد النحو إلىذلك بقَواِعد الُمَكوّ  قُ إلى عوامل األداء. يتعلَّ  ردَّهايُْمِكن  مااستبعاد  توى ُمسْ  ن الصَّ

وتّي المنهجي. تَْمثيلال  الصَّ
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 (T) 

 

tableau: masê . xşte . لوحة 

من الصفوف  في نَظريَّة األمثل لَجْدَول   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ . "( صورة صغيرة، طاولة)فرنسيّة بمعنى "

اإلدخال  تَْمثيلحتوي أعلى خليَّة في أقصى اليسار على يالتقييم.  َعمليَّةْخدمة إلظهار ة الُمْستَ واألعُمد

 ح األمثل الُمشار إليه، مع المرشَّ لة تحتهسرد المرشحين ذات الصِ  الذي ترتبط به نَماِذج الترشيح. يتم  

أعلى  ظهري من الَجْدَول، يلة عبر الُجْزء العلوالقيود ذات الصِ  تُسَردُ بواسطة رمز اليد )+(. 

ج. ْصنيف الحرِ إلى التَّ  تُشيرُ بين القيود  الصلبةُ  أعلى اليسار إلى أدنى اليمين. الخطوطُ تَْصنيفات من ال

القيد، مع عالمة  انتهاكاتِ  النجميَّةُ  العالماتُ  ظهرُ غير حاِْسم. تُ  إلى تَْرتيب   تُشيرُ  المكسورةُ  الخطوطُ 

لة بَسبب أصبح غير ذي صِ  قيد   إلى وجودِ  لةظلَّ الَمنُْطقة المُ  تُشيرُ ح. رشَّ ظهر انتهاكاً يلغي المُ ب تُ تعج  

 تَبة. رأعلى مَ  انتهاك قيد  

taboo word: peyva qedaxe . )مة  َكلِمةٌ َمحظورة)ُمَحرَّ

 بالكلمة المحظورة أو المكروهة َدلأو ِجْنسيَّة، عادة تُستبْ  أو سياسيَّة   دينيَّة   تجنّبه ألسباب   يتم   حٌ ُمْصطَلَ 

 أو لطيفة، على َسبيِل الِمثاِل، إطالق َكلِمة"بصير" على األعمى. أو َمعكوسةً  ةً فُمخفَّ  َكلِمةً 

tag: tag. deqek . gimgim . nîşanek . )تاغ . َعالمة )َذْيل 

عناصر  ترتيبِ  السؤال، من تغييرِ  هَْيَكلإلى  في الَوصف النَْحِوّي لإلشارةِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

 دُ تتحدَّ  فمن خالل نُْطق العالمةِ  ،في ذلك باألسئلة، كما يُسهم التَْنغيمُ  خاصة   الجملة، أو استخدام أدوات  

 َوظيفتها .

باِْسم وضع  فُ في جسد الكمبيوتر لإلشارة إلى فئته، في إِْجراء يُعرَ  بَكلِمة   ُملحقٌ  نَْحِويٌّ  قٌ لصَ ( مُ 0)

 .اً أو تلقائيَّ اً ت يدويَّ . يُْمِكن إضافة العالماالعالمات

tag question: pirseka tagê . )لَذيّ مُ ؤاُل سُ  )اِْستثبات  

 بشأن ما ُعب ر عنه في البند الرئيسي: أليس كذلك؟  اً ب تأكيدطلَّ تإلى بيان  ي قصير   ؤال  بإضافة سُ 

tagma: tagma(parçek) .  تاغمه 

 في التَْحليلِ  دقيق   الَمحسوبة بَشكل   الَوْحدات النَْحِويّةِ  بمعنى ترتيب وتقسيم(. أْصَغرُ  tágma)إغريقية  

 ..phone, morphاللَغِوّي. مثل 
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tagmatics: parçe zana. التاغماتيَّة 

 لَغِويّة ُمَحّددة. لَعناِصرَ  الخاص   في التَْرتيبِ  التَْحقيقُ 

tagmeme: tagmeme . (تاغميم )الَوْحَدة القالبيَّة 

 .الذي ال يحمل َمْعنى  Taxemeنَْحِوّي َوظيفي في اللَُغة يحمل َمْعنى، على َعْكس ُعْنُصر   أْصَغرُ  1) 

بالَوظيفة النَْحِويّة  ه ُمْرتَبِطٌ أنَّ بيُْمِكن فهمه  ،يهَْيَكل ُعْنُصر   ، هو أْصَغرُ K.Pike بايك  فقاً لتَْعريفوَ  2) 

 األصلي لهذه الَعناِصر هو حُ ُمْصطَلَ )= فُْتَحة َوظيفيَّة( وطَبَقَة أُنموَذجيَّة )= طَبَقَة حشو(. كان ال

"grammeme".. 

، هي Tagmemeصيَّة. وتقوم على اعتبار الَوْحَدة القالبيَّة القالبيَّة النَّ  ِدراسةعنى هذه النَظريَّة بتُ 

. اختارت هذه fillersالشواغل  تُسمَّىري، يُْمِكن ملؤه بَعناِصر لَغِويّة َمْنطُوقة ذهني تصوَّ  إطارٌ 

دات قالبيَّة، يُْمِكن أن يُحلَّل بمقتضاها األداء اللَغِوّي، في أيَّة لَُغة من لُغات العالم. حْ أربع وَ  النَظريَّةُ 

، cohesion، والتماُسك class، والِصْنف role، والدَّور slot: الموقع هي دات القالبيَّة األربعحْ الوَ 

دات األربع، والشواغل حْ َوْحَدة من الوَ  يقوم َمْفهوم القالبيَّة في هذه النَظريَّة على الَعالقَة بين َوظيفيَّة كل  

 مُ تحكُ  الَوْحَدةَ  يها، فإنَّ من الوظائف التي تؤدّ  ة  َمْجموعأو  َوظيفة   َوْحَدة   ا كان لكل  التي تشغلها. ولمّ 

  طَريقة ظهورها في ااِلْستِْعمال اللَغِوّي. شواغلها، وتضبطُ 

tagmemics: tagmemike . التاغميميَّة 

ااِلْجتِماعي  بالسلوكِ  قُ النُظم اللَغِويَّة بما يتعلَّ  وصفَ  من البِْنيَِويَّة األمريكيَّة التي تحاولُ  الهامُ  الفَْرعُ 

(، 0222-2620ره اللَغِوّي األمريكي كينيث لي بايك )اللَغِوّي طوَّ  للتَْحليلِ  ظامٌ والثقافي. هو نِ 

ِعْلم  :أَْنماط   ثالثةَ  ها تضم  أنَّ بنظر إلى اللَُغة واْستَْخدمه المعهد الصيفي للَغِويَّات لتَْدريب اللَغِويّين. يُ 

وتال األساسيَّة من "فُْتَحة َوظيفيَّة" داِخل إطار البِناء،  النَْحِويّةُ  الَوْحَدةُ  نُ الُمْعَجم والقَواِعد. تتكوَّ و صَّ

داُت النَْحِويّة حْ . تُنَظَّم الوَ هذه الفُْتَحة "الَحْشو" من الَعناِصر القابلة لاِلْستِْبدال التي يُْمِكن أن تمألَ  فِئةو

لك(. يُْمِكن ُجَمل، وما إلى ذباَرات، وبنود، وعِ ات )مورفيمات، وَكلِمات، وستويهرمي إلى مُ  بَشكل  

 َحيثُ زيء )من كجُ  واحد   اللَغِوّي، على أي ُمْستوى في هذا النهج، في وقت   صفِ الوَ  داتِ حْ وَ  تَْحليلُ 

ما  ْوزيعها(.تَ  َحيثُ ة( والَحقل )من ُمْختَلَف ياقات  ى في سرات تتجلّ َغيّ تَ حالتها كمُ  َحيثُ ت(، والموجة)من الس 

 Pikeْصنيف العالمي للسلوك البشري، يبدأ من التَّ  نَْوع   ياَغةِ ل في صتمث  تماشياً مع هََدفه المُ 

"، tagmemeه "ة من الوصف. أْصَغر ُعْنُصر رسمي َوظيفي يسميّ ُمْختَلَفات ظم بين مستوينتَ مُ  بتشابك  

)مثل الَموضوع، الكائن( والَحْشو النََمطي )مثل األَْسماء،  syntagmaticفه كَعالقَة لوظائف ويعرّ 

 ة كإدراج ممكن في َمْوِضع المادة( .َصحيحالضمائر، أو األَْسماء ال
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 أنَّ  الَكلِمة، الِعباَرة، الُجْملَة، الفِْقرة، الِخطاب( من حقيقة  كرميَّة )ات الهَ المستوي لُ ينشأ تداخُ 

ها على أنَّ  تَُحلَّلُ على ُمْستوى أعلى )على َسبيِل الِمثاِل "الُجْملَة"(  tagmemeَعناِصر 

syntagmemes  ِفي الُمْستوى األدنى التالي ) على َسبيِل الِمثاِل "ِعباَرة"(. يَْحُدث هذا في َشكل 

 . هاريسZ.Sالِسْلِسلَة، ثمَّ طّوره كٌل من  تَْحليلِ  عن طَريقِ  دة األَْجزاءِ سالسل ُمتََعد  

ة: )أ( ُمْختَلَفدات اللَغِويَّة تحت ثالث وجهات نظر نَظريَّة حْ الوَ  في جميعِ  . يبحثُ R.E.Longacreو

(، على َسبيِل emicُمقابِل  eticُمَحّددة )تَْحليل  emicبنية  َوْحَدة   كل   تحت جانب "الِميزة"، تحكمُ 

في  كُعْنُصر   َوْحَدة   حالَة عدم حدوثها، "تظهر كل  ْصوات؛ )ب( في ِعْلم األَ زة في الس مات الُمِميّ  ،الِمثالِ 

 اً فقُمَعيّنة وَ  فِئةل َوْحَدة   تعيين كلّ  ْوزيع"، يتم  سبقة؛ )ج( تحت عنوان "التَ المُ  من األَْشكالِ  أُنموَذجيَّة   فِئة

 ،يَّة، على َسبيِل الِمثالِ الدَّالليَّة واللَغوِ  س مات على المَشكالتِ ِعْلم الفي  الحديثَ  البَْحثُ  زُ لحدوثها. يرك  

 لَُغة اإلثنيَّة(.ِعْلم الدَّاللة، ِعْلم الة )ُمْختَلَف بلُغات   القرابةِ  شروطُ 

tap: bitikîne. peqîne . نَْقرة . قَْرعة 

ت. على َحركة التنص   عرقلة، عن طَريق  أّي بها  الُمَصنَّف وفقاً للطَريقة التي يتجاوزُ  الَكالمِ  َصوتُ 

الَمْفِصل ُمباِشرة من وضعيَّة  طرف اللِسان ضد َمكانِ  الصنبور، ضربُ  من اللوحة، في تَْشكيلِ  النقيضِ 

 الراحة. في كثير من األحيان ال يوجد تَْمييز دقيق بين الصنابير واللوحات. 

وتّي لألَْصواتِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  إلى  يُشيرُ طَريقة التَْعبير:  الساِكنة على أساسِ  في التَّْصنيف الصَّ

 بواسطة اللِسان.  الفمِ  واحد بسقفِ  سريع   ناتج عن اتصال   َصوت   أي  

target: armanc . هََدف 

وتيَّات وِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) اِْفتِراضيَّة  إلى حالَة َمْفهومة   لَُغة النَّْفسي لإلشارةِ ِعْلم الصَّ

إلى  الوصولُ  الَكالم بالديناميكيَّة. في الَكالم الُمتَِّصل، قد ال يتم   إنتاجِ  عند وصفِ  َمْرِجعية   تُْستَْخدم كنقطة  

لة الُمستهََدفة للَصوت، وذلك بَسببِ  ة. فارقات الُمستهََدفة الُمتتالياالستباقي للمُ  تَأثيرال الس مات الُمفصَّ

 ة من القَواِعد التي تحاولُ َمْجموعمن المواقِف الَمْفَصليَّة و مثاليَّةً  ةً َمْجموعالُمستهََدف  األُنموَذجُ  يفترضُ 

الَمْفَصليَّة، مع األخذ بعين االعتبار عوامل مثل سرعة التَْعبير، وااِلت جاه  التنبؤ باألَْنماط الفِْعليَّة للَحركةِ 

 والمسافة بين المفاِصل. 

 َدفة، من مثل، اللَُغة التي تتم  ستهْ باِْسم اللَُغة المُ  ِويّ التغيير اللغَ  َعمليَّة ( تُعرف اللَُغة التي هي محورُ 0)

س للمتعلمين األجانب، وما إلى ذلك.وترجمتها أو تَْفسيرها،   اللَُغة التي تُدرَّ

target language: zimanê armancê . لَُغةُ الهََدف 

 الَمْصَدر. من لَُغةِ  التي تُترجمُ  اللَُغةُ (  2

 ة.اللَُغة الثاني في اِْكتِسابِ (  0
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tautology: gotina dubare . التِْكراُر اللَْفظي . الَحشو 

 من تتكّون) أو ُجملة (. نوٌع من التَْعبير اللَغِوّي الُمَعقَّد.بمعنى "نفس القول" tautologeĩn)إغريقية  

 .الموضوع محتوى تكرار ُمجّرد المسند فيها يكون( والمسند الموضوع

tautosyllabic: kîte wekhev . َمْقطٌَع ُمطابِق . تِكراٌر َمقطعي 

من الشرائح  نََمط   ْصوات لتوصيفِ ِعْلم األَ أحياناً في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ل(. بمعنى مماثِ  tautós)إغريقية 

، heterosyllabicالَمْقطَع)أو َمْقطَع واحد (. يتناقض مع  ها تنتمي إلى نفسِ التي يُْمِكن تَْحليلها على أنَّ 

 ة. ُمْختَلَفالتي تنتمي إلى َمقاِطع 

tax: taks . تاكس 

 بَشكل   قُ دات النَْحِويّة التي تتحقَّ حْ الوَ  ح يُطلَق على أْصَغرِ ُمْصطَلَ بمعنى ترتيب(.  táxis)إغريقية  

 مورف . morphات الَوصف، مثل الُصويَت، الَرسم البياني، مستوي في جميعِ  ملموس  

taxeme: takseme .  .تَكسيم . َوْحَدةٌ تَركيبيَّة    الَمْلَمُح النُْظميّ  

على أْصَغر َوْحَدة نَْحِويّة التي ال َمْعنى لها، على  L.Bloomfield لونارد بلومفيلد ح صاغهُمْصطَلَ 

 .َمْعنىً  التي تحملُ  tagmemeَعْكس 

taxis: taksîs . ظيم(نْ )تَ تاكسيس  

وتيَّات ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ  عامٌ  حٌ ُمْصطَلَ  دات في حْ نهجيَّة للوِ المَ  واللَغِويَّات لإلشارة إلى التَْرتيباتِ صَّ

تتابِعة لألَْصوات، فالمورفيمات مع التَْرتيبات المُ  لُ إذ تتعامَ  .ُمْستوى لَُغِويّ  التََسْلُسل الَخطي على أيّ 

ْرفيَّة، فالُجَمل...  الصَّ

taxonomic: taxonomîk . debaşkirin . polênkirdinî . التَّْصنيفي    

أو  لَغِويّةٌ  ماتٌ الُمَصنَّفة سِ  للكياناتِ  منهٌج للتَْحليِل اللَغِوّي والوصف الذي يهتم  بالتَْصنيف. قد تكونُ 

 بَشكل   التَْصنيفِ  جات أو لُغات. وقد طُبَِق َمْفهومُ هَ لة أو لَ ل، أو أصناف كامِ دات أو هياكِ حْ َعناِصر أو وَ 

دَّاللة ِعْلم اللَُغة ااِلْجتِماعي، اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، ِعْلم اللَُغة )ِعْلم ال في العديد من َمجاالتِ  ثمر  مُ 

 واللَغِويَّات الحاسوبيَّة على وجه الخصوص(.

 ْصنيفي في التَْحليلِ التَّ  هجِ الَمفروضة على النَّ  دوا على القيودِ اللَُغة التَّْوليديين شدَّ  ُعلماء بيد أنَّ 

 بشأن إِْجراءات التَْجِزئة لى اللَغِويَّات البِْنيَِويَّة أو "التَْصنيفيَّة"في االعتماد ع انتقدوا اإلفراطَ واللَغِوّي، 

يَّة هَْيَكلاللِسانيَّات ال ق في إشارة إلى عدم قدرةِ لصَ إلى اِْستِخدام هذا المُ  فُ دُ والتَّْصنيف. والسيما الذي يه
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ْصوات التَّْصنيفي"، ِعْلم األَ ِعباَرات مثل " نية الَعميقة. إنَّ البِ  َحيثُ على توفير ُمْستوى من التَْفسير من 

 ضمني ثابِت. تَأثيرلَُغة التَّْوليدي، لها ِعْلم النية التَّْصنيفيَّة"، وما إلى ذلك، عند اِْستِخدامها في و"البِ 

teacher-talk: mamoste-axaftin . الَكالم-الُمعل م  

ات الُمفيدة إلى ُمتعلمي َمْعلُومال نقلِ  ة )أو األجنبيَّة( لغرضِ اللَُغة الثاني وبها مدّرس ثُ لَُغةٌ اِْصِطناعيَّةٌ يتحدَّ 

قيق، ْعبير الدَّ اللَُغة. تتميّز بُجَمل أقصر، وقَواِعد بسيطة للَُغة والُمْفَردات، وتباطؤ وتيرة النُْطق، والتَّ 

 ة للفهم.واالختبارات الُمْستَِمرّ 

telegraphic speech: axaftina kurtî (telegrafî) . )َكالٌم ُمْوَجز )تلغرافي 

الة والنهاي الَكالم تميلُ  من إنتاجِ  نََمطٌ  شتق هذا اُ ات غير الَمقصودة إلى اإلهمال؛ فيه الَكلِمات الدَّ

في  َمْكتوب   أُْسلوب   أيّ  البرقيَّات، وما زالت تُْستَْخدم لوصفِ  من األُْسلوب الُمتَّبع في إرسالِ  حُ ُمْصطَلَ ال

 َشكل  بيضاوي )على َسبيِل الِمثاِل في عناوين الصف أو اإلعالنات(. 

telic: qedandin . ُمَكم ل 

م(. بمعنى مُ  télos)إغريقية   ل  النَْحِوّي للجانب، إشارة إلى حدث   في التَْحليلِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ تم  يَُشك 

مع األفعال  هذه األفعالُ  . تتناقضُ السقوط والركلة أفعالِ  النشاط فيه نقطة طرفيَّة واضحة. تشملُ 

إلى هذه الظاِهرة  الحال في اللعب. يشارُ  يالقاعيَّة، التي ال يكون للحدث فيه نقطة نِهايَة طبيعيَّة، كما ه

 .telicityباِْسم 

telic vs atelic: qedandinî ber neqedandinê .   لٌل ُمقابِل غير ُمَكم  ُمَكم  

ِل، سافر إلى ، على َسبيِل الِمثااألحداث ذات الُحدود الَزَمنيَّةإلى  يُشيرُ الجانب اللَْفظي الذي  تَْمييزُ 

 .…بدون مثل هذه الُحدود، من مثل: السفر بالقطاراً من النبيذ، وأحداث اً نيويورك، وشرب كأس

template: şablon . قالب 

وتيَّات المتريَّة لِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2بمعنى الزمن(. ) tempus)التينية  َشَجرة  هَْيَكلصَّ

دة، يحد    يَّة األساسيَّة للَمقاِطع في اللَُغة. هَْيَكلااِلْحتِماالت ال دُ ُمَجرَّ

َد كِمْعيار يُْمِكن قياسُ ُمْصطَلَ لل العامَ  اإلحساسَ  ( إنَّ 0)  له عّدة  ،األخرى بموجبه" األَْنماطِ  ح "نََمط ُحد 

 ياقات لَغِويّة أو َصوتيَّة ُمَحّددة. على َسبيِل الِمثاِل، في القَواِعد المعرفيَّة، تعملُ ْطبيقات أخرى في سِ تَ 

ف التلقائي للَكالم، التَْعبيرات. في التعر   ثبتة للنشاط الَعَصبي كنَماِذج لتَْصنيفِ بين األَْنماط المُ  صالتُ الوَ 

 ن بتَْحليلِ والَموسومة )أو الس مات الرئيسيَّة لألطياف( التي تُقارَ نة الُمخزَّ  هي األطيافُ  تكون القوالبُ 

 ف عليها )ُمطابَقَة القالب(.عر  راد التَّ اإلشارة المُ 
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tempo: tempo . (اإليقاع) ِسرعةُ النُْطق 

وتيَّات وُمْصطَلَ لهذا ال تَْطبيٌق للحس  العامِ  الَكالم؛ بََدالً من  ْصوات لإلشارة إلى سرعةِ ِعْلم األَ ح في الصَّ

وتيَّات تَبَعاً اِلْختاِلف النَْغم ِعْلم الالَكالم في  في وتيرةِ  . يُحلَُّل التباينُ ُمَعدَّلح المعروف باِْسم الُمْصطَلَ ال صَّ

 لة لإليقاع.الشامِ  ِدراسةمن ال والعلو، كُجْزء  

temporal clause: şerte demekî . الِعباَرةُ الَزَمنيَّة 

بالَجْهد،  قُ إلى البند الرئيسي فيما يتعلَّ  تُشيرُ التي  لإلشارةِ  ُمَعدَّلك تعويضيَّة   اللة  الُمَعيّن بَد الِمْعيارُ  يعملُ 

 : شاهدت(، مثلفي حين، طالما، حتى، منذهذه األََدوات )أمثال م من خالل ن. تُقَدَّ أو الخمود، أو التزامُ 

 .في أثناء تناول العشاء بَرناَمجال

temporal logic: lojika demekî . الَزَمني قُ طِ الَمن  

و، أو، قيَّة )طصالت الَمنقيَّة مثل الوَ طفي التَْعبيرات الَمن يُْستَْخدمُ الفَْلَسفي الذي  َشكٌل خاّص من الَمنُْطقِ 

 تة .في التَْعبيرات الُمؤقّ  اً أيض يُْستَْخدمُ وغيرها(، 

tenor: navok . فَحوى 

إلى  اً في الِخطاب(، مشير اً اللَغِويَّة )تعد  أكثر تماسك هاليدايان لألصنافِ  في تَْصنيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

اللَغِوّي، والسيما في ُمْستوى الَشكليَّة التي يعتمدونها )عاِميَّة،  شاركين في النشاطِ الَعالقَات بين المُ 

 أو أُْسلوب الِخطاب. جال هي األُْسلوبُ رسميَّة، إلخ(. التَّْسِميَّات البَديلة التي اُقتِرحت في هذا المَ 

tense: dem . َزَمن 

الَزَمنيَّة بين قانون الَكالم  القَواِعد اللَغِويَّة األساسيَّة )المورفولوجيَّة( للفعل الذي يعب ُر عن الَعالقَةِ  فِئة

(S( وحالَة األحداث )E ّالموصوفة في الَكالم، أي )  َقُ الحديث عنه فيما يتعلَّ  الذي تمَّ  التي تضع الحدث 

 بالمنظور الَزَمني. 

الَزَمن.  لُ في الوصف النَْحِوّي من األفعال في إشارة الى الطَريقة النَْحِويّة التي تمث   ُمْستَْخدمةٌ  فِئة

مزيد من بالة والحاليَّة والُمْستَقِْبلَيَّة، في كثير من األحيان لتَْمييز بين األَْزِمنة الماضيا اً، يتم  تَقليديّ 

 االنقسامات )التام، والناقص...(. 

)أي اِْختاِلفات في الَشكل المورفولوجي للفعل( لإلشارة إلى المعاني  َزمنيَّة أَْشكال   يُْمِكن اِْستِخدامُ 

نة في البنود الُمضم   زمنعلى اللَُغة اِلْختيار ال هناك العديد من القَواِعد التي تعتمدُ  غير المعاني الَزَمنيَّة.

 في الُجْملَة الرئيسيَّة.  َزمنق بالفيما يتعلَّ 

tension: tundekirin . الشدَّة 
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وتّي ألَْصواتِ  في التَْصنيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  في  مُ العضلي الُكلي الُمْستَْخدَ  إلى الَجْهدِ  يُشيرُ الَكالم،  الصَّ

وت. "ال ل مع ااِلْختاِلفات في طَريقة إعدادها للتعامُ  الرئيسيَّة التي تمَّ  المالِمحِ  " هو أحدُ شديدإنتاج الصَّ

ل و َصوتّي: بأنَّ  ة بَشكل  شديدفت األَْصوات الالنُْطق. ُعر   عضلي قوي  ُمْنتِجة بَجْهد   ها أَْصواتٌ ُمفَصَّ

وتّي )أكبر للمَ  َحركةٌ  نُ اً، تتضمَّ نسبيَّ  فوق الِمْزمار( بعيداً عن َمْوِضع  supraglottal جرى الصَّ

[ سيكون ä[؛ و ]َشديد[، ستكون ]+ u[ و ]i]إنَّ الصوائت مثل الراحة، واِْنتِشار قوي للَصوت. 

−[tense  َشديد[. يُْمِكن أن تكون أيضاً األحرف الساِكنة والطويلة ]+ َشديد.] 

خو" سعاكِ ح المُ ُمْصطَلَ ال ظام في نِ و؛  Halle هال و Jakobson ياكبسون ظامفي نِ اُستخِدَم  "الرَّ

عضليين،  وَحركة   تُْنتَج بَجْهد   ها أَْصواتٌ : بأنَّ َشديدح غير ُمْصطَلَ اُْستَْخدم  كما كي وهال الحقاً،تشومس

وتيَّة كما هي الحال  اً للطاقةِ ضعيف نسبيَّ  اً وغير واضحة، تنطوي على اِْنتِشار  نسبيَّ  وهي قصيرةٌ  الصَّ

 كة. في الن ظام الَمْرَكزي. من مثل الحروف الُمتََحر  

tense vs lax: tundî ber sistî . الِشدَّة ُمقابِل الرخو 

وتيّة، اِْستِْناداً إلى المعايير التي تمَّ  الَخصائِصِ  في تَْحليلِ  ث نائيَّةٌ  َصوتيَّةٌ  ضةٌ معارِ  تَْحليلها َصوتيّاً  الصَّ

 اً.ها طَّْيفيَّ تَْحديدو

وتيَّة:   أقلّ  ْهد  طاقة أكبر ُمقابِل جُ  نين على الطَّْيف مع بذلِ الرَ  لغرفِ  واضحٌ  تَْحديدالَخصائِص الصَّ

التَْعبير  مع المعارضة التي تمَّ  هذا التَْمييزُ  من اللُغات األوروبيَّة، يتوافقُ  د والوقت. في العديدِ من الترد  

وُمْغلَقة ُمقابِل  ،الساِكنة أو الالَمْرَكزيَّة ُمقابِل الَمْرَكزيَّة عنها ُمقابِل َصوت ال َصوت له في الحروفِ 

 َمْفتوحة في حروف العلة. 

tenuis vs media: zirav ber stûr .  َفيع ُمقابِل غليظ(جهور)رَ ُمقابِل م  َمْهموس 

في تقاليد النَْحِويّين اليونانيين  تُشيرُ  حاتٌ ُمْصطَلَ بمعنى رفيع ُمقابِل غليظ(.  tenuis+medius)التينية  

 . في الهندو أوروبيَّة، يتم  b ،d ،g و "الُمتََوس ط " kو  tو  p قيق "والالتينيين، إلى الفرق بين "الرَ 

 . b ،d ،gوالَمْجهورة  p ،t ،kل غير الَمْجهورة التَْمييز بين الفواصِ 

term: têgehên . zarave (zarawe) . cêge  َح .ُمْصطَل  

على اتخاذه للتَْعبير عن َمْعنى من المعاني  ُعلماءال اتفقَ  بمعنى الحدود(. هو لَْفظٌ  terminus)التينية  

غير َمْدلوالتها اللَغِويَّة أو األصليَّة.  ة  َجديد َمْدلوالت   لأللفاظِ  . فااِلْصِطالح يجعلُ أو التَّخصصيَّة العلميَّة

أو ُمشابهة،  أو ُمشاركة   ناسبة  مُ  من وجودِ  ح  ُمْصطَلَ  في كل   ال توضع ارتجاالً، والبدَّ  حاتُ ُمْصطَلَ فال

 كبيرة كانت أو صغيرة، بين َمْدلوله اللَغِوّي وَمْدلوله ااِلْصِطالحي.

terminal : zaravenî .  َحيُمْصطَل  
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ن النَْحِوّي للقَواِعد. الُمَكوَّ  لَمْخَرجاتِ  ُمَعيّنة   َخصائِصَ  تَْحديدالتَّْوليدي ل لَُغةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

النَْحِوّي  تَْمثيلالُمْستَْخدمة في ال ة الطرفيَّة إلى الَوْحداتِ ة الطرفيَّة أو رمز المحطَّ المحطَّ  ُعْنُصرُ  يُشيرُ 

 لُجْملَة، بعد تَْطبيق جميع القَواِعد.

ياَغة في ص الطَّرفيَّة عن الَعناِصر غير الطرفيَّة )أو "الُمساِعدَّة"(، التي تُْستَْخدمُ  ُز الرموزُ تتميّ  

في الحالَة العليا )على َسبيِل  صغيرة، وهذه األخيرةُ  األولى في أحرف   األحرفُ  تُكتَبُ القَواِعد. عادة ما 

 طرفيَّة.  األخرى هي عقدةٌ  طر على الفِئاتِ قدة التي ال تسيّ العُ  ،(NP ،VPالِمثاِل 

terminal symbol: nîşana(amaje. hêma) zaravenî .  ُحيُمْصطَلَ الالَرمز  

إلى يمين السهم، وبالتالي ال  القَواِعد اِلْشتِقاق البنى اللَغِويَّة التي يُْمِكن أن تظهرَ  في بِناءِ  مُز الُمْستَْخدمُ الرَّ 

أخرى )غير طرفيَّة(. على الُمْستوى النَْحِوّي، رموز المحطَّة الطرفيَّة هي  يُْمِكن تَْقسيمها إلى رموز  

وتيَّة. اتُ ْصوات، الرموز الطرفيَّة هي الفونيمِعْلم األَ فرديَّة. في  َكلِماتٌ   أو َخصائِصها الصَّ

terminology: zaravezanî . zarawenasî . حُمْصطَلَ ِعْلم ال  

خاّصة.  ما، أو في َموضوعات   ما أو علم   ما أو فنٍّ  األلفاظ الفنيَّة الخاّصة، الُمْستَْعملة في عمل   ةُ َمْجموع

والتي تختلف عن ااِلْستِخدام اليومي في  ظام علمي،نِ حات التقنيَّة الُمَحّددة في ُمْصطَلَ جمع اليقوم على 

ُمَعيّن. هو علم يبحث في الَعالقَة بين الَمْفهومات العلميَّة  ظام  حات داِخل نِ ُمْصطَلَ ف التَْعري أن يتمَّ 

 قَوانينها وَمباِدئها. سُ حيَّة ومؤس  ُمْصطَلَ المنظ ر لل حات اللَغِويَّة التي تعب ُر عنها. هو األساسُ ُمْصطَلَ وال

terminography: zaravesazî . zarawesazî .   حُمْصطَلَ ال ناعةُ صِ 

حيَّة، ُمْصطَلَ الداتها حْ صة، ووَ حات وُمْعَجماتها المتخصَّ ُمْصطَلَ ْطبيقي المعني بقوائم الالتَّ  الجانبُ  لُ يمث  

وإعدادها وتَْحليلها وتنسيقها حات ُمْصطَلَ ال الُمتَِّصلة بجمعِ  ها الفعاليَّاتُ صفاً. أي أنَّ راء، ووَ قوضعاً، واست

وَمْعِرفة ُمراِدفاتها وتَْعريفاتها باللَُغة ذاتها أو ُمقاباِلتها بلَُغة أخرى، وكذلك جمع الَمفاهيم الخاّصة بَحقل 

ظمها، طبيعة الَمفاهيم، وَخصائِص الَمفاهيم، وَعالقَاتها، ونُ  ِدراسةُمَعيّن من حقول الَمْعِرفة، و

نات الُمْصطَلَ والشرح(، وطبيعة الووصفها)التَْعريف  حات، وَعالقَاتها الممكنة، ُمْصطَلَ حات، وُمَكو 

ط الَكلِمات حات، والعالمات والرموز، والتخصيص الدائم للرموز اللَغِويَّة، وأَْنماُمْصطَلَ واِْختِصارات ال

داِخل الَكلِمات، وتتابِع الَمداِخل، حات، والَمداِخل الفكريَّة ومَ ُمْصطَلَ ْوحيد الَمفاهيم والحات، وتَ ُمْصطَلَ وال

صف حات، ثم وَ ُمْصطَلَ وتَْوسيع الَمداِخل، وَعناِصر ُمعطيَّات الُمْفَردات، ومناهج إعداد ُمْعَجمات ال

ح ُمَعيّن للَمْفهوم الواحد. ُمْصطَلَ ح ما، أو تخصيص ُمْصطَلَ ااِلْستِْعمال الَمْوجود فعالً للتَْعبير عن الَمْفهوم ب

ِعْلم حيَّة في مبناه وُمْحتَواه على علوم ِعدَّة: أبرزها علوم اللَُغة والَمنُْطق واإلعالميَّة )ُمْصطَلَ لا ويرتكزُ 

 ة.ُمْختَلَفص العلمي الَمْعِرفة، وحقول التخص  ِعْلم الوجود، وِعْلم الحاسبات اإللكتروني( وال

tertiary response: bersiva sêyem . اِْستِجابةٌ ثاُلثيَّة 
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لَُغة ليونارد بلومفيلد لإلشارة إلى وجهات نظر الناس عندما تكون آرائهم عن ِعْلم الح أدخله في ُمْصطَلَ 

اللَُغة )ردودهم الثَّانِويَّة( تقييمية. على َسبيِل الِمثاِل، األشخاص الذين يقولون، "هذه اللهجة قبيحة / 

أساس  محاولتهم لتَْوضيحِ  نزاع، فإنَّ  إذا كان هذا محلَّ  انِويَّة؛مون اِْستِجابة ثبدائيَّة"، وما إلى ذلك، يقد  

 ثالثة. اِْستِجابةً  لُ فعلهم العاطفي العام( سيَشك   بيانهم )ردّ 

Tesniére. Lucien : Tesnier . Lucien:  لوسيان تنيير 

الفرنسيين الذين أسهموا في بناء المدرسة الوظيفية. كان يهدف إلى تطوير مفهوم  ُعلماءمن ال

في اللغة  صفةهي  bleuأخرى. إن  فِئةقواعدية إلى  فِئةالتحّول، ذاك الذي يقوم على إبدال كلمة من 

 Le blue du cielها تصبح اسماً إذا سبقت بأل التعريف مثالً، في جملة تعني األزرق، لكنَّ  الفرنسية

ل االسم إلى صفة أو ظرف أو فعل. باإلضافة إلى ذلك أّكد تنبير على أي زرقة السماء. وهكذا يتحوَّ 

أهمية مفهوم الوظيفة في النحو فهو يفّرق، انطالقاً من ذلك، بين النحو السكوني )أي الفئات التقليدية( 

ة التي تشمل ي األبواب الرئيسيّ وه ،ل(واآلخر ديناميكي )أي الوظائف بما فيها الربط والوصل والتحوّ 

 وقائع النحو البنيوي.

tessitura: tessitura . 

وت هذا ال ُعلماءأخذ بَْعُض  إلى البوصلة  حات الموسيقيَّة، تُْستَْخدم لإلشارةِ ُمْصطَلَ ح من الُمْصطَلَ الصَّ

ف الناس بهذه يُصنَّ ما  اً طبيعي. غالب ث بَشكل  الَشْخص، عند التحد   زة، أو مدى التَْنغيم، لَصوتِ الُمِميّ 

 حال اللُغات.ذلك َصوت "عالي النبرة"(، ك الطَريقة االنطباعيَّة )على َسبيِل الِمثالِ 

text: nivîstok . têkist . النَّّص 

 ص. هو َشكلٌ من اللَغِويَّات النَّصيَّة ونَظريَّة النَّ  حٌ ُمْصطَلَ ُمَخطَّط(.  من عمل   ُجْزءٌ  textus)التينية  

بنية  فقاً لمعايير براغماتيَّة، نص  فردي )أ( وَ  بَشكل   صالي الذي يُحدَّدُ لَغِوّي للتَْعبير عن الفِْعل االتّ 

(. )ب( وفقاً للَخصائِص صّ عات الُمْستَِمع الُمقابِل )َوظيفة النَّ بالوضع، وتفي بتوقّ  ل تكون خاّصةً التواصُ 

ك ص  السائد، وتماسُ النَّ  ك النَْحِوّي، وَموضوعِ د، والتماسُ الُحدو النَّصيَّة الداِخليَّة، من مثل إشاراتِ 

الُمْحتَوى )البنية الكليَّة، التنميَّة المواضيعيَّة(. باإلضافة إلى ذلك، هناك َخصائِص لإلشارات غير 

 "نّصاً". لُ اللَْفظيَّة، مثل اإليماء، التي تَشك  

وتيَّات لإلشارة إلى امتداد   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ل لغرضِ  في اللَغِويَّات والصَّ ْحليل التَّ  لَغِوّي ُمَسجَّ

من المواد الَمْكتوبة أو الَمْنطُوقة، على َسبيِل الِمثاِل.  ات  َمْجموعالنُصوص إلى  تُشيرُ والوصف. قد 

ِعْلم ي في ُح الَمْعنى النصّ لَ ُمْصطَ ال يُْستَْخدمُ الُمحاَدثة، والمونولوجات، والطقوس، وهلم جرا. أحياناً 

في تَْفسير الُجْملَة التي تنبع من  رُ ل التي تؤث  إلى العوامِ  يُشيرُ أَْنواع الَمْعنى،  من تَْصنيفِ  دَّاللة كُجْزء  ال

ُجْملَة أو َكلِمة ال يُْمِكن تقدير يّنة في مسرحيَّة أو رواية، تظهر الحال عند نقطة ُمعَ  ي، كما هص  النَّ 

 إال في ضوء ما حدث ُمسبَقاً. أهميتها
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ط ك والترابُ بَمباِدئ مثل التماسُ  زُ صال ُمَحّددة، تتميّ لها َوظيفة ات   لَغِويّةٌ  داتٌ حْ النُصوص هي وَ 

 ها. على أساس هذه الَمباِدئ، يتم  تَْحديدرسمي لما يَُشك ل  واإلعالم، التي يُْمِكن اِْستِخدامها لتقديم تَْعريف  

حادثات، ريق، والتقارير اإلخباريَّة، والقصائد، والمُ إلى أَْنواع، مثل عالمات الطَّ  النُصوصِ  تَْصنيفُ 

مع تلك التي تُمارس تحت اِْسم تَْحليل الِخطاب، ويرى  كبير   بَشكل   هذا النهجُ  لُ وما إلى ذلك. يتداخَ 

كبيراً. يميّز بَْعُض اللَغِويّين بين  اِْختاِلفاً  يختلفُ  ااِلْستِخدامَ  بينهما. لكنَّ  صغيرٌ  الفرقَ  اللَغِويّين أنَّ  بَْعضُ 

ه " مادي، و بين "الِخطاب"، الذي يُنظر إليه على أنَّ ها "ُمْنتِجٌ "، التي ينظر إليها على أنَّ صّ َمفاهيم "النَّ 

 النَّْفسيَّةِ  اللسانيَّاتِ ق من َوظيفتها وطَريقة عملها باِْستِخدام التحقَّ  للتَْعبير والتَْفسير، يُْمِكنُ  ديناميكيَّةٌ  َعمليَّة

على  قُ طبَّ " كَمْفهوم يُ ماثل يرى "النَّصَّ االجتماعيَّة، وكذلك التقنيَّات اللَغِويَّة. وهناك تَْمييز مُ  واللسانياتِ 

 بَْعضُ  دَ سة، حدَّ عاكِ الَعميقة. من وِجهَة نظر مُ  طحيَّة، بينما يُطبَّق "الِخطاب" على البنيةِ السَّ  البنيةِ 

د، و "الِخطاب" ما يمكن تَْحقيقه. " كَمْفهوم  ن "النصَّ اللَغِويّي  ُمَجرَّ

text analysis: şîkirdenewe nivîstokê .  ّتَْحليُل النَّص 

 النُصوص. النَْحِويّة أو األُْسلوبيَّة أو الِخطابيَّة أو األدبيَّة، لتَْفسيرِ  القَواِعدِ  من أَْشكالِ  َشكلٌ (  2

النُصوص باِْستِخدام  بنيةِ  لوصفِ  النَّصيَّةِ  للَغِويَّاتِ  محاولة   أولُ  الِخطاب" لة هاريس "تَْحليلمقا ُعدَّ ( 0

بدون  البيئة إلى فِئات   في نفسِ  ص  الذي يظهر في النَّ  للكلمات عتنوّ المُ  تَْرتيبالبين الجمع  التَّْوزيع، يتم  

 .النَّصّ  بنيةَ  فِئات التكافؤ في النَّصِ  ْوزيعُ تَ  لُ النَّظَر إلى الَمْعنى. يمث  

text basis: bingehîna nivîstokê .  ّأساُس النَّص 

 نُ ن من الَمفاهيم. ال يتضمَّ الليَّة تتكوَّ حات أو َشبَكة دَ من الُمقترَ ي تََسْلُسل الدَّاللي للنَّص في َشكل   تَْمثيلال

 ااِلْفتِراضات الُمسبقة اً أيض نُ فحسب، بل يتضمَّ  عبَّر عنها في النَّص  حات المُ الواضح الُمقترَ  أساُس النَّص  

 .ص  ياَغة النَّ والُمْحتَوى الُمْشتَق باالستدالل من خالل إعادة ص

text constituents: krok (ptewî) (pêkhateyên) nivîstokê .  ّناُت النَّص  ُمَكو 

وفي تكوينه، على َسبيِل الِمثاِل، النَماِذج  النَّصّ  نِشئت َوظيفتها في تنسيقِ من النُصوص التي أُ  أَْجزاءٌ 

ياق. ضة التي ال لبسَ الداعمة، والمواد، وتِْكرار الَكلِمات، والَكلِمات الغامِ   فيها من خالل الس 

text criticism: rexneyên nivîstokê .  ّنَْقُد النَّص 

سيما األشعار الشعريَّة، بغرض إعادة  التَْحقيق في األعمال القديمة الَمْكتوبة أو الَمطبوعة، وال َعمليَّة

من المخطوطات األصليَّة، كما هي الحال في نُصوص من  بِناء النسخة األصليَّة. عندما يضيع كثيرٌ 

العصور القديمة أو العصور الوسطى، أو عندما تكون هناك فجوة َزَمنيَّة كبيرة بين أول نسخة َمحفوظة 

 األصلي في المقام األول على فهم   بِناء النَّص   إعادةُ  عتمدَ تتَاِريخ تكوينها األصلي. يجب أن و ص  من النَّ 

ِعْلم ة للتَْحليل اللَغِوّي: همَّ ونقله. ومن األََدوات المُ  كتابتهللمالمح اللَغِويَّة للعمل باإلضافة إلى وقت  دقيق  
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وتيَّات، وِعْلم الحروف، وِعْلم اللهجات، وال تَْحقيقات وأوصاف  ْصوات، باإلضافة إلى أيّ م األَ ِعلْ صَّ

 لَغِويّة في المراحل السابِقة من اللَُغة، والسيما القَواِعد والَمعاِجم التَاِريخيَّة، وغيرها.

text function: peywerê nivîstokê .  َّوظيفةُ النَّص 

 بَشكل   النَّص   ل، تُحدَُّد َوظيفةُ النَّص الُمحتمَ  تَأثيرمن  . على النقيضِ ليَّة السائدة للنَّص  الَوظيفةُ التواصُ 

، مثل األفعال التَْطبيقيَّة والعناوين النَّص   تَقليدي، باإلشارة إليها بالس مات اللَغِويَّة أو الظَْرفيَّة لنَْوعِ 

أساسيَّة  مهام   برينكر خمسةَ  زُ الَكالم، يميَّ  أعمالِ  ووسائط االتصال، وغيرها. باإلضافة إلى تَْصنيفِ 

 ات، والنداء، وااللتزام، واالتصال، واإلعالن.َمْعلُومنُصوص ااِلْستِخدام: ال لنََمطِ  كأساس  لاِلتصال 

text generation: hilberîna nivîstokê .  َْوليُد النَّصّ ت  

ت تَْمثيالالداِخليَّة )الت تَْمثياليشمُل التَّْوليُد الميكانيكي للُجَمل أو النُصوص ذات اللَُغة الطبيعيَّة من ال

 الدَّالليَّة(، مرحلةُ تخطيط الُمْحتَوى )ما يجب قوله(، باإلضافة إلى الَشكل )كيف يُْمِكن قوله(. وينَعْكسُ 

نات االستراتيجيَّة والتكتيكيَّة. تَْقسيمُ   العمل هذا في بنية الن ظام في الُمَكو 

text linguistics: zimannasiya nivîstokê . لِسانيَّاُت النَّص 

 النَّص   رت لَغِويَّاتُ طَوَّ لس مات التأسيسيَّة للنُصوص. تَ اللَغِوّي وا ُل االنتظامَ اللَغِوّي الذي يحل   االنضباطُ 

، َمْدَرَسة براغ( وأُدِمجت في ص  ، تَْحليل النَّ tagmemicsمنذ الستينيَّات من خالل األساس البِْنيَِوّي )

ت على ها تغلبَّ النَّصَّ في أنَّ  للَغِويَّاتِ  التَاِريخيَّةُ  األهميَّةُ  والبالغة. تكمنُ  البَْحث في األساليبِ  أسسِ 

ي ق الخاّص بالُجْملَة ا دة َعد  النُصوص الُمتَ  ِدراسةل اً للَغِويَّة، وبالتالي خلقت أساسالمنظور الضَّ

 صات. خص  التَّ 

ه ِسْلِسلَة من " على أنَّ صَّ . فإذا عّرفنا "النَّ ة للنص  ُمْختَلَفال ريفاتِ االنضباط في التَعْ  تطويرُ  ينَعْكسُ 

وسَّعة، وبالتالي مُ  جماعيَّةٌ  اللَغِويَّات النّصيَّة هي قاِعدةٌ  الُجَمل، وبالتالي َوْحَدة من الن ظام اللَغِوّي، فإنَّ 

ي وتؤدّ  transphrastic تحويل العبارة الُجْملَة إلى تَْحليل تَْحليلِ  أساليبَ  الِخطاب، تنقلُ  قَواِعدَ  لُ تَشك  

اتصال، فستكون هناك  " كَوْحَدةِ صَّ ُمتماِسك. إذا فهم المرُء "النَّ إلى تكوين القَواِعد النَْحِويّة للنص  ال

هذا اإلطار  قَواِعد نَْحِويّة. في عن انتظاماتِ  صَّ الناتجِ صَّ أو َمظهر النَّ أخرى مثل َوظيفة النَّ  ميزاتٌ 

ة ة: )أ( الجوانب العامَّ ل التاليصَّ المشاكِ النَّ  ُن لَغِويَّاتُ تضمَّ تُن قَواِعد اللَُغة، الواسع، والذي يتضمَّ 

نات النَّ  ؛ )ج( المشاكِ النَّ  ؛ )ب( تَْصنيُف النُصوص في إطار تَْصنيفِ البِْنيَِويَّة والَوظيفيَّة صَّ لُمَكو  ل صَّ

د التَّخصّ  )د( بحثٌ  األساليب والبالغة؛ قة بدمجِ المتعل   ياَغة النُصوص صات في اِت جاه إعادة صُمتََعد 

 وشمولها.

text processing: pêvajoya nivîstokê . ُمعالَجةُ النَّص 
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رها. النُصوص، واالحتفاظ بها وتذكّ  المعرفيَّة التي ينطوي عليها فهمُ  إلى األنشطةِ  يُشيرُ ٌح ُمْصطَلَ 

فّعال، وبِناء  أُحاِديّة الجانب لتسجيل الُمْحتَوى النَّصي، بل هي نشاطٌ  َعمليَّةُمعالَجة النُصوص ليست 

، وبنية القارئ ومصالحه باإلضافة إلى بواسطة َمْعِرفة خلفيَّة القارئ ،، يقوم على توجيه النَّص  هموجَّ 

، Van Dijk (1978)و Kintschَن في الُمَخطَّط. في أُنموَذج اضاته حول الكاتب والوضع، لتُخزَّ اِْفتِر

حات ات، بدءاً ببِناء الُمقترَ جة الدوريَّة على ِعدَّة مستوياإلدراكي للنص  في مراحل الُمعالَ  يَْحُدث البِناءُ 

ة ْختَلَفمُ على أساس الُجَمل، إلى ما وراء التََسْلُسل الَمنُْطقي الُمتماسك الَمنُْطقي. خطوات تراتبيَّة 

 صيَّة، من ِجهَة، ُمْختََزلة وُمختصرة على كل  النَّ  تكون المادةُ  َحيثُ )التماسك(، إلى البنية الكليَّة الدَّالليَّة، 

 الالت.تَْوسيعها بواسطة االستد ُمْستوى )مثالً من خالل التَْعميم(، ومن ِجهَة أخرى، يتم  

text theme: mijara (bebeta) nivîstokê .   َموضوُع النَّص 

فقاً وَ  رُ طَوَّ يتَ  النَّص   ليَّة )َوظيفة النَّص(. َموضوعُ الذي يحمل َوظيفته التَّواصُ  جوهُر الُمْحتَوى في النصَّ 

 نية التَّحتيَّة(. ة المواضيعيَّة، والبِ )التنمي الخاص   ص  النَّ  هَْيَكلل

. الناس عن أو الحياة عن فكرة الموضوع يكون ما عادة. المركزية األدبي الفكرة العمل في

 ببساطة القصة تُسرد األحيان من كثير في ولكن مباشر، بشكل القصة موضوع أحياناً  الكتاب يذكر

 سبيل القصة؛ على أحداث عنها كشفت فكرة هو فالموضوع لذلك،. الموضوع باكتشاف للقارئ ويُسَمح

 .الموضوع القصة، وليس في يحدث ما فهي أما الحبكة .الغيرة هو عطيل موضوع مسرحية المثال،

 َجديدال الوافد مغامرات" المثال سبيل على) عمله َحيثُ  من ملموس بشكل العمل موضوع يقدَّم

 الحب مثل) تجريديّة أكثر حاتُمْصطَلَ ب مواضيعه أو موضوعه بينما يوَصف ،"( الكبيرة المدينة في

 كثير في ولكن صريح، بشكل العمل موضوع عن اإلعالن يمكن.(. إلخ والخيانة، واالنتقام والحرب

 . التكرار خالل من مباشر غير بشكل يظهر األحيان من

text theory: dîmaneya nivîstokê .   نَظريَّةُ النَّص 

 شرحاً للَخصائِص التأسيسيَّة للنُصوص في اللِسانيَّات النَّصيَّة. من الشائِع أن تكونَ  النَّص   ُر نَظريَّةُ توفّ 

النُصوص إال من خالل  ه ال يُْمِكن تَْفسيرُ للُمَخطَّط قائمة على اِْفتِراض أنَّ  ةِ َجديدحات الالُمقترَ  جميعُ 

 االتصال. َعمليَّةعوامل  نت جميعَ ب إذا تضمَّ ناسِ مُ  وصفها بَشكل  

text types: nimûneyên nivîstokê .  ُالنَّص أَْنماط  

 تَْصنيف  هرمي، تكون أَْنواعُ  من النُصوص. في إطارِ  ة  ُمْختَلَف لفِئات  ٌح من اللَغِويَّات النَّصيَّة ُمْصطَلَ 

 زُ اً من النُصوص )مثل الوصفات، الخطب، الُمقاباِلت(، التي تتميَّ تَْحديداألكثر  فِئةالنُصوص عادةً ال

من الَكلِمات  ُمَعيّنة   فِئات   ة. الس مات البارزة للنص  الداِخلي هي اِْستِخدامُ ُمْختَلَفبميزات داِخليَّة وخاِرجيَّة 

ة(، ونََمط األُْسلوب، فضالً عن الُمْحتَوى َصحيحالْسماء األَ ديكتاتوريَّة، التَْعبيرات ال)على َسبيِل الِمثاِل، 
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الَعناِصر  طوير الَمواضيعي(. يُْمِكن تَْفسيرُ نية الفوقيَّة، والتَّ نية الكليَّة، والبِ نية المواضيعيَّة )البِ والبِ 

ع ، وتوقّ ُمتََكل مدها عوامل الحالَة االتصاليَّة مثل نيَّة الالَكالم الُمَعقَّدة التي تحدَّ  كأفعالِ  ص  ِرجيَّة للنَ الخا

 اً (. نظرصّ ليَّة، َوظيفةُ النَّ الُمْستَِمع، وكذلك الظروف الَمْوِضعيَّة والَزَمنيَّة والمؤسساتيَّة )المسافة التواصُ 

 المواقِف، على َسبيِل الِمثاِل، نكتة، ُمحاَدثة. دُ ها تحد  النُصوص، فإنَّ  للميزات الواقِعيَّة الخاّصة في أَْنواعِ 

text typology: debaşkirina nivîstokê . تَْصنيُف النَّص 

 اً فقمن النُصوص وَ  تَْصنيُف النُصوص في اللَغِويَّات النَّصيَّة. ضمن تَْصنيف  هرمي، يُْمِكن تكوين فِئات  

، ص  فقاً للمعايير البراغماتيَّة لَوظيفة النَّ نصيَّة خاِرجيَّة وداِخليَّة. يُْمِكن القيام بذلك )أ( وَ  لمعاييرَ 

فقاً للمعايير البراغماتيَّة اتي؛ )ب( وَ َمْعلُومال البالغي، والنص   ص  األدبي، والنَّ  ص  وااِلت جاهات، والنَّ 

حادثات؛ )ج( اإلذاعي، والِخطابات، والمُ  ة: النُصوص الَمْكتوبة والَمْنطُوقة، والبثّ ليَّ للمسافة التواصُ 

 ة المواضيعيَّة: نصٌّ وصفي، نصٌّ جدلي، أُطروحات، روايات، وصف. وفقاً للتنمي

textphoric: hilgirtina nivîstokê . َحْمُل النَّص 

 . للنَْحِويّة الدَّالليَّة في النَّص   َمْرِجعيٌ  ظامٌ بمعنى يحمل(. نِ   phórasإغريقية ) 

text-to-speech: axaftina nivîstokê . لنَّص  كالُم ا  

وتيَّات واللَغِويَّات الحاسوبيَّة لإلشارةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  الَكالم الذي يُْمِكن أن  ظام خلقِ إلى نِ  صَّ

ل ال مورفولوجي  تَْحليل   اإلمالئي التَقليدي للَُغة إلى ما يقابله من الَكالم. يبدأ هذا الن ظام بإِْجراءِ  تَْمثيليحو 

 قَواِعدُ  وفونولوجي لنص  اإلدخال، مع األخذ باالعتبار مسائل مثل األَْشكال العاديَّة غير الُمْنتَظمة. تعملُ 

وت والميزات األخرى على تَ  تَْحويل الحرف إلى َصوتيَّة على ُمْستوى الَكلِمات،  ت  تَْمثيالليد وْ الصَّ

على ميزات الَكالم الُمتَِّصل، بما في ذلك الُجْملَة  َصوتّي )يشتملُ  تَْمثيلتَْحويلها بعد ذلك إلى  والتي يتم  

prosody ُِجهاز من خالل  اإلخراجِ  توفيرُ  على القَواِعد، ويتم   قائم   ظام  باِْستِخدام نِ  التَْجميعُ  (. يَْحُدث

 تناظري نهائي. إرسال  

textual reference: jêderê nivîstokê . َمْرِجٌع نَّصي 

ل تماثِ مُ  " )على َسبيِل الِمثاِل الضمائر( إلى تَْعبير  phoricَمْرِجعي " َمْرِجٌع داِخلي للنص  لُعْنُصر  

 cataphoraف( أو يتبعه )= َمْرِجع َمجازي، جوَّ َمْرِجع َمجازي، مُ  ص )=يسبقه إما في النَّ  اً َمْرِجعيَّ 

رئيسي  ك، وبالتالي فهو َموضوعٌ التماسُ  لتكوين النُصوص لخلقِ  ةٌ هامّ  ى وسيلةٌ صّ النَّ  (. الَمْرِجعُ رجعي

 في قَواِعد الِخطاب.

T forms: T – şêwe . أَْشكال 
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 اً ة. اِْستِْنادُمْختَلَف العنوان بلُغات   حاتِ ُمْصطَلَ  ِدراسةمن  لَُغة ااِلْجتِماعي كُجْزء  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ  اِْختِصارٌ 

ل في ( أي األَْشكال البَديلة من "أنت" بالفرنسيَّة، وعلى تباين ُمماثِ vousو أنتم  tuإلى التَْمييز بين )أنت 

ة(، ty / vyباأللمانيَّة،  du / sieالعديد من اللُغات األخرى )مثل  الُمعتادة ( Tمعارضة بين ) ثَمَّ

 . َضميرالَشْخص الثاني وال فِئة( لVواألَْشكال الَرسميَّة )

thematic development: pêşveçûna mijareyî . ةُ الَموضوعيَّة)الَمجاليَّة(التَنمي  

. صّ في ُمْحتَوى النَّ  َموضوع النَّصّ  فيها تَْرتيبُ  دة التي يتم  الُمَحدَّ  النَّصيَّة: البنيةُ  من اللَغِويَّاتِ  حٌ ُمْصطَلَ 

ل للَعالقَات الدَّالليَّة مث اً فقربط ُجْزء من الُمْحتَوى وَ  التطوير المواضيعي عن طَريقِ  تنفيذُ  يتم  

ة المواضيعيَّة، هي الوصُف، والسَّْرُد، األَْشكاُل األساسيَّةُ للتنمي الل.المواصفات أو الطلب أو االستد

 ص.النَّ  لنَْوعِ  ي ُمهمٌ هَْيَكل من التطوير الَموضوعي هو ِمْعيارٌ  والتَْعبير والجدلي. هذا النَْوعُ 

thematic relation: girêdana mijareyî .  َيجالمَ ال ْبطٌ الر  

(، والتي اْستَْخدمها سي جيه. 2698ضة التي وضعها غروبر )بالعالمة الُمفترَ  شبيهةٌ  الليَّةٌ دَ  َعالقَاتٌ 

 . Jackendoff (1972) جاكندوف ت الحقاً من قِبَلعدّ القَواِعد، ثمَّ أُ لَعميقة" في فيلمور للـ "الحاالت ا

هرمي للَعالقَات الَموضوعيَّة في تَْرتيب )أ( عامل، )ب( الموقع /  تََسْلُسل   من خالل تَْشكيلِ 

بيِل الِمثاِل، في العمليَّات النَْحِويّة، على سَ  ااِلْستِثناءاتِ  تبَسيطُ  الَمْصَدر / الهََدف، )ج( الَموضوع، يُْمِكنُ 

ل السلبي. ْوزيع الضمائر االنعكاسيَّة، والسلوك من بَْعض األفعال عنتَ   جاكندوف حاولدما تمر  بالتََّحو 

Jackendoff (1983)  َّلة في الَعالقَاتِ  الَموضوعيَّةَ  نيةَ البِ  إظهاَر أن  الُمْعَجميَّة. يُعطى الَحقلُ  ُمتأص 

 رات الحسيَّة.ُمباِشر أكثر من خالل التَّصوّ  ه يُْمِكن الوصول إليه بَشكل  الَمكاني َمْوقِفاً سائداً، ألنَّ 

thematic role: rola mijarî . الدَّوُر الَموضوعي  

ل(، ُمَحّددٌ يه كل  ُحجّ الذي تؤدّ  ورِ للدَّ  حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ  ة َمْجموعبالرجوع إلى  ة )أي َموضوع أو ُمكم 

قيّدة من الوظائف الموضوعيَّة )أو الَعالقَات الموضوعيَّة(؛ المعروف أيضاً باِْسم دور ثيتا. عالميَّة مُ 

الدَّالليَّة في حالَة القَواِعد، مثل  الطَريقة التي تُفَسَّر بها الحاالتُ  الموضوعيَّة بنفسِ  عادة تُفَسَّر األدوارُ 

 والَمْصَدر والهََدف.ل والمريض والَموقِع العامِ 

theme: mijare (tewra). bebat . nawkîpeyam . )الَمْوضوع)الُمْحَور 

إلى  يُشيرُ ها الَموضوعي(: فال هَْيَكلنية الُجَمل )بِ  لَُغة كُجْزء  من تَْحليلِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ثين لألهميَّة الن ْسبِيَّة للَموضوع، ويُعرَّ  تَْحديدَموضوع الُجْملَة )معناها(، بل إلى طَريقة  ه ف بأنَّ الُمتََحد 

ن رئيسي للُجْملَة )يُ   نات(. إليه هنا كِسْلِسلَة من الُمَكوّ ر نظَ أول  ُمَكو 
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ُف الَموضوع   َعمليَّةى  إلقَليالً يضيف قد من الُجْملَة الذي  ه ُجْزءٌ أنَّ بفي هذه النَظريَّة، يُعرَّ

من  قَليليعب ُر عن ال هوصال(؛ وبِعباَرة أخرى، َدَرَجة من ديناميكيَّة االتّ  ، )لديها أقلّ االتصال الُمتَّقدَّمة

أعلى  توصيله بالفِْعل. على النقيض من ذلك، يحمل هذا الن ظامُ  المعاني اإلضافيَّة، باإلضافة إلى ما تمَّ 

ة، ال "َموضوعيَّة" وال "ُمعنّونة"، ُمْختَلَفك تَْعبيرات اِْنتِقاليَّة ليَّة. وهناَدَرَجة من الديناميكيَّة التَواصُ 

 ُمعتَرف بها أيضاً.

theme vs rheme: mijar ber rheme .  ُْسنَدْسنَد إليه والمُ الم  

ة من األسئل ل التي يُْمِكن اِْختبارها من خالل ُمقاَرنة أزواج  من األلفاظ وفقاً لمعايير التواصُ  هَْيَكل

ؤال )كتب ات التَمْعلُومة(. الوايواألجوبة: من الذي كتب الرواية؟ ُعمر )كتب الرُ  ي وضعت في الس 

ؤال هي طَريقةُ  المطلوبةُ  اتُ َمْعلُومفي اإلجابة. ال تُحُذفُ ة( هي َموضوع اإلجابة وعادة ما الرواي  في الس 

لمواد اللَغِويَّة. لتخصيص ا من ِعدَّة طُُرق   واحدة اإلجابة )ُعمر(. اإلشارة السابِقة ليست سوى طريقة

ياق بدونِ  اً يُْمِكن أيض ُمسبَق. هناك بَْعض الَكالم، والسيما في الِخطاب الذي  ذكر   فهم الَموضوع من الس 

ال ينتهك قيم  ة هو أمرٌ بدون خطّ  الَكالمَ  ال يحتوي إال على مادة تخطيطيَّة. على النقيض من ذلك، فإنَّ 

 الُمحاَدثة.

ف َموضوعُ  ه على أنَّ  الَموضوعُ  مُ ما يُفهَ  اً عة: غالبتنوّ لمعايير مُ  اً فقوالُمَخطَّط وَ  حِ ُمْصطَلَ ال يُعرَّ

ياق، بينما ات "ُمفترَ َمْعلُومعطى" أو "سبق ذكره" أو "معروف" أو "مُ   يُعرَّفُ ضة" َمْوجودة في الس 

العالئقيَّة )والسيما األفعال(  التي طرحتها التَْعبيراتُ  ت المَشكلةُ ه نفي هذه الَخصائِص. أدَّ أنَّ بالُمَخطَّط 

ولكن يمكن  ها ث نائيَّة،على أنَّ  هَْيَكلَموضوع ال نيةِ ه ال ينبغي النَّظَر إلى بِ إلى ااِلْفتِراض الخالفي بأنّ 

 قياسي مع درجات ديناميكيَّة مألوفة. اعتماد حجم

theolinguistics: zimannasiya olî(ayîn) . ينيَّة  الل سانيَّاُت الد 

في الطقوس  حٌ ممارسة الدينيَّة، كما هو ُمَوضَّ الَعالقَة بين اللَُغة والفكر وال ِدراسةفي  ستخِدمَ اُ  حُ ُمْصطَلَ 

اللَُغة  أخذُ والنُصوص الُمقدَّسة والوعظ والبيانات العقائديَّة والتأكيدات الخاّصة باالعتقاد. عادةً ما ت

 العثور على نُصوص خاّصة. اً اِخل لَُغة ما، لكن يُْمِكن أيضمن األصناف د خاّصة   ة  موعَمجْ  الدينيَّة َشكلَ 

thesaurus: xezîne . ferhenga mazin  ة .. َموسوعَمْكنَز  

ن الموسوعة. فهو  أو القاموس مثل ات،َمْعلُوملل . مستودع( )إغريقية بمعنى "كنز" القاموس الذي يدو 

نَْوٌع خاصٌّ من القاموس الذي يوف ُر قوائم هو الُمراِدفات، من أمثلته المعروفة قاموس  ُمْفَردات اللَُغة.

التَْعبيرات الُمتراِدفة لُمْعظَم الَكلِمات في لَُغة ُمَعيّنة. يحتوي هذا الَمكنُز على الُمتراِدفات وأحياناً على 

 الُمتضادات أيضاً.

theta criterion: nirxandina theta . ُر ثيتاِمْعيا  
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ْبط،  حٌ ُمْصطَلَ  بين  طُ ة التي تتوسَّ نات القَواِعد العامَّ إلى ُمَكوّ  تُشيرُ ورد عند تشومسكي وفي نَظريَّة الرَّ

ة حجّ  ه يجب أن تتوافقَ للُمْسنَد. يقول ِمْعيار ثيتا إنَّ  ُمَحّددة   الدَّور الَموضوعي وإدراكها النَْحِوّي كحجج  

ة ُمَعيّنة. َمْرِجعيَّ  NPsعن  ِعباَرةً  الحججُ  ، وأن تكونَ َصحيحَموضوعي والَعْكس  دور   واحدة مع كل  

 الثالثة ُجْزءاً  اللصوصُ  ، مثل: اللصوص الثالثة في الغابة، يجب أن يكونَ ُجْملَة لمعايير ثيتا، في فقاً وَ 

ة. وبالمثل، هناك ثالثة لصوص ه ال يحتوي على حجج كافيألنَّ  اً واقِعيَّ  ن الُجْملَة: في الغابة يكون غيرَ م

 في الغابة. 

theta theory: dîmaneya theta . نَظريَّةُ ثيتا 

 أن يتمَّ  بُ َمْبدأها الرئيسي هو ِمْعيار ثيتا، الذي يتطلَّ م. إحدى النَّظَريَّات )الفَْرعيَّة( للنَظريَّة الُملزمة للتحك  

ُل دورها الرئيسي فحسب. يتمثَّ  ثيتا يُعيَُّن بَوسيط واحد   دورِ  كلَّ  فحسب، وأنَّ  واحد   حجة لدور   تعيين كل  

 ممكنة. NPَحركة  المواقِف التي يُْمِكن أن تكونَ  تَْحديدفي 

tier: rêziker . صَّف 

وتّي. على َسبيِل الِمثاِل، في  تَْمثيلْصوات لُمْستوى الِعْلم األَ في نَماِذج هَرميَّة من  حٌ ُمْصطَلَ  ِعْلم الصَّ

وتيَّة، كل   ةٌ متوازي طبقاتٌ  اُقتِرَحتْصوات، األَ  ن من ِسْلِسلَة   من الَمقاِطع الصَّ من الَمقاِطع،  طَبَقَة تتكوَّ

وتيَّة. في لَُغة وتمث ُل ِسْلِسلَة من اإليماءات الَمنُْطقيَّة أو التَّحَ  الت الصَّ نَْغميَّة، على َسبيِل الِمثاِل، تَُمثَُّل و 

الِميزات األخرى )غير  تَْمثيل شيء آخر؛ يتم   مات النَْغمة وأيّ سِ  دُ ة واحدة، والتي تحد  النَْغمات على طَبَقَ 

 النََّغِميَّة( على ُمْستوى ُمنفَِصل.

tilde: tilde .  ّزة(َعالَمةٌ ُمِمي  تيلدا(

يُشبه األفعى فوق الحرف الالتيني أو  صغير   خط   على َشكلِ  بمعنى عنوان(. عالمةٌ  titulus  )التينية 

(؛ nation) São Paolo ،naciõesاألَْنفيَّة:  الصوائتالتيلدة لتعيين  تُستخَدمُ اليوناني. في البرتغاليَّة، 

التيلدة إلى نَْغمة َمْقطَعيَّة ُمِميّزة. في اللَُغة  تُشيرُ في اللَُغة اليونانيَّة القديمة، والقواميس الليتوانيَّة، 

 « .ñ›إلى نَواة َحنَكيَّة  تُشيرُ سبانيَّة اإل

timbre: zengil . الَجْرس 

لة على ِمطياف الُممثَّ  بمعنى طبل(. الَخصائِص الفيزيائيَّة السَّمعيَّة لألَْصواتِ  týmpanon)إغريقية  

وت عند ترّددات  الف األَْشكال والتَّْوزيعات لشِ باِْختِ   من ِعدَّة  أَْجزاء   َصوت   كل   نُ ُمَعيّنة. يتكوَّ  دَّة الصَّ

على  معي، إذ يُْمِكن للُمْستَِمع أن يحكمَ اإلحساس السَّ  يُحد د عددها وتََسْلُسلها وكثافة جرسها. فهي خاّصيَّةُ 

وت من خالل ااِلْرتِفاع والطول المُ  الجرس  إحساسُ  طابقين؛ يستمد  ااِلْختاِلف بين أَْصوات طَبَقَة الصَّ

 قات التي ينطوي عليها إنتاج النَْغمة.ة التوافُ َمْجموعمن 

timing: dem . تَْوقيت 
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وتيَّات وِعْلم الفي  العام   حُ ُمْصطَلَ هذا ال يُطَبَّقُ  لَُغة النَّْفسي للقيود الَزَمنيَّة على التَْعبير والتََسْلُسل ِعْلم الصَّ

ْصوات ِعْلم األَ ظواِهر التَّوقيت لها ِصلة بفهم َصوتيَّات  لألَْصوات في إنتاج الَكالم. وبالتالي، فإنَّ 

َصوت  فردي، وفي  العضالت الالزمة إلنتاجِ  في تنسيقِ  يشارك التَّوقيتُ  َحيثُ الفصحى واللَْفظي: 

وتّي، وفي َمفاهيم مثل اإليقاع والتَْنغيم .  برمجة التََسْلُسل الصَّ

tip: serî .  َْرَوةذ  

ة؛ تُْستَْخدم في التَْعبير عن بَْعض أَْصواتِ نِهايَة اللِسان نقطةُ   الَكالم . ، تُعَرف أيضاً باِْسم القِمَّ

tip-of-the-tongue phenomenon: diyardeya serê zimên .  ُْرَوة اللِسانظاِهرةُ ذ  

 من نَظريَّة إنتاج الَكالم. يبيّن أنَّ  لَُغة النَّْفسي، تخضع هذه الظاِهرة للتَْحقيق التجريبي كُجْزء  ِعْلم الفي 

ة ُمَعيّنة للَكلِمة، على َسبيِل عون بطالقة لسانيّة قادرين على تذك ر َخصائِص عامَّ الذين يتمتّ  األشخاصَ 

وتيَّة بسهولة  ؛ كما يتم  دد الَمقاِطع، أو نََمط النبرالِمثاِل. ع أكثر من غيرها. هذه تذك ر بَْعض األَْجزاء الصَّ

وتّي في الدماغ، ويتم   تَْمثيلالَكلِمات تختلف في إَمكانيَّة الوصول إلى ال إلى أنَّ  تُشيرُ النتائج  تخزين  الصَّ

 عن اآلخرين.  ُمْستَقِلٍّ  نية الَكلِمة بَشكل  ميزات ُمَعيّنة من بِ 

tmesis: qutkirin . قَْطع  

  . أخرى كلمات أو كلمة إدخال طريق عن الكلمة أجزاء )إغريقيّة بمعنى "قطع"(. فصل

tonal language: zimanê awazî . لَُغةٌ نَْغميَّة 

 لة َصوتيَّة، أي أن تُحِدث فرقاً في الَمْعنى.النَْغمة ذات صِ  التي تكون فيها مالمحُ  اللَُغةُ 

tonal pattern: mînaka awazî . نََمطٌ نَْغمي 

وتّي  على الُمْستوى  العثور على هذا التَْمييزِ  يتم   tonal النََّغِميَّة في التَْنغيم. في اللُغاتِ التغييُر الُمَميّز الصَّ

 ات النَْحِويّة والبراغماتيَّة.على المستويَّ  intonationalالُمْعَجمي، في اللُغات التنَغيِميَّة 

tone: awaz . النَْغمة 

النَْغم،  ِدراسةلَْفظي. في  لإلشارة إلى ُمْستوى التَْنغيم الُمَميّز لَمْقطَع  ْصوات ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ُل ِسْلِسلَةُ   نوويَّة.  النَْغمة بنَْغمة   إلى النَْغمة األبرز في َوْحَدةِ  نَْغمة. قد يشارُ  َوْحَدةَ  النَْغماتِ  تَشك 

زة الُمِميَّ  للدَّاللة على النَْغماتِ "( phoneme" )بالتناغم مع "tonemeح "ُمْصطَلَ  يَْستَْخدم

 الَوْحَدة النََّغِميَّة، بـ)مورا(. تُسمَّىَصوتيّاً. و
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ِميزة أساسيَّة لَمْعنى هذه الَكلِمة )لَهجة بفيها النَْغمة التي تحملها َكلِمة ما  تميّزلُغات نَْغميَّة ت ثَمَّة

لَُغة الماندرين الصينيَّة تعني َكلِمة "ما" عند نُْطقها بنَْغمة  ُمْعَجميَّة(، على َسبيِل الِمثاِل. في اللَُغة الصينيَّة

مكنة في ة تعني "الحصان"، وهذان يشكالن اثنين من أربعة تباينات مُ توى "أم"، وفي نَْغمة ُمتَساويُمسْ 

  باِْسم اللُغات النََّغِميَّة. هذه اللُغات فُ هذه اللَُغة. تُعرَ 

ةَ  حُ نبريَّة، توض   لُغات   تعد  يا إفريقآسيا وعديد من لُغات جنوب شرق هناك ال  من تنظيم   أَْنواع   ِعدَّ

تربيعي  ظامٌ يُستخَدُم نِ النَْغمة، من العلو واالنخفاض،  ز الَكلِمات بحسب َدَرَجةِ نَْغمي. مثل هذه اللُغات تميّ 

على َشكل  تُكتبُ ألعلى النَْغمات.  1و  نغمة، ألدنى 2إلى النَغمات، مع  ات لإلشارةمن خمسة مستوي

 فيه. رُ الذي تؤث   الَمْقطَعَ  َمقاِطع َصوتيَّة تتبعُ 

tone unit: yekêtiya awazê . َوْحَدةُ النَْغمة 

لي التَْنغيم، وال سيما الذين يعملون ضمن التقاليد البريطانيَّة، لإلشارة إلى يَْستَْخدمه بَْعُض ُمحل   حٌ ُمْصطَلَ 

مةُ  ة  َمْجموع، في الَكالم؛ كما دعا بتََسْلُسل  ُمَميّز من النَْغمات  األساسيَّة للون النَْغمة هي النَْغمةُ  نَْغميَّة. الس 

نات أخرى، مثل الرأس  نَ يُْمِكن أن يُقترَ  -بحسب طول الَكالم  -نَْغمة في التََسْلُسل  النوويَّة، أبرزُ  بُمَكو 

)أي تََسْلُسل الَمقاِطع بين الَمْقطَع الَمْنبور األول والنَْغمة النوويَّة(، والرأس الُمسبق )أي الَمقاِطع غير 

 ة للَهجة النوويَّة(.ة( والذيل )أي الَمقاِطع التالية في بِدايَِة َوْحَدة النَْغمنبورالم

tonem : tonem . ةنَْغميَّ   . تونيم  َوْحَدةٌ  

قاً بين َمْعنى وآخر من معاني الَكلِمة، وهو ما يدعى بالتونيم فونيماً ُمفر   النَْغمةَ  النََّغِميَّةُ  تعتمُد اللُغاتُ 

(toneme مثال ذلك: اللُغات الصينيَّة الفيتناميَّة واإلسوجيَّة والنرويجيَّة والسويديَّة وبَْعض اللُغات .)

ة قَليلالنَْحِويّة  الَعناِصرَ  اً في لُغات الشرق األقصى، إذ أنَّ فالنَْغمة تلعب دوراً هامّ الهنديَّة األمريكيَّة. 

ْرفيَّة. عها لغاينوّ لها أَْصواتها، واتساعها وتالنَْغمات التي تحتم استغلت مرونةَ  العدد. فهذه اللُغاتُ  ات صَّ

لُغات الفهليَّة يعب ُر التَْنغيم عن النفي: يَّة، ففي الفريقنفسها في بَْعض اللُغات اإل توجد هذه الظاِهرةُ 

قت لحاضر الدال على العادة( إذا نُطِ معناها "سأقتل"  )أو "أقتل" في ا mi warataة مثل: َمْجموع

 النهائيَّة بنَْغمة أعلى. قت الفُْتَحةُ ويصير معناها "لن أقتل" إذا نُطِ  .الُجْملَة الفُْتَحة النهائيَّة بنفس نَْغمةِ 

ة إعطاء الَكالم يشتركان في هما هما بأنّ الفرق بين تَْمييز بين التَْنغيم والنَْغمة، يُْمِكن تلخيص ثَمَّ

وت ) َدَرَجةِ  من اِْختاِلفِ  ( ُمَعيّنة تنتجُ tonesنَْغمات ) وت َوفق عددِ  َدَرَجةُ  دُ (. وتتحدَّ pitchالصَّ  الصَّ

وتيّان. ويفر  الَذْبَذبات التي يولّ  بَْعُض الدارسين بين نَْوعين من اِْختاِلف َدَرَجة  قُ دها الوتران الصَّ

وت هما: النَْغمة ) الَذْبَذبات أو انخفاضها على صعيد  عددِ  ( التي هي األَثَر الناتج من ازديادِ toneالصَّ

ة من الَكلِمات على صعيد َمْجموعضمن  نَْغمات   ( الذي هو اِْجتِماعُ intonationالَكلِمة. و التَْنغيم )

ياق. ُمْعظَمُ الُجْملَ  يبرُز فيها على  التَْنغيمَ  تَْنغيميَّة ألنَّ  المعروفة يُْمِكن أن تدعى بلُغات   اللُغاتِ  ة والس 

 ب وااِلْستِْفهام ونحو ذلك.  ُمْستوى الُجْملَة، والذي يحمُل وظائِف نَْحِويّة كالتوكيد والتعج  
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tongue: ziman . اللِسان 

كة في اللِسان في كونه الُعْضو الَمْفَصلي األكثر ُمشارَ  أهميَّةُ  وتيَّة، تكمنُ ( من وِجهَة النَّظَر الصَّ 2) 

ْوعة بين مثُّل كلَّ حروف العلة وغالبيَّة الحروف الساِكنة )باِْستِثناء المصنَ وهو يُ  إنتاج أَْصوات الَكالم، 

ه ُمالَءَمة األَْصوات، وقد ثبت أنَّ ق هذه من اللِسان في نُط ةً ُمْختَلَف شارك  أَْجزاءً يُ الشفتين وفي الحلق(. و

وتيَّة. من األمام إلى الخلف، من المُ  األَْصوات باإلشارةِ  لتَْصنيفِ  عتاد التَْمييز بين إلى هذه الَمخاِرج الصَّ

ة(، أو الشفرة )أو األمام(، أو الوسط )أو "الذَّروة"(، أو الخلف )أو الظهر( والجذر.   الطرف )أو القِمَّ

ُل مالمحُ ِعْلم األَ ل Halle هال ي وفي نَظريَّة( عند تشومسك0) الفِئات  الجسم، كاللِسان أحدَ  ْصوات، تَُشك 

اللِسان باإلشارة  َمْوِضعُ  زُ ق )مالمح التَْجويف(. يتميّ النُط ل مع اِْختاِلفات َمكانِ إعدادها للتعامُ  التي تمَّ 

 وخلفيَّة.ة، ُمْنَخفِضة، معارضة: عالي د  عمات، جميعها تُ إلى ثالث سِ 

tongue-slip: şemitandina ziman . اِْنِحراُف اللِسان 

وتيَّات وِعْلم الَمْعنى هذه الِعباَرة في على  العثورُ  تمَّ  لَُغة النَّْفسي، إذ تُدَرُس هذه الظاِهرة كنَظريَّة ِعْلم الصَّ

الَمقاِطع  الَمقاِطع التي تحدث في بِدايَةِ مثالً ففيها العشوائيَّة،  ظهراللِسان. ت ةِ ي بزلّ مّ الَكالم؛ كما سُ  إلنتاجِ 

وتيَّة قد تتداخَ  عن أخطاء  اللِسان ليست ناتجةً  تِ زاّل  افتراض يرى أنَّ  ثَمَّةل مع َمْقطَعيَّات أخرى. الصَّ

يحف ُز  هذه األخطاءِ  تَْحليلَ  خلل  في الدماغ. إنَّ  باألحرى قد تكون نَتيجةَ  أنّهاق فحسب، بل ي النُطف

م في السيطرة الَعَصبيَّة اللَغِويَّة.  ت ُمماثَلة، من مثل "زاّل  َمفاهيم ثَمَّةفرضيَّات حول َخصائِص التحك 

 ت لوحة المفاتيح".القلم" و "زاّل 

tonic: awazik . نَْغمي . َمْنبور 

يَْستَْخدمه بَْعُض ُمحلّلي التَْنغيم، ال سيما الذين يعملون ضمن التَقليد البريطاني، لإلشارة إلى  حٌ ُمْصطَلَ 

ى أيضإلى الَمْقطَع المُ في هذا التَقليد َمْقطَع في َوْحَدة نَْغمات تحمل أهميَّة قصوى. يُشار  باِْسم اً قوَّ

وتّي، اعتماد مات في َوْحَدة النَْغمة حملَ "الَمْقطَع النووي" أو "النَواة". يُْمِكن لُمْعظَم الَكلِ   اً الَمْقطَع الصَّ

  في نِهايَة التََسْلُسل. يكون قد الُمعتاد له  الَوضعَ  على الَمْعنى الَمقصود، على الرغم من أنَّ 

tonology: awaz zane . تَْنغيمِعْلم ال  

 اللُغات )كاللُغات الفيتناميَّة، والصينيَّة( بأنَّ  في بَْعضِ ز اللَغِويَّة التي تتميّ  اللونيَّة للتَْعبيراتِ  البنيةِ  ِدراسة

 على الَمْعنى كُمَميّزات َصوتيَّة، َمْقطَعيَّة، وُمَحّددة.  تَأثيرلها 

على  قُ ما يُطلَ اً طة". غالبتوس  "ُمْنَخفِضة" و "مُ وة"، "عالي: ميزات النَْغمةهناك عّدة أنواع من 

"نَْغمات" أو "َحركيَّة" أو "ديناميكيَّة"، وعلى تلك التي ال  اسم النَْغمات التي تتفاوت في نِطاق التَْنغيم

 ها نَْغمات "ثابِتة" .تختلف في النِطاق بأنَّ 
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topic: babet . cih . )الَموضوع(الَموِضع 

نائي ثُ  من توصيف   دَّاللة والنحو كُجْزء  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2بمعنى َمكان(. ) tópos)إغريقية 

 الُجْملَة هو الكيانُ  الُجْملَة إلى تلك الَمْوجودة عادة في تَْمييز الَموضوع / الُمْسنَد . َموضوعُ  لبنيةِ  بَديل  

اإلضافي حول هذا الكيان هو  البيانَ  شيء يقال، في حين أنَّ  )الَشْخص، الشيء، وما إلى ذلك( حول أيّ 

ة حول الَعالقَات بين الُجَمل التي يخفيها عامَّ  ه يُْمِكن إِْجراء تصريحات  عليق. الفائدة من التَْمييز هو أنَّ الت

ل   َحيثُ الُجْملَة، ب الُعْنُصر إلى مقدمةِ  نقلُ  الموقع عندما يتم   فيالَموضوع / التَْمييز األصلي. يَْحُدث التََّحو 

 مه لك في دقيقة واحدة.الَجواب سأقدّ  يعمل كَموضوع، على َسبيِل الِمثاِل،

الفقرات، لإلشارة إلى الُجْملَة التي  هَْيَكلالِعباَرة في الِدراسات التَقليديَّة ل َموضوعِ  ( تُْستَْخدم ُجْملَةُ 0)

 تطرح َموضوع الفِْقرة.

topic vs comment: babet ber agahkişîyê . الَموضوع ُمقابِل التَعليق 

ليَّة في الَموضوع )المعروض( والتعليق )ما يقال عن فقاً للمعايير التَواصُ الُجَمل وَ تَْحليُل (  2

للَموضوع والتعليق، فقد وِضع عدٌد من المعايير  مقبول   الَموضوع(. على الرغم من عدم وجود تَْعريف  

هو الَموضوع،  Xا الُعْنُصر َموضوع الَكالم. على َسبيِل الِمثاِل، الُجْملَة التي يكون فيه تَْحديداإلرشاديَّة ل

ؤال ماذا عن   ؟Xيجيب على الس 

الَموضوع  الخاّصيَّة الدَّالليَّة األكثر أهميَّة للَموضوع هي تَْفسيرها الَمْرِجعي )الُمَحّدد(. إنَّ 

فة"، ال حشرة في الغر ثَمَّةع. في تَْعبير "والتعليق يتطابقان مع الدوال الدَّالليَّة األساسيَّة لإلشارة والتوقّ 

" أو theticكَموضوع؛ يُطلق على هذه الُجَمل اِْسم " ن َمْرِجعي ُمَحّدد يُْمِكن أن يعملَ يوجد ُمَكوّ 

"presentational"،  ٌتُسمَّىنية تعليق للَموضوع لها بِ  وهي تَْعبيرات " categorical التصنيفي ." 

ة )الَموضوع َجديد ات  َمْعلُومُمَعيّنة معروفة ُمقابِل  ات  َمْعلُومليَّة لللمعايير التواصُ  اً فقاأللفاظ وَ  تَْحليلُ (  0

كاف   ُمقابِل الن ظام(. وكالهما يَْستَْخدمان تَْعريفات "الَموضوع" و "التعليق" في األدبيَّات بدون تَْمييز  

 قة. حات وعدم الد  ُمْصطَلَ ي في الغالب إلى االرتباك في البينهما، مما يؤدّ 

topicalization: babetkirin . تََموضعال  

يعمل  َحيثُ ن غير الَموضوع في بِدايَة الُجْملَة. عادة ما يُميّز بين التَْمييز "الحقيقي"، وضع الُمَكوّ 

الُعْنُصر الَمْوِضعي كَموضوع )الَموضوع ُمقابِل الن ظام، الَموضوع ُمقابِل التعليق(، والتَْوضيح 

ذلك  كونَ يقاَرنة به. عموماً، يُْمِكن أن "الزائف"، الذي يعمل على التأكيد على الُعْنُصر المعني أو المُ 

 َموضوعيَّة.الناء الَموضوع والفِْعل الَمْحدود نة للُجْملَة الرئيسيَّة باِْستِثالَعناِصر الُمَكوّ  جميع

topology: topology . نيةالبِ  . طوبولوجيا  
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 قُ المساحة )والسيما ما يتعلَّ  الَعالقَات الَمكانيَّة بين األشياء التي تكون مواصفاتها ضروريَّة لوصفِ 

الداِخليَّة )داِخل، ضمن،  بحروف الجر(. مثل هذه الَمفاهيم الطوبوغرافيَّة )التي قد تكون عالميَّة( تشملُ 

في ( ُمقابِل الخاِرجيّة )خاِرج، إلى(، َعمودي )فوق ، على ، أعلى( ُمقابِل أفقي )بجانب، بقرب، يمين / 

 غيرها.يسار(، الُمقاَرنات تترّكُز في المسافات، وااِلت جاهات، و

toponymic: cihî . َمكانيَّة 

فيّة مثل المدن الَمناطق الُجْغرا حُ ُمْصطَلَ  المواقِع الُجْغرافيّة، بمعنى االْسم(. أَْسماءُ  ónyma)إغريقية  

 ت والدول.اوالقرى والوالي

toponymy: navdêrê cihî . اِْسم َمكان 

 ْوزيعها.األَْسماء الُجْغرافيّة، وتَ نشأ م الخاّصة بتطوير أَْسماُء المواقِع الُجْغرافيّة،

topos: topos .  

دال في البالغة الكالسيكيَّة من أجل )أ( َمكان الحجج الُممِكنة لوِجهَة النَّظَر الجِ  ِدراسةٌح ينشأ من ُمْصطَلَ 

لفهم  ُمتباين؛ )ب( الحجج الفرديَّة  ظام  ت فيما بعد إلى نِ عَوسّ ة، مثل الكميَّة أو الوقت، ثم تَ الجدليَّة العامَّ 

 .ُمَعيّن  التي تنشأ من َمكان  

total accountability: hesabê tevahî . الُمَساءلة)الُمحاسبَة( التاّمة 

م في النقاشِ  َمْبدأُ التَْحليلِ  ما هو مذكور  البِْنيَِوّي في األربعينيَّات، إذ يُْمِكن التنبؤ بكل   اللَغِوّي، الذي قُد 

ِعْلم الَمْبدأ مع اإلشارة إلى الَعالقَة بين  تقديمُ  صف في جانب آخر. يتم  في ُمْستوى واحد من الوَ 

من قِبَل  دَ قادراً على أن يتحدَّ  كونَ يلي كل ُصَويّت( يجب أن مورفيم )وبالتا ْصوات والتَْشكيل: كل  األَ 

 . المورفيمات و تاغمامات التي يتكّون منها الَكالم

tough movement: tevgera dijwar. lebata zehhmet . َحركةٌ َصْعبة 

اِْسميَّة من أصل الُجْملَة  ِعباَرة   ُن نقلَ إلى قاِعدة تتضمَّ  يُشيرُ في القَواِعد التَْحويليَّة،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 الُمكتَملة.

trace: şûn . şûp . أَثَر 

السبعينيَّات، لإلشارة إلى وسيلة رسميَّة لتَْمييز الَمكان  التَْحويليَّة في منتصفِ ل في القَواِعد دخِ أُ  حٌ ُمْصطَلَ 

تَْحويليَّة.  َعمليَّةإلى َمْوِضع آخر عن طَريق  الذي كان ُمَكّوناً مرة واحدة في ااِلْشتِقاق، قَْبَل أن يُنقَلَ 

(، والذي يقال تَْمثيلإلى َمكانه في ال يُشيرُ ر )ف باِْسم األَثَ ُعرِ التأسيسي منه الُعْنُصر  نُقِلَ والموقع الذي 
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ب والعُ ه "ُملَزمٌ إنَّ  ن الُمقرَّ  ْوزيع اآلثارُ الفارغة التي تُخل فها. يخضع تَ قدة " بهذا الُمَكّون. تتم  فهرسة الُمَكوَّ

 الفارغ.  فِئةإلى َمْبدأ ال

trace theory: dîmaneya şûnê (dîmaneya şûpê) . نَظريَّةُ األَثَر 

 ؛ القَواِعد التَْحويليَّة(.RESTوسَّعة الُمنقَّحة )( في النَظريَّة القياسيَّة المُ 2681وضعه تشومسكي) َمْفهومٌ 

دة التي لها نفس المؤش  قد الفارِ هي تتبعاٌت للعُ   أنَّ فهم يُ  قد نقله. الذي تمَّ  NPر الَمْرِجعي مثل غة الُمَجرَّ

ة، تعتمد اآلثار على أوجه الشبه الُمثيرة بين من ناحيفجاور. رئي مُ اآلثار ُمماثَلة لما هو مَ  بَْعضَ 

الت وبَْعض العمليَّات الَمجازيَّة مثل االستقال إلى  ة أخرى، تستندُ من ناحيوليَّة وإعادة التفكير. التََّحو 

نِطاق  قَليلت السَّطح. يتم   هَْيَكلل َعميقة   نية  ْوحيد تَْفسيرها الدَّاللي في بِ ، لتَ RESTالنَظريَّة لـ  األهدافِ 

ل الناتجة عن طَريق مساواة تَْقييد الهياكِ  . يتم  move-α يُسمَّىعام واحد  التَْحويالت الُممِكنة إلى تَْحويل  

ل الَحركة مع األَْنواع الَمْوجودة من الجناحات الُمْرتَبِطة والتي يتم  فها تَ اآلثار التي خلّ  ْوزيعها تَْقييد تَ  َحو 

 ود الَمْوجودة.بالقي

tractable: şûnbar  َيّع ط.  

دة الما، يتناسُب مع وظائف  وَمكان   في زمان   َشكلة  حالً لمُ  توفَّرع إذا قابلة للتتب  تكون  الخوارزميَّةُ  ُمتََعد 

هناك خوارزميَّة قابلة للنقل ويُْمِكن  ع إذا كانقابلة للتتبُ  الُحدود لطول الُمَشكلة )الُمعقَّدة(. تكون المَشكلةُ 

دة الُحدود( هي مُ ستعصيالمُ  لُ ها. المشاكِ حلَّ  فة كلِ ة )تلك التي ال توجد بها خوارزميَّة َزَمن / مساحة ُمتََعد 

 اً. جداً حسابيَّ 

trade language: zimanê bazirganîyê . لَُغةُ التجارة 

 اخر العصور الوسطى.الَمْنطُوقة في أو العاِميَّةُ  اللَُغةُ  (2

ة واالتفاقيَّات التجاريَّة والوثائق السياسيَّة التي تتكّون منها القَوانين واإلعالنات العامَّ  اللَُغةِ  ياَغةُ ص (0

 ذات األهميَّة الدوليَّة، على َسبيِل الِمثاِل، اإلنجليزيَّة والفرنسيَّة واأللمانيَّة واإلسبانيَّة والروسيَّة وغيرها.

traditional: kevneşop . تَقليدي 

من  ة  َمْجموعالقَواِعد النَْحِويّة )القَواِعد التَقليديَّة(، لإلشارة إلى  لَُغة، فيِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

المواقِف واإِلْجراءات والَوصفات التي تميّزت بها ُحقبة الِدراسات اللَغِويَّة، والسيما القَواِعد اللَغِويَّة 

على مسائل مثل اللَُغة الِمْعياريَّة  ركيزَ التَّ  للمدارس األوروبيَّة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. إنَّ 

هج، ز هذا النَّ دام النَماِذج الالتينيَّة وأولويَّة اللَُغة الَمْكتوبة يميّ )الُمتمث لة بالصواب والخطأ(، واِْستِخ

ة أخرى، من ناحيصفيَّة )الُمالَءَمة، معايير التَْحليل والشموليَّة(. قة الوَ مع اهتمام اللِسانيَّات بالد   ويتناقضُ 

ا أصولها من التقاليد اللَغِويَّة ما قَْبَل القرن عاِصر لهالنَْحِوّي المُ  عديد من الَمفاهيم األساسيَّة للتَْحليلِ  ثَمَّة
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 اً ح "تَقليدي" أيضُمْصطَلَ  تَْطبيقُ  العشرين، مثل َمفاهيم التََسْلُسل الهَرمي والعالمي وتَْصنيف الَكلِمات. تمَّ 

حاة إنتاجه بواسطة العديد من النُ  تمَّ  ُكتيّب   على الحسابات الَوصفيَّة الرئيسيَّة للقَواِعد النَْحِويّة في َشكلِ 

األوروبيين الشماليين في أوائل القرن العشرين، مثل قَواِعد أوتو جيسبرسن اإلنجليزيَّة الحديثة حول 

 (.2642-2626الَمباِدئ التَاِريخيَّة )

transcription: nivîsandina dengî .)وتيّة  التَّدوين( الِكتابَة الصَّ

 ثَمَّةباِْسم "التدوين" أو "النَّّص".  اً تُعرف أيض - وُمتَّسقة   ُمنتظمة   الَكالم بطَريقة   أَْصواتِ  لتدوينِ  طَريقةٌ 

وتّي ال يَُمثَّل فيه سوى الوَ  دات التي تمث ل حْ نَْوعين رئيسيين من النسخ: َصوتيَّة وفونيَّة. في النسخ الصَّ

وتّي، من ناحي/ pin / / pen / ، pænاِْختاِلفات الَمْعنى، على َسبيِل الِمثاِل،   ة أخرى، . في النسِخ الصَّ

 تَْحديداللُغات، بل ب ياق بَْعضِ ة الَوظيفيَّة لألَْصوات، في سفي الحكم على األهميَّ  ال يتمثَُّل الهََدفُ 

 األَْصوات على هذا النحو.

ة بالِكتابَة األلوفونيَّة، ظامي َصوتّي، تدعى اللَُغة، إحداهما نِ  أَْصواتِ  تَْمثيلطَريقتين كتابيتين ل ثَمَّ

وتيَّةَ  األبجديَّةَ  ْستَْعمل هذه الِكتابَةُ الدقيقة لأللوفونات، وتَ  الَخصائِصَ  نُ تبيّ  وهي ِكتابَةٌ  ، الدوليَّةَ  الصَّ

غوير ر والتَ س والَجهْ ماته الثَّانِويَّة مثل : الهَمْ على بَْعض سِ  األلوفون وعليه عالمات تدل   ويظهر فيها

طويل والتَّأنيف وااِلْنِحباس والتَّْدوير والتَّرقيق والتَّفخيم واإلظهار واإلخفاء واإلقالب واإلطباق والتَّ 

الً من الِكتابَة وأكثر تفصي أدقّ  ها. ويرمز لها بـ ] [ وهي ِكتابَةٌ النُْطق كلّ  ظواِهرَ  لُ وغيرها، فهي تسج  

رموزاً  تْستَْعمل هذه الِكتابَةُ ، "phonemic notationثانيهما "الِكتابَة الفونيميَّة الفونيميَّة. و

وتيَّة الدوليَّة أي رموز  اِْصِطالحيَّة خاّصة باللَُغة الموصوفة، وقد تْستَْعمل بَْعض رموز األبجديَّة الصَّ

 عن الِكتابَةِ  تَختلفُ  الَكالم، ويرمز لها بـ / /، وهذه الِكتابَةُ  تَْمثيلالفونيمات، أو األبجديَّة الرومانيَّة ل

 العاديَّة والتَّْهِجئَة العاديَّة. الحروفَ  ْستَْخدمُ العاديَّة التي تَ 

transfer: derbaskirin, guhestin . gwastnewe . ragwastin . النَّقل   

في ة. َجديد سلوكيَّة   أَْنماط   مِ القديمة في تعل   السلوكيَّةِ  الُمكثَّف لألَْنماطِ  تَأثيرنَّْفس للِعْلم الٌح من ُمْصطَلَ 

ةللَُغة األم إلى اللَُغة األجنبيَّة الُمكتسبة.  اللَغِويَّةُ  الس ماتُ  لُ نقاللَغِويَّات، ت تَْمييز بين النقل اإليجابي  ثَمَّ

 )بِناء على أوجه التشابه بين اللغتين( و النقل السلبي.

transformation: guhertin .  َّْحويلالت  

ة في بنية السَّطح التي تُعاد لَعالقَة بين التَْعبيرات اللَغِويَّ في ا Z.S.Harris هاريس صاغه حٌ ُمْصطَلَ 

 ياَغتها، ولها نفس البيئة اللَغِويَّة.ص

 بين البنية الَعميقةِ  طُ التي تتوسَّ  الرسميَّةُ  تشومسكي للنحو التَْحويلي، هو العمليَّاتُ  في أُنموَذجِ 

 هَْيَكلالُمَخطَّطات البيانيَّة الَشَجريَّة الناتجة عن قَواِعد  التَْحويالت بنقلِ  للُجَمل. تقومُ  طحيَّةِ السَّ  والبنيةِ 
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الت على ا جميعُ  قومالسطح. يَ  ة في بنيةِ الِعباَرة من البنية الَعميقة إلى ُمَخطَّطات األشجار الُمْشتَقّ  لتََّحو 

 نات وإدراجها واستبدالها. َحْذف الُمَكوّ 

، ميّز تشومسكي بين النَْوعين 2618عام  منذرات عّدة، تشومسكي إلى تطوّ  خضعت نظريةُ 

التُ  ل. )أ( التََّحو  التُ  ُمقابِل الُمعمَّمة: تعملُ  الُمْفَردةُ  التاليين من التََّحو  نات   الفرديَّةُ  التََّحو  ، فرديَّة   على ُمَكو 

التُ  دُ في حين تولَ  ة في ُمْختَلَفالُمعّممة ُجَمالً ُمَعقَّدة من خالل الجمع بين الرسوم البيانيَّة الَشَجريَّة ال التََّحو 

الت التَّْوليدي )االرتداد(. )ب(  السَّعة الالنهائيَّة لألُنموَذجِ  ُمَعقَّدة يضمنُ  واحدة   ُمَخطَّط َشَجرة   التََّحو 

الت ااِلْختياريَّ  اإللزاميَّةُ  التُ ُمقابِل التََّحو  الَشكليَّة  العمليَّاتِ  بتنظيمِ  اإللزاميَّةُ  ة: تقوم التََّحو 

الت جميعَ  )المورفولوجيَّة( مثل االتفاق، في حين أنَّ   ةِ َمْجموعر الَمْعنى تنتمي إلى َغيّ التي تُ  التََّحو 

الت ااِلْختياريَّة. يجب أن تؤدّ  الت التي تُ التََّحو  دَّالليَّة  ات  َمْعلُوم ة إلى إدخالِ َغي ر َمْعنى الُجْملَ ي التََّحو 

من القَواِعد التَْحويليَّة منذ أول ُمَخطَّط  عديدةٌ  طحيَّة. قُد ِمت نَماِذجٌ السَّ  إلى البنيةِ  الَعميقةِ  ة من البنيةِ َجديد

ن األُنموَذج القياسي، كما قّدمه تشومسكي في جوانب نَظريَّة التَْركيب ) (، من ثالثة 2691لها. يتكوَّ

ن نَْحِوّي، يشتمل على  نات: )أ( ُمَكو   اً أحيان تُسمَّىالُجَمل ) أساسيَّة من قَواِعد تَْركيبِ  ة  َمْجموعُمَكو 

 ةَمْجموعلُجَمل، ولة ميالَ عالبنية ال عن اتَمْعلُوموات الُمْعَجميَّة َمْعلُومال  رُ ن األساسي(، والتي توف  وَّ الُمكَ 

وتّي، الذي يُ ل السَّطحيَّة؛ )ب( الُمَكوَّ ْوليد الهياكِ من القَواِعد التَْحويليَّة لت  من الَعناِصر حّول سالسلَ ن الصَّ

ن الدَّاللي، الذي يوف ُر تَْعريفاً لَمْعنى َعناِصر الُمْفَردات التي النَْحِويّة إلى الَمْنطُوقة؛ و)ج( الُمَكوّ 

 في الُجْملَة.  مُ ْستَْخدَ ستُ 

التِ ل من تَ (، قلَّ 2672تشومسكي في عام ) يكون  َحيثُ ، αالَحركة في القَواِعد األساسيَّة إلى  َحو 

α  ُنات، والتي يُْمِكن نقلها إلى مواقِع ُمَعيّنة في الُجْملَة. ويقابل انهيار جميع  راً َغيّ تَ م العمليَّات لجميع الُمَكو 

ل  التَْحويليَّة إلى تَ   ياَدة في اِْستِخدام القيود المفروضة على تَْطبيقات هذه الوظائف.واحدة زِ  في َحركة   َحو 

transformational analysis: şîkiriya guhertinê .  َّْحويليْحليُل التَّ الت  

إلى تكافؤ بنية السطح بين التَْعبيرات اللَغِويَّة.  (، تستندُ 2610رها هاريس )النَْحِوّي طوَّ  للتَْحليلِ  تقنيَّةٌ 

ل إلى تَْعبيرات بَسيطةلُمقاَرنة التَْعبيرات الُمَعقَّدة ل بَديالً جيد التَْعبيرُ  يجب أن يكونَ  ،، تَُحوَّ  اً الُمحوَّ

 للتَْعبير األصلي.

transformational cycle: xula guhertinê .  ٌتَْحويليَّة َدورة  

سم فلي من الرَ ألول مرة على الُجْملَة في الُجْزء السُ  َمْبدأ في اِْستِخدام القَواِعد التَْحويليَّة. تُطَبَّق القَواِعدُ 

 األعلى التالي.خطيطي للَشَجرة، ثم تستمر في الدوران إلى الُمْستوى التَّ 

transformational grammar: rêzimana guhertinê . قَواِعٌد تَْحويليَّة 
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منيَّة للَُغة. على أساس الضُ  الَمْعِرفةِ  منها تَْوضيحُ  . الهََدفُ N.Chomsky تشومسكي رهاطوَّ  نَظريَّةٌ 

تشومسكي عن البنية  أُنموَذجُ  ظام من القَواِعد الواضحة. يختلفُ م اللَُغة الحاليَّة، من خالل نِ اِْستِخدا

اللَغِويَّة الملموسة  على تَْجِزئة البياناتِ  البِْنيَِويَّة التَْصنيفيَّة لهاريس، وبلومفيلد وغيرهما، إذ تعتمدُ 

ثين األكفاء على الحَ  إلى قدرةِ  يُشيرُ وتَْصنيفها، و أن  ختص  س اللَغِوّي الذي يُْمِكن للُمتََحد ث المُ دَ الُمتََحد 

 حه.يوض

ر الكفاءة من خالل ِجهاز اِْكتِساب اللَُغة الفِْطريَّة على أساس القَ تشومسكي تَ  رُ يفس   واِعد طَو 

البيانات، وعائدات القَواِعد التَْحويليَّة  النَظريَّة تأخذ األسبقيَّة على تَْحليلِ  ياَغةَ ص النَْحِويّة. ولذلك فإنَّ 

حول آليَّة التَّْوليد اللَغِوّي، مع األخذ في االعتبار الجوانب  فرضيَّات اِْستِْنتاجي من خالل وضعِ  بَشكل  

ق هذا على نَظريَّة تشومسكي األولى، التي ظهرت في كتابه النَْحِوّي عام طبَّ يُ إلبداعيَّة للقدرة اللَغِويَّة. ا

ياق، وتَشك  ة الِعباَرة الخالي هَْيَكل ة ال حصر لها من ُجَمل النَواة، تنتجها قَواِعدُ َمْجموع: 2618  لُ من الس 

ال حصر لها من الُجَمل بالوسائل الَمْحدودة.  ةً َمْجموع لتَْطبيق القَواِعد التَْحويليَّة، التي تضمنُ  األساسَ 

في المرحلة الثانيَّة من القَواِعد التَْحويليَّة، الُموثَّقة في جوانب تشومسكي من نَظريَّة التَْركيب اللَغِوّي في 

ِعْلم  ة التي تشملُ قَواِعد النحو العامَّ  تَْوسيع النَظريَّة النَْحِويّة األصليَّة إلى نَظريَّةِ  ، تمَّ 2691عام 

 اً أُنموَذج الجوانب" )المعروف أيضبـ " يُسمَّىزة لما ة ُمِميّ التالي المراجعاتُ  د  دَّاللة. تعِعْلم الْصوات واألَ 

ن لة، تتكوَّ النَْحِويّة، بَمْعنى النَظريَّة اللَغِويَّة الشامِ (: القَواِعد ST)باِْسم النَظريَّة القياسيَّة ن من ُمَكو 

وتيَّة. اللي، والُمَكوّ اكمي، باإلضافة إلى تَْفسيري ودَ تر  نات الصَّ

ة الت  هَْيَكللة مع أعمال كاتز في َمجال الدَّالالت التَْفسيريَّة. يُشتق صِ  ثَمَّ السَّطح الُمقابِل من التََّحو 

وتّي. كان انتقادُ  تَْمثيلال السطح أساسَ  ياريَّة للَمْعنى مثل الَحْذف. تَُشك ل بنيةُ الِمعْ  هذا الَمْفهوم، في  الصَّ

الدَّاللي للُجْملَة يعتمد على ظواِهر البنية السطحيَّة  التَْفسيرَ  دَّاللة، ألنَّ ِعْلم ال إلى دورِ  المقام األول، يستندُ 

تنافسين في ى ذلك إلى تطوير نهَْجين مُ ات وقسم ُمَخطَّط الَموضوع. وقد أدّ مثل التَْنغيم وتَْرتيب الَكلِم

 الستينيَّات والسبعينيَّات: الدَّالالت التَّْوليديَّة والنَظريَّة القياسيَّة الُموسَّعة. 

 تشومسكي و Jackendoff ((1972 جاكندوف راجعات النَظريَّة الِمْعياريَّة بواسطةمُ  تحفيزُ  تمَّ 

Chomsky ((1972 ُالت من خالل قيود   على نِطاقِ  في قيود   ، تكمن عالميَّة وفي التَْفسير  التََّحو 

إلى  2683التي حدثت منذ عام  ت التغييراتُ طح. أدَّ السَّ  هَْيَكلالَعميقة و إلى البنيةِ  تُشيرُ الدَّاللي، والتي 

، والذي يختلف عن النَظريَّة ( RESTوسَّعة الُمنقَّحة" )= ح "النَظريَّة الِمْعياريَّة المُ ُمْصطَلَ إدخال 

نات النَْحِويّة الفرديَّة، والسيما وتَْعريف الُمَكوّ  الدقيقُ  تَْحديدة: )أ( العة بالطُُرق التاليوسَّ القياسيَّة المُ 

لبراغماتيَّة(؛ )ب( ْصوات، واألُْسلوب، واِعْلم األَ الالت )وكذلك الدتَْقسيم بين بِناء الُجْملَة وصرامة ال

الت المُ  قَليلت الت إلى التََّحو  ياَغة العالميَّة للقيود α، والسيما  تحريك هَْيَكلظة على الحافِ التََّحو  ؛ )ج( الص 

 دها بارامترات خاّصة باللُغات؛ )د( إدخالُ اً والتي تحد  تَْفسيرها نفسيَّ  مع األوساط التي يُْمِكنُ  التي تتوافقُ 

إلى الوضع السابِق  طح، مما يجعل الوصولَ السَّ  من الفروع في بنيةِ  ة  خالي غة  فارِ  قطع   َشكلِ آثار على 
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نات  إال على ُمْستوى واحد  للتَْفسير الدَّاللي أن يعملَ  مكناً؛ )هـ( ال يُْمِكنُ المنقولة وإتاحتها مُ  NPللُمَكو 

 لبنية الَعميقة. ات الدَّالليَّة من اَمْعلُومال رُ من بنية السطح الذي يشف  

transformational history: dîroka guhertinê .  َّْحويليالتَاِريُخ الت  

الت التي تأخذ  تََسْلُسُل ا  من البنية الَعميقة إلى البنية السَّطحيَّة. ُجْملَةاللتََّحو 

transformational marker: nîşana guhertinê . َعالمةٌ تَْحويليَّة 

ة من القَواِعد التَْحويليَّة،  الرسمي لتَاِريخ ااِلْشتِقاق للبنية  تَْمثيلاليُقَصُد بها في اإلصدارات الُمبكر 

 ها الَعميق.هَْيَكلالسطحيَّة لُجْملَة من 

transformative: guhertinî . التَْحويليَّة 

من حالَة إلى أخرى )من مثل  التَْحويليَّة إلى اِْنتِقال   األفعالُ  تُشيرُ غير دائمة.  فِئةالجانُب اللَْفظي تحت 

 للحالَة القديمة: يبرد = لم يعد ساخناً. اً في كثير من األحيان نفي ةُ َجديدال الحالَةُ  تكونُ  َحيثُ الُعُمر(، 

transition: veguherîn . guhestin . gwastnewe . perînewe . ااِلْنتِقال  

التي  ْصوات لإلشارة إلى الطَريقةِ ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) بمعنى عبور(.  transitio)التينية 

ترتبط بها األَْصوات الُمجاورة. هناك العديد من الطُُرق التي يُْمِكن من خاللها وصف الَعالقَات بين 

الت الَمْفتوحة، على غرار يميّ  تَْصنيف عامّ  تمَّ اقتراحالَمفاِصل الُمتعاقِبة:  ز بين ااِلْنتِقال الُمْغلَق والتََّحو 

الت الُمْقفلة إلى تلك المُ  تُشيرُ التَْمييز بين الُمنعطَف القريب والَمْفتوح.  فارقات التي تتسم  التََّحو 

ل الَمْفتوح، علىَصليَّة بين األَْصوات المتتاليبااِلْستِْمراريَّة الَمفْ  نقيضه، هناك انقطاع في  ة؛ في التََّحو 

 اِْستِْمراريَّة النُْطق. 

وتيَّات ِدراسةأيضاً في  حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ( 0) وتّي الذي يَْحُدث عندما تتَحركُ للتَ  الصَّ  األَْعضاءُ  َغي ر الصَّ

وتيَّة من وإلى المواقِف الَمْفَصليَّة للحروف الساِكنة، والسيما االنفجاريَّة   ةُ يُْمِكن رؤي .plosivesالصَّ

ْيفي، من الطَريقة التي تنحني بها صيغ طَ  على ُمَخطَّط   واضح   المالمح ااِلْنتِقاليَّة، أو العابرة، بَشكل  

 التَْعبير عنه. الُمتجاورة صعوداً أو هبوطاً، اعتماداً على أي ساِكن يتم   الصوائت

transition network grammar: rêzimana torê veguherînê. قَواِعُد َشبَكة ااِلْنتِقال 

السَّطح الُممِكنة باِْستِخدام النَماِذج  أَْنماطَ بنيةِ  من القَواِعد اللَغِويَّة للَشبَكة، يبينُ  ةٌ تعطى لنَْوع  تسمي

باِْسم قَواِعد  فُ ل مع مسائل مثل إزاحة الن ظام، تُعرَ ها من التعامُ نُ تُمكّ  البيانيَّة. عند استكمالها بميزات  

زة.ATNكة النقل )َشبَ   ( الُمعزَّ

transitional area: qada veguherînê .  ُااِلْنتِقاليَّة الَمنُْطقة  
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فات اللَغِويَّة الُمت لهجات للدَّاللة على اِْنتِشارِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  عة في المناطق الُمجاورة نوّ الص 

َغي ر اللَُغة من ة )بَمْعنى نَظريَّة الموجة لتَ تبدو التََّغي رات اللَغِويَّ ب عندما التقارُ  ُجْغرافيّاً؛ تنشأ َمنُْطقةُ 

 موجة   التشت ت على َشكلِ  َعمليَّةعموميَّة، أو عندما تبدأ  األصلي إلى المحيط الخاِرجي( أقلّ الَمْرَكز 

 إلى النِهايَة. تتدرجُ 

transitive relation: têkiliyeka gerguhêzê (têper) . الَعالقَةُ الُمتعديَّة 

، في شروط القرابة: ، على َسبيِل الِمثالِ x ،y ،zثالثيَّة  كائنات   بأيّ  قُ ، التي تتعلَّ Rالَمكان  ث نائيَّةُ  َعالقَةُ 

ة أخرى، شقيُق ليلى. من ناحي وائلي أن هو شقيُق ليلى، هذا يعن هو شقيُق أحمد، وأحمدُ  وائلإذا كان 

هو  zصديق  yو  yصديق  x، إذا كان َصحيحغير  z قد يكون صديق xتعديَّة: َعالقَة "الصداقة غير مُ 

 غير حاِْسمة إذا لم يكن هناك ثالثة كائنات س، ص، ض . . تكون الَعالقَةُ َصحيح

transitivity: veguhertinî. gerguhêzê . têper . الُمتعديَّة   

ةَمْفعول ُمباِشر،  ها إال بوجودِ َوظيفتُ  النَْحِوّي، لها خاّصيَّة األفعال التي ال تَكتِملُ  من التَْحليلِ  فِئة أفعال  ثَمَّ

أفعال أخرى، تتعّدى ألكثر من َمْفعول،  ثَمَّةتتعّدى لَمْفعول واحد، على َسبيِل الِمثاِل، قرأ، أعطى.... و

 من مثل: رأى، جعل ...

translation: werger . تَْرَجَمة 

 الهََدف. إلى لَُغةِ  الَمْصَدرِ  من لَُغةِ  ص  نَّ ال نقلِ  ةُ بمعنى َحْرف أو رسالة(. عملي littera)التينية  

في تَْعليم اللَُغة األجنبيَّة، "مهارة خامسة" )بجانب "المهارات األربعة" التَقليديَّة في  تعّد التَْرَجَمةُ 

داء واِْختبارهما في لَُغة سة الكفاءة واأللممارِ  طَريقةٌ  والِكتابَة(. فالتَْرَجَمةُ  قِراءةث واالستماع والالتحد  

 ة.ثاني

في المعاهد الخاّصة أو الحكوميَّة أو العسكريَّة وكذلك في بَْعض  اً ترجمين عمومتَْدريب المُ  يتم  

ِويَّة والنَّْفسيَّة والجماليَّة والتربويَّة في التَْرَجَمة على الجوانب اللغَ  الِدراساتُ  زُ الكليَّات والجامعات. ترك  

أكثر اِْستِخداماً في َمجال الكمبيوتر من خالل التَْرَجَمة اآلليَّة،  هذه الِدراساتِ  والمهنيَّة. وقد كان ُمْعظَمُ 

 تَْصنيفُ  ة في التَْرَجَمة: )أ(بَْعض القضايا الهامَّ  شملُ يترجمين البشريين. للمُ  َعمليَّةال ُمقاَرنةً بالمخاوفِ 

هنيَّة، وبين التَْرَجَمة البشريَّة ُمقابِل صيَّة والمِ بين تَْرَجَمة النُصوص األدبيَّة والنَّ  زُ التَْرَجَمة، الذي يميّ 

الَمْصَدر وثقافته؛ وتَْرَجَمة فوريَّة  ل في لَُغةِ التواصُ  َعمليَّةب ْرَجَمة اللَغِويَّة، التي تهتمُ التَْرَجَمة اآلليَّة؛ التَ 

)أَْصوات، َكلِمات، ِعباَرات، وما إلى ذلك(. ومن الصعب  فِئةكاالمُ  الوحداتِ  فس الوقت )ب( َشكلُ في ن

الَمْصَدر ولَُغة الهََدف ازدادت هوة  بين لَُغةِ  الثقافِيةُ  ما ازدادت المسافةُ تكافئ، فكلّ توافقي مُ  تَأثيرتَْحقيق 

 ل التَْرَجَمة بينهما.مشاكِ 

translatology: wergerzanî . تَْرَجَمةِعْلم ال  
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الَمْصَدر إلى لَُغة  الشَّفَوي والَمْكتوب من لَُغةِ  الِخطابَ  التَْرَجَمة، التي تنقلُ  ِدراسةفي اللَغِويَّات التَْطبيقيَّة، 

ق معروفة باِْسم "التَْرَجَمة من لَُغة إلى أخرى في لحظة النُطُ فَويَّة نقل رسالة شَ  َعمليَّة الهََدف. إنَّ 

 ة.الرؤي الشَّفَهي للرسالة الَمْكتوبة من لَُغة إلى أخرى هو تَْرَجَمةُ  الفوريَّة" أو التَْرَجَمة اآلليَّة. النقلُ 

ة  حساب على األصلي وحرفي للمعنى دقيق عرض( أ تمييز لألنواع األساسيّة للترجمة: ثَمَّ

 إيجاد خالل من وأسلوبه ومعناه روح النّص األصلي نقل محاولة( ب) قواعد اللغة التي يُنقل إليها؛

 األصلية بالروح يحتفظ والذي ما حدّ  إلى الحرّ  التكيّف( ج) والتعابير؛ والقواعد النحو في معادالت

 .والتعابير والقواعد النحو هَْيَكلو كبير حدٍّ  إلى األسلوب يغيّر قد ولكنّه

transliteration: wergera nivîskî . النَّْقُل الِكتابي 

وتيَّة،  إلى نصٍّ  أو َمْقطَعيَّة   أبجديَّة   ظام ِكتابَة  الَمْكتوب في نِ  نسخ النصّ  َعمليَّة أبجدي. في التَْرَجَمة الصَّ

 حرف   إعطاءُ  ظام الِكتابَة من لَُغة إلى أخرى. يتم  ل نِ الِكتابَة يَُحو   أنظمةِ  ِدراسةتَْحويل األحرف. في  يتم  

 في لَُغة الهََدف .اً كافئمُ  اً من لَُغة الَمْصَدر حرف حرف   لكل  

transparent: zelalî. nermî . شفّاف 

لة بطَريقة   ضُ إلى تَْحليل  يعرِ  لَُغة لإلشارةِ ِعْلم ال من َمجاالتِ  في العديدِ  الُمْستَْخدمُ  حُ ُمْصطَلَ ال  حقائَق ُمتَص 

إلى المدى الذي يُْمِكن  الشفافيَّةُ  تُشيرُ ْصوات التَّْوليديَّة، على َسبيِل الِمثاِل، ِعْلم األَ ودائريَّة. في  ُمباِشرة  

وتّي في نِهايَة ااِلْشتِقاق. ُمَعيّن في الناتِ  ة تَْطبيقات قاِعدة ُمَعيّنة إلى َشكل  فيه رؤي  ج الصَّ

transphrastic analysis: şîkirdenewe veguherîna hevdudanî .  ل الِعباَرةتَْحليُل تََحو   

 )قَواِعد اللَُغة(. ص  تَْحليُل الَعالقَاِت النَْحِويّة بين ُجَمل النَّ 

transposition: veguherîna cihî . النَّْقُل الَمكاني . التَباُدل 

 الَكلِمة كما يتم   فِئةتغيير في  إحداث الَكلِمة، يتم   بمعنى العبور (. في تَْشكيلِ  transponere)التينية  

 من خالل الالحقة: قرأ )= فعل(، َمقروء )= َمْفعول(، القارئ )= اِْسم فاِعل(. ة  َجديد تَْشكيل تَْعبيرات  

tree: dar . َشَجرة 

هَرميَّة الداِخليَّة ال البنيةِ  ُمالَءَمة لعرضِ  في القَواِعد النَْحِويّة كوسيلة   يُْستَْخدمُ  رسٌم تخطيطي ثنائّي األبعادِ 

ء العلوي خطيطي للَشَجرة في الُجزْ سم التَّ من القَواِعد. يقع "جذر" الرَ  ة  َمْجموعئت بواسطة نشِ للُجَمل، أُ 

ُل الفروعُ . من هذه النقطة العليا، أو الُعقدة، تُ Sمن الرمز األولي  نُ يتكوَّ من الَرسم التَّخطيطي،   نزَّ

 الداِخليَّةُ  فت الَعالقَاتُ (. وصِ NP ،VPالقَواِعد )على َسبيِل الِمثاِل  بواسطةِ  الُمَحّددةِ  الُمقابِلة للفِئاتِ 

قال قدة واحدة، يُ ن من عُ ستُمَدتيَ "َشَجرة العائلة": إذا كانت كلتا الفئتين مُ  حاتِ ُمْصطَلَ ب الَشَجرةِ  ألَْجزاءِ 

 عزولة ألغراضِ مَ  ِط َشَجرةفَْرعي من ُمَخطَّ  يُشار إلى قسم  بنات" "الُعقدة األم". الخوات"، و "األها "إنَّ 
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من أمثلة الداِخلي للَشَجرة باِْسم هندسة األشجار.  إلى التَّنظيمِ  اً َشَجرةٌ فَْرعيَّة. يُشار أحيانا هالُمناقشة، بأنَّ 

 الَعالقَات الوراثيَّة بين أَْعضاء العائلة اللغويَّة. في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة ذلك

tree-adjoining grammar(TAG): rêzimana nêzîkbûna darê . قَواِعُد ُمجاورة الَشَجرة 

ل بهياكِ  ها َعناِصر بدائيَّة )أشجار أوليَّة(، وتجتمعُ أنَّ بباألشجار  الرسميَّة التي تَعترفُ  من القَواِعدِ  نَْوعٌ 

ن: األشجار األوليَّة، التي ااألوليَّة هي نَْوع القَواِعد النَْحِويّة للَشَجرة. األشجارُ  اً أيض تُسمَّىأكبر؛ و

 لُ ة، التي تمثِ دُمساعالشجار األأي تِْكرار؛ وعلى َعناِصر الُجَمل األساسيَّة للُجَمل البَسيط، بدون  تَْحتَوي

قدة جذر من َشَجرة واحدة بُعقدة الَشكليَّات من عمليَّات ااِلْستِْبدال )تُدَمج عُ  عالمةُ  رة. تستفيدُ كرَّ ل مُ هياكِ 

لُعقدة الطرفيَّة في اة ُملحقة بد، تكون الَشَجرة الُمساعة(َجديدغير طرفيَّة من ُعقدة أخرى، إلنتاج َشَجرة 

 أوليَّة(.  َشَجرة  

TAGs  من اصطالح عالم الكمبيوتر األمريكيAravind K. Joshi  ( 2606)مواليد

ياق. هناك قَواِعد ُمْعَجميَّة قائمة على التَّْوحيد )قَواِعد النَْحِويّة الخاليل القَواِعد وزمالؤه. يُعادِ  ة من الس 

 تحظى بَشعبيَّة خاّصة في اللَغِويَّات الحاسوبيَّة. TAGالنحو( وقَواِعد عشوائيَّة. 

tree diagram: dîyagrama darê .)ُمَخطَّطُ الَشَجرة (الَرسُم الَشَجري 

الَشَجرة من الجذر وِعدَّة  ُمَخطَّطُ  نُ ْصوير البُنى اللَغِويَّة. يتكوَّ لت يُْستَْخدمُ ْسم البياني الرَ  من خاصٌّ  نَْوعٌ 

، S  الُعقد الفِئاِت النَْحِويّة )مثل ة والهياكل الداِخليَّة، تُمثَّلُ ت للَعالقَات الهرميَّ تَْمثيالفروع. في مثل هذه ال

NP ،VP  ُِمنة من الُعقد لديه َعالقَة ُمْزَدِوجة، إحداها للُمهيّ  الهَيمنة. كل  َزْوج   َعالقَاتِ  الفروعُ  لُ مث  (، وت

ُمباِشرة، وبَشكل غير  VP و NP على S طرسيّ تخطيطي للَشَجرة، يُ  واألخرى لألسبقيَّة. في رسم  

 هاتسبقُ قد األخرى في الَشَجرة، في حين أنَّ كلَّ عقدة  تقع على يسار ُعقدة أخرى ُمباِشر على جميع العُ 

 من الُعقد على األخرى.  طر أيّ سيّ إلى اليمين، بشرط أال يُ 

tree-pruning convention: girêkkirina birrinkirina darê . َجرالشَّ  قليمِ تَ  ةُ ُعقد  

، بَحْذف J.R.Ross روس مهقدَّ  ، metatheoreticalفوق النظرية  التَْحويليَّة، هو تَْرتيبٌ  في القَواِعدِ 

الت الَحركة. يَْحُدث قد من الَحْذف أو تَ هذه العُ  ع. يُْمِكن أن تنتجَ نة التي ال تتفَرَّ ضم  الُجْملَة المُ قدة عُ  َحو 

قليم تَ  عقدةالتَّْوزيعيَّة من الشروط الن ْسبِيَّة، فوفقاً ل لفاظ التَّْوليدي عندما تَستمد  الصفاتُ ِعْلم األهذا في 

 خطيطي للَشَجرة.سم التَّ الن ْسبِي في الرَ  الشرطَ  لُ نة التي تَشك  الُمَكوَّ جار، تُْحَذف الُجْملَة األش

triadic: sêyemîn . sêyanî . الثاُلثيَّة 

َعالقَة غير ُمباِشرة بين األَْشكال اللَغِويَّة  ُض وجودَ نَظريَّة الَمْعنى التي تَفترِ  لتوصيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

إلى اإلحالَة(. فبََدالً من الَعالقَة الث نائيَّة الُمباِشرة  تُشيرُ والكيانات، وحاالت الشؤون، وما إلى ذلك، )أي 

ِوّي. األُنموَذج )نَظريَّة الث نائيَّة(، اُقتِرَحت خطوة ثالثة، تقابل الَمْفهوم الَعْقلِّي أو اإلحساس بالَشكل اللغَ 
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 .I ريشارد ، وC. K. Ogden ((1889–1957 جدنور شهرة هو "الُمثلث السَّماوي" ألُ الثاُلثي األكث

A. Richards ((1893-1979 ،افي كتابهم ( معنى المعنىThe Meaning of Meaning  عام )

(1923). 

triangle: sêqozî . ُمثَلَّث 

 تَْركيبة ذات بنية داِخليَّة تَْمثيلل من عالمة ِعباَرة   في القَواِعد النَْحِويّة كُجْزء   يُْستَْخدمُ  ِجهاٌز مألوفٌ 

 لة بالنقطة التي هي قيُد الُمناقشة.ُمَعقَّدة، تفاصيلها غير ذات صِ 

trigraph: sê hema . ثاَلثةُ رموز 

/  oeuلَكالم. من مثل، في اَصوتاً  لُ رموز َمْكتوبة تمث   جاء، ِسْلِسلَة من ثالثةِ هِ وال قِراءةال ِدراسةفي 

 /. opالفرنسيَّة، تنُْطق / ‘ eau ’waterأعلى /، و 

tripartite: sêyem . الثاُلثي 

 ن من ثالثة  أَْجزاء، يفترض وجود ُجَمل كميَّة في دَّالالت تغيير الملف.الُمَكوَّ  هَْيَكلإلى ال يُشيرُ ح ُمْصطَلَ 

 اً الكيانات التي تُقاس كميَّ  فِئةتَْقييد يحد  من  عن ِمْقياس، هو بندُ  الثاُلثي هي ِعباَرةٌ  هَْيَكلاألَْجزاء الثالثة لل

 ويُقاس نِطاقها النووي.

triphthong: dengdarên sêyam . ائُِت الثاُلثي  الصَّ

وتّي للصوائت على أساس طَري يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  من  إلى نَْوع   يُشيرُ ق: قة النُطُ في التَّْصنيف الصَّ

 في ق الُمْشتََركَمْقطَع، كما هي الحال في النُطُ الجودة ران ملحوظان في يالصوائت، إذ يوجد تَغي

 /.  taäv/ و /  tower / "fa } v " والبرج"fire للنار" اإلنجليزيَّة

trisyllable: sêkîte . ثاُلثي الَمْقطَع 

وتيَّات ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  من ثالثة  نُ ، تتكوَّ واحدةً  َكلِمةً  لإلشارة إلى َوْحَدة، عادة ما تكونُ صَّ

 . unyllableَمقاِطع. تتناقُض مع أُحاِديّة الَمْقطَع و 

trochee: trochee . تفعيلة 

ٌح تَقليدي في المقاييس لَوْحَدة من اإليقاِع الشعري تضُم َزْوجاً ُمْفَرداً ُمْصطَلَ )إغريقيّة بمعنى "جري"(. 

 مقطع فيها الشعر، من (foot) مترية فهو وحدة من الَمقاِطع الَمْنبورة وغير الُمضطربة )كما في داود(.

 (.واحد قصير مقطع يليه طويل مقطعو ،الكميّ  العدد َحيثُ من  مشدَّد، غير واحد مقطع يليه مشدَّد واحد

trope: veguherîn . mecaz . الَمجاز 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
655 
 

لة، واتخذت َمْعنى آخر، َحو  ُمتَ في البالغة، يعب ُرعن معان   حٌ ُمْصطَلَ بمعنى ُمنَعطف(.  trópos)إغريقية  

ل. من مثل: ِرجل الكرسي، ذراع األريكة، رقبة جاورة وغيرها من عوامِ بقرينة الَشكل أو الَسببيَّة أو المُ 

 القنينة...

Troubetzkoy. Nicoluis : Troubetzkoy. Nicoluis  .  تربتزكوينيكوالي  

ى والده منصب عميد جامعة ولد من عائلة عريقة من أرومة أمراء روسيا، تولّ  ،(2637 – 2762)

موسكو. تميّز منذ  حداثة سنه بقدرة مذهلة على التفكير، فبين الثالثة عشرة والسابعة عشرة من عمره 

الجمعية اإلثنوغرافية في اإلغريقية. وكان يحضر جلسات  -إثنوغرافية اللغات الفنلندية ِدراسةاستطاع 

أولى مقاالته. ودرس اللغات السيبيرية ولغات  -في عامه الخامس عشر –موسكو، ونشر خالل ذلك 

القوقاز الغربي. ثم يّمم إلى اسطنبول ودّرس في جامعتها ثم تحّول منها إلى صوفيا. ثمَّ تسلّم كرسي فقه 

ر استجوابات طويلة أن طرده النازيون على أث (، إلى2637-2600اللغة السالفي في فيينا )بين أعوام 

كان إنتاجه غزيراً  عن مصادرة أوراقه وكتاباته، وانتهى بذبحة قلبية بعد عدة أشهر. ومريرة، فضالً 

ة. أهم مؤلفاته، كتابه )مبادئ التصويتية( وصف فيه ُمْختَلَفموزعاً تحت ثالثة وخمسين عنواناً بلغات 

 لجملة لغات متباينة.حوالي مئتي منظومة تصويتية 

فونولوجيا، اعتمد في تصنيف الصوتيات على أساس تقابالتها ِعْلم الس تروبتزكوي مؤس   يعد  

 الصوتية. تندرج أفكاره في إطار المفهوم الوظيفي الذي قال به "نادي براغ".

truncation: jêbirin . jêqutkirin . اِْقتِطاع 

الَكلِمات التي يُْمِكن التنبؤ بها َصوتيّاً.  تَْقصيرِ  َعمليَّةْصوات لإلشارة إلى ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 اهتماماً خاّصاً في مورفولوجيا الُمحاكاة . َعمليَّةاجتذبت هذه ال

truncation rule: rêza jêbirinê . قاِعدة اِْقتِطاع 

 ة. ْذف بين الجذر والالحقة الثانيمن القاِعدة بإِْجراء حَ  ح نَْوعٌ ، اُقترِ Arnoff ((1976َكلِمة  في تَْشكيلِ 

truth condition: rewşa rastiyê . حالَةُ الَحقيقة 

يُْمِكن تَْطبيق بَْعض الُجَمل حول الوضع )األوضاع( أو  َحيثُ األوضاع التي يجب أن تُعطى ب فرضيَّةُ 

بشروط الحقيقة في بَْعض  قُ تنشأ مشاكل تتعلَّ ة. في الوصف الدَّاللي للُغات الطبيعيَّة، َصحيحاعتبارها 

الحاالت، من مثل أَْنواع بَْعض الُجَمل كااِلْستِْفهامات أو الضرورات التي تكون خالفاً لإلعالنات، ليست 

ان في مواقِف تُمتَشابِه أنّه إذا كانت كلمتانف يُْمِكن تَْعريف الترادُ على ضوء ذلك ة وال ُمزيفة. َصحيح

 ة.َصحيحتطابِقة، تكون فيها هذه الُجَمل مُ 

truth-conditional semantics: watenasiya rewşa rastiyê.   دَّاللة لَحالِة الحقيقةِعْلم ال
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ها تحافظ على الَمْعنى من خالل الظروف في العالم الحقيقي، الُمقاَربة إلى الدَّالالت بأنَّ  تَْعريفُ  يُْمِكنُ 

د الَمْعنى من هج الذيُْمِكن تَْمييزه عن النَ م الُجْملَة إلصدار بيان حقيقي. اِْستِخداالتي بموجبها يُْمِكن  ي يُحد 

ل، مثل َوظيفة الُجْملَة في أعمال الَكالم، أو ة التواصُ قة باِْستِخدام الُجَمل في عمليّ خالل الشروط الُمتعل  

 عتقدات الُمتََحد ث حول الُجْملَة.مُ 

truth conditions: rewşa rastiyê . حااَلُت الحقيقة 

ة. على َسبيِل َصحيحق والدَّالالت للشروط التي بموجبها تكون الُجْملَة طِ في الَمن يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 أبيضاً. في حال كان الثلجُ  َصحيحهو ال (الثلج األبيض)الِمثاِل، 

truth-functional: rastiya peywerê . الَوظيفيَّة -الَحقيقة  

ة أو خاطئة. خاّصيَّة الترابط َصحيحها ق والدَّالالت لحالَة الُجْملَة على أنَّ طِ في الَمن يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ هو 

ه كدَّالة لقيم الحقيقة تَْمثيلل للُجَمل الُمَعقَّدة يُْمِكن الَمْعنى الكامِ  الَمنُْطقي، الذي يضمن بمعناه الُمتباين أنَّ 

نات.   في بنود الُمَكو 

truth table: mêza rastînê . َجْدَول الَحقيقة 

رت الطَريقةُ ت ٌح ُمْصطَلَ ، هو Wittgenstein ((1922، و Post((1921ُمْستَقِل  من قِبل  بَشكل   طوَّ

الوصالت  تَْحديدة أو خاطئة، من خالل َصحيحها ق والدَّالالت لحالَة الُجْملَة على أنَّ طِ في الَمن يُْستَْخدمُ 

الحقيقة لاِلْفتِراضات الُمَعقَّدة التي تربطها الثوابت )مثل  قيمةَ  الَمنُْطقيَّة على أساس قيم الحقيقة. بما أنَّ 

هذه الَعالقَات في  تَْمثيلنة وعلى َمْعنى ثوابتها، يُْمِكن حات الُمَكوَّ و، أو( تعتمد على قيم الحقيقة للُمقترَ 

نات ة لمقترحات الُمَكوّ ُمْختَلَفال مكنةات المُ َمْجموعإدخال ال ول، يتم  َمصفوفة. في الَعمود الرأسي األ

هو  n َحيثُ ، 0n؛ عدد األسطر األفقيَّة هو ‘t = ‘true،’ f = ‘falseالفرديَّة" من صح أو خطأ" : 

نات )= ُجَمل ذريَّة( في االت صال ال  .رئيسيعدد الُمقتَرحات الفِْعليَّة للُمَكو 

truth value: giraniya rastiyê . قيمةُ الحقيقة 

تُْستَخَدم  أحياناً ة أو خاطئة. َصحيحها في الَمنُْطق والدَّالالت لحالَة الُجْملَة على أنَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

تعترف بقيم الحقيقة  "، على التوالي. بَْعض النَّظَريَّاتfalse" و "trueالقيم " تَْمثيلل( 2و  2األرقام) 

"، إذا كانت الحالَة التي حددتها َصحيحفي الَمنُْطق الرسمي القيمة ث نائيَّة، فاالقتراح " اإلضافيَّة.

  فهي "خاطئة".ة، وإاّل َصحيح

دثاُلثيَّ  ظاماً ق نِ طِ بَْعض أَْشكال الَمن يُْستَْخدمُ  ة بل، فحسب ُمقترحات الحقيقة والزائفة اً ال يحد   ثَمَّ

ق ااِلْفتِراضي أمٌر طِ متدَّة في الَمنقيم الحقيقة المُ  تَْحديد َمْفهومَ  "ألجل غير ُمَسّمى". إنَّ  آخر هو حقترَ مُ 

 أساسي للَوصف الدَّاللي للُغات الطبيعيَّة.
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Turing machine: makîna Turingê . آلةُ تورينغ 

كبيرة بال  تخزين   َمفاهيمي لِجهاز كمبيوتر عالمي بسعةِ  ، هو أُنموَذجٌ A.M.Turing تورينغ مهصمَّ 

ة في التَْعريف الدقيق همَّ مُ  َوظيفةً  ، فهي تخدمُ ُمباِشر بَشكل   قَ ُحدود. آالت تورينغ ال يُْمِكن أن تتحقَّ 

جعيَّة )االرتداديَّة(.للَمفاهيم األساسيَّة الهامَّ   ة مثل الخوارزميَّة والوظائف الرَّ

Turkish: Tirkî . الت ركيّة 

اِْنتِشاراً وأكثرها  لُغات الترك التركيَّة اإلسطنبوليَّة، هي أكثرُ  التركيَّة األناضوليَّة، أو باِْسم فُ عرَ تُ 

، واليونان ،العراق في كل من لَُغة أقليَّة ، وتُعد  شماليَّةوقبرص ال تركيا هذه اللَُغة فيتنتشر  ثًا،تحد  

تَُشكل  .أوروبا الشرقيَّة وأقاليم أخرى في ، وفي بضعة دولوألبانيا ،وكوسوفو ،وجمهوريَّة مقدونيا

أوروبا  من سكان األشخاص ذوي الجذور التركيَّة لماليين ةنياللَُغة الثا ، أواللَُغة األم ضاً التركيَّة أي

 .ألمانيا في ، وباألخص  الغربيَّة

خطوطات ُكتبت بهذه ُعثر على نقوش ومَ  َحيثُ ، آسيا الوسطى ر اللَُغة التركيَّة إلىجذو ترجعُ 

وارتفع عدد  اً ع نِطاقها غربالتركيَّة وتََّوسَّ  تشرت اللَُغةسنة. ان 2322اللَُغة، وقُّدر عمرها بحوالي 

ثيها مع اتساع رقعة ِعدَّة، واعتماد الحكومة  لبالد   التُركالسيما مع استيطان ، والدولة العثمانيَّة ُمتََحد 

مصطفى  أقدم 1927 في عام .اتاليالو ُمْختَلَففي جميع اإلدارات ب كلَُغة رسميَّة العثمانيَّة لغتها األم

على الُمْستوى اإلداري  ِعدَّة تغييرات   للجمهوريَّة التركيَّة، على إِْجراءِ  أّول رئيس ،"كمال "أتاتورك

العربيَّة، إلى األبجديَّة من األبجديَّة  األبجديَّة التركيَّة العثمانيَّة الد، كان منها اِْستِْبدالوالثقافي للب

 الالتينيَّة. 

turn: zîvirandin . gerranewe . الُمْنَعطَف   

ها الُمحاَدثة: يُنظر إلى الُمحاَدثة على أنَّ  بنيةِ  ِدراسةمن  لَُغة ااِلْجتِماعي كُجْزء  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

سلوكيٍّ ُمنَسَّق  تَفاُعلمن  شارك كُجْزء  ُمساهمة كل  مُ فات الحواريَّة، فينظر إلى من الُمنعطَ  ِسْلِسلَةٌ 

 وُمحَكم. 

turn-taking: girtina zîvirandinê . أخُذ ُمْنَعطَف 

م في العمر، مع التقد   رُ غيَّ ، يتاً ثقافيَّ  الت، ولكن تَْحقيقها ُمْرتَبِطٌ ي التفاعُ ف أساسيَّةٌ  هي سمةٌ  ااِلْستِْمراريَّةُ 

ظام أخذ العينات ة: )أ( نِ ُمْختَلَف في نَماِذجَ تتم  عينات عمليّة ألخذ ال ثَمَّةبحسب نَْوع الِخطاب.  ويختلفُ 

وتيَّة  اً؛ تَُحلَُّل الَخصائِصُ رة إِْحصائيّ حاكاة لألَْنماط الُمتكر  كأُنموَذج عشوائي، مُ  الفيزيائيَّة لإلشارات الصَّ

ل كبالتََسْلُسل في أثناء الحديث وأَْنماط الصَّ  االستدَّالل  تَْحديداِْحتِماليَّة. )ب(  َعمليَّةمت. تُعاَمل مع التََّحو 

ل؛ )ج( أخذ ة من اإلشارات اللَْفظيَّة وغير اللَْفظيَّة التَقليديَّة الُمنفَِصلة على نحو  ُمْستَقِ َمْجموع على أساسِ 

 شاركين .من قِبَل المُ  اً ترك فجوة، فتتم  إدارتها َمحليَّ إِْجراء عدم  ليَّة تضمنُ تفاعُ  األدوار كآليَّة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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twin formula: formula cêwî . صيغةُ التَوأم 

بَعالقَة أو  ةسة وُمْرتَبِطتَجانِ غير مُ  من َكلِمات   إلى َزْوج   ( لإلشارةِ idiomaticsح من الِعباَرات )ُمْصطَلَ 

لة.تَجانِ ترادفة أو غير مُ تطابقة أو مُ عادلة الُمْزَدِوجة مُ َعناِصر المُ  حرف جر. يُْمِكن أن تكونَ   سة أو ُمكم 

two-field theory: dîmaneya du zeviyê . نَظريَّةُ الَحقلين 

ياق الظَْرفيَّة( أي ساللَُغة ) مؤشرِ  للَُغة، هي التَّْسِميَّة الرئيسيَّة لنَظريَّة َحقلِ  K.Bühlerفي نَظريَّة 

ياق اللَغِوّي(.  وَمجال رمز اللَُغة )أي الس 

type: nimûne . cure . النَْوع 

من الِجهاز الَمفاهيمي الكاِمن وراء الدَّالالت  وضعت في الَمنُْطق الرياضي، تُْستَْخدم كُجْزء   ( فكرةٌ 2) 

اً لبِناء اللُغات الطبيعيَّة، باِْستِخدام َمْفهوم التََسْلُسل النَظريَّة النَْوعيَّة منظوراً رياضيَّ  منهجُ  مُ الرسميَّة. يقد  

يَّة دَّالليَّة )كما في قَواِعد المونتاج(. األَْنواع األساسيَّة )أو البدائيَّة( )مثل هَْيَكلالهَرمي لألَْنواع كإطار  ل

 الُمْشتَقة أو الُمَعقَّدة )مثل األَْنواع الَوظيفيَّة(. ز عن األَْنواعِ تتميَّ "الكيان"، "قيمة الحقيقة"، "الحالَة"( 

دة   في نَماِذجَ  تُْستَْخدم األَْنواعُ   ،ال سيما "بنية الس مات الَمْكتوبة"والُمْعَجمي  تَْمثيلمن ال ُمتََعد 

ة ُممثَّلة في األعلى َشبَكي، مع أكثر األَْنواع العامَّ  كإطار   األَْنواعُ  تُنَظَّمُ قة. خارِ  فِئةلإلشارة إلى 

 ق بين األَْنواع والفروع. التوافُ  دُ والتناقضات المشار إليها في األسفل. أوجه الشبه في الشبكات تحد  

إجمالي  نسبةَ  لُ الكثافة الُمْعَجميَّة. تمث   من ِمْقياسِ  كُجْزء   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ الُمْعَجميَّة، هو  ِدراسة( في ال0)

 .ص  ة إلى العدد اإلجمالي للَكلِمات )الرموز الُمِميزة( في َعي نَة من النَّ ُمْختَلَفعدد الَكلِمات واألَْنواع ال

type shifting: veguhertina cureyê . تَْحويُل النَْوع 

ُمَعيّن، وتعينها إشارات  تُطبَّق على تَْعبيرات من نَْوع   في الُمقاَربات النَظريَّة لنَظريَّة الدَّاللة، هي قاِعدةٌ 

، اً ة من أَْنواع ُمَعقَّدة نسبيَّ تَقّ ف قَواِعُد تبَديل النَْوع التي تعيّن الدَّالالت الُمشْ . تُعرَ ُمْختَلَف ُمْشتَقة من نَْوع  

الدَّالالت  ُف القَواِعد التي تسندُ ْنواع. تُعرَ أبسط، باِْسم قَواِعد رفع األَ  إلى الدَّالالت الخاّصة بأَْنواع   اً اِْستِْناد

ض النَْوع. في ، بقَواِعد خفاً ر تعقيدأكث إلى دَّالالت ألَْنواع   اً ، اِْستِْناداً ة من أَْنواع بَسيطة نسبيَّ الُمْشتَقّ 

 يَّة ُمْشتَقة.ة، تُستخَدم القَواِعد الُمماثَلة الخاّصة بتغيير الفِئات لتعيين فِئات تَْركيبالقَواِعد النابي

type theory: dîmaneya nimûnê . نَظريَّةُ النَْوع 

الَمنُْطقيَّة  ج  هَرمي للكائناتِ على أساس تََدر   A.N.Whiteheadو  B.Russellرها نَظريَّةٌ َمنُْطقيَّة طوَّ 

على ُمْستوى أعلى ة تقييم ة أو دالّ َمْجموع ة، الَوظيفة، الَعالقَة، الُمْسنَد(. يجب أن تكونَ َمْجموع)مثل ال

 ْسنَد عليها.ة أو التي يُْمِكن تَْطبيق المُ َمْجموعمن الَعناِصر أو الكائنات الَمْوجودة في ال
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type-token relation: girêdana cureyê nîşanê .  َمز النََمط)النَْوع(ربطُ ر  

التَْجريديَّة  فِئةاللَغِويَّة الفرديَّة )= الرموز الُمِميزة(، وال ٌح من اإِلْحصائيَّات تُْستَْخدم للتَْعبيراتِ ُمْصطَلَ 

 زة هي أَْعضاء )= أَْنواع(. لهذه الرموز الُمِميّ 

typolog : awayekzanî .  .نََمط)النَْوع(ِعْلم ال تايبولوجيا    

 اللُغات بحسِب نَْوعها. تَْصنيفِ  ِدراسة

typological linguistics:zimannasiye awayekzanî(typolojîk).  ُالنَْوعيَّة(ةالنََمطيَّ  اللِسانيَّات(  

من  يَّة بين اللُغات، بغض النَّظَر عن تَاِريخها، كُجْزء  هَْيَكليَْدُرس أوجه التشابه ال، اللَغِويَّاتمن  فَْرعُ 

الُمقاَرنة األُنموَذجيَّة تتميّز عن الُمقاَرنة التَاِريخيَّة للُغات، وقد ال  محاولة  إلنشاء تَْصنيف  للُغات. إنَّ 

ة ق بقلّ قيمت بالطَريقة التَاِريخيَّة. على َسبيِل الِمثاِل، في ما يتعلَّ أُ اتها مع تلك التي َمْجموع تتطابقُ 

ةأقرب إلى الصينيَّة من الالتينيَّة.  النهايات األَْنفراديَّة، تكون اإلنجليزيَّةُ  اقترحه اللَغِوّي  تَْصنيف   ثَمَّ

( في أوائل القرن التاسع عشر، أنشأ من خالله ثالث 2731–2897ت )داأللماني فيلهلم فون هومبول

ة والُمنَصِهرة. هَْيَكلات رئيسيَّة من اللُغات على أسس َمْجموع  يَّة: العازلة، المتراصَّ
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(U) 

 

ultimate: dervatirîn(dawî). akam . )أقصى )نِهايَة    

 (. الَمْقطَع األخير من الَكلِمة.ultimus)التينية  

ultimate constituent (UC): beşa dawî (UC) . ن النهائي  الُمَكو 

لة غير القابلة لاِلْختِزال. على الُمَحلَّ ْحِوّي البِْنيَِوّي لإلشارة إلى الَعناِصر ْحليل النَّ في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 .ذهب + ُت + إلى+ ال+ حفلة نات النهائيَّة:هبت إلى الحفلة(، ستكون الُمَكوَّ َسبيِل الِمثاِل، في  ُجْملَة )ذ

ultrafilter: parzûna bilind . ِمْصفاةٌ فائِقة 

د، يتم   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ات َمْجموعمن ال ة  َمْجموعة لالكميَّات العامَّ  تكييفه في نَظريَّةِ  في الجبر الُمَجرَّ

الالت هذه النَظريَّة باعتبارها د ات تخدمُ َمْجموعاألفراد الُمَعيّنين. هذه ال على بَْعضِ  تَْحتَويالتي 

 ة والتَْعبيرات الُمماثَلة.َصحيحاألَْسماء ال

umlaut: guhertina dengdêr . ( ائِتتَ  )الِعلَّةُ الخلفيَّة غييُر الصَّ  

وتّي الذي يتأَثَر بّصائِتِ  التغييرَ  يصفُ  حٌ ُمْصطَلَ في اللَغِويَّات التَاِريخيَّة، هو  الَمْقطَع التالي. من  الصَّ

في اللُغات الجرمانيَّة عموماً. وشبيه  شائِعةٌ  ض. هذه الظاهرةُ فْ صب، أو الكسر أو الخَ خالل الرفع أو النَّ 

مباع ومبيع .  كما في: قلب إلى الكسر.ة الَمْفتوحة بعد الياء تُ بذلك في اللَُغة العربيَّة، حالَة حرف العلّ 

عاً لموقع التَْنغيم في اللَُغة األم، أو لموقع النبر، ومنها بَ ة تَ َصوت العلّ  ضُ التي تعترِ  فهي التغييراتُ 

 ة أماميَّة.ة الخلفيَّة إلى علّ " أي تَْحويل العلّ  umlautة الخلفيَّة " لّ أماميَّة الع

unaccusative: demjimêrk . ال َمنْصوب 

ااِلْسميَّة  ُمَعيّنة من األفعال الالانتقائيَّة في اللُغاتِ  فِئةعلى  في القَواِعد العالئقيَّة، يُطلَقُ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ة على الناحيَّة تَُحلَّل باعتبارها غير مبنيَّ  ما اإليطاليَّة، أو الفرنسيَّة التي غالباً والهولنديَّة، ومثل األلمانيَّة، 

طحيَّة لألفعال غير ل مع هذه الحقائق من خالل تَْحليل األجسام السَّ التعامُ  الجينيَّة أو اإلجرائيَّة. تمَّ 

اسة لهذا التَْركيبات النَْحِويّة حسّ  بَْعضُ  ض أن تكونَ رَ فتنة. من المُ التَّْفضيليَّة )أو األفعال( كأشياء كامِ 

 لة.على عدم المساواة، أو على األفعال القياسيَّة الُمنفعِ  ها إما تُطبَّقُ التَْمييز، من خالل أنَّ 

unary: yekbûn .  ّأُحاِدي 
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التبعيَّة، علم َصوتيَّات  ْصوات )مثل علم أَْصواتِعْلم األَ الُمقاَربات في  في بَْعضِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ضة كَعناِصر ُمْفَردة، بََدالً من معارِ  األَْجزاءِ  تَْمثيله يُْمِكن وِجهَة النَّظَر القائلة بأنَّ  الُجسيمات(، يصفُ 

نات األُحاِديّة. اً خاصّ  اً وضع حُ ُمْصطَلَ عطى هذا الث نائيَّة. يُ   في نَظريَّة الُمَكو 

unbounded dependency: girêdayîbûna ne girêdayî . التَبعيَّةُ غير ُمقَيّدة 

( لإلشارة إلى البِناء ةنظريَّات القَواِعد )مثل قَواِعد ُمْعَجم الُجَمل الُمعمَّم في بَْعضِ  حُ ُمْصطَلَ هذا ال اُْستَْخدمَ 

نين، ب نَْحِويّةً  ُن َعالقَةً الذي يتضمَّ  ال يكون هناك تَْقييد على المسافة البِْنيَِويَّة بينهما )على  َحيثُ بين ُمَكو 

 ن من نفس البند(. ينب ُمَكوَّ يتطلَّ  َسبيِل الِمثاِل، تَْقييدٌ 

uncial: uncial .   

بُ روماني واسع ااِلْنتِشار،  كتاب   نص    حروفه الكبيرة بدون خطوط مكسورة. تُقَرَّ

underextension: bin dirêjkirinê . تَْحَت التَْمديد 

من الَعالقَة في الَمْعنى عند الكبار  واحد   في ِدراسات اِْكتِساب اللَُغة لإلشارة إلى نَْوع   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ح الُمقابِل في لَُغة ُمْصطَلَ للق من التَْطبيق على نِطاق أضي الَمفاهيمي للطفلِ  والصغار. يحتوي البَندُ 

من القطط، وليس  واحد   ة ُمَعيّنة أو نَْوع  لإلشارة إلى قطّ  القطّ  يُستخَدمُ اِل. عندما البالغين، على َسبيِل الِمث

 األنواع. كلَّ 

underlying: bingeh . األساس 

الُجْملَة الُمفترضة من أجل شرح  تَْمثيلي لتَْمثيللَُغة لإلشارة إلى ُمْستوى ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

( أو األَْشكال URاألساسي ) تَْمثيلال فكرةَ  جريبيَّة للَُغة. إنَّ مواجهتها في البيانات التَّ ت األَْنماط التي تمَّ 

نية األساسيَّة في ف على مرحلة البِ عر  التَ  يتم   َحيثُ َمْرَكزي في القَواِعد النَْحِويّة،  األساسيَّة هي أمرٌ 

 اِْشتِقاق الُجَمل.

ي لُجْملَة ناتجة عن هَْيَكلالِعباَرة األساسيَّة إلى الَوصف ال تُشيرُ ة، رد التَْحويليَّة الُمبك  في القَواعِ 

للقَواِعد التَْحويليَّة، والتي تُنتج بالتالي  نة كَمْدَخل  الِعباَرة؛ ثم تعمل هذه الِسْلِسلَة الكامِ  هَْيَكلقَواِعد 

األساسي، في  هَْيَكلُمَحّدد لل الَعميقة كَمْفهوم  نية ح البِ ُمْصطَلَ الحقاً  ة". ثمَّ اُستخِدمَ عالمات ِعباَرة "ُمْشتَقّ 

 طحيَّة. ت التَْركيبات السَّ شتَّ من خاللها ت ياق جوانب نَظريَّة البِناء، التي يتم  سِ 

underlying form: şêwa bingehîn . األُنموَذُج األساس 

زة ث نائيَّة، وتتغيّر بميزات ُمِميّ  فُ اِْفتِراضيَّة تَوصَ ْصوات التَّْوليديَّة، َشكل قاِعدة تَْجريديَّة ِعْلم األَ في 

 بواسطة قَواِعد َصوتيَّة )مثل االستيعاب، واالنصهار، وغيرها(. 
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underspecification: bê taybetmendekirin .  ُواصفاتدون الم  

ه من ة التي ترى أنَّ ُمْختَلَفيميّز النُهج ال حٌ ُمْصطَلَ ْصوات، هو ِعْلم األَ ( في النَّظَريَّات الُمِميّزة ل2) 

وتّي األساسي. يجب أن تكونَ  تَْمثيلات من الَمْعلُومَحْذف ال المستحسن  ُمَحّددة بَشكل   التصاميمُ  الصَّ

ْصوات التَّْوليدي ِعْلم األَ ه يختلُف عن َمْفهوم المواصفَة "الكاملة" الَمْوجودة في أو غير ُمَحّددة. إنَّ  ضئيل  

وتّي يجب أن يحتويَ  نِ الُمَكوَّ  ناتجَ  رة، الذي يرى أنَّ في مراحله المبك   مات ذات سِ  على َمصفوفات   الصَّ

وتّي، وليس  تَْمثيلهذه النَظريَّة بمدى ظهور تَْمييزات الَمعالم في ال ث نائيَّة ُمَحّددة بالكامل. تهتمُ  الصَّ

 ِميزة[ ُمقابِل ]+ ِميزة[. -ثنائي لـ ] كخيار  

جميع  تَْحديد بُ ال يتطلَّ  أُنموَذج   ات اللَُغة األخرى أليّ بمستوي قُ ما يتعلَّ في اً أيض حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ ( 0) 

دَّاللة، على َسبيِل الِمثاِل، هناك طُُرق ِعْلم النة في التَْحليل. في ُمتضم   أن تكونَ  العوامل التي تحتملُ 

)على َسبيِل الِمثاِل في ميزات البنية الَمنُْطقيَّة  جميعَ  ل  كامِ  بَشكل   دُ سمي والتي ال تحدَّ الطابع الرَ  إلضفاءِ 

 غموض النِطاق(. تَْمثيل

unification: yeketkirin .  َْوحيدت   

طلق عليها اسم من النَّظَريَّات النَْحِويّة الحديثة، والتي أُ  للتشغيل الَمْرَكزي في عدد   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

اً يتناسب مع تَْحديدأكثر  وصف   القَواِعد". التَّْوحيد هو دمُج َوصفين لتَْشكيلِ "النَّهج القائم على تْوحيد 

 D2ناسب ولكن ليس للحالَة، بينما في المُ  للعد   D1صف في الوَ  اِْسمٌ  يُحدَّدُ هما. على َسبيِل الِمثاِل، قد كليّ 

تنفيذ أي عمليَّات على  صفين، ويُْمِكنُ لوَ ْوحيد اوليس للعّد. يُْمِكن بعد ذلك تَ  ااِلْسم نفسه للحالَة يتحدَّدُ قد 

 َحيثُ ْحليل النَْحِوّي، لتَّ اعلى مزايا  الُموّحد. يحتوي هذا األُْسلوبُ  من التوصيفين األصليين للوصفِ  أيٍّ 

 للتقييد. التَْرتيب الذي يخضعُ  تَْحديدالقيود على اللَُغة بدون الحاجة إلى  تَْحديدلقَواِعد النحو ب ه يسمحُ أنَّ 

unification grammar: rêzimana yeketkirinê . قَواِعُد التَّْوحيد 

نَماِذج قَواِعد اللَُغة التَّْوليديَّة، وال سيما تلك القَواِعد النَْحِويّة التَّْوليديَّة التي  لجميعِ  لٌ شامِ  حٌ ُمْصطَلَ هو 

 قَواِعدها. ْوحيد في أنظمةِ تَ  َعمليَّةتسعى إلى 

ة ة: نَماِذج نَْحِويّة مثل قَواِعد بنية الِعباَرة العامَّ َمْجموعإلى هذه ال ةٌ ُمْختَلَف خاّصةٌ  تنتمى مناهجٌ 

(GPSG َوالقَواِعد اللَغِويَّة الم )َعمليَّة (LFG َشكليَّات نَْحِويّة قادرة على إنتاج تَْعبيرات تُنفَّذ على ،)

ة من النَماِذج . باإلضافة إلى ِسْلِسلَ  PATR-II( و FUGالكمبيوتر، مثل قَواِعد التَّْوحيد الَوظيفي )

ستندة من األساليب والنَّظَريَّات الحاليَّة مثل قَواِعد بنية الِعباَرات المُ  أَْشكاالً مختلطةً  مُ األحدث التي تقد  

رت في جامعة هذه النَماِذج طوَّ  جميعَ  (. وبما أنَّ CUGْوحيد الفِئات )( وقَواِعد تَ HPSGإلى الرأس )

 Grammarsباِْسم  فُ ها تُعرَ جاورة في َمنُْطقة خليج سان فرانسيسكو، فإنَّ وفي المؤسسات المُ  ْنفورداست

Bay Area . 
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والقَواِعد النَْحِويّة  Unificationستندة إلى المُ  النَْحِويّةَ  األخرى القَواِعدَ  حاتُ ُمْصطَلَ ال نُ تتضمَّ 

من تطوير الميزات  التَّْوحيد على مزيد   قَواِعدُ  ويستندُ ات. َمْعلُومالقائمة على القَواِعد الَمبنية على ال

طة عدد من أزواج الس مات بواس ُمَميّز، أيّ  هَْيَكللَغِويّة )َكلِمة أو ِعباَرة( ب َوْحَدة   كل   زُ تميَّ ياللَغِويَّة. 

 زة. ُمِميّ  ذريَّة أو بنيةً  اً قيمها إما رموز ، التي يُْمِكن أن تكونَ والقيم

دة. كما  تسمحُ  القَواِعدَ  مع اللِسانيَّات الحاسوبيَّة، إذ أنَّ  التَّْوحيدِ  قَواِعدُ  تتالءمُ  باستراتيجيَّات ُمتََعد 

 ْحليل والتَّْوليد. تختلفُ القَواِعد في التَّ  ملزمة باِت جاه ُمَعيّن للُمعالَجة؛ لذلك يُْمِكن اِْستِخدام نفسِ  ها غيرُ أنَّ 

 الُجَمل في الوصف النَْحِوّي. في ُمْعظَم النَماِذج، يتم   ور الذي تلعبه ِعباَرةُ عن الدَّ قَواِعد الَوْحَدة  نَماِذجُ 

ياق من خالل القَواِعد النَْحِويّة. ترتبطُ إنشاء َشَجرة بنية ِعباَرة خالي نية بِ  قدِ زة بعُ البنيَّات الُمِميّ  ة من الس 

 كة. ببَْعضها من خالل المراجع الُمْشتَرَ  الِعباَرة وترتبطُ 

unified features: taybetmendiyên yekbûyî . َدة  ِميزاٌت ُمَوحَّ

الساِكن  مات الَمكانِ سِ  ْصوات غير الَخطيَّة التي تَدمجُ ِعْلم األَ نَماِذج من  لوصفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

فَويَّة والتاجيَّة في طَبَقَة   واحدة  والحروف في إطار واحد. في هذا النهج ، مثالً، تُجَمع الَمفاِصل الشَّ

من على ويتها، وفي هذا الَمكان تُهيّ على هُ  ظُ حافِ تُ  كةَ والُمتََحر   الساِكنةَ  الحروفَ  إكليليَّة. ومع ذلك، فإنَّ 

قدة الَمكان ة بواسطة عُ الساِكن، وحروف العلّ  قدة الَمكانِ بواسطة عُ  ُمباِشرةً  الساِكنةِ  مات الحروفِ سِ 

 الغشائي. 

uniformitarian principle: prensîbê yekîtîyê (hawşêwe) . َمْبدأُ التَوحيد الُمنَظَّم  

في التَاِريخ والجيولوجيا، كَمْبدأ  يُْستَْخدمُ  ااِلْجتِماعيَّة لَمْفهوم   واللِسانيَّاتِ  التَاِريخيَّةِ  في اللِسانيَّاتِ  تَْطبيقاتٌ 

 ب التباينَ عن القوى اللَغِويَّة التي تَُسب   الَمْبدأُ  ياقها ااِلْجتِماعي. يدافعُ بِناء اللَُغة في س توجيهي إلعادةِ 

 حاالت   الُمالَحظات الحديثة لتَْحليلِ  ق على أساسِ طِ اضي؛ ولذلك يجوز تَْطبيق الَمنكالذي حدث في الم

 سابِقة للَُغة.

uniformity of theta-role assignment hypothesis (UTAH):  

  grîmane yekîtiya rola karê theta (UTAH)  فرضيَّةُ تَْوحيد دور عمل ثيتا 

مح في النَظريَّة المُ قترَ قيد مُ  ثَمَّة  تَْمثيلَعالقَات  بُ الحد  األدنى الذي يتطلَّ  بَرناَمجيورثه ، لزمة للتحك 

من  القويَّةُ  النسخةُ  نية األساسيَّة. تنص  ل في البِ تماثِ مُ  ها بَشكل  تَْمثيل يتم   َحيثُ لة، بمواضيعيَّة ُمتماثِ 

UTAH  َّالَمْوِضع نفسه )على َسبيِل الِمثاِل أخت  اً دائم )مثل الَموضوع( يشغلُ  اً َموضوعيَّ  اً دور على أن

V .في َشَجرة ) 

unit: yekêtî . الَوْحَدة 



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
664 
 

وتيَّات لإلشارة إلى أي   حُ ُمْصطَلَ هذا ال يُْستَْخدمُ  ُل محور االستفسار. في  في اللَغِويَّات والصَّ ِعْلم كيان يَشك 

إلى إحدى الفِئات األربع  يُشيرُ إذ خاّص،  ح وضعٌ ُمْصطَلَ هذا الل Hallidayan عند هاليدي لَغِويَّاتال

 الطَبَقَة والن ظام(. الَوْحَدة هي امتدادُ و هَْيَكلال الفئات األخرى هيبها هذه النَظريَّة ) الرئيسيَّة التي تعترفُ 

ُجْملَة  نيّة. على َسبيِل الِمثاِل، تتكوَّ إِْجراء اِْختيارات نَْحوِ  النَْحِويّة، وفيها يتم   اللَُغة التي تحمل األَْنماطَ 

ل  أو أكثر في ُجْملَة الَوْحَدة، وهكذا. في بَْعضِ  واحد   الَوْحَدة من مثيل   ح ُمْصطَلَ األوصاف النَْحِويّة، يُفضَّ

 ."قابل للعد  " حُمْصطَلَ لى ع "الَوْحَدة"

unitary base hypothesis: grîmane bingehîna yekêtîyê . د   فَرضيَّةُ األساس الُمَوحَّ

َدة، ال يُْمِكن أن يُجَمعَ  للفرضيَّةِ  اً فقالَكلِمة، وَ  في تَْشكيلِ Aronoff ( (1976في نَظريَّة   األساسيَّة الُمَوحَّ

-V)المألوف( و  N-ableاألمثلة الُمضادة الظاِهرة مثل  مع فئتين أو أكثر. يُْمِكن إرجاعُ  الواحدُ  النََمطُ 

able  ِلة.)مقبول( إلى اللواصق المتماث 

unitary complex:  tevlîheva(têkelaw) yekêtî . د  التَْركيُب الُمَوحَّ

ْرفُ  َكلِمات   ةَمْجموعن من يتكوّ  عن الطَبَقَة الدَّالليَّة للَكلِمة الرئيسيَّة،  ة  ُمْختَلَف بطَريقة   تجمعها ككل   يتصَّ

 مثل: "الذهب األبيض"  المقصود القطن، و "الذهب األسود" المقصود النفط. 

universal: gerdûnî . cihanî . عالمي 

تدوُر حول الَخصائِص  هي فرضيَّاتٌ  النَْحِويّةَ  القَواِعدَ  بمعنى العمومي(. إنَّ  universalis)التينية  

عالميَّة اللَُغة الواحدة  التي تحاول شرحَ  كة بين جميع اللُغات البشريَّة. عادة تفترض الِدراساتُ الُمْشتَرِ 

 جميعَ  اللُغات من لَُغة واحدة ُمْشتََركة، ألنَّ  رتطَوَّ تَ  ة. )أ(ثة األساسيَّة التاليمن النقاط األساسيَّة الثال

الوظائف نفسها في  غير ُمقنع . )ب( تلبي اللَُغةُ  هذا التَْفسيرَ  تبدو عرضة للتغيير الُمْستَِمر، إال أنَّ  اللُغاتِ 

بقدرتهم  قُ ما يتعلَّ جميع الُمْجتََمعات اللَغِويَّة. )ج( جميع اللُغات لها األساس البيولوجي نفسه لدى البشر في

ل كل  منهما اآلخر. مُ  اً  تكون النقطتان )ب( و )ج( دائمعلى الَكالم. ال  تنافيين، ولكن قد يُكم 

الرئيسي ألولئك الذين  الهََدفِ  تَْحديدل الُمْستَْخدمُ  حُ ُمْصطَلَ ( هو الUGقَواِعد اللَُغة العالميَّة )

ل لقَواِعد النحو البشري، ة األُنموَذج الُمحتمَ دقّ  تَْحديدالنهائي من اللَغِويَّات هو  الغرضَ  يعتقدون أنَّ 

نات وأَْنواع القَواِعد مثل عدد الُمَكوّ  اً أفكار نُ النحو. تتضمَّ  والسيما القيود التي يُْمِكن أن تتخذه قَواِعدُ 

 قات، وأَْنواع التَْحويالت وما إلى ذلك. وتَْرتيب التوافُ 

باِْستِخدام  اللُغاتِ  ه يُْمِكن تْوليد كل  لَُغة التَّْوليدي على أنَّ ِعْلم الالقاِعدة العالميَّة في  فرضيَّةُ  تنص  

ن النَْحِوّي األساسي قَواِعد تُعد  قَواِعد الُمَكوَّ هذه ال ة القَواِعد األساسيَّة، على الرغم من أنَّ َمْجموعنفس 

 مة . الدَّاللي التي تعتمد على النَظريَّة الُمْستَْخدَ ة من قَواِعد التكوين َمْجموعأو ك
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العالميَّة  َمْفهومَ  الكميَّةُ  ت الِدراساتُ دخلَ العالميَّة. إذ أَ  اتترحت أَْنواع أخرى من اللَغِويَّ قاُ 

 ة.ُمْختَلَفال أو األبنية لاإِلْحصائي، مثل نسبة ااِلْستِخدام بين الهياكِ  اإِلْحصائيَّة، أي الثوابت من النَْوعِ 

universal grammar: rêzimana gerdûnî . قَواِعٌد عالميَّة 

. ( في القَواِعد التَْحويليَّةRESTالُمنقَّحة )=  وسَّعةُ المُ  الِمْعياريَّةُ  N.Chomsky تشومسكي في نَظريَّة

من الوصف اللَغِوّي هو  اِلْكتِساب اللَُغة. الهََدفُ  اً جينيَّ  الُمَحّددةَ  البيولوجيَّةَ  يقابل النحو العالمي القَواِعدَ 

قة بالقَواِعد النَْحِويّة للُغات الِدراسات الُمتعل   اللُغات على أساسِ  ة في جميعِ اِْفتِراض الس مات العامَّ 

 اللَغِويَّة. يعتمدُ  اِْرتِباطها بالظواِهر النَّْفسيَّة للتنميَّة هذه الهياكل العالميَّة من خاللالفرديَّة. يُنظَر إلى 

"الحالَة الطبيعيَّة"، والتي  على ااِلْفتِراضات األساسيَّة غير الُمَحّددة التي تصفُ  العالميَّةِ  القَواِعدِ  َمْفهومُ 

ُجْزءاً من الكفاءة )الكفاءة ُمقابِل األداء(. من خالل النضج، أي بتَْحقيق القَواِعد والقيود في اللُغات  د  تع

 تطوير القَواِعد الفرديَّة الُمَحّددة على أساس قَواِعد عالميَّة. الفرديَّة، يتم  

universal language: zimanê gerdûnî . لَُغةٌ عالميَّة 

ووسيلة  رسميَّة   ظام من العالماِت الرياضيَّة واِْستِخدامها كلَُغة  لَُغة اِْصِطناعيَّة بعد وضِع نِ تَمَّ تصميُم 

 .الُعلُومالفَْلَسفة وات في َمْعلُومال تَْمثيلل

الَعالقَة الَمنُْطقيَّة بين األفكار البَسيطة واألفكار  تقوم علىعن "الُمَميّزات العالميَّة"،  Leibniz فكرةَ  إنَّ 

ام الحديث للرياضيَّات، ات ُمماثَلة من العالمات. في الن ظَمْجموعالُمَعقَّدة، والتي وضحها من خالل 

 األعلى للَُغة العالميَّة ُجْزئيَّاً. المثلُ  وقد تحقَّقَ اء، والكيمياء، سمي، والفيزيق الرَ طِ والَمن

universal proposition: pêşniyarê gerdûnî . اِْقتِراٌح عالمي 

حول جميع الَعناِصر )األفراد، حاالت الشؤون، وما شابه( في َمجال ُمَعيّن، على النقيض من  اقتراحٌ 

ق الرسمي، تمَّ نطِ ُمَعيّن. في المَ  على األقل في َمجال   واحد   إلى ُعْنُصر   تُشيرُ حات الوجوديَّة التي الُمقترَ 

، كما unirvseal: x [H (x) → M (x)  [فكلَّ بالمُ  يُسمَّىما  حات العالميَّة عن طَريقَ الُمقترَ  ترميزُ 

نك إنسان"(، عندها ثاِل "كوعلى َسبيِل المِ ) Hلديه خاّصيَّة  xيكون هو الحال إذا كان  x لكل  " يلي: 

حات حول القَوانين المقترَ  ة، تتخذُ تة"(. "وكقاِعدة عامَّ )على َسبيِل الِمثاِل "كونها ميّ  Mخاّصيَّة  اً أيض

 حات عالميَّة.قترَ مُ  العلميَّة على َشكلِ 

unmarked: ne diyarkirî  . غيُر ُمِميّز 

أكثر حياديَّة أو شائِعة أو  لَغِويّة   الحواس، لإلشارة إلى خاّصيَّة   ُمْختَلَففي اللَغِويَّات ب يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ُمِميّزة في ما تُعَرُف القيم غير الاً يّزة. غالبها ُممِ ة من الملكيَّة الُمقابِلة، والتي تُوَصف أنَّ متوقعة أو عامّ 

التي يجب أن تستوفيها  للشروطِ  اً فقل معها وَ بالقيم "ااِلْفتِراضيَّة"، ويُْمِكن التعامُ  اً بَْعض األساليب أيض

، على َسبيِل الِمثاِل. القيمة اً مكن، ولكن ال يلزم تلبيتها إذا لم يكن ذلك مُ اً مكنإذا كان ذلك مُ  فِئةال



كردي - عربي - إنكليزي ة) َّ طبيقي َّ والت َّة ي ظر َّ (الن ات َّ اللساني مُْصطَلَحات معجم

برلين - المانيا / والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات
666 
 

ح في القَواِعد األساسيَّة، ُمْصطَلَ ااِلْفتِراضيَّة للحالَة قد تكون ُمْستَْخدمة. يجب ُمالَحظة ااِلْستِخدام الحالي لل

وتيَّة الحديثة )على َسبيِل الِمثاِل نَظريَّة عدم الوضوح(.كما ينبغ  ي اِْستِخدامه في النَظريَّة الصَّ

unrounding: negirrover . َغيُر ُمْستَدير 

ستديرة األماميَّة إلى الَمْفَصلي )عادة يَْحُدُث خالل عمليَّات تغيير أخرى( من الصوائت المُ  التغييرُ 

لَت بواسطة [ ُعد  y ،ø"األبسط"، على َسبيِل الِمثاِل، من الصوائت األماميَّة ] اً وضوح الصوائت األقلّ 

umlaut [ إلىi ،e.باإلنجليزيَّة وفي بَْعض اللهجات األلمانيَّة ] 

usage: bikaranîne . ااِلْستِْعمال 

ُم بَشكل  وصفي مع ُمْصطَلَ ال ُح الجماعي لعاداِت الَكالم في الُمْجتََمع نُْطقاً وِكتابَة، والسيما عندما تُقدَّ

 كما الكلمات، في عموماً  المقبول التعبير فهو أسلوبات حول تَْفضيالت األَْشكال اللَغِويَّة البَديلة. َمْعلُوم

 والقواعد  والتعابير، من الكلمات، والممارسات اليوميّة، ،والتقاليد العادات مستعمل في هو

من "مستويات ااِلْستِخدام" الكثيرة التي تتم  مواجهتها في التَْحقيقات  .الشائعة واالستخدامات العاميّة

، على َسبيِل الِمثاِل معجمال وصف مدخالتالَوصفيَّة، هناك إضافة تَْصنيفات ااِلْستِخدام )كما في 

ياقات التَّْوليديَّة( "عاِميَّة" أو "َرسميَّة"( أو  باِْستِخدام البيانات اإِلْحصائيَّة حول التَْفضيالت، أو )في الس 

 بفكرة القَواِعد الُمتَغيّرة.

user modeling: nimûna bikarhêner .  َمنَمذجةُ الُمْستَْخد  

ْستَْخدمين التي قد المُ  أَْنواعِ  ُمْختَلَفحّساسة ل أن تكونَ  نات التي تحاولُ الُمَكوّ  في أنظمة الحوار، أحدُ 

الُمْستَْخدم هذه في االعتبار جوانب الُمْستَْخدم، مثل َدَرَجة خبرة الَمجال،  ظام. تأخذ نمذجةُ يواجهها النِ 

ظام للُمْستَْخدمين. ة التي قد يخدمها النِ ُمْختَلَفلظام الُمَحّدد، واألغراض اْعِرفة كيفيَّة اِْستِخدام النِ وَدَرَجة مَ 

 الفِْعل الَكالمي وتَْحليل الُمحاَدثة. م في نَظريَّةِ على األساس اللَغِوّي لنمذجة الُمْستَْخدَ  العثور تمَّ 

utterance: gotin . )المالكَ  (النُْطق  

وتيَّات لإلشارة إلى امتدادِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  األَْصوات أو الرموز  للَكالم، فهو ِسْلِسلَةُ  في اللَغِويَّات والصَّ

من َكلِمة واحدة أو ِعدَّة ُجَمل. على َعْكس الُجْملَة  الَكالمُ  نَ جة بين وقفتين. يُْمِكن أن يتكوَّ الَمْكتوبة االناتِ 

دة الُمتََعل   عات إلى تتابُ  يُشيرُ و ،الَكالم على ُمْستوى اإلفراج الَمشروط قة بُمْستوى اللَُغة، يعملُ الُمَجرَّ

 الفِْعليَّة في حاالت  ُمَحّددة.الَكالم 

utterance act: çalakiyê gotinê .  ِعُل الكالم ف  

قانون الَكالم: الَكالم من مورفيمات،  من أداءِ  ، هو ُجْزءٌ J.R.Searle سيرلالَكالم ل في نَظريَّةِ 

ْرف . Searleالَكالم لـ  فعلُ  قُ وَكلِمات، وُجَمل. يتطابَ  وتّي والتصَّ  مع فعل أوستن الصَّ
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uvula: uvula . لَّهاةُ الَحلق 

األَْصوات فوق  للنُْطق في تَْشكيلِ  كَمكان   يُْستَْخدمُ  velumبروز في نِهايَة الخلفيَّة من هي تلك ال

 البنفسجيَّة.

uvular: uvular .  ّاللَّهَِوي 

وتّي لألَْصوات الساِكنة على أساسِ  في التَْصنيفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   إلى َصوت   يُشيرُ َمْخَرج نُْطقها:  الصَّ

 الَحنَك الَرْخو، أي هي اللحمةُ  ق في مؤخرةِ التي تُعلَّ  اللحميَّةُ  من خلف اللِسان، هو الزائدةُ  مصنَْوع  

 من أمثلتها في اللَُغة العربيَّة )ق(، و) ك(. .الُمشِرفة على الحلق
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(V) 

 

vagueness: temawî û mijawî . موضغُ   . ُمْبهَم  

 ؛ مثالً: ال يتم  تَْحديددون ب كُ الدَّالليَّة التي تُترَ  الس ماتِ  ببَْعضِ  قُ التَْعبيُر الغاِمض بَشكله البراغماتي يتعلَّ 

 الَشْخص عند اإلشارة إلى ميزاته ]ذكر[ ُمقابِل ]أنثى[، ]شيخوخة[ ُمقابِل ]الشباب[. تَْحديد

valence: wekhev (berdêl) .  َكافؤ)بَديل(ت  

اْستَْخدم لإلشارة إلى  َحيثُ من الكيمياء،  ح "التكافؤ" ُمستعارٌ ُمْصطَلَ فيد( . بمعنى المُ  valere)التينية  

ِعْلم الهيدروجين في ُجزيء. يرجُع اِْستِخدامه في  ُمَعيّن من ذرات   أو اِْستِْبدال عدد   رات لربطِ الذَ  خاّصيَّةِ 

فَة، ااِلْسم(  من) lexeme. يُقَصد به قدرة الوحدة الُمعجميَّة Tesnière ((1959لَُغة إلى ال الفِْعل، الص 

نات الُمحيطة على الُمَكوّ  ُمَعيّنةً  بات  ُمتطل ه يضعُ أنَّ  َحيثُ من  ،الُمسبق لبيئتها النَْحِويّة تَْحديدعلى ال

ن على الُمَكوّ  االعتمادُ  التبعيَّة، في الُجْملَة، يتم   التكافؤ بَمْفهومِ  باإلشارة إلى َخصائِصها النَْحِويّة. يرتبطُ 

X  على ُمْستوىY  تطلبات التكافؤ لـ على األقل من مُ  أحُد المكّوناتإذا كانY  َمْوجود فيX في هذه .

ل للُمَكوّ  Xالحالَة،   .Yن ِعباَرة عن ُمكم 

من الُمكم الت التي  لعدد   اً فق، تمَّ تنظيم األفعال وَ Tesnièreفي األدبيَّات القديمة الَمبنية على عمل 

(، بما في ذلك األفعال غير الَشْخصيَّة )على الرغم من اً األفعال ذات المدى القصير )أيض تتطلبها: )أ(

لة(؛ )ب( األفعالُ  فعالَ األ أنَّ   التكافؤ: مثل النوم؛ )ج( األفعالُ  األُحاِديّةُ  المطلوبة يُْمِكن اعتبارها ُمكم 

األفعال الُمتعديَّة ألكثر من  التكافؤ، مثل الثاُلثيةُ  ؛ )د( األفعالُ تعديَّةالتكافؤ: مثل األفعال المُ  الث نائيَّةُ 

 تُشيرُ ة ال ُمْختَلَف إدخال تَْصنيفات   في التكافؤ، تمَّ  ةِ َجديدال األعمالِ . في " مفعول، " أعطى، منح، جعل...

 بالَخصائِص الدَّالليَّة. قُ الُمكم الت الَمطلوبة أيضاً، والسيما بما يتعلَّ  إلى العدد فحسب، بل إلى نَْوعِ 

د حر( التي تياريَّة، ُمساعانيَّة )= ااِلخْ من أجل التَْمييز بين الُمكم الت اإللزاميَّة والُمكم الت المج

بار اإلزالة، واِْختبار ااِلْستِْبدال، ْختِ كاِ ة: ُمْختَلَفوااِلْختبارات ال ال يتطلبها الفِْعل، اُقتِرح العديد من المعايير

مع ذلك، ال يُْمِكن االعتماد . وإلى الجمع حريَّة اِْختبارإضافة نة، والقدرة على ضم  واِْشتِقاق الُجَمل المُ 

 يَّاً على هذه ااِلْختبارات.ُكل

التكافؤ مع الَمفاهيم التَقليديَّة مثل العبور، وكذلك مع الَمفاهيم الحديثة مثل الَعالقَة  َمْفهومُ  لُ يتداخَ 

تحتاج إلى  ل والتَْعديل والَعالقَات الَموضوعيَّة )ِمْعيار ثيتا(. هذه النَظريَّةُ ضمون والتكامُ بين الجدل والمَ 

لالعتماد على التكافؤ؟ )ب( على أي  الموثوقةُ  ة. )أ( ما هي ااِلْختباراتُ ل التاليشاكِ ل مع المالتعامُ 

ل مع التعامُ  دَّاللة، البراغماتيَّة، الُمْعَجم( يجب أن يتمَّ ِعْلم الُمْستوى من القَواِعد )في بِناء الُجْملَة، 

ة؟ )ج( ما وضع نَظريَّة ُمْختَلَفالات مظاِهر التكافؤ في هذه المستوي بين التكافؤ، وما هي الَعالقَاتُ 
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قواميس َغي ر اللَُغة؟ )د( ما أهمية التكافؤ في إنتاج تَ  ِدراسةة والتكافؤ في اللُغات الفرديَّة والنَظريَّة العامَّ 

 اً؟هة تربويّ أو قَواِعد النحو الُمَوجّ 

valency: wekhevî . تَكافُؤي 

، متأَثَراً بتطوير نَماِذج لقَواِعد التبعيَّة في Tesnière ((1893 - 1954قدَّمه اللَغِوّي الفرنسي  حٌ ُمْصطَلَ 

ح من الكيمياء، واْستَْخدم في اللَغِويَّات لإلشارة إلى نَْوع الروابط ُمْصطَلَ أوروبا وروسيا. اُشتق هذا ال

َعيّن يكون لُعْنُصر مُ  مع بَْعضها البَْعض. كما في الكيمياء، قد النَْحِويّةُ  ن بها الَعناِصرُ التي قد تتكوّ 

أساسي  على ُعْنُصر   تَْحتَويلُجْملَة  أُنموَذجاً  النَْحِويّةُ  القَواِعدُ  لُ ة. تمث  ُمْختَلَفياقات ة في سُمْختَلَفتباينات 

بالوسائط أو التَْعبيرات أو اإلضافات أو  ُمْختَلَفالفِْعل( وعدد من الَعناِصر التابِعة )يشار إليها بَشكل ك)

ْوحيد تَ  عددها ونَْوعها بحسب التكافؤ المنسوب إلى الفِْعل. على َسبيِل الِمثاِل، يشتملُ  يُحدَّدُ التي القيم( 

من التكافؤ، أُحاِدّي التكافؤ، أو  اً واحد اً ي على ُعْنُصر الَموضوع فحسب )يحتوي عنصرثالتال

monadic َّن ذلك التمحيص كالً من الجسم الَموضوع والُمباِشر )ثنائي التكافؤ، أو (، في حين يتضم

الفِْعل  ة. يقال إنَّ ددة األعمِ َعد  ، أو ُمتَ ئاتتكافمدة الهي ُمتََعد   يَّنلُمكمَّ ثنائي(. األفعال التي تأخذ أكثر من ال

 ة الصغر(. الذي ال يأخذ أي ُمكم الت على اإلطالق، لديه صفات صفريَّة )تكون متناهيَّ 

valid: pejirandin . إثبات 

قيَّة طِ نَتيجة َمنكْستِْنتاجها ايكون ِة حجّ  أيّ  ق والدَّالالت الرسميَّة لَوصفِ طِ في الَمن يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 اً.ة َمنُْطقيَّ َصحيحلبنائها. الُجْملَة الصالحة هي ال

value: giranî . beha . nirxandin . القِيمة 

لإلشارة إلى الهويَّة  ،Ferdinand de Saussure سوسير لَُغة من قِبَلِعْلم الل في أُدخِ  حٌ ُمْصطَلَ   

ظام من ه، اللَُغة ِعباَرة عن نِ في رأيّ  ظام يحكمه القانون.ياق نِ ر إليه في سِ نظَ الَوظيفيَّة للكيان عندما يُ 

نموَذجي. لعبت هذه ط األُ ارتباط بينها من خالل َمفاهيم التزاوج والترابُ  ثَمَّةة، حات الُمْستَقِلّ ُمْصطَلَ ال

ر الالحق في اللِسانيَّات البِْنيَِويَّة.اً محوريَّ  اً الفكرة دور  في التَّطَو 

value bundle feature: taybetmendiya desteka giran . ِميزةُ ِحزمة القيمة 

 ميزات مُ اتَْخديتم  اسْ لها أكثر من قيمة.  حيد بميزات يُْمِكن أن يكونَ امتداٌد للَوصف الوصفي لقَواِعد التَّوْ 

 ْوحيد الدوال، والقَواِعد اللَغِويَّة الُمْعَجميَّة.حزمة القيمة في قَواِعد تَ 

variability: guhertin  َّة التَّغير( .تَقَل ب )قابلي  

وتّي لحرف  ُمتََحر   ر" للَخصائِص ُمقابِل تَغيّ بين "المُ  ااِلْختاِلفُ  لُ النُْطق. يمث  ك في أثناء التََّغي ُر الصَّ

 "الثابِت" .
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variable: têgûherr . bgor .  ُرتَغيّ الم  

حدة من كلمتين رئيسيتين إشارة إلى وافي النَْحِوّي للَكلِمات  ْصنيفِ في التَّ  أحياناً  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2)

عن الَعالقَات  رُ لك التي تعب  رة هي تتَغيّ الَكلِمات المُ  ت. يقال إنَّ غير ثابِ  ين في اللَُغة، واآلخررتَ تَغيّ مُ 

 النَْحِويّة من خالل تغيير الَشكل، على َسبيِل الِمثاِل. )باع/ يبيع(. 

( 2608في اللِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة من قِبَل العالم األمريكي ويليام البوف )مواليد  حُ ُمْصطَلَ دخل ال( أُ 0)

أكثر ُعرضة ، وبالتالي كثيراً  ة أو األُْسلوبيَّةُعرضة للتََّغي رات ااِلْجتِماعيَّ بلَُغة  شارة إلى وحدات  لإل

وتيَّة والنَْحِويّة والُمْعَجميَّة كميَّاً من تَغيَّ من المُ  اتُ َمْجموعالللتغيير على المدى الطويل. تُوَصُف  رات الصَّ

تََرك في ماعيَّة والعمر والِجْنس، وتَُحّدُد نتائج هذا ااِلْختاِلف الُمشْ خالل عوامل من مثل الطَبَقَة ااِلْجتِ 

-الظروف ااِلْجتِماعيَّة دُ تحد   َحيثُ تَْعديلها ب تم  يدة لَّ رة هي قَواِعد ُموَ تَغيّ رة. القَواِعد المُ تَغيّ َشكل قَواِعد مُ 

َرتاإلقليميَّة التي تُطبَّق عليها.  قة بالَعالقَة بين ااِلْختاِلف ااِلْجتِماعي تعل  المُ  الفرضيَّاتِ  فكرةُ  ثمَّ تطوَّ

ر اللَغِوّي.  والتَّطَو 

مز الذي قد في قَواِعد اللَُغة ومعاني الدَّالالت بمعناه العام للرَّ  واسع   على نِطاق   حُ ُمْصطَلَ ال ( يَْستَْخدمُ 3)

 ة من القيم. َمْجموعل أي يتحمَّ 

variable rule: rêzeka guhertinbar . ُحكُم الُمتَغيّر 

(، لوصف ااِلْختاِلف اللَغِوّي باِْستِخدام 2684( وسيدرجرين وسانكوف )2696َمْفهوم وضعه البوف )

ْرفيَّة، وبدائل لَغِويّة )َصوتيَّة،  ُمتََكل ماألساليب اإِلْحصائيَّة. اِْختيار ال نَْحِويّة( واعتمادها على وصَّ

يا ياق التَْوضيحي الظروف البيئيَّة اللَغِويَّة )الس  وتّي أو النَْحِوّي، َوظيفة الِخطاب في الَكالم، الس  ق الصَّ

ر  ، للُمحاَدثة، هُويَّة الُمتََحد ث على إَمكانيَّة اِْستِخدام  وما إلى ذلك( باِْستِخدام نَماِذج إِْحصائيَّة فرديَّة كمؤش 

 تغيّرة ُمَعيّنة.قاِعدة مُ 

variant: cûda . bgorr . عنوّ ُمت  

ُمَعيّن؛  ياق  ة بدائل في سِ َمْجموعّي واحد من لَغوِ  في اللَغِويَّات لإلشارة إلى َشكل   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ْرفيَّة للدَّاللة على الجمع) ون، ين، المع  يتناقضُ  ثابِت. من ذلك هناك ِعدَّة مورفيمات أو عالمات صَّ

 .ع اإلعرابي(رات َمشروطة بحسب الموقِ تَغيّ ِسياقيَّة )مُ رات خاضعاً لقيود تَغيّ المُ  ات(، قد يكون اِْختيارُ 

 مجانيَّة( مثل جمع التكسير. راتتَغيّ مُ وقد ال يكون ُمْرتَبِطاً بشروط)أي 

variation: cûda . اِْختاِلف 

إلى نِطاق ااِلْختاِلفات الُممكنة التي توجد عبر اللُغات.  يُشيرُ ح ُمْصطَلَ هو القَواِعد العالميَّة،  ِدراسةفي 

التباين مع الَخصائِص الُمْشتََركة من قِبَل جميع اللُغات )العالميَّة(. في نَظريَّة األمثليَّة، يتميّز التباين  أيّ 

 ة القيود.َمْجموعة لنفِس ُمْختَلَفبتَْصنيفات  
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variational linguistics: zimannasiya cûda .  ُعةنوّ تالل سانيَّاُت الم  

الطبيعيَّة. تنجم هذه  عدم التَجانُس الُمنَظَّم للُغاتِ  ااِلْجتِماعيَّة، النُهُج الوصفيَّة التي تفترضُ  في اللِسانيَّاتِ 

، )ج( ئةفِ رات اللَغِويَّة عن )أ( ااِلْختاِلفات الَمكانيَّة )اللهجة(، )ب( السلوك اللَغِوّي الخاّص بالتَغيّ المُ 

ياقات الُمحاَدثة الرسميَّة ُمقابِل غير الرسميَّة(، )د( مراحل اِْكتِساب اللَُغة، )هـ( ل الظَْرفيَّة )مثل سالعوامُ 

رها. في جميع الحاالت تختلفُ االتصال اللَغِوّي ، )و( أصل اللُغات الُمبَسَّ  الصفات  طة والكريول وتطَو 

وتيَّة، وال ةيَّة، والنَْحِويّة، والُمْعَجميَّة، والبراغماتيَّة للسلوك اللَغِوّي َصرفالصَّ بالعوامل الخاِرجة  الخاصَّ

تَْمييز َوظيفتين  ق بالتَْحقيق التجريبي والوصف النَّظَري لاِلْختاِلفات اللَغِويَّة، يُْمِكنُ عن اللَُغة. فيما يتعلَّ 

الُضمني.  الَكمي؛ والثاني، نهُج التَْحليل تَْحديدرة القابلة للتَغيّ مُ القَواِعد ال منهجيتين حديثتين: أوالً، َمْفهومُ 

 ع اللَغِوّي.نوّ صف التإلى جانب وَ 

variety: pirrengî . ع .تَنوّ  تَْشكيلة  

يخضع ظام للتَْعبير اللَغِوّي الذي نِ  األُْسلوبيَّة لإلشارة إلى أيّ لَُغة ااِلْجتِماعي وِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 رات الظَْرفيَّة.تَغيّ اِْستِخدامه للمُ 

تقاطع ِعدَّة  لُ األصناف، التي تشمِ  تَْحديد كما في الِدراسات الخاّصة بالطَبَقَة ااِلْجتِماعيَّة، يصعبُ 

اللَُغة، التي تنطوي على  ألصنافِ  حت ِعدَّة تَْصنيفات  قترِ رات )مثل الِجْنس والعمر والِمهنة(. وقد اُ تَغيّ مُ 

 شروط مثل اللهجة والتَسجيل والميدان. 

عة. على تنوّ مُ  ةٌ َمْجموعه اِْستِخدام معايير ُمَحّددة من خاِرج نِطاق اللَُغة لتَْعريفه على أنَّ  يُْمِكنُ 

ً باللهجة، ود ُجْغرافَسبيِل الِمثاِل، يُعَرف النَْوع الُمَحدَّ  ع نوّ اِْجتِماعي بالت ة ذات أساسعتنوّ ة مُ َمْجموعيّا

 حات أو اللُغات الفَْرعيَّة.ُمْصطَلَ ع َوظيفي مثل النوّ ااِلْجتِماعي، وهو ت

velar: velar (zengilorkî). )َحْلقِي(لَهَوّي 

وتّي لألَْصوات الساِكنة على في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى الشراع(.  velum)التينية   ْصنيف الصَّ

 لها في اللَُغة العربيَّة )ح، خ، ع، غ، الهمزة(ق، يمث  لْ يصدر من أقصى الحَ  َحيثُ أساس َمْخَرج نُْطقها، 

velaric: velarik(zengilorkî) . )الَحْلقِي)اللَهَوّي 

 الُمتََذْبِذب. هَواءلت مع آليَّة تيار التَشكَّ  أَْصواتٌ 

velarization: velarkirin(zengilorkî )اإلطباق( .    الَحْلقِ ( 

للُجْزء الخلفي من اللِسان )الحلق(. يعطي  َحركةً  نُ تَْعبير ثَّانِوي يتضمَّ  إلى أيّ  يُشيرُ  عامٌّ  حٌ ُمْصطَلَ 

وت رَ  نين القطبي هي "غامضة" أي الرَّ  ألَْصواتِ  السائبةُ  السمعيَّةُ  ". العالمةُ اً ُمَميّزاً أو "داكن اً نينالصَّ
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الساِكنة  للحروفِ  الُمعتادُ  ة الَحنَكيَّة. يكون الرمزُ نّ رَّ ال ألَْصواتِ  مُ ض "الواضحة"، تُْستَْخدَ داكنة، تعارِ 

 . l] ] ،[r]، [[qالُمْستَْخفَرة هو ]~[، كما هي الحال في 

velum: velum . الَحنَك . الطَّبَق 

 للنُْطق . كَمْخَرج   يُْستَْخدمُ لب الذي ل بالَحنَك الصُ صِ شراع، ُمتَّ  على َشكلِ  وطري، ُمَركَّبٌ  ناعمٌ  غشاءٌ 

Venn diagram: dîyagrama Venn . ُمَخطَّط فين 

  J.Vennق الرياضي من قِبَل اإلنجليزي طِ دخلت في الَمنالنَظريَّة التي أُ  ي للَعالقَاتِ تَْمثيلأُنموَذٌج 

 ات. َمْجموعُح الَعالقَاُت بين تداِخلة )أو الَمحذوفة(، تَُوض  المُ دة الدوائر بُمساع. 1923–1834))

ventricular: vîran . البُطيني . الَجوفي 

وتيَّات لوصفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وت الذي ينتجُ  نَْوع   في الصَّ بين العصابات البُطينيَّة، أو الِحبال  من الصَّ

وتيَّة "الكاذبة"، التي تقعُ  وتيَّة الحقيقيَّة)ومتوازيُمباِشرة فوق الِحبال  الصَّ عادة  يُْستَْخدمُ ة معها(. ال الصَّ

وت، وهذا األخير يتحد  َس والصَّ ُن الهَمْ ات البُطينيَّة التي تتضمَّ تَأثيرفي الَكالم، ولكن يُْمِكن سماع ال

 "ُمْزَدِوج" . مع َصوت آخر إلنتاج َصوت   اً أحيان

verb: lêker (firman) . فِْعل 

 فِئةْصنيف النَْحِوّي للَكلِمات، لإلشارة إلى في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ بمعنى الكلمة (.  verbum)التينية  

ظام ُمَعقَّد من األَْشكال الَكلِمة مع نِ  للتَْعبير عن "فعل" أو "عمل" . نَْوعُ  اً هي َكلِماتٌ ُمَحّددة. تَقليديَّ 

 خالل الوقت: األنشطة والعمليَّات والحاالت.  األفعاُل إلى الظواِهر التي تحدثُ  تُشيرُ والوظائف. 

 دة أو أفعال  ُمساع َركَّباً مع أفعال أخرى)من أفعال  الذي، يأتي ُمنفِرداً أو مُ  ، هو الُعْنُصرُ اً ظيفيَّ وَ 

 ثاِل. كتبت.كأدنى حّد من  ُجْملَة، يتشابك مع َموضوع، على َسبيِل المِ  يُْستَْخدمُ ساخنة(، 

ْحِويّة للَصوت، والمزاج، من الناحيَّة المورفولوجيَّة، يُميَّز بااِلْقتِران، باإلضافة إلى الفِئات النَ 

 هو الَمْرَكزُ  الفِْعلَ  ، والَشْخص، والعدد، وفي بَْعض اللُغات، الجانب. وبَسبب تكافؤه، فإنَّ َزمنوال

 ُجْملَة.لالنَْحِوّي ل

غير الَمْحدودة  الَمْحدودة )َشكل الفِْعل الَمْحدود( عن األَْشكالِ  األَْشكالُ  زُ تتميَّ  من الناحية النَْحِويّة،

ة الَمشروطة في دن األفعال الُمساععة ُمْختَلَفالرئيسيَّة لها وظائف  )َشكل الفِْعل غير المنتهي(. األفعالُ 

 الُمكم الت وعددها.  التكافؤ نَْوعَ  فعلُ  دُ تكوين المْسنَد. يحد  
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أفعال اللة والنحو، مثل ما يلي: )أ( من الدَّ  إلى كلٍّ  ثيرة للجدل تستندُ ْصنيفات المُ اك عدد من التَّ هن

ق(؛ )ج( األفعال األصليَّة التسل  والسباحة، و)الجري،  َعمليَّةوشراء(؛ )ب( األفعال ال قِراءةالعمل )

 األنواء )المطر والثلج(. الَحدث(؛ )ه( أفعالونجاح، ال(؛ )د( أفعال الحدوث )واألكل)النوم، 

verb of action: karê lêkere(firmane) . َعَمُل الفِْعل 

 التعل م، والغناء، والِكتابَة، والسباحة.، مثل: تدل  على األنشطة من األفعالِ  ُمَحّددةٌ  فِئة

verb phrase: dudaniya lêkere . têkele firman . ُمَركَُّب الفِْعل  

ن   فِئةال على  تَْحتَويُمباِشر للُجْملَة، والتي يجب أن  النَْحِويّةُ للقَواِعد التَْحويليَّة التَّْوليديَّة التي تعمل كُمَكو 

من الُمكم الت  باإلضافة إلى عدد   ،المالحق اإللزاميَّة ونَْوعها عددُ  فقاً لتكافؤ الفِْعل، قد يختلفُ الفِْعل. وَ 

 رسم الُحدود بين اإلضافات اإللزاميَّة والمجانيَّة. ما يصعبُ  مكنة. غالباً المجانيَّة المُ 

verbal sentiendi: şandina lêkerî . اإلرساُل الفِْعلي 

، والفكر، اإلدراك الحسي، واإليمان، والرأيّ  األلفا من األفعال التي تدل  على عمليَّاتِ  ُمَحّددةُ  فِئة

 الَمْعِرفة، إلخ(. والمشاهدة، واإليمان، ووالشعور، وما إلى ذلك )على َسبيِل الِمثاِل، الشعور، 

verbal dueling: pêşbaziyê devikî(zarekî) . ُمباَرزةٌ َشفَهيَّة 

 رُ تَْعبير يعب   نتاجِ شاركين إلمن اللعب اللَْفظي، وحوار عقالني بين المُ  في اللِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة، هو نَْوعٌ 

 عن البراعة اللَْفظيَّة. 

verbal play: lîstika devikî . الَلعُب الشَّفَهي 

ب بَعناِصر اللَُغة، إما مع بَْعضها البَْعض، أو إلى التالعُ  يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ لِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة، ِعْلم الفي 

ياق ااِلْجتِماعي أو الثقافي للَُغة؛  قُ بما يتعلَّ  لُغات اللعب،  بلعب الَكالم. تشملُ أيضاً مي سُ  وقدبالس 

 التوريَّة، الُمبارزة اللَْفظيَّة، األحاجي، والعديد من األَْنواع األخرى.

verbal repertoire: embara devikî . فَهيَّة  الذَّخيَرة الشَّ

ياقات ُمَحّددة، وفي ُمْجتََمع ما ويَْستَْخدمها في سِ  ها ُمتََحد ثٌ مُ يَّة التي يتكلَّ اللَغوِ  من األصنافِ  ة  َمْجموعكل  

 الَكالم.

verbal vs root compound:  

   komkirina lêkerî ber komkirina kokî . ب الَجذريالُمَركَّ فِْعلّي ُمقابِل ُمَركَُّب الال  
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للدَّاللة على نَْوعين من ته ت صياغتمَّ  ،Siegel ((1978و  Roeper ح من وضعُمْصطَلَ هذا ال

غير التَْركيب. الَعالقَة التي تربط الُعْنُصر األول بالُعْنُصر الثاني من ُمَركَّبات الجذر، من ناحيَّة أخرى، 

 ها َمْفتوحة )ِسْلِسلَة جبال(.نَْحِويّاً، ولكنَّ  مقيَّدة

verbless: bê lêker  . بِدون فِعل  

(، Quirkنَْوٌع من الِعباَرات الُمعتَرف بها في بَْعض نَماِذج الَوصف النَْحِوّي )على َسبيِل الِمثاِل، قَواِعد 

 (، بَْعض النَماِذج التَْحويليَّة الكالسيكيَّة للتَْحليل يُستَمد  اً الَموضوع أيض يشملُ  اً يتم  فيه َحْذف الفِْعل )وغالب

الَحْذف. في الِدراسات التَّْوليديَّة الالحقة، تمَّ تَْحليل هذه اإلنشاءات  مليَّةعَ مثل هذه الهياكل باِْستِخدام 

 من الِعباَرات الصغيرة. كقاِعدة، وهي نَْوعٌ 

verb second: lêkerê duyem . الفِْعل الثاني 

 من ذلك اللغاتكالُعْنُصر الثاني من الُجْملَة.  لَُغة يظهر فيه الفِْعلُ  يصفُ  حٌ ُمْصطَلَ في القَواِعد النَْحِويّة، 

 الثالث . الفِْعلَ  ه في اللَُغة اإلنجليزيَّة يُْمِكن أن يضعَ ُمقابِلَ  ، في حين أنَّ ةاأللمانيَّة والهولنديَّ 

vernacular: gelziman . (الدَّاِرجة)العاِميَّة 

حليَّة لُمْجتََمع الَكالم، على رة إلى اللَُغة أو اللهجة المَ لَُغة ااِلْجتِماعي لإلشاِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 ات المتحدة محورَ ( في الواليAAVEيَّة )فريقاللَُغة اإلنجليزيَّة األمريكيَّة اإل ِدراسةكانت  ،َسبيِل الِمثالِ 

ر تكر  مُ  تفاوتت بَشكل  حات قد ُمْصطَلَ ال من الِدراسات اللَغِويَّة منذ الستينيَّات، على الرغم من أنَّ  العديدِ 

حات اإلنجليزيَّة السوداء، اللَُغة اإلنجليزيَّة العاِميَّة للون األسود، اإلنجليزيَّة ُمْصطَلَ تشمل ال َحيثُ )

أحياناً لُغات  تُسمَّى(. وBVE) ،BEVيَّة، وغيرها، مع ااِلْختِصارات الُمْرتَبِطة، مثل فريقاإل-األمريكيَّة

العاِميَّة على النقيض من َمفاهيم مثل الِمْعيار،  الُمبسَّطة. عادةً ما يُنظر إلى الَكلِماتِ صال العاِميَّة تّ االِ 

هو  العامُ  واللَُغة الُمْشتََركة، وما إلى ذلك، الفتقارها إلى االهتمام الواعي ألْسلوبها في الَكالم. الَمْبدأُ 

 عن الِخطاب الطبيعي للُمْجتََمع. هو الذي سيعطي أفضل فكرة عَ نوّ هذا الت بأنَّ  القائلُ  الرأي  

Verner’s law: Qanûna Verner . قانون فرنر 

تغيير سليم، حدث ألول مرة على يد اللَغِوّي الدنماركي كارل فيرنر  ثَمَّةفي اللِسانيَّات التَاِريخيَّة، 

من ااِلْستِثناءات  فِئة(، أوضح فيه 2788(، ثم نشره في عام) 2781(، اكتشَّفَه عام)2749-2769)

 على الَمْقطَعِ  جيد عندما وقع الضغطُ  بَشكل   غريم كان يعملُ  قانونَ  الظاِهرة لقانون غريم. وجد أنَّ 

فت بَشكل   الحروفَ  الجذري للَكلِمة السنسكريتيَّة؛ ولكن عندما وقعت على َمْقطَع آخر، فإنَّ   الساِكنة تصرَّ

 .ُمْختَلَف
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 للَُغة السنسكريتيَّة واليونانيَّة مع اللهجات الجرمانيَّة، أدرك فيرنر أنَّ  قاَرنة  مُ  اِْستِْناداً إلى ِدراسات  

ك واضحة في التمس   خالفات  مُ  وجودِ  للَكلِمة في اللَُغة الهنديَّة األوروبيَّة هو َسببُ  النَبر الحرّ  وضعَ 

 اوب النَْحِوّي". "التن اِْسمَ  بالَكلِمات الُمْرتَبِطة بااِلْختِصار والتي أطلق عليها غريم

V forms: şêwe V . V أَْشكال    

إلى  اً ة. اِْستِْنادُمْختَلَف حات بلُغات  ُمْصطَلَ  ِدراسةمن  ااِلْجتِماعيَّة كُجْزء   في اللِسانيَّاتِ  يُْستَْخدمُ  اِْختِصارٌ 

، من ذلك في في العديد من اللُغات األخرى ومثلها، أنتم" بالفرنسيَّة،  "أنتَ  أي، vousو  tuالتَْمييز بين 

( لفهم T( واألَْشكال المألوفة )Vإنشاء معارضة بين الَشكل الرسمي ) يتم   .((ty / vyالروسيَّة اللغة 

 الَشْخص الثاني. 

via: bi rêya . بواسطة 

بين  إلى القَواِعد )غير التَْوليديَّة( التي تربطُ  ْصوات الطبيعي، لإلشارةِ ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 األساسيَّة الُمتِميّزة. األَْشكالِ 

vibrant: hejandin .  ااِلْهتِزازي َذْبِذبالُمتَ  .  

فليَّة،  الُمتقط ع من خالل اهتزازِ  َصوت َصوتّي ُمَصنَّف وفقاً لطَريقته في النُْطق، هو التَْعبيرُ  فَة الس  الشَّ

فَة العلويَّة )أو األَْسنان العلويَّة(، الحافَّ طرف اللِسان ة السنخيَّة، الَحنَك الصلب )أو خلف ، أو فوق الشَّ

 اللِسان ( .

violation: binpêkirin . اِْنتهاك 

ترميز االنتهاك بعالمة النجمة في  إلى فشل أُنموَذج الوفاء )يفي(. تمَّ  يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ األمثليَّة،  في نَظريَّةِ 

 .اً ن تمامرشحيَّ المُ  الذي يقضي على أحدِ  هاك "فادح"، أيّ تِ نْ ب إلى اِ عالمة التعج   لوحة األمثليَّة. ترمزُ 

visible speech: axiftina têdîtinî(zelelî). qse diyar(dîtraw . bînraw) . َكالٌم واضح 

وتيَّة مَ  لجعلِ  كطَريقة   A.B.Bell بيل دعا إليها َعمليَّةجرى تطوير رئيَّة من خالل الظواِهر الصَّ

وتيَّة فيما يتعلَّ  التسجيل البياني الُمقابِل. تُقاُس اإلشاراتُ  د )= بالكميَّة )= تنسيق الوقت( والترد   قُ الصَّ

دَّة )= االتساع( وجعلها مرئيَّة في الطَّْيف. من خالل هذه  وت( والش  الرسوم البيانيَّة للهياكل َدَرَجة الصَّ

وتيَّة في أثناء حدوثها عبر الَزَمن، يُْمِكنُ  وتيَّة. تستندُ  اً تَْصنيف أَْصوات الَكالم وفق الصَّ  لَخصائِصها الصَّ

وتيَّة الُمْزَدِوجة لهال وجاكوبسون على نتائج الَكالم المرئي، والتي تمَّ  تطويرها في  التناقضات الصَّ

 م.الص   ليمِ لتَعْ  دات  األصل كُمساع

vocabulary: peyv . )ُمْفَردات)لَْفظة 
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 يُشيرُ طة والسلبيَّة: التَْمييز، بين الُمْفَردات النشِ  ُمَعيّن. غالباً ما يتم   ُمَعيّنة في وقت   بلَُغة   الَكلِماتِ  جميعُ 

 يفهمونها، لكنهم ال يَْستَْخدمونها.  الثاني إلى َكلِمات   يُشيرُ ؛ يَْستَْخدمها الناسُ  ُمْعَجميَّة   األول إلى ُمْفَردات  

 الَشْخصيَّة. على التقديراتِ  الُمْفَردات، تعتمدُ  الكميَّة في نِطاقِ  البياناتِ  إنَّ 

ة لمعايير  اً فقتَْصنيف ُمْفَردات اللَُغة وَ  طة والسلبيَّة. يُْمِكنُ اِْختاِلفات كبيرة بين الُمْفَردات النَشِ  ثَمَّ

ف، ات الَكلِمات، مثل الترادُ َمْجموعإلى الَعالقَات الدَّالليَّة الَمْوجودة بين الَكلِمات أو  اً اِْستِْناد ة: )أ(ُمْختَلَف

ضاد، الُمْشتََرك اللَْفظي، وما إلى ذلك؛ )ب( على أساس تكوين الَكلِمات )مورفولوجيا(؛ )ج( اِْستِْناداً والتَّ 

الطبقات اإلقليميَّة أو  ة، أو الَكلِمات األجنبيَّة؛ )د( على أساسِ ضإلى الجوانب التَاِريخيَّة للَكلِمات الُمقترِ 

د وااِلْستِخدام اإِلْحصائي )قاموس ااِلْجتِماعيَّة )اللهجات، اللُغات الفَْرعيَّة(؛ )ه( اِْستِْناداً إلى الترد  

 االعتبارات التربويَّة. التردد(؛ )ز( على أساسِ 

vocal cords: têlên dengî .  ُوتيَّة الِحبال الصَّ  

وت(. ِحبالٌ  vocalis)التينية    فُ ة المخاطيَّة في الَحْنَجرة الداِخليَّة، وتتألَّ ن األغشيم بمعنى إنتاج الصَّ

 األَْصوات. إلنتاجِ  مُ ْستَْخدَ ام والعضالت التي تُ من النسيج الضَّ 

vocal–auditory channel: kanala dengî- bihîstî .  وتيَّة السَّمعيَّةالقناةٌ الصَّ  

األساليب الحسيَّة البشريَّة التي يُْمِكن اِْستِخدامها  لإلشارة إلى أحدِ  االتصالِ  ِدراسةفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ُل ِعْلم األَ  ِدراسةمن خالله  الَمْرِجعي الذي يتم   اإلطارَ  رُ ات واِْستِْقبالها. يوف  َمْعلُومال لنقلِ  ْصوات، ويَشك 

 َموضوعات اللِسانيَّات .غالبيَّة 

vocal bands : bandên dengî . وتيَّة  الِحبال الصَّ

 vocal cordsينظر إلى : 

vocal folds: peldanka dengî . وتيَّة   الطَّيَّاُت الصَّ

رقي )تفاحة الُجْزء األمامي من الغضروف الدَّ  داِخلَ  واحدة   من نقطة   العضليَّة تعملُ  اثنان من الطيَّاتِ 

وتيَّة. ا اً أيض تُسمَّىاألماميَّة للغضاريف.  إلى الخلف من األطرافِ  آدم( وتيَّة بالِحبال الصَّ لطيَّات الصَّ

 الفضاءُ  فُ عرَ من خالل األنشطة الُمْشتََركة للغضاريف والعضالت الُمْرتَبِطة بها. يُ  لُ مرنة للغاية، تتَشكَّ 

 الذي بينهما باِْسم الِمْزمار.

وتيَّةُ  الطيَّاتُ  بإنتاج  تسمحُ  بطَريقة   لها ِعدَّة وظائف. دورها الرئيسي في الَكالم هو االهتزازُ  الصَّ

وت. عندما ال تهتز    ر َوظيفتان بَديلتان رئيسيتان. الطيَّات، تتوفّ  الصَّ

وتيَّة وطولها وا ماكةس تنويعَ  إنَّ  وتّي.ُمْختَلَفنتج سجالت ها يُ زمنلطيَّات الصَّ  ة في اإلنتاج الصَّ
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ؤالَ  إنَّ  وتيَّة، من وِجهَة النَّظَر الفيزيولوجيَّة، كان َمْوِضعَ  ة عمل الطيَّاتِ قّ حول مدى دِ  الس   الصَّ

في  مضبوطةٌ  الطيَّاتَ  األكثر اِْنتِشاراً على أنَّ  النَظريَّةُ  دُ جدل، وال يزال غير َمْفهوم بالكامل. تؤك  

تحت اللِسان، وهذا  هَواءرنة وضغط البين خواصها المَ ل يَْحُدث كا الهوائيَّة، فقط من خالل تفاعُ الدينامي

، ناقشت 2612رت في طَوّ نَظريَّة بَديلة، تَ  ثَمَّةوتّي. " لإلنتاج الصَّ myoelasticما يُعرف بنَظريَّة "

باِْسم نَظريَّة  فَ ص العضالت، ُعرِ وري وتقل  حفيز الَعَصبي الدَّ َحركة الطيَّات الناتجة من التَّ 

"neurochronaxiac." 

vocal tract: kanala dengî . وتيَّة  القَناةُ الصَّ

وتيَّات لإلشارةِ ُمْصطَلَ  ل بأكمله فوق الَحْنَجرة، هو العامِ  هَواءإلى مجرى ال ح عام يَْستَْخدم في الصَّ

الهوائي فوق الَحنَك  الرئيسي المؤث ر على جودة أَْصوات الَكالم. يُْمِكن تَْقسيمها إلى القناة األَْنفيَّة )الممر  

الممرات الهوائيَّة  الَرْخو، داِخل األَْنف( والمسالك الفمويَّة )الفم والمناطق البُْلعوميَّة، أو التجاويف(. أيّ 

إنتاج أَْصوات الَكالم: التَْجويف الَحْنَجري، البُْلعوم، تَْجويف األَْنف، وتَْجويف  يتم   َحيثُ فوق الَحْنَجرة، 

وتيَّة، بما في ذلك جميع ُمْصطَلَ ق أكثر عموميَّة، تمَّ اِْستِخدام الالفم. في تَْطبي ح بَمْعنى األَْعضاء الصَّ

.  اً صبة الهوائيَّة والَحْنَجرة أيضالرئتين والق ميزات الِجهاز التنفسي الُمشاركة في إنتاج األَْصوات، أيّ 

وتيَّ بالرنين األربعة هذه من الداِخل  غرفُ  ترتبطُ   ة وفي الخاِرج بالفتحات في األَْنف والفم.الِحبال الصَّ

vocalic: dengî .  ّائتي  الصَّ

وت في نَظريَّة  ُعلماءالس مات الطبقيَّة الرئيسيَّة للَصوت التي أنشأها  إحدى ْصوات التَّْوليديَّة. ِعْلم األَ الصَّ

وتيَّة بَشكل   األَْصواتِ  يُْمِكن تَْعريفُ  نُْطقي أو َصوتّي وفق هذا األُْسلوب: يسمح لألَْصوات بالمرور  الصَّ

وتيَّة، يُ  هَواءر  للالحُ  ْجويف الفموي الذي ال عد  من أكثر التَْضييقات الجذريَّة في التَّ من خالل القناة الصَّ

 [.u[ و]iى تلك الَمْوجودة في]يتعدّ 

vocalic vs non-vocalic: dengî ber ne dengî .  ّائتي ائتّي ُمقابِل ال الصَّ  الصَّ

ً ْيفيَّ فة طَ وَمْعرَّ  ،إلى معايير ُمحّسنةزة، اِْستِْناداً في تَْحليل الَخصائِص الُمِميّ  أساسيَّةٌ  َصوتيَّةٌ  ضةٌ معارِ   ا

وتيَّة في األَْصوات بأنَّ ، تَْحليل طَ اً )َصوتيَّ  على ة ها تُظهر صيغ ُمَحّددة بدقّ ْيفي(. تتميُّز الخاّصيَّة الصَّ

عبر القناة  هَواءق الدة ُمقابِل تَْضييق تدف  قيَّ مُ  ها غيرُ الُمَخطَّط الطَّْيفي. أما الخاّصيَّة الَمْفَصليَّة فتتميُّز أنَّ 

وتيَّة. إنَّ  واِمت  التَْمييزَ  الصَّ  عالميَّة.  لها ِسمةبين الصوائت والصَّ

vocalization: bilêvkirin . التَّْصِويت 

وتيَّات لإلشارة إلى َكلِمة  ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ  عامٌ  حٌ ُمْصطَلَ  نظر إليها كتََسْلُسل  َصوتّي. ال توجد يُ  لَُغة والصَّ

وت  يُشيرُ  حٌ ُمْصطَلَ نين". فهو إشارة إلى بنيتها اللَغِويَّة، بل إلى ِعباَرات مثل "نُْطق الرَ  إلى اِْستِخدام الصَّ

 . اً َصوتيّ  اً اهتزاز نُ الذي يتضمَّ 
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vocal organs : perçên(endamên) dengî . وتيَّة  األَْعضاُء الصَّ

شريحيَّة الُمشاركة في إنتاج أَْصوات الَكالم، بما في ذلك الرئتين، الس مات التَّ  ٌح جماعي لجميعِ ُمْصطَلَ 

 والقصبة الهوائيَّة، والمريء، والَحْنَجرة، والبُْلعوم، والفم واألَْنف.

vocative: bangkirinî . الُمنادى 

النَْحِويّة عن طَريق االنعكاسات،  عن الَعالقَاتِ  رُ عنى نادى(. في اللُغات التي تعب  بم vocare)التينية  

 حالَةٌ  . فهو(َضميرْسميَّة )غالباً اِْسم أو بِعباَرة اِ  ةالحالَة المأخوذ ح إلى َشكلِ ُمْصطَلَ هذا ال يُشيرُ 

َدف في الحديث، على َسبيِل ستهالَشْخص المُ  على تَْمييزِ  مورفولوجيَّة في اللُغات الهندو أوروبيَّة، تعملُ 

 الِمثاِل، رُوم اِلْسم ماريا ُمقابِل ماريو. 

vocoid: deng . ُمَصوَّت 

بين الَمفاهيم ة في التَْمييز د( للُمساع0222 - 2620ث بايك )اخترعه الموسيقي األمريكي كيني حٌ ُمْصطَلَ 

واِمت والصوائت. َصوتيّاً، يُعرَّ  وتيَّة للصَّ وتّي بأنَّ  فُ الصَّ أو  إغالق   إلى أيّ  يَْفتقرُ  ه َصوتٌ الحرف الصَّ

 كاف  إلنتاج ااِلْحتِكاك الَمسموع.  تضيق  

voice: denge(avant) .  ُالَجْهر 

وتّي ألَْصوات الَكالم، مُ  ْصنيفِ في التَّ  يُْستَْخدمُ أساسي  حٌ ُمْصطَلَ ( 2) معيَّة السَّ  إلى النَتيجةِ  اً شيرالصَّ

وتيَّة. ال تترافقُ  ِحبالِ ال الهتزازِ  وتيَّة، بَعْكسِ  الصَّ واِمُت اهتزاَز األوتار الصَّ ُمْعظَم الصوائت التي  الصَّ

وتيَّة. تترافقُ   باهتزاز األوتار الصَّ

وتّي، ويَّة في ذو أهميَّة أساس هذا التباينُ  د  يع  ْصنيف في كلٍّ كَمْعلَمة رئيسيَّة للتَّ  يُْستَْخدمُ التَْحليل الصَّ

وت الُمِميّ  وت المَ ْصوات. على َسبيِعْلم األَ زة في من نظريَّات الصَّ عزوف أحد ميزات ِل الِمثاِل، يُعد  الصَّ

وتيَّة. يتم   وت التي أنشأها تشومسكي وهالي في نظريتهما الصَّ وتيَّة بَشكل   ْصواتِ األَ  تَْعريفُ  الصَّ  الصَّ

ل، من خالل اهتزاز ال وتيَّة في أثناء تّدفُ  ِحبالُمفَصَّ وتيّ  ه. َعْكسهَواءق الالصَّ )أو بدون  غير الصَّ

وتّي ُمستحيالً، بَسبب إلى األَْصوات التي يكون فيها االهتزازُ  َصوت(، في إشارة   الفجوة  اتساع الصَّ

 بينهما.

 رَ عن الطَريقة التي يُْمِكن أن يغيَّ ُجْملَة، للتَْعبير  صف النَْحِوّي لبنيةِ في الوَ  مُ من األفعال تُْستَْخدَ  فِئة( 0)

الَعالقَة بين الَموضوع والهََدف من الفِْعل في الُجْملَة، بدون تغيير َمْعنى الُجْملَة. والفرق الرئيسي بين 

 رُ ركيز أو األُْسلوب في هذه الُجَمل، والتي ستؤث  ت في التَّ بَْعض ااِلْختاِلفا ، من خاللط والسلبيالنَشِ 

رات األقدم من تَغي  يبقى كما هو. تتعامل المُ  على اِْختيار الُمتََحد ث، لكن الُمْحتَوى الواقِعي للُجَملتين

يُْمِكن  ُمراِدفةٌ  تَْعبيراتٌ  هانفعلة على أنَّ طة والمُ القَواِعد التَْحويليَّة والقَواِعديَّة العالئقيَّة مع الُجَمل النشِ 
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ْستِخدام أجهزة الكميَّة، مثل: اِ لُجَمل بلفي هذا التَْحليل مشاكل  ثَمَّةاستخالصها من بنية أساسيَّة شائِعة. 

 َشْخص. الكّل، َشْخص ما، وكلّ 

voice disorder: bêsaziya(dlerawkiya) dengê . وت  اِْضِطراُب الصَّ

وتيَّةُ  ااِلْضِطراباتُ ابات الُعْضويَّة والَوظيفيَّة. تْمييز بين ااِلْضِطر ثَمَّة ، ُعْضوي على أساس   قائمةٌ  الصَّ

في التَّْصوير، على َسبيِل الِمثاِل، الَحْنَجرة )خلل النُْطق(.  يُْستَْخدمُ في ُعْضو  أوليَّة   من عاهات   دٌّ ستمَ مُ 

وتيَّة على أداءِ  ألَْعضاءِ ا الً في قدرةِ القائم على الَوظيفة تدخُ  ااِلْضِطرابُ  لُ يَشك   م أو كل  وظائف التَّ  الصَّ

الغناء، بَسبب العوامل العاطفيَّة ااِلْجتِماعيَّة )مثل الهستيريا أو االكتئاب( أو العوامل البيئيَّة )مثل بحة 

وتيَّة في َمكان العمل المُ  وت بَسبب اإلساءة الصَّ لى ع الَوظيفيَّةُ  زعج(. قد تنطوي ااِلْضِطراباتُ الصَّ

 انِوياً.أسباباً ثَ  عد  تُ  هذه العواملَ  جسديَّة )على َسبيِل الِمثاِل الوذمة(، ولكنَّ  أعراض  

voice dynamics: (dînamîkên)tevgernasîyê dengê . وت    ديناميكيَّات)َحَركيَّات( الصَّ

وتيَّة بخالفِ  اتِ تَأثيرإلى ال جماعي لإلشارةِ  ح  ُمْصطَلَ األَْصوات ك ُعلماءاْستَْخدمه بَْعُض  حٌ ُمْصطَلَ   الصَّ

وت والس مات القطعيَّة، على َسبيِل الِمثاِل، الجهارة، واإليقاع، والتسجيل. هذه ال  قادرةٌ  اتُ تَأثيرجودة الصَّ

 على التفريق بين المعاني وُمْجتََمعات الَكالم، ومن ثم تُصنَّف ضمن اختصاص اللَغِويَّات.

voiced vs voiceless: dengdar ber dengdêr . الَجْهُر ُمقابِل الهَْمس 

ْحليلها َصوتيّاً تَ  التي تمَّ  زة، اِْستِْناداً إلى المعاييرِ الَخصائِص الُمِميّ  في تَْحليلِ  نائيَّةٌ ثُ  َصوتيَّةٌ  معارضةٌ 

 ْيفيَّاً .ها طَ تَْحديدو

وتيَّة:   األدنى من الُمَخطَّطن َدوري في النِطاق تتميّز بوجود أو عدم وجود ُمَكوَّ الَخصائِص الصَّ

 الطَّْيفي. 

وتيَّة.  َدوري أو عدم اهتزاز الِحبالِ  باهتزاز   الَخصائِص الَمنُْطقيَّة: تتميّزُ   الصَّ

وتيّين، حروف الجهر هي: )أ هو َذْبَذبةُ  voicedر هْ في اللَُغة العربيَّة الجَ   -ج -ب -الوترين الصَّ

 -ث -حروفه )ت Voicelessا(.َعْكسه الهمس  -ي -و -ن -م -ل -ق -غ-ع- ظ– ط -ض -ز -ر -ذ -د

 هـ(. -ك  -ف -ص -ش -س –خ –ح 

voice-onset time (VOT): dema destpêka dengê . )وت)الَجْهر  وقت بدء الصَّ

وتيَّات،  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  وتّي، فيما  التي يبدأ عندها االهتزازُ  الَزَمنيَّةِ  إلى النقطةِ  يُشيرُ في الصَّ الصَّ

وتيَّة طوال الوقت. وقد يحدثُ  ِحبالُ ال الق. على َسبيِل الِمثاِل، تهتز  باإلفراج عن اإلغ قُ يتعلَّ   تأخيرٌ  الصَّ

 التَْعبير.  )أو تباطؤ( قَْبَل أن يبدأَ 
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voiceprint: çapkirina dengê . وتيَّة  الِطباعةُ الصَّ

"بصمة اإلصبع"، إذ  حَ ُمْصطَلَ ل. هذا يشبه إلى َمْخَرج  طَّْيفي أو ُمماثِ  اً الَشْخص اِْستِْناد عرٌض لَصوتِ 

على  كدليل   الَصوتيَّةٌ  البصماتُ  قانونيَّة   في حاالت   مُ مثل بصمات األصابع. تُْستَْخدَ  الَشْخصِ  َصوتَ  أنَّ 

 الُمتََحد ث. تَْحديد

 الَشْخص، فهذا ال يعني أنَّ  الطَّْيفي لَصوتِ رغم وجود العديد من الَخصائِص الغريبة في الُمَخطَّط 

إِْجراء ُمقاَرنة بصريَّة وتَْفسير  فيها على الهويَّة. من الصعبِ  ال لبسَ  هي دَّالالتٌ  هذه الشاشاتِ 

 مة.قنيَّات العرض الُمْستَْخدَ مراعاة القيود المفروضة على تِ  ات من الس مات الطَّْيفيَّة، يجبُ َمْجموع

voice qualifier: kalîteyê dengê .  َوتك فاءةُ الصَّ  

َصوتيَّة لَغِويّة؛ من األمثلة على ذلك  من تَْحليلهم لِسمات   ٌح يَْستَْخدمه بَْعُض اللَغِويّين كُجْزء  ُمْصطَلَ 

وتيَّة اتِ تَأثيرة، مثل الغضب أو السخريَّة، عن طَريق الُمْختَلَف عاطفيَّة   التَْعبير عن حاالت   مثل  ،الصَّ

وت  حُ ُمْصطَلَ  مُ باللُغات الفرديَّة. أحياناً يُستخدَ  "، والتي تكون خاّصةً َزمن"الجودة" أو "ال جودة الصَّ

 ات.تَأثيرهذه ال ليشملَ 

voice quality: çawaniyê dengê . ُجودةُ الصَّوت 

وتيَّات لإلشارةِ ِعْلم الفي  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   جميعُ  مُ ساهِ يُ على الَشْخص.  فِ إلى خاّصيَّة التعر   صَّ

وتيَّة في هذا الَمفْ  ة من العوامل مثل اِْرتِفاع َمْجموعة من دَّ هوم: جودةُ َصوت الفرد ُمستمَ الَخصائِص الصَّ

وت، واإليقاع، وجرس التَّحد   وت، وُمْستوى اِْرتِفاع الصَّ  دةِ الُمتََعد   الس ماتِ  عالماتُ  ث. تميلُ َدَرَجة الصَّ

ف"، َصوت تعجرِ الصادرة إلى االنطباعيَّة والغموض، على َسبيِل الِمثاِل، َصوت "مبتهج"، "مُ 

، وفي  غير لَغِويّة لصقات يُْمِكن اِْستِخدامها بطَريقة  هذه المُ  مثلَ  م". تنشأ مَشكلة اِْصِطالحيَّة بأنَّ ه  تجَ "مُ 

ه م"، يتبنى مثل هذا "الُمتجَ  يُسمَّىيملك َصوتاً الذي ال  ياق لَغِوّي، كما هي الحال عندما يكون الَشْخصُ سِ 

ل مثل مؤه   حاتٌ ُمْصطَلَ  رُ هذه اآلثار األخيرة، تتوف   ُمَعيّنة. لتَْصنيفِ  عاطفيَّة   حالَة   َصوت لتوصيلِ ال

وت" هي الشائِعة . وت أو "ِميزة لَغِويّة"، ولكن "جودة الصَّ  الصَّ

Volapük: Volapük . 

باعتبارها لَُغة َدوليَّة )لَُغة ُمَخطَّطة(.  2786في عام  J.M.Schleyer شلير أنشأها لَُغةٌ اِْصِطناعيَّةٌ 

 ؛ تعتمدُ ُمتراّصة   ه المورفولوجي على بنية  هَْيَكل َصوتّي بَسيط. ويستندُ  ظام  على نِ  Volapükيحتوي 

هذه اللغة سرعان ما اختفت لصالح  . لكنَّ ة اإلنجليزيَّةالُمْفَردات في المقام األول على جذور اللُغَ 

 تعقّدها وعشوائيتها. االسبرانتو بسببِ 

volition: hilbijêre . daxwaz . wîstin . إرادة . اِْختِيار 
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. الفِْعل همن الَعالقَة بين فعل ونائب إلى نَْوع   يُشيرُ الدَّاللي للفِئات النَْحِويّة،  في التَْحليلِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

الذي يَْحُدث فيه نَتيجة اِْختيار النائب، على َسبيِل الِمثاِل. غادرت ماري.  اإلرادي أو الَمبني هو الفِْعلُ 

 د على الفِْعل، على َسبيِل الِمثاِل. ماري تراجعت. ُمَحدَّ  تَأثيرالفِْعل غير الَمبني هو الذي ال يكون للنائب 

volitional: hilbijêrî . اِْختياري 

 باللَُغة الهنديَّة. نَْحِويّة   فِئةك اً دور هذه الِميزةُ  من اإِلْجراءات اللَْفظيَّة التي تتم  عمداً. تلعبُ  مةٌ سِ 

vowel: dengdêr . bzwên . ائِت  الصَّ

وتيّة، يصدرُ  vocalis)التينية   وتُ  بمعنى َحْرف(. من الناحية الصَّ الرئوي  هَواءال من َمْخَرجِ  الصَّ

ةنين. عائق، أو اِْحتِكاك في غرفة الرَ  بدون أيّ   صوائت فمويَّة وأخرى أَْنفيَّة. ثَمَّ

في  ل  كامِ  َمْفَصليَّة بدون إغالق   ها أَْصواتٌ ْصوات، بأنَّ ِعْلم األَ يُْمِكن تَْعريف الصوائت من خالل 

بُ الفَ  بالتساوي إلى َمْرَكز اللِسان.  هَواءال م أو َدَرَجة من التَْضييق مما ينتج عنه اِْحتِكاك َمسموع. يتسرَّ

ب من الفم هَواءإذا كان ال من خالل األَْنف،  هَواءطلق بَْعض الفالصوائت شَّفَهيَّة. أما إذا أُ  يتسرَّ

ةفالصوائت أَْنفيَّة. باإلضافة إلى ذلك،  رين: )أ( َمْوِضع تَغيّ إلى مُ  يُشيرُ وتّي للصوائت، تَْصنيف ص ثَمَّ

ك.من يرة أو ُمْنتَِشرة أو ُمحايدة؛ )ب( ُجْزء ستدكانت مُ أالشفاه، سواء   اللِسان الُمتَحر 

وتّي(. ة )في جودة العلّ  اً زة تمامتِميّ معيَّة مُ سَ  اً اً للِسان فروقنسبيَّ  الطفيفةُ  الَحركاتُ  تنتجُ  أو الصَّ

باِْستِخدام معايير َصوتيَّة  الصوائت يتم   تَْصنيفَ  ة هذه الَحركات أو الشعور بها، فإنَّ وبسبب صعوبة رؤي

، على اً وضع العلّة بصريَّ  تَْمثيلأو سمعيَّة، تُكملها تفاصيل َمْوِضع الشفاه. هناك العديد من األنظمة ل

 ظام الحروف الكارديناليّة.مثل نِ  ةُرباعيَّ ال األوتارك أو ثلث الُمتََحر  المُ  َحيثُ َسبيِل الِمثاِل، من 

ِمْعيار واحد من  ثَمَّةإضافيَّة للتَْصنيف.  اللَُغة، يُْمِكن اِْستِخدام ِعدَّة أبعاد   ظام حروفِ عند إنشاء نِ 

 قُ ِمْعيار آخر يتعلَّ  هناكمت الصوائت "الطويلة" أم "القصيرة"(. ْخدِ ْستُ الصوائت )سواء اُ  ُمدَّة َحيثُ 

 الصوائت النقيَّة. فسيُستَخَدمالّصائِت ثابِتة بدون تغيير،  ت جودةُ بتغيير الجودة، فإذا ظلَّ 

العضلي المطلوب إلنتاجها:  َشد  الصوائت من خالل مقدار ال هناك طَريقة أخرى لتَْصنيفِ 

فة أكثر فاألحرف الُمصغَّرة في المواضِ  يَّة القريبة من َمْرَكز الفم، من الَمْفَصل ةِشدَّ ع الُمتطر 

 ة'.و'الُمتراخي

vowel block: astengiyê dengdêrî(bzwên) . َمنُع )َحْجُب( ّصائِت 

ة )ُمْغلَقة( ُمقابِل ُمْنَخفِضة )َمْفتوحة(، الثالثة )أ( عالي فقاً لألبعادِ كة وَ خطيطي للحروف الُمتََحر  التَّ  تَْمثيلال

 تَْمثيل)الُمْنتَِشرة(. في ال ة)ب( الجبهة ُمقابِل الظهر، )ج( دائريَّة )غير الُمْنتَِشرة( ُمقابِل غير دائريَّ 

 ثنائي األبعاد. نحرف  صت هذه األبعاد الثالثة إلى شبه مُ ، تقلَّ IPAالبياني لَجْدَول 
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vowel chart: karta dengdêrîyê (bzwên) . َخريطةُ الّصائِت 

على اإِلْجراءات الفسيولوجيَّة  كة في َشكل  هندسي. يستنُد التَّْصنيفُ الُمتََحر   ُمنَظَّم للحروفِ  تَْمثيل

َره الُمتََحر   سمِ الصوائت. من الرَ  والشفتين في إنتاجِ  والتَْعبيريَّة للِسانِ   CFHellwagك الذي طوَّ

  .[ زوايا الَشكل الهندسيa[ و ]u[ و ]iلت ]َشكَّ  َحيثُ ، 1754-1835))

سان أو الفك )ُمْرتَفع، لالرأسي لِ  على أساس ثاُلثي األبعاد: )أ( ااِلْرتِفاعُ  كُ يحتوي الَرسُم الُمتََحر  

 اللِسان األفقي )األمامي، الُمحايد / الَمْرَكزي، الخلف(؛ و )ج( َشكلُ  ُمتََوس ط، َعميق(؛ )ب( وضعُ 

رة، غير متقاطعة( )كتلة ُمتََحر    كة(. الشفتين )ُمَدوَّ

vowel harmony: lihevkirina dengdêrî (bzwên) . تَناغُم الّصائِت 

بَمكانها في النُْطق: على َسبيِل الِمثاِل، جميع  قُ االستيعاب الكيفي بين الصوائت فيما يتعلَّ  كل  أَْشكالِ 

يُْمِكن شرحها َصوتيّاً كطَريقة  استيعابيَّةٌ  َعمليَّةالّصائِت هو  تناغمَ  . إنَّ umlaut ائِتوتغييُر الص أَْشكال

 لتيسير النُْطق.

VP-internal subject hypothesis:VP-grîmane mijara hundurî.  َرضيَّة َموضوع داِخليف  

ُجْملَة الفِْعل. في  ة التي يكون فيها الَموضوع داِخلفرضيَّة حول بنية الِعبارَ  ثَمَّة العاِمل في النَظريَّةِ 

 (.Tُمَحّدداً ) ، وينتقل إلى أن يكونَ VPالُجْملَة كُمَعيّن  لُغات مثل اللَُغة اإلنجليزيَّة، يبدأ َموضوعُ 
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(W) 

 

wanna-contraction: dixwazin – vekişandin(kêmkirinê) . ماشكِ نْ اِ  -أريد  

الُممتدَّة، )أريد أن أذهب إلى  َعمليَّةلل العاِملنَظريَّة الُممتدَّة وة في النَظريَّة الِمْعياريَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

قباض والعمليَّات االن على عمليَّاتِ  المفروضةَ  القيودَ  البيت من أريد العودة إلى المنزل(. اقترح أنَّ 

 .راً العمليَّات تترك وراءها آث على وِجهَة النَّظَر القائلة بأنَّ  الدليل رُ الُمماثَلة توف  

wave: pêl . َمْوجة 

ديناميكي  من أُنموَذج   في اللِسانيَّات التَاِريخيَّة واللِسانيَّات ااِلْجتِماعيَّة، كُجْزء   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 2) 

 اً كبير اً تَأثيرُمَحّددة، وأّن له  لَغِويّة   من َمنُْطقة   الَكالم ينتشرُ  عَ نوَّ ت الموجة أنَّ  لتغيير اللَُغة: ترى نَظريَّةُ 

بها الَموجات في الماء  عُ الطَريقة التي تشِ  البعيدة، بنفسِ  أقّل على اللُغاتِ  اً تَأثيرعلى اللُغات الُمجاورة، و 

 َمْرَكزيَّة. من نقطة اتّصال  

َغِويَّة: الل الوحداتِ  لتَْحليلِ  واحد   كنََمط   tagmemicفي القَواِعد اللَغِويَّة التاغميميَّة  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ ( 0)

ياقات ى في سرات تتجلّ تَغيّ حالتها كمُ  َحيثُ ُمْستوى من  على أيّ  داتُ حْ الوَ  تَُحلَّلُ الَموجة،  في نََمطِ 

دات من حْ عمليَّات مورفيميَّة أو تَْحويليَّة، يتناقض هذا الوضع مع تَْحليل الوَ  ،الِمثالِ  ة، على َسبيلِ ُمْختَلَف

 سيمات والحقول.خالل الجُ 

wave theory: dîmaneya pêlê . نَظريَّةُ الَمْوجة 

 Schmidt اً شميدتُمْستَقِل، ثم ساهم معه الحق ، ربما بَشكل  Schuchardt ((1868 شوشارت طّورها

رها من خالل  أصلِ  لتَْفسيرِ  الصورةَ  ْستَْخدمُ ، تَ 1872)) التمايز اللَغِوّي التدريجي اللُغات الفرديَّة وتطَو 

، من خالل التفريع الُمفاجئ. Schleicher شاليشركما هي الحال في نَظريَّة الَشَجرة الوراثيَّة ل وليس

رات اللَغِويَّة،  االبتكار التي تشع  في الخاِرج على َشكلِ  تفترض نَواةَ  َموجات ، وتنتشر التََّغي رات والتَّطَو 

 سقط الحجارة في الماء.ا تُجْزئيَّاً عندم لُ وجات الُمنبعثة التي تتداخَ مثل المَ 

ر َمْفهومٌ  الحديثة في نظريَّات تغيير اللَُغة في اللَغِويَّات  لهذا األُنموَذج في المناهجِ  َجديد ثم تطَو 

وتّي يبدأ أوالً من س التغييرَ  لَُغة ااِلْجتِماعي. تستنُد هذه ااِلْفتِراضات إلى أنَّ ِعْلم الالُمتباينة ول  ياقات  الصَّ

 ة اِْجتِماعيَّة ُمَعيّنة في حاالت  َمْجموعد الَكمي والكثافة النَْوعيَّة ضمن رد  للحد  األدنى من التَ  قيّدة  مُ  َصوتيَّة  

وتيَّة وال إلى مزيد   اً ُمتعاقِب وُمكثَّف نَْوعيَّ  ُمَعيّنة، ثم ينتشر بَشكل   ياقات الصَّ ات َمْجموعمن الس 

ياقات مع جميع الفي ج قُ ااِلْجتِماعيَّة والحاالت، حتى يتحقَّ   التغيير. َعمليَّةين؛ حتى تنتهي ُمتََكل مميع الس 

weak form: şêwa qels .  َعيفَمْظهٌَر ض  
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عيف هو الذي الضَّ  ياق الَكالم الُمتَِّصل، اآلخر قوي. الَشكلُ ن للَكلِمات الَمْنطُوقة، في سِ ااِلْحتِماليَ  أحدُ 

الَمشروطة من الناحيَّة التَْركيبيَّة، مثل  على األَْشكالِ  اً أيض الَمْفهومُ  يُطَبَّقُ  غير ُمضطربة ينتج عن َكلِمة  

my  ضعيف( ُمقابِل( mine .)اختالف في المعنيين. ثَمَّةوكذلك في العربية)كتابي ، الكتاب لي(،)قوي 

weakening: qelskirin . lawazkirin . إضعاف . تَْخفيف 

وتيَّة التي تؤدّ  التغييرِ  َعمليَّة وتّي ذات الدوافع الصَّ صوى، األَْصوات، وفي الحاالت القُ  قَليلي إلى تالصَّ

ل فيها االستيعابُ إلى فقدان أَْجزاء منها؛ يَْحُدث هذا عادة في المواضِ  أو في مواقِف  ع التي يُفضَّ

ة(. unstressed بورةغير المن "ضعيفة" )على َسبيِل الِمثاِل في الَمْوِضع النهائي، في الَمقاِطع  ثَمَّ

القوة الساِكنة )من  عفِ على ضَ  التَْضييق(: هذا يدل  أو الُمتَِّسق ) عفُ عف هما. )أ( الضَّ نَْوعان من الضَّ 

لة للقطعة، هذه ياَدة في الَمْصنَع( إلى الخسارة الكامِ العضالت أو زِ  ِشدَّةو هَواءضغط ال ضِ خالل خفْ 

العمليَّات  ح على جميعِ ُمْصطَلَ ة: يُطلق هذا العف العل  . )ب( ضَ اً في اللُغات السلتيَّة أيض َمْوجودةٌ  َعمليَّةال

وأخيراً  )الصوائت(ةالعلّ  الَحركة الَمْفَصليَّة بَمْعنى َمْرَكزيَّة ُمتزايدة ألحرفِ  ي إلى إضعافِ التي تؤدّ 

 nama [nama]> name للَُغة اإلنجليزيَّة:ة النهائيَّة في احروف العلّ  ل )فقدانُ ة بالكامِ فقدان حرف العل  

[nεmə ] ااِلْسم :(  . 

weather verb: lêkerê heweyê . فِْعُل الطَْقس 

ويَّة بدون عامِ َمْجموعينتمي الفِْعُل إلى   واضح   ل  ة فَْرعيَّة من األلفاظ النَْحِويّة التي تدل  على الظواِهر الجَّ

 لج(.طر، ثَ )مَ 

weight: giran . kêş . َوزن 

الدائرة  ات البروز الَمْقطَعي، على أساسِ لتَْمييز مستوي يُْستَْخدمُ  ْصوات، هو َمْفهومٌ ِعْلم األَ ( في 2) 

(: َمْقطَع خفيف أو "ضعيف"، فهو L( أو خفيفة )Hثقيلة ) القطاعيَّة للَمقاِطع. الَمقاِطع يُْمِكن أن تكونَ 

ه أو يتبعه كودا ال يزيد عن ساِكن واحد قصير )من ة وحدلحرف عل   قصيرة   يحتوي على نَواة   َمْقطَعٌ 

وتيَّة، مورا(؛ َمْقطَع ثقيل)أو "قوي"طول ا َحيثُ  و هو أي   ،لصَّ تّي أكبر من مورا نَْوع آخر )طوله الصَّ

ها "فائقة الثقل". َمْبدأ الوزن في على أنَّ  CVCCأو  CVVCيشار إلى َمقاِطع البنية  اً واحدة(. أحيان

ِعْلم في العديد من نَماِذج  اً أيض اً مهمَّ  الوزنِ  . أصبح َمْفهومُ ي النبرالَمقاِطع الثقيلة لتلقّ  هو ميلُ  غطِ الضَّ 

وتيَّات غير الَخطيَّة. ال  صَّ

ة لبنية الُجْملَة. على ُمْختَلَفالن ْسبِي / تعقيد الَعناِصر ال الطولَ  الذي يربطُ  ( في بِناء الُجْملَة، هو الَمْفهومُ 0)

أو كائن أثقل من ِعباَرة اِْسميَّة ُمْعَجميَّة، والتي ستكون أثقل من  كَموضوع   المادةُ  د  َسبيِل الِمثاِل، تع

الَعناِصر في اللُغات: على َسبيِل  ر في تَْرتيبِ عقيد تؤث  هذه ااِلْختاِلفات في الطول والتَّ  . يبدو أنَّ َضميرال

عة ) الِمثاِل، هناك تْفضيل لاِلْختِزال الطويل ( OVفي اللُغات ) طويلة   (، ولفترات  VOفي اللُغات الُمتفَر 

عة من اليسار .  المتفَر 
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weight principle: prensîbê giran(rêzimana kêşê) . َمْبدأُ الوَزن 

  O.Behaghel ((Gesetz der wachsenden Gliederتَْرتيب الَكلِمات الذي صاغه األلماني  َمْبدأُ 

ناتِ  ينص  على أنَّ  نةَ  الُمَكو   أن تعتمَد قاِعدةَ  الوزنِ  َمْبدأُ  األطول. يفترضُ  الخاّصيَّةَ  القصيرة تسبقُ  الُمتكو 

 التَْرتيب العالمي للَكلِمات في القَواِعد الَوظيفيَّة.

well formed: avakirina (drust, sağlim) baş . البِْنيَةُ الَسليمة 

 الُجْملَة. يتم   سِن َشكلِ في اللَغِويَّات، والسيما في القَواِعد النَْحِويّة، لإلشارة إلى حُ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

 حو. وإذا لم يكن كذلك كان سيئاً.الُجْملَة جيداً، إذا كان من الممكن إنشاؤها بواسطة قَواِعد النَّ  تَْشكيلُ 

Wernicke’s aphasia: ne axiftina Wernîk . ُحْبسة فرنيك 

 ، يحمل اِْسمَ الَكالم" أو "الُحْبسة الحسيَّة"باِْسم "فقدان القدرة على  اً اللَُغة )المعروف أيض اِْضِطرابُ 

الُمكتسبة،  اللَُغةِ  (. خالفاً لغيرها من اِْضِطراباتِ 2621-2717النَّْفسي األلماني كارل ويرنيك ) الطبيبِ 

ة من الطالقة بدون أي عوائق. ومن الَخصائِص عالي بَدَرَجة بكة في ويرنيك ُمْرتَبِطٌ الحُ  فقدانَ  فإنَّ 

ر، أو التباُدل، أو اإلضافات )ما  "برمهاس فونيمي"(؛ )ب(  يُسمَّىالنََمطيَّة األخرى: )أ( اإلغفال الُمتكر 

(؛ )ج( neologismَدفة )تجاورة كالَكلِمة الُمستهالُمُ  فِئةال ة من نفسِ اللة ُمتَساويَكلِمات ذات دَ  اِْختيارُ 

 في قيود ااِلْختيار.  األخطاء المورفولوجيَّة؛ )د( مشاكلٌ 

Wernicke’s area: qada Wernicke . َمنُْطقةُ فيرنيك 

في الُجْزء  (. تقعُ 2621-2717فَها الطبيب النَّْفسي كارل ويرنيك )في الدماغ ُسميَّت باِْسم ُمكتشِ  َمنُْطقةٌ 

المسؤول عن اللَُغة، وهي ُجْزء من َمنُْطقة اإلمداد لفيف الصدغي األول في نصف الكرة الخلفي من التَ 

الَكلِمات السليمة.  كانت َمْرَكزاً لصورِ  هذه الَمنُْطقةَ  بالخلف األبهر الصدغي الخلفي. يعتقد ويرنيك أنَّ 

 القدرة على الَكالم. ي إلى فقدانِ في هذه الَمنُْطقة تؤدّ  اآلفةَ  ويقال إنَّ 

wh-: 

ؤال )أو َكلِمة اِْستِْفهام(، مثل:  - whااِلْختِصار المعتاد لَكلِمة  متى، when، وما، وماذا whatأداة للس 

.  whفي اللِسانيَّات لإلشارة إلى الُمكم الت  عام   بَشكل   يُْستَْخدمُ ، وما إلى ذلك. why، ولماذا whoمن 

 ياق القَواِعد التَّْوليديَّة. عادة في سِ  حُ ُمْصطَلَ ال يُْستَْخدمُ كما 

wh-island constraint: astengiya girava wh . wh قيُد جزيرة  

ؤال القَواِعد التَْحويليَّة التي تطرُح األسئلةَ  في فرضيَّةُ   وهي جزرٌ  ،غير الُمباِشرة بواسطة ضمائر الس 

الت الَحركة.  لتََّحو 
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whistle-speech: pîspîska axiftinê . َصفارةُ الَكالم  

فير.  أيضاً بَكالمِ  يُسمَّىاالتّصال،  أَْشكالِ  في اللَغِويَّات لإلشارة إلى أحدِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ   الصَّ

whiz-deletion: kişandina - jêbirinê . أزيُز الَحْذف 

 اً َضميرف ذُ إلى قاِعدة تَْحويليَّة تحْ  ارةة من القَواِعد النَْحِويّة لإلشرفي النَماِذج الُمبك   يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

، على َسبيِل الِمثاِل، )المرأة postmodifyingِعباَرة  إلنتاجِ  نسبيَّة   ُجْملَة   وفعله الُمْرتَبِط به، من اً نسبيَّ 

 التي كانت في الشارع( تصبح )المرأة في الشارع(.

wh-node: girrêka wh . wh  . ُعقدة 

ؤال أو ال في الُجْملَة التي تحتلها َكلِمةُ  الَمْوقِفُ    ، وwhatما، وماذا  whatنسبي )مثل: ال َضميرالس 

when متى، منwho ولماذا ،why  ُوضع َكلِمات  ض أن يتمَّ فترَ (. في القَواِعد التَْحويليَّة، من الم

ؤال والضمائر الن ْسبِيَّة داِخل الُجْملَة في البنيةِ  في  َحركة   الَعميقة وتُنقَل إلى بِدايَة األسئلة عن طَريقِ  الس 

 السَّطحي.  هَْيَكلال

Whorfian: Whorfian . وورفيَّةال  

)بََدالً من فرضيَّة  Whorfian، في فرضيَّة Benjamin Lee Whorf ((1897–1941ْتباع أآراء 

Sapir-Whorf ُبين لُغات العالم  الفوارقَ  أنَّ  ترى هذه الفرضيَّةُ ت بفرضيَّة "الن ْسبِيَّة األلسنيَّة". فَ رِ (، ع

 أنَّ  ة، أيّ ُمْختَلَف ينظرون إلى العالم ويفكرون فيها بطرائقَ  ة  ُمْختَلَف على اِْختاِلفها هي ما يجعل أبِناء لُغات  

لة بين اللَُغة وال الحديَث عن الرابطِ  عن العالم. إنَّ  خاّصةً  ةً ورؤي لَُغة طَريقةً  لكل   ثقافة، تعني والص 

ة للثلج عند سكان ُمْختَلَفب بين بنية اللَُغة وبنية الثقافة بحسب ورف. مثال ذلك التَّْسِميَّات العديدة والالتناسُ 

 القُطب الشمالي.

wide: ferreh  . واسع 

كة،  أَْنواعِ  في وصفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ  ك   إلى حرف   يُشيرُ الحروف الُمتََحر  ه بحجم يكون عرضُ  ُمتََحر 

ي ق. يتم   البُْلعوم. بَعْكسِ  رة. عن طَريق رسم جذر اللِسان إلى األمام وخفض الَحْنجَ  تَأثيرتَْحقيق ال الضَّ

 .ياإفريقغرب هذا النَْوع في  يُْستَْخدمُ 

window: pencere . نافِذة 

وتيَّات، اِْسم أُنموَذج ِعْلم الفي  وتيَّة  ة  َمْجموععلى  فُ يتعرَّ  coarticulationصَّ من القيم النُْطقيَّة أو الصَّ

 لُ يمث   اً عرض Windowsأو تَّْقريب الشفاه(. لدى  nasalizationبها خاّصيَّة )َدَرَجة الُغنَّة  التي ترتبطُ 

ياق في الشَّ  نِطاق تقلباتِ  ي قة بتَ  ريحة: تسمحُ الس   بتغيير  تسمح فواسعة النوافذ أّما البَسيط؛  ر  يَغيالنوافذ الضَّ
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ْهد جُ  السالسة وبأقل   قيّدة بُمتطلباتِ سارات، أو مالمح، مُ جاورة من خالل مَ المُ  النوافذُ  كبير. ترتبطُ 

 نُْطقي.

word: peyv . wşe . َكلِمة 

 قُ مشاكل تتعلَّ  ثَمَّةجدل. ف ها ما تزال مثارَ الَكلِمة" إال أنَّ ِويّة ِعدَّة لتَْعريف َمْفهوم "هناك محاوالت لغَ 

 بُحدود الَكلِمات، وبمعانيها الُملتبِسة. 

ياق  ة، غالباً ما تكون ُمتَناقِضةً ُمْختَلَفز َكلِمة ما بَخصائِص تتميّ   اعتماداً على الخلفيَّة النَظريَّة والس 

لُمْستوى وصفها: )أ(  اً قسردها وف الَكلِمات، التي تمَّ  ة لتَْعريفِ وصفي. من ذلك االقتراحات التاليال

وتّي: الَكلِماتُ  وت التي يُْمِكن عزلها نظريَّ َمقاِطع ا هي أْصَغرُ  الُمْستوى الصَّ عن طَريق الَكلِمة  اً لصَّ

عزلها على أكثر من  ف، والنقرات، وما شابه ذلك، والتي يتم  زة وعالمات الُحدود مثل التوق  الُمِميّ 

ز الَكلِمات بالَعناِصر األساسيَّة للنَماِذج النَْحِويّة مثل جي، تتميّ ُمْستوى )ب( على الُمْستوى المورفولو

َمْكتوب، فهي  كتب، كتب،تة َشكليَّاً. مثل: يكتب ُمقابِل ز عن أَْشكال الَكلِمات الُمِميّزاالنبثاق، وتتميّ 

الَكلِمات؛ )ج( على  ة لتكوينِ بقَواِعد ُمَحّدد اً تَْقسيمها، ويُْمِكن وصفها أيض وال يُْمِكن اً يَّ هَْيَكلُمْستَقِرة 

اً ذات َمْعنى يُْمِكن تقنينها في ة نسبيّ الدَّاللي، الَكلِمات هي أْصَغر َوْحَدة ُمْستَقِلّ -الُمْستوى الُمْعَجمى

دات قابلة للتَْحويل حْ وَ  ها أْصَغرُ بأنَّ  syntactically العبارة الُمركَّبة )د( يُْمِكن وصفالُمْعَجم، 

نات الثالثة يفات يُْمِكن رّدها إلى الُمَكوّ هذه التَْعر كلّ  جوهرَ  الُجْملَة. على الرغم من أنَّ  وااِلْستِْبدال من

 حَ ُمْصطَلَ  نَّ أالنَْحِوّي كمعايير رئيسيَّة، ف رار المورفولوجي، والتنق لقْ معيَّة والدَّالليَّة، واالستِ ويَّة السَّ للهُ 

 المورفيم ي عنه لصالح َمفاهيم مثلالتخلّ  األوجه أو تمَّ  دِ اِْصِطالحي ُمتََعد   "َكلِمة" خضع لتَْمييز  

morpheme، المفردة المعجمية lexeme والتكوينيَّة. في نَظريَّة ،X-bar ُالُمْعَجميَّةُ  فِئةال ، تكون 

(X0مساوي ) ًلَمْفهوم "َكلِمة". ة 

word and paradigm (WP): peyv û nimûne (Wp) . َكلِمة وأُنموَذج 

رات تَغيّ من المُ  ةً َمْجموعضمن  للتَْحليل، تعملُ  أساسيَّةً  َوْحَدةً  صف، يرى الَكلِمةَ مورفولوجي للوَ  أُنموَذجٌ 

ُل األُنموَذجَ  ح من القَواِعد النَْحِويّة التَقليدي للَوصف، كما هو ُمَوضَّ  التي تَشك ل أُنموَذجاً. وهذا يَشك 

(. يُعتبر lexeme amoلـ  أُنموَذجاً  لُ ... يَُشك  amo ،amas ،amatالالتينيَّة )على َسبيِل الِمثاِل، 

 َعمليَّةن اآلخرين للتَْحليل المورفولوجي: البند والالرئيسي للنهَْجين الرئيسييَ  األبيض البَديلَ  الفسفورُ 

 والتَْرتيب. 

word atlas: atlasa peyvanê (zarekan) . الَكلمة أَْطلَس  

تسجيلها على أسئلة ُمحايدة  (، يستندُ اتاللهج اَخصائِص الُجْغرافيّة )ُجْغرافيبحسِب ال الُمْفَرداتِ  دوينُ تَ 

 التعابيرِ  ْوزيعَ ت، تنشأ خريطة للَكلِمة، تعرض تَ مثل "ماذا تسمون مكبس الزيتون؟" على أساس اإلجابا
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لألطلس اللَغِوّي  أطلس في األصل في ألمانيا كُخالصة َكلِمةَ  تصميمُ  الُمَحّددة. تمَّ  الَكالمِ  في َمنُْطقةِ 

 على مشاريع األطلس األخرى. تَأثيرمة لتطويرها ذات الُمْستَْخدَ  األلماني وكانت الت قنيَّاتُ 

word comparison: berhevkirina peyvê(zarekan) . ُمقاَرنةُ الَكلِمة 

الجينيَّة  الَعالقَاتِ  توثيقِ  ة، من أجلُمْختَلَف لة لَْفظيَّة، أو جذور َكلِمة من لُغات  الَكلِمات ذات صِ  تَْجميعُ 

وتيَّة والمورفولوجيَّة والنَْحِويّة.على الُمستوي  ات الُمْعَجميَّة والصَّ

word expert: pisporê peyvê . َخبيُر الَكلِمات 

 صريح، ولكن يتم   األنظمة النَْحِويّة بَشكل   تَْمثيل التَْحليليَّة؛ ال يتم   العمليَّاتِ  براء الَكلِمات" هم أساسُ "خُ 

 ل خبراء الَكلِمات.ضمني من خالل تفاع ترميزها بَشكل  

word family: malbata peyvê . أُْسَرةُ الَكلِمة 

الجذر ااِلْشتِقاقي،  شابهة لنفسِ يُْمِكن ترجمتها إلى مورفيمات جذعيَّة مُ  من الَكلِمات في لَُغة   ةٌ َمْجموع

 الَكلِمة هي األفعالُ  الرئيسيَّة لعائالتِ  المصادرِ  على َسبيِل الِمثاِل، طعَم، طعام، َمْطَعم، وغيرها. أحدُ 

جاتُ  لُ القويَّة )قويَّة ُمقابِل الفِْعل الضعيف( التي تَشك   ( أساساً للَكلِمات ablautة )ُمْختَلَفالصوائت ال تََدر 

 َعناِصر الَكلِمة على َمْعنى الجذوع الجذريَّة وعلى تواتر اِْستِخدامها. عددُ  ة. يعتمدُ َجديدال

word form: şêwa peyvê . şêweya zarekan . َشكُل الَكلِمة 

طحيَّة التي تقابل السَّ  نيةِ تَْحقيق الَكلِمة في البِ  ياق الُجْملَة. يتم  وَذُج النَْحِوّي للَكلِمة في سُق األُنميتحقَّ 

lexeme   دة )غير ق كَوْحَدة ، لَزمنالنَْحِويّة )مثل ا للفِئاتِ  اً ابلة للتغيير( من الُمْعَجم وفقأساسيَّة ُمَجرَّ

 ة.ُمَعدَّلالعدد، الحالَة، الَشْخص، وما إلى ذلك( في "أَْشكال الَكلِمة" ال

word formation: sazkirina peyvê . تَْشكيُل الَكلِمة 

على أساس  َجديدالقَواِعد التي يحكمها الُمْعَجم ال المورفولوجي للَكلِمة، وتَْشكيلُ عمليَّات التغيير  بحثُ 

تَْشكيل الَكلِمات في بنية الُمْفَردات من الناحيَّة التَاِريخيَّة أو  بحثُ وة الَمْوجودة بالفِْعل. الموارد اللَغِويَّ 

َعناِصر تكوين  ة لتَْشكيل الَكلِمات: )أ( تَْصنيفُ فيما يلي المهام الرئيسيَّ ثيَّة)الجينيَّة( الُمتَزاِمنة. الورا

الَكلِمات، مثل الَكلِمات البَسيطة أو الُمَعقَّدة، األَْشكال القاِعديَّة، من َعناِصر ااِلْشتِقاق )اللواحق، 

ة التي يُْمِكن بموجبها تَْرتيب التكوينات من الناحيَّ  والنَماِذجِ  األَْنواعِ  السوابق، الحواشي(؛ )ب( وصفُ 

أخرى،  الَكلِمات. باإلضافة إلى أَْنواع   الدَّالليَّة للعمليَّات الُمتعل قة بتكوينِ  الجوانبِ  يَّة؛ )ج( وصفُ هَْيَكلال

 مثل "التَْركيب" أو "الُمَركَّب" )الصندوق األسود(.

ة )ُمقابِل تكوين َجديدالَكلِمات غير التَقليديَّة والَكلِمات ال يتعامُل تَْشكيُل الَكلِمات مع وصف بنية كل  

ة َجديدالَكلِمات ال ها وجهان لظاِهرة واحدة، ألنَّ عتادة(. يجب النَّظَر إلى هذه الجوانب على أنَّ الَكلِمات المُ 
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بالفِْعل في الُمْفَردات الُمْعَجميَّة للَُغة. يُْمِكن تضمين  الَمْوجودةِ  األوليَّةِ  فقاً للنَماِذجِ ال يُْمِكن أن تنشأ إال وَ 

 تَْشكيالت الَكلِمات الُمْشتَقة. ُجْزء األعظم من كل  ال

word formation rule : rêza sazkirina peyvê . قاِعدةُ تَْشكيل الَكلِمة 

من  أولَ  Aronoff ((1976الَكلِمات، كان  لة التَْحويليَّة( لتَْشكيلِ عادَ في الُمقاَربة الُمْعَجميَّة )فرضيَّة المُ 

الَمْوجودة  الَكلِماتِ  في الُمْعَجم على أساسِ  ةً َجديد ُمَعقَّدةً  َكلِمات   دُ القَواِعد التي تول  في َخصائِص عمل 

 تَْشكيلَ  اِْفتِراض أنَّ  ثَمَّة. لَكلِمات ُمباِشرة إلى الُمْعَجمقَواِعد تَْشكيل ا نتائجُ  بالفِْعل في الَمْعنى. تنتقلُ 

نات  حْ وَ ل الُمَعقَّدة يمث ُل نتائج تفاعُ الَكلِمات   من القَواِعد. ة  ُمْختَلَف دات من ُمَكو 

word grammar (WG): rêzimana peyvê (WG) . قَواِعُد اللَُغة 

عد  التبعيَّة من الَمْعِرفة حول الَكلِمات. تُ  ةٌ َمْجموعالنَْحِويّة هي  الَمْعِرفةّ  النَظريَّة النَْحِويّة التي تّدعي أنَّ 

 ل الُمنَسَّقة فحسب.هّمة للهياكِ مُ  االنتخابيَّةَ  الدائرةَ  أنَّ  القَواِعد، وتفترضُ  كالَعالقَة الَمْرَكزيَّة في

word order: rêzkirina(pla) peyvê . rêkupêkî zarekan . ُرتبةُ الَكلِمات 

أكبر.  لَغِويّة   دات  حْ للَكلِمات في وَ  المتََسْلِسلِ  في التَْحليل النَْحِوّي لإلشارة إلى التَْرتيبِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

للتَْعبير عن الَعالقَات النَْحِويّة داِخل  اللُغات )مثل اإلنجليزيَّة( على تَْرتيب الَكلِمات كوسيلة   بَْعضُ  عتمدُ ي

شار إلى ، إذ يُ مرونةً  الَكلِمات أكثرَ  تَْرتيبُ  غيرها )على َسبيِل الِمثاِل الالتينيَّة(، فيكونُ  أمااإلنشاءات. 

اللُغات ذات التَْرتيب  تُسمَّىالتَّْوليديَّة الالحقة،  . في اللِسانيَّاتِ عرابنَْحِويّة عن طَريق اإلالقَات الالعَ 

 التهيئة.  الثابِت للَكلِمات بلُغاتِ 

دات أكبر. هناك تَْمييز حْ وَ  الَكلِمات إلى الَعالقَة الَخطيَّة للَكلِمات والِعباَرات داِخلَ  تَْرتيبُ  يُشيرُ 

رة. يعني تَْرتيب الَكلِمات ُمتَغيّ ة والدبين تَْرتيب الَكلِمات الجامِ ه تَْرتيب الَكلِمات، هو أنَّ مهم في ِدراسات 

النَْحِويّة والتَْفسير الدَّاللي لهذه  ما يغيّر الَوظيفةَ  ُجْملَة   الَعناِصر في في تَْرتيبِ  التغييرَ  الصلبة، إنَّ 

 الَعناِصر.

لَُغة  ه ال توجدُ في تَْرتيب الَكلِمات، إال أنَّ  اً كبير اً من اللُغات تُظِهر تباين العديدَ  على الرغم من أنَّ 

شار أَْنماط الَخطيَّة التي يُ  َحيثُ إِْجراء ِدراسات تَْرتيب الَكلِمات من  تَْرتيب َكلِمات حّرة حقيقيَّة. لذلك، يتم  

 حُ ُمْصطَلَ هذا ال دُ (. يجس  ة، والطبيعيّ ةغير الُمَحّدد، ة)أو السائد ةإليها عادةً باِْسم تَْرتيب الَكلِمات األساسيّ 

الوضع  َحيثُ لتَْرتيب الَكلِمات، بََدالً من التَْرتيب النَْحِوّي الدقيق للَكلِمات من  ْفضيل  جود تَ و حقيقةَ 

ِمْعياراً  إلى التَّْفضيالت الُمتعل قة بالمالمح، فإنَّ  يُشيرُ األساسي  الن ظامَ  النَْحِوّي للَعناِصر الَمعنيَّة. وبما أنَّ 

 آخر للن ظام األساسي هو هيمنتها اإِلْحصائيَّة في النُصوص. 
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 مواضيعَ  ظام أساسي أو جامد، من بينها أنَّ ة لنِ ُمْختَلَفلِمات عن قَواِعد أسفرت ِدراسات تَْرتيب الكَ 

الن ْسبِي لـ  ْرتيب الَكلِمات التي كانت تُناقَُش غالباً هي التَْرتيبُ مة تَ األساسي ذات أهميَّة خاّصة. سِ  الن ظامِ 

S (ubject) ،O (bject)  و ،V (erb) . 

، واألَْنماط Vو  Oو  S، أي ستة تَْرتيبات ُممكنة لـ Oمن  اً دائم S في ُمْعظَم لُغات العالم، تقتربُ 

)على  VSO)مثل اإلنجليزيَّة والفرنسيَّة(،  SVO)مثل التركيَّة واليابانيَّة( و  SOVهي  األكثر ُشيوعاً 

األساسي للفِْقرة الرئيسيَّة  التَْرتيبُ  يرتبطُ  ) كالكرديَّة والفارسيّة(.SOVوهناك (العربيّةَسبيِل الِمثاِل، 

ل، انِويَّة، مثل تَْرتيب ااِلْسم والس مة، والعالمة وااألساسي للَعناِصر الث بالتَْرتيبِ  األساسيَّةِ  للشروطِ  لُمكم 

نة. الَمْبدأ العالمي الكاِمن وراء هذه ااِلْرتِباطات هو أنَّ  يميل إلى أن  الِعباَرةِ  رأسَ  وبقيَّة الُجْملَة الُمضم 

ل أن يكونَ  يوضعَ  ُر حقيقةَ  في نفس الجانب من الِعباَرة، ويفضَّ  الن ظامَ  أنَّ  في محيطها. هذا الَمْبدأ يفس 

ل الُجْملَة، أو اِْسم الس مة )على SOVاألساسي في اللُغات النهائيَّة، هو  ، أو التكاُمل التكميلي، أو ُمكم 

َعْكس تَْرتيب هذه الَعناِصر )على َسبيِل الِمثاِل،  َسبيِل الِمثاِل، اليابانيَّة، التركيَّة(. في اللُغات األوليَّة، يتم  

 يَّة(. العرب

word structure: avakirina peyvê . pêkhatê wşe  . بِناُء الَكلِمة 

يَّة هَْيَكلالَكلِمات الُمَعقَّدة )الُمَركَّبة( مع الَمباِدئ ال (، يُماثل بنيةَ 2672ٌح اقترحه ويليامز )ُمْصطَلَ 

 دُ في تَْركيب الُجَمل الفِْعليَّة، يحد   (. كما هي الحالُ X-bar)نَظريَّة  X-barللِعباَرات، والسيما مع بنية 

 من بِناء الُجْملَة.  فُ عرَ الَكلِمة بأكملها فوق آليَّة الترشيح، والتي تُ  الرئيسي َخصائِصَ  الُمَكّونُ 

َمْعلمة  لُ لَمْوِضعه، والذي يَشك   اً وفق دُ يحدَّ  تَغيّر  " في بنية الَكلِمات في مُ يؤخذ َمْفهوم "الرأس

ها اللُغاتُ  على اليمين، ولُغات أخرى  فيها لُغات كاإلنجليزيَّة واأللمانيَّة يوجد الرأس ثَمَّةالفرديَّة.  تحدد 

 كالعبريَّة والفرنسيَّة على اليسار. 

word syntax: ristezanîya peyvê . نُظُم )أو تَركيُب( الكلمة 

 الَكلِمة. بِناء الُجْملَة من بنيةِ  َمْعِرفةُ 

writing: nivîsandin . ِكتابَة 

الِكتابَة القديم منذ  تَاِريخُ  زُ يتميَّ  تَقليدي للعالمات الرسوميَّة. ظام  الَمحكيَّة من خالل نِ  تسجيل اللَُغةِ  وسائلُ 

اً في المواد اً وتَاِريخيَّ آالف السنين بالس حر والدين والتَّصوف، وكذلك بالتغيير الَمشروط ثقافيَّ 

 ة)من الحجر، الجلد، العظام(، أي أََدوات الِكتابَة، وتقنيَّات الِكتابَة على مر  القرون. ُمْختَلَفال

written language: zimanê nivîsandinê . لَُغةٌ َمْكتوبة 

ْرفيَّة والنَْحِويّة. أنظمةِ  للُغات، يسعى إلى محاكاةِ  الَمْكتوبُ  الَشكلُ  وتيَّة والصَّ  اللَُغة من النواحي الصَّ
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(X) 

 

X-bar theory : dîmaneya bar X . X نَظريَّةُ بار 

ياق الحُ  هَْيَكلقَواِعد  النَّظَري في القَواِعد التَْحويليَّة التي تقيّد َشكلَ  الَمْفهومُ  . contextfreeّر ِعباَرة الس 

الفِئات  ة: )أ( جميعُ لي( في األبنية التا2688( وجاكيندوف )2682تشومسكي )ر هذه النَظريَّة ثم طوَّ 

يَّة عالميَّة؛ )ب( هَْيَكلفقاً لَمباِدئ ، الخ( تتَشكَُّل وَ NP ،VP ،PPاللُغات الطبيعيَّة ) الُمَعقَّدة النَْحِويّة لجميعِ 

[؛ V]± [ و N]± يزات النَْحِويّة مثل ن المِ َمْحدود  م فقاً لجرد  يُْمِكن تَْعريف جميع الفِئات الُمْعَجميَّة وَ 

، NPs ،VPsنفسها ) تكون الِعباَراتُ  َحيثُ الِعباَرات، ب داِخلَ  ات التعقيدِ التَْمييز بين مستوي )ج( يُْمِكنُ 

PPsة من النَْوع ( هي فِئاٌت ُمَعقَّدةٌ للغايN ،V ،P .ة ُمَعقَّدة الحد   N ،V ،Pفِئات معرفيَّة من النَْوع  ثَمَّ

 األدنى. هناك ُمْستوى آخر من التعقيد يقع بين هاتين الفئتيَن. 

X-bar: X-bar . X بار 

ر طرأ على نِ  ثَمَّة للحسابات التَقليديَّة لبنية الِعباَرة  لَُغة التَّْوليدي كبَديل  ِعْلم الالنَْحِوّي في  التَْحليلِ  ظامِ تطَو 

االعتراف بمزيد من فِئات  ه يجبُ تَْقييداً، وأنَّ  أكثرَ  الفوقيَّة البد أن تكونَ  القَواِعدَ  والفِئات الُمْعَجميَّة. بأنَّ 

 الُجَمل الفِْعليَّة. 

االتفاق على نِطاق  . ويتم  Xباِْسم إسقاط َشريط  Xمن فِئات البارات الُمقابِلة لـ  فِئة كل   تُعرفُ 

حول عدد الفِئات التي  الطَريقة، ولكن يستمر النقاشُ  ف على الفِئات الَوسيطة بهذهمن قيمة التعر   واسع  

في جميع أنحاء  فِئةذلك. من الُممكن تَْعميم قَواِعد تَْشكيل ال مدى يتم   تحتاج إلى االعتراف بها، وإلى أيّ 

 القَواِعد.

X-tier: X- rêziker . qat . X طَبَقَة 

فيها إزالة  يَّة التي يتم  هَْيَكلعن الطَبَقَة ال َمْفهوم   لوصفِ ْصوات الذاتيَّة ِعْلم األَ في  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ميزات على اإلطالق، وبالتالي تتناقض مع نهج  الَمقاِطع بدون أي   تَْحديد خاّصيَّة ]الَمْقطَعيَّة[، إذ يتم  

له  هذا األُْسلوبَ  إنَّ الَزَمنيَّة.  أو نَظريَّة الطَبَقَةِ  باِْسم َوْحَدة التوقيتِ  اً ف عليه؛ تُعرف أيضتعارِ الصف المُ 

 .في إزالة التِْكرار ميزة قدرته 
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(Y) 

yer: yer .  

من  نَْوع   لوصفِ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ (، هو ة مثالً البولنديَّ كْصوات في اللُغات السالفيَّة )ِعْلم األَ في 

 فحسب. ياقات ُمَعيّنة  التي تظهر في س اً كة القصيرة جدالُمتََحر   الحروفِ 

yes-no question: erê - ne pirsê . ؤال  نعم، ال س 

فيه  بُ ؤال يتوجَّ سُ  أُنموَذجإلى  لإلشارةِ  األسئلةِ  الفَْرعي النَْحِوّي ألَْنواعِ  ْصنيفِ في التَّ  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ؤال، إما بقلب تَْرتيب الُجْملَة، كما في اللَُغة اإلنكليزيَّة، أو  بُ )نعم أو ال(. يتطلَّ  بـجابة اإل مثل هذا الس 

 بأََدوات اِْستِْفهام ُمَعيّنة، هل ستذهب اليوم؟ باستهاللهاولكن بتَْنغيم ااِلْستِْفهام، أو  ،بترك الُجْملَة كما هي

Yiddish: Yîddîşî . اليديشيَّة 

ة )بلدان  تجاريَّة   العصور الوسطى كلَُغةِ البَديل األلماني الذي نشأ خالل  لليهود في مراكز تجاريَّة ُمهمَّ

بها في  ثُ على طول نهر الراين والدانوب(. اليوم فَْرع اليديشيَّة األوروبية )لَُغة اليهود األشكناز( يتحدَّ 

ألرجنتين، وروسيا، حدة، وأمريكا الالتينيَّة، واات المتَّ ل، وبولندا، وليتوانيا، والواليمن إسرائي كلٍّ 

ات العبريَّة، تَأثيرالو أواخر العصور الوسطى ذاأللمانيَّة منو اليديشيَّة بين خلط ثَمَّةوبلدان أخرى. 

في أواخر العصور الوسطى،  جرات التي حدثتهلُغات الرومانسيَّة. بَسبب الواآلراميَّة، والسالفيَّة، وال

وغربيَّة، يختلفان من النواحي الُمْعَجميَّة)الُمْفَردات( وأنظمة عت اليديشيَّة إلى فَْرعين، شرقيَّة تفَرَّ 

وت. تمَّ الحفاظُ على َوْحَدة اليديشيَّة حتى القرن التاسع عشر من خالل اِْستِخدام األبجديَّة العبريَّة،  الصَّ

اليديشيَّة  اسيَّة، فإنَّ َغي رات اللَُغة األلمانيَّة القيلى اليسار. وبسبب عدم خضوعها لتَ التي تُكتب من اليمين إ

 مع ألمانيَّة العصور الوسطى. عديدة   محافظة، تتشابه بطُُرق   َصوتيَّةً  تمث ُل مرحلةً 

yo-ho-ho theory: dîmaneya yo-ho-ho . نَظريَّةُ يوهوهو 

لطبيعيَّة اللُغات نشأت من خالل ُمحاكاة األَْصوات ا أنَّ اللَُغة: ترى  إحدى النَّظَريَّات الَمعنيَّة بأصلِ 

 والسيما التي تصدر من جسم اإلنسان.
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 (Z) 

zero: sifir . ْفر  الص 

في بَْعض َمجاالت اللَغِويَّات، لإلشارة إلى َوْحَدة تَْجريديَّة يفرضها تَْحليل، ولكن ليس  يُْستَْخدمُ ٌح ُمْصطَلَ 

ء، أما ⁄.، من ذلك عالمات الجمع التي تضاف إلى األَْسما2في تيار الَكالم. رمزه هو  له إدراك ماديّ 

رة التي ال تضاف إليها هذه العالمة، )مثل : امرأة ونساء( فتصبح صفر. وكذلك يّ غتاألَْسماء غير المُ 

جمع ال يُْمِكن مورفيمات أخرى من عالمات الَمْصَدريَّة أو غيرها. من ذلك أَْسماء ال األمر فيما يخص  

 استخراج َمْصَدر منها. وهكذا.

فر،  إلى عدم وجود مادة ُمَحّددة أو غير ُمَحّددة قَْبَل اِْسم. صفر الموصالت،) كما في  يُشيرُ الص 

 إلى القَواِعد النَْحِويّة التي ال تأخذ األفعال أيّ  يُشيرُ ه قادم(، إذ َحْذف حرف الجر. صفر التكافؤ، مثال: إنّ 

ال  ت) اشتريت كتاباً(.الُمكم 

ح إلى ُمْصطَلَ ال يُشيرُ ياَغة القَواِعد التَّْوليديَّة، إذ صادف الصفر على وجه الخصوص في صِ ي

 ياق ُمَعيّن )"قاِعدة الَحْذف"(.ُعْنُصر ُحِذف من سِ 

فر )الذي يشار إليه أحياناً باِْسم ُعْنُصر فارغ، مستمدٌّ ُمْصطَلَ  من الواضح أنَّ  من  ح الص 

 تَْحليل الَشْخص .ناسب، أو النََمط المنتظم، في ة إلى الحفاظ على التّ يَّات( بدافع الحاجّ الرياض

zero morpheme: peyvsaziya sifirê . ْفر  مورفيم الص 

( الحفاظ على االنتظام في النَماِذج Øفترض في َشكل صفر )ْحِوّي غير علمي بَشكل َشكلي، يُمَحّدٌد نَ   

ْرفيَّة، على َسبيِل الِمثاِل، صيغ الجمع الشاذة ُمقابِل الصيغ  الَعْكسيَّة للنَماِذج التي تميزها الزوائد الصَّ

 الن ظاميَّة.

zeugma: girêdan . َرْبط 

ه : إنّ نَْحِوّي )على َسبيِل الِمثالِ على الَحْذف ال يدل   حُ ُمْصطَلَ ااِلْختِصار. كان المن نَْوع من الَكالم ونَْوع 

اً في بَْعض الهياكل الُمنَسَّقة التي تربط بين تَْحديدبَشكل أكثر  يُْستَْخدمُ (، لكنه أصبح يشرب الخمر، النبيذ

ه يشرب البيرة، ونحن نشرب جزأين غير ُمتَساويين من الناحيَّة اللَغِويَّة أو التَْركيبيَّة بُمْشتََرك، مثل: إنّ 

 النبيذ. 

 فيتم   الجملة، نفس في أخريين كلمتين إلى واحدة كلمة فيه تُشيرُ  من الكالم بمعنى آخر، هو شكل

: المثال سبيل على. ةُمْختَلَف بحواس كلمتين آخريين على( جر حرف أو من فعل) الكلمة نفس تطبيق فيه

 ". مكبرة وعدسة بريبة الشيء إلى نظرتُ "

Zipf’s law: zagona Zipfê . قانون زبف 
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، G.K.Zipfنتظمة تأّسست من خالل الُمالَحظة التجريبيَّة واإِلْجراءات اإِلْحصائيَّة بواسطة مُ َعالقَةُ 

دهم العام. من خالل عدد مرات ظهور الَكلِمات في نُصوص ُمَحّددة، أو المؤلفين وتَْرتيبهم في قائمة تردّ 

د ثابِت. هذه  نَّ ن في َعالقَة ثابِتة مع بَْعضها، أي أريَ تغياريتمات كلٍّ من هذين المُ لوغ ُمْنتِج الُرْتبَة والترد 

واللَُغة، وبالتالي فهي عالميَّة بطبيعتها، يعزوها زيبف إلى  وعمر النَّصّ  ة عن نَْوع النَّصّ الُمعادلة ُمْستَقِلّ 

السلوك البشري. باإلضافة إلى ذلك، يوجد اِْرتِباط  ْهد، والذي يكمن وراء كلّ جُ  الَمْبدأ ااِلْقتِصادي بأقلّ 

 بين طول الَكلِمة وترّددها. 

zoösemiotics: nîşannasîya bexçê ajalan . سيمائيَّة َحديقة الَحيوانات 

صال البشري، والتي االتّ  سيميائيَّات يَْدُرس مالمحَ ِعْلم المن  بمعنى الحيوان(.  فَْرعٌ  zoon)إغريقية  

ريَّة، ُمْشتََركةلِسْلِسلَة تَ  نهائيَّةٌ  هي ُمْنتِجاتٌ   مع أنظمة االتّصال الحيوانيَّة . طَو 

عالج التَْحقيق في أَْنواع ُمَحّددة من  ِدراسةاِت جاه  دُ ، يحد  Sebeok ((1963مه ح قدّ ُمْصطَلَ هذا ال

م ظُ ، فضالً عن َخصائِص االتصال في النُ نيَّة )النمل، النحل، الشمبانزي(صال الحيواأنظمة االتّ 

العالمات في اللَُغة  ِدراسة(، بوصفه "Zoosemioticsي )انحيوال ِعْلم. يُْمِكن للالبيولوجيَّة ككلّ 

مَ   عن أصل اللَُغة البشريَّة وتطّورها. ةً مهمّ  ات  َمْعلُوم الحيوانيَّة"، أن يقد 
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                      Bêjeyên Zimannasî Yên Sereke                         حات اللسانيةُمْصَطلَ فهرس أبرز ال   

agerekaniya guhertina çarçoveyê. اِْحتِماليَّةُ تغيير الس ياق.context change potential 124 

analîzkirina şaşîyan(çewtê(şîkirdenewe hele .  تَْحليُل األخطاء . error analysis 205 

astên pisporiyê . ُمْستويات الكفاية . levels of adequacy 349 

asteng . kotubend . berteskî  قَيد. constraint 121 

astengiyê dengdêrî(bzwên) .  ُ(َحْجبُ ) َمنع ّصائِت   . vowel block 680 

astengiyên hilberandinê .قيوُد اإلنتاج . output–output constraints 440 

astengkirin(veqetok) . pçrran . ُمتََوق ف . ُمتَقطع interrupted 313 

avahî . pêkhatî . بِْنيَِويَّة . structural 601 

avahiyê(pêkhate) rûyê( sersere) . البِْنيَةُ السَّْطحيَّة . surface structure 614 

avahiyeke (pêkhate) kûr . بنيةٌ َعميقة .deep structure 149 

avakirina çend liqan . عات ُد التَفَر   multiple-branching construction 407 . بِناٌء ُمتََعد 

avakirina lêkerê doranî . بِناُء الفِْعل التََسْلُسلي . serial verb construction 569 

avakirina peyvê . pêkhatê wşe  . بِناُء الَكلِمة . word structure 689 

avakirina şaxe- rast . ع َصحيح -بِناٌء ُمتفَر   . right-branching construction 541 

avakirinî . pêkhênanî .ُمَشكَّل . تكويني . formative 233 

awayeke(çawakî) . rewt . rewend . أُْسلوب . كيفيَّة . manner 375 

babet ber agahkişîyê . الَموضوع ُمقابِل التَعليق . topic vs comment 643 

babetkirin . التََموضع . topicalization 643 

bandor   . haw bîrurayî . haw dlî تَأَثَّر .    empathy 195 

bêhempa(bêreng). bê layenُمحايد . neutral 417 

belavkirî تَْوزيعي . distributive 178 

benda girêdayî . parçey şwên kewtû . ِعباَرةُ التَْبعيَّة . subordinate clause 608 

bendê temam .  parçe serbar.  ِعبارةٌ تَكاُمليَّة . complement clause 109 

berhev (danberhevî). berawrd kirdnالُمقاَرن . comparative 106 

berhevkirina peyvê(zarekan) . ُمقاَرنةُ الَكلِمة . word comparison 687 

bersiva dûwemdor . helwêst wergirtin . اِْستِجابةٌ ثَّانِويَّة . secondary response 552 

bersiva tevgerî . الَحَركيَّة/ ااِلْستِجابة الَحَركيَّة . kinesthetic feedback 327 

bêsaziya (dlerawkiya) bilêvkirinê .اِْضِطراُب النُْطق . articulation disorder 40  

beşdariya tevlîhevkirinê التََّعل ق التَّائِه . dangling participle 146  

beşek . pêkhate . krok . ptewî . ن   constituent 121 . ُمكوَّ

bidestxistina zimanê duyem . اِْكتِساُب اللَُغِة الثانيَة . second language acquisition 552 

bilêvkirin jicîhûwarkirî . الن طُق الناِزح . displaced articulation 175 

bilêvkirina cot(duyî) .  ُالُمْزَدِوج الن طق . double articulation 182 

bilêvkirina dûwemdor التَّلَْفظُ الثَّانِوي . secondary articulation 552 

bilêvkirina wergirî. bihîzerî- girtevanî. نُْطُق الُمتلقّي . received pronunciation 521 

bilindtirîn parçe .  ّفَْوقطعي . suprasegmental 612 

bineret  ziman . koka zimên  . أَْصُل اللَُغة . origin of language 438  

bingehînê pêkhatî(têkelkirdnî). َمْبدأُ التكوينيّة . principle of compositionality 497 

binpêkirina rêzmanê .  َّخطٌَل نَْحِوي . paragrammatism 445 

binxistin .  ُالتَّفريعي التَْصنيف . subcategorization 606 
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bireserê rasterast . َمْفعوٌل به ُمباِشر . direct object 169 

bûn xwazî (bûnzanî/bûnolojî ) وجودِعْلم ال  . ontology 433 

çalakiyê . wze . hêz .(طاقة) نَِشط. energeia 199 

çarçove . hevgirêk . şêwaz  الس ياق . context 124 

çarçoveya hestyarî ياُق العاطفي  emotional context  195 . الس 

çawanî (çonayetî)  . (النَْوعيَّة) الُجودة. quality 514 

cêwiyên َمْقرون . conjoined 117 

cih . helwest . cêga . pêge . şwên  . (َمْوِضع)َمْوقِع  . position . 485 

cînavê vegerok . ranawy xwyî . اِْنِعكاسي َضمير  . reflexive pronoun 526 

cûlan . bzûtnewe . hejîn . َحَركة . motion 405   

civakiya(komeleyetiya) zimên  ُاللَُغة اِْجتِماعيَّة . language socialization 340 

dawîn . ancame . kotayî الن هائي . األخير .final 225  

debaşkirin . polênkirdinî . التَّْصنيفي . taxonomic 627 

demajokî ( َّدوري)اِْستِْمراري . durative 185  

dengdare girêdan(pêwendî) .صوائِت  الَربط . linking vowel 364  

dengdêrê kûr . اِمُت الكاِمن   latent consonant 344 . الصَّ

denge(avant) .  ُالَجْهر . voice 677 

dengedûbar . النَْبر . stress 599 

dengek nehevkirin(neliheve dengî) .  ّتَنافٌُر َصوتي . cacophony 72 

dengnasiya pergalî . وتيَّاُت النِظاميَّة  systematic phonetics 623 . الصَّ

dengnasîyê sehkirin  َْصوات الَسْمعيّ ِعْلم األ  . acoustic phonetics 11 

dengzaniya bê -rêzik (hêlî) .  َالالَخطيّ ْصواِت ِعْلم األ  . non-linear phonology 422 

dengzaniya pêvgrêdayî وتيَّة التَبَعيَّة  dependency phonology 157 . الِدراساُت الصَّ

dengzaniya rêvebirîyê .  َْصواِت العاِملةِعْلم األ  .government phonology 260 

dengzanîya xwebirr . ِصواتةٌ ذاتيّةٌ التَّْقطيع . autosegmental phonology 50 

derbasî - beşayî  قِطاعي -ُمتَقاِطع  . cross-sectional 141 

derbaskirin, guhestin . gwastnewe . ragwastin . النَّقل . transfer 646 

derbînwaz ravekirin . ِعبارةٌ إشاريَّة . deictic expression 152 

derbînwaz تَْعبير . expression 214 

derketinÎ . اِْنبِثاقيَّة . emergentism 194 

derxistin اِْستِْنباط . elicitation 193 

desteka têkildar .ُمتالِزمة( ِحْزمةٌ ُمترابِطة). correlational bundle 136 

destnivîszanî .  َخطّ ِعْلم ال . graphology 266 

devoke . zarave . şêwezar .  ٌعاِميَّةلَهجة  . patois 453 

devikî . zerakî .  ّفََموي . َشفَوي . oral 437 

dijber - nimûne الِمثال -ُمضاد. counter-example 138 

dijberî – nebînbar (غير َحَدسي)بديهي -ُمضاد  . counter-intuitive 138 

dijberîya duwanî  ّتَعارٌض ث نائي  . binary opposition 60 

dijberiya-rastîyê ُمضاُد الواقِعيَّة . counter-factual 138 

dijiya watayî . التَّضاُد الدَّاللي . semantic antinomy 555 

dîmaneya pêwendîdar . لة  relevance theory 533 . نَظريَّةُ الص 

dîmaneya şûnê(dîmaneya şûpê) . نَظريَّةُ األَثَر . trace theory 645 

dîmaneya baştrînê . نَظريَّةُ األْفَضليَّة . optimality theory 436 

dîmaneya têgihiştinê . نَظريَّةُ اإلدراك . perception theory 456 
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dînamîk . çûler . bzoz  (ديناميكي)َحَركي . dynamic 186 

dîrokî. nawzemenî.  (تَعاقُبي) تَاِريخي  . diachronic 161 

diyar . (bihîzer). berdeng .الُمَخاطَب . addressee 13 

diyardeyên rêzgirînê . ظواِهر التأدب . politeness phenomena 482 

dorgirtin . rûtinî .guşe gîrî . ciyay. َعْزل . isolate 318 

dorgirtin(rûtingir) . pçraw . psaw . dabraw.  .ُمْنَعِزلة  isolating 318 

dorpêçkirin  ااِلْحتِواء . containment 122 

du parçeyan . du beşî . dwlîzm . du pajî . du lqî . تفَْرٌع ثنائي . dichotomy 165 

du pevdeng  ٌنَْغمةٌ ُمْزَدِوجة" أو "صائِت ُمَركَّب" إدغام" . diphthong . 168 

dudan . têkel . (deste waje) . الِعباَرة الُمَركَّب . phrase 353 

dudaniya tevahî . lêkela tewew . عبارةٌ ُمَركَّبة .holophrase 279 

duwalî parçeyan . ثُنائي الَمْقطع . bisegmentalization 61 

dwabedway yek . peytapeyta . rêzkir . تتابِع . تََسْلسل ُمتَواليَة . sequence 368 

dwalî . dwane. cûtekî . الثُنائيَّة . dualism 184 

erdinîgariya(ceografîya) devokê .ُجْغرافيا اللهجات . dialect geography 163 

erkpêdanî / ne erkpêdanî غير وظيفي / َوظيفي . emic/etic 194 

ezmandevî . َحنَكي . palatal 442 

ezmuna(taqîkarî) texmînkirin . ن (اِْختبار ااِلْفتِراض )التََضم  . presupposition test 496 

ferhenga dirokî .الُمْعَجُم التَاِريخي .historical dictionary 277  

ferhengasazî . الِصناعةُ الُمْعَجميَّة . lexicography 356 

gavgavî (nirxênî) (ج  gradability 262. قابِل للتَّقدير)للتََدر 

gelemperiya wateyî . التَْعميُم الدَّاللي . semantic generalization 558 

gertivan(têgirt/bihîzer) .   ُمتَلَق . patient 453 

gihiştina dûvhev . الوصول الُمتَسلِسل . accessibility hierarchy 11 

giran ber tûj .  ٌُمقابِل حاد ثقيل . grave vs acute 266 

girêdana bilintrîn . الَّالصقة الفائِقة . superfix 611 

girêkirin . têkelaw . (ُعْقدة)نُْقطَةُ التفريع . node 685 

girtî . daxraw. pêwedraw  ُمْغلَق . closed 91 

gişt . çrupr . têkçrjaw ( الُمْدمج)الَمْضغوط  . compact 105 

gorrankariya rêzimanê .  ّالتَّنَاوب  النَْحِوي.grammatical alternation 263 

gotinên çarçovekirin .  ِسياقيَّةتَْعبيراٌت . Idiomatization 287 

gotinên dijber . qsey dij beyek . َكالٌم ُمتَناقِض . oxymoron 441 

grîmana rêzkirina sirûştî . فَرضيَّةُ التَرتيِب الطَبيعي . natural order hypothesis 413 

grîmane dijwazî فََرضيَّةُ التَباين . contrastive hypothesis 129 

grîmane lihevhatinî   ُالتََوافُق فَْرضيَّة . correspondence hypothesis 136 

guhertina fermanê ُل الَحتمي  imperative transformation 290. التََّحو 

guhertine(berdîl) . gorrankarî. sûranewe. (البَديل )التَّناوب . alternation 23 

hebûnî . bûnayetî  وجودي . existential 211 

hejînkirin . تَذْبُذب . plateauing 478 

hemahenge . تَطابُق . congruence 117 

heman deng.  ُوتي الِجناس  homophony .الصَّ

heman wate . awîdî tewerî . الُمتجانُِس الَمعنى . heteronymy 274 

hêmazanî . َعالماتِعْلم ال  . sematology 

hemwate . (haw wate) . الُمَراِدف . synonym 619 
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herrik . gerok . cûler .  مائع . fluid 228  

hesabkirînî . berawrdkarane . القياُس الَمنطقي . syllogism 616 

hevdem . hawçaxî . hawkatî . التَزاُمن . simultaneity 573 

hevdem ber pirdem . التَّزاُمني ُمقابِل التَّعاقُبي . synchrony vs diachrony 573 

hevgirtin . pêkawe bestraw(lkêndraw) (اِْتساق)تََماُسك . coherence 97   

hevketin . xişok. pêkdan . lêkdan اِْحتِكاك . friction 238 

hevnivîsendin وتيَّة  heteronymy 274. (الُمْشتََرُك الكتابي)الُمخالفة الصَّ

hevokên toxim (bengehî)(  النواتيَّة)األساسيَّةالُجَمُل  .kernelsentences 366  

hevpêwend   ُمتالِزم . correlative  136 

hevrêzkirina dûzimanî . تناسٌق ثُنائيَّة اللَُغة . co-ordinate bilingualism 132 

hêz (kanîn) . twananî . قُْدَرة . capacity 73  

hêzdarkirin . اإلْجهار . sonorization 580 

hilberandin . berhemhênanî  . إْنتاج . production 588 

hilbijartin . pir zaravan . ُد اللهَجات االْنتِقاء   polylectal 482 . ُمتعد 

hilperkîna astê . تَخطي الُمْستوى . level-skipping 350 

hilweşandin . şlejawêtî . الَخلَع . تَْفكيك . dislocation 175  

hûrbûnî . wrdbînî قَّة  delicacy  154 . الد 

jêbirin . srînewe . labrdn  الَحْذف. deletion 154 

jêkiş . اِْستِْنباط  . اِْستِداللي. Inference 544 

jîngehê . dewr uber البِيئة . environment 201 

jîngiha zimanasnî .اللِسانيَّاُت البِيئيَّة . ecolinguistics 189  

kêşe . paşbende. serwa . القافِية . rhyme 540  

kevnedem . تَقاُدم َمْهجور . obsolescence 430 

kirde(piştgirê). xeberdan ledwaroj. pêşbînî kirdin. (فِعٌل أ)و خبر   predicate 491 . مْسنَد 

kîte biserde  ٌإضافي َمْقطَع . extrasyllabic 216 

kok . reh . bneretî . الَجْذر . األْصل . root 542 

komepeyvên(lêkel) awaz . ِعباَرةٌ نَْغميَّة intonational phrase 314 

komkirina ristezanî الُمَركَّب الَمْزجي . synthetic compound 622  

krok (ptewî) (pêkhateyên) nivîstokê .  ّناُت النَّص  text constituents 633 . ُمَكو 

ladanekirewe . çewtrewî . اِْنِحراف . deviation 161 

lasayî kirdnewe dengek .وتيَّة  onomatopoeia 432 . الُمحاكاةُ الصَّ

lawazkirrin . إْضعاف . lenition 348 

lêanî . serûştîkirin . تَطَبيع تَنميط . normalization 423 

lêkdaya ristezanî . )التَْركيُب النَْحِوّي)النُظُمي . syntactic affixation 620 

lêkêrê sereke . firman şa .  ّالفِْعُل الرئيسي . main verb 374 

lêkerên bavêjî . أَْفعاٌل اعتراضيَّة . parenthetical verbs 448 

lênêrrîya zimên . صيانَةُ لَُغة . language maintenance 338 

lêtayê(pêkhatiye, lihevhatiye) . الُمالَءَمة . fit 85  

lêvegerê axaftinê(nivîstokê). ( َّمْرِجعيَّةُ الِخطاب)النص . discourse referent 173 

lêvegerîn . naverokî . َمْرِجعيَّة . coreferentiality 134 

liberhevxistin . تَْنسيق . co-ordination 132 

lihevhatî . bewêj . أشياء ُمْرتَبِطة َمجاٌز ُمْرَسل . synecdoche 618 

liqekirin(taxkirin) . lêciyabûnewe  تفَْريع . branching 68 

malbata(xîzana) zimên . العائلةُ اللَغِويّة . language family 337 
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merca tevlêbûnê.   الشمولشرط inclusiveness condition 293 

mijar (bker). sobje . babet .( المْسنَد إليه )الفاِعل أو المبتدأ . subject 319 

mijare (tewra). bebat . nawkîpeyam . (الَمْوضوع)الُمْحَور  . theme 637 

mizdan . cûlêner . التَّْحفيز . motivation 405 

navê razber. nawe rût . د)المعنوي  abstract noun 9 .  (ااِلْسم الُمَجرَّ

navehevreng(heman navder) . الُمْشتََرُك اللَّْفظي. homonymy 478 

naverokeke jêderdarî (lêvegerî) . ُمؤِشٌر َمْرِجعي . referential index 525 

navwerî . têkdar . şêwêner إقحام . تداُخل . intrusion 315 

navxweyî . nawandin .التوغ ل .االستيعاب internalize 310 

nebelî(nebinavkirî) . neşunas . النَِّكَرة ( فةَغيُر  معرَّ )indefinite 583 

nerast . awarte . (bêpîvan) .(   . ّغيُر قياسي )شاذ irregular 317 

nimûneyên nivîstokê . أَْنماطُ النَّص . text types 636 

nîşan(sîmbolîk) . amajeyî . hêmayî  َرْمزيَّات . logogram 370 

nîşane . amaje . hêma . الَرْمز . symbol 616 

nîşannasî . ( رموزِعْلم ال  semiotics 695 . السيمائيَّة .  (

nîv biyanî . هَْجين . hybrid 281 

nîv paşgirî . شبه الحقة . semi-suffix 564 

nivîsandina dengî .وتيّة( التَّدوين  transcription 646 .(الِكتابَة الصَّ

nûkirina ferhengî  ّالتَّْحديُث اللَغِوي . lexical modernization 353 

parzûn(muxil)  ِمْصفاة . filter 224 

paşdanîn . paşekşekirdin .(  ّالُمترديَّة)التَراجعي , regressive 528 

pêdiviya rastîn . الُمْسنَد الحقيقي. factive predicate 218 

pêkanîna rêzên demrêzî . تَْطبيق القَواِعد الدَّوريَّة . cyclic rule application 497 

pêkhateyeke bibandor (karîger) . كائٌن ُمؤث ر . effected object 190 

pêkve . pêkhate . têkelkirdn . lêkalandn تكوين . composition 112 

peldanka dengî . وتيَّة  vocal folds 675 . الطَّيَّاُت الصَّ

peldaxistin . ُُرْتبَة إنزال . demotion 155 

pênasa (şunas) eşkereyî التَْعريُف الظاِهر . ostensive definition 440 

perçe veguhertinê(rastdariyê) . ن التأقلُم)التعديل (ُمَكو   . readjustment component 520 

perçebûn  ااِلْنِشطار . fission 227  

perçeyên hejmarîyê . الُجسيماُت الَعدديَّة . scalar particle 548 

pergala sembola duyem . نِظاُم اإلشارات الثاني . second signaling system 552 

pêş pêwîst. pêşeşert . الُمتَطَلباُت الُمْسبَقة . prerequisites 494  

pêşander . derxer . nasîner . الُمؤش ر . indicator 295  

pêşîna(pêşedana) wateyî . أولويّاٌت َدالليَّة . semantic primitive 559 

pêşverû . pêşkewtin . (تَقُدومي) ,  تَدريجي . Progressive 503  

pêvajoya dozînewe  إِْجراُء االكتشاف . discovery procedure 174  

pêvajoya nirxandin (helsengandn) . إِْجراُء التقييم . evaluation procedure 209 

pêve . endam . tuxm . make ُعْنُصر. element 193 

pêvekî(nebzêw)(cîma ) ثابِت .fixed 227 

pêwendîdariya lojikî . ةُ)الرابِطة( الَمْنِطقيَّة  logical connective 368 .الَضامَّ

pêwendiya çendayetî . ٌَرقَمي اِت صال . digital communication 166 

pewîst(pabend) .ُمْلَزم  . debitive 148 

peyvnasîya rêzimanî  َّصْرٌف نَْحوي . morphosyntactic 404 
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peyvzaniya nimûne .  ٌمورفولوجي)تَْصريفي( أُنموَذج . paradigm morphology 

peywer (erkpêdan) َوظيفة . function 239 

pircarenî . frawanêtî د  frequency 237 . تَرد 

pirdudanî .  ٌد . َوصلٌ  تَركيب باَلغي َربطي ُمتعد   . polysyndeton 483 

pirhevdudana . ُد التَّراكيب  polysynthesis 483 . تََعد 

pirkîte . çend brrgeyî . ُد الَمقاِطع  polysyllable 483 . ُمتََعد 

pirwateyî . çend watayî . د المعنى  polysemy 482 . تعد 

pişka çend dimîne . د األبعاد ٌج ُمتََعد   multidimensional scaling 406 . تََدر 

pîvannasî . kêşe . trpe . şapolî . َعروضِعْلم المقاييس .   . metrics 391 

qutkirina axaftina pêşketinî . التنمويَّة الَحبسة الكالميَّة . developmental aphasia 159 

rawestandin. poste .  ّتَْوق ف، اِْنفِجاري . stop 596 

rawestandina derfetbarî/ çêbûnbarî(twanayî) . َوْقفَةٌ ُمْحتَملة. potential pause 488 

reftarî . tevgerî .لُوكيَّة  behaviourism 57 . الس 

rênimayî kirdin. heurîstîk(rêberî) إْرشادي . اِْكتِشافي .heuristic 274 

rêza jêkişîna neyînî . قاِعدةُ ااِلْستِدالِل السلبي . rule of negative inference 544 

rêzê rêkupêkîya dijwazîyê . قاِعدةُ التَْرتيب الُمتناقِض . rule-ordering paradox 544 

rêze vegerandinî . رة  recursive rule 523 . قاِعدةٌ ُمتَكر 

rêzên avahiya dudanê . قَواِعُد بِنيَة الِعباَرة . phrase structure rules 474 

rêzên dirêjahîyê(pêdawîtiyê)  . قواعد الحشو . redundancy rules 525 

rêzimana peywarî    ّالنَّْحو الَوظيفي .functional grammar 240 

rêzimana rêzbirêz(bi pepêkî) . دة  regular grammar 529 . قَواِعٌد ُمطَرَّ

rêzimana tewerê . القَواِعُد الِمحوريَّة . pivot grammar 476 

rêzimana yeketkirinê . قَواِعُد التَّْوحيد . unification grammar 661 

rêzkirin . rêkupêkî .  ُرْتبة . order 533 

rezm. kêşe . trpe . şapolî . ritim . إيقاع . rhythm 540 

ristesaziya mezin . تَْركيُب الُجْملَة الكبير . macrosyntax 374 

sedem . awezmendî . النيَّةالَعق  . rationalism 519 

sedemê destçûnî . dûmeya egerî . التَّْفكيُر ااِلْفتِراضي . default reasoning. 150 

sedemî (hokarî) . َسببيَّة . causative  (caus) 78 

sêqoziya wateyî . الُمثَلَُّث الدَّاللي . semantic triangle 560 

serûzimanî . awperzimanî . bêviya zimannasî . الل سانيَّاُت اإليمائيَّة. paralinguistics 315 

şêwa peyvê . şêweya zarekan . َشكُل الَكلِمة . word form 687 

şêwanî . çînî الشَّكليَّات.formality 232 

şêwazîk . rwaletî .الشَّكليَّة. formalist 232  

şêweyê lêkerê tixûb .   الَمْحدودَشكُل الفِْعِل . finite verb form 225 

şêweyê wekhev . َمْظهَر ُمتَطابِق . matched guise 380 

şîkara serûyê .  ّالتَْحليُل البَيني . metanalysis 389 

şîkirdenewe lêkalandn(hevgirtî) . التَْحليُل التَْكويني . componential analysis 112 

şîkirî (hunderîn) têkevinî .  َْحليُل الُضمنيالت  implicational analysis 291 

şîkirvanê  kartexwe. ُمحل ُل الَرسِم البياني . chart parser 83 

şîrove . rûnkirdnewe . rûnkarî . pênase التَْفسيري . explanatory 213 

şîrovebirin . lêkdanewe . تَْفسير. Interpretant 311 

stendina(fêrbûna) zimên .  ِْكتِساب اللَُغةا . language acquisition 332 

şûndekişandin . تَراُجع . retraction 537 
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take dengek .  ّالّصائُِت األُحادي . monophthong 399 

taybetmendiya hilbijartinî . ِميزةٌ اِْنتِقائيَّة . selectional feature 554 

têgihîştinayî . yadgrtn. َمْفهوميَّة . comprehensibility 113 

têkela nave ferhengî . ِعباَرةٌ اِْسميَّةٌ ُمْعَجميَّة. lexical noun phrase 353 

têkelbûn . إْدماج تَضمين . embedding 194 

têkildar .  ّتَفاُعلي interaction 577 

têkiliya hevrêz . )ْبطُ التَّناُسقِي)التَّنَاظُري  symmetrical relation 616 .الرَّ

têkiliya pêşîn . lepêştir . األْسبقيَّة( َرْبطُ األَْولويَّة). primacy relation 497 

temawî û mijawî . غموض  ُمْبهَم . vagueness 667 

tengkirina hilbijartinê . تَْقييُد ااِلْختيار . selection restriction 554 

teqiînbar . اِْنفجاري . plosive 596 

tevgera dijwar. lebata zehhmet . َحركةٌ َصْعبة . tough movement 644 

tevlêbûn .  تَضمين . inclusion 293 

tevlêkirina gûhdarî- dîtin. اإِلْدماج السَّْمعي البََصري . audio-visual integration 48 

tevlîhev. grêy . têkelaw . lêkdraw . darjaw  ُمَركَّب . complex 110 

tewazdarî (hunerî utar bêjî . axawtin). rewanbêjî . rhetorîk . باَلغة . rhetoric 538 

texmîn . dozînewe .   .َحَدس  intuition 315 

tijeyer . َحْشو . filler 224 

tişte pêwendîdar . ُعْنُصٌر ُمجانِس . cognate object 94 

tiwana fêrbûnê . قابليّةُ التََّعل م . learnability 345 

tomarkirina awaziya ziman . تسجيُل نَْغمة اللَُغة . register tone language 528 

tundî ber sistî . الِشدَّة ُمقابِل الرخو . tense vs lax 630 

tuxmê saxte .  ٌوهمي ُعْنُصر . dummy element 184 

tuxmên bêdewamî . َعناِصٌر ُمتَقَط عة . discontinuous elements 171 

vedeng . wtnewe . gêranewe َصدى . echo 188 

vegerok(rengvedane ve) (biriqanî). kardanewe .zayelî, اِْنِعكاسي . reflexive 526 

veguherîna hilberînî. التحويلية التوليدية . generative transformation 250 

veguhertin . pêçewane . dijwazî .  ارتدادَعكس  . reversal 537 

veguhestina neyînî(nerêtî) . النَْقُل الَسْلبي . negative transportation 414 

veqetandî . bigorî piçrawُمنفَِصل . discreteness 174 

watenasîya rewşê . ِعْلُم َداللة الَمْوقِف . situation semantics 575 

wekîhevî . hawterazî تماثُل . paratactic 447 

wêneyê nimûnê . الُصورةُ النََمطيَّة . stereotype 595 

xetkirina lezkirina bihinkêjanê . ِمْخطاطُ ِسرعة التَّنَفُس . pneumotachograph 481 

xezîne . ferhenga mazin َمْكنَز . َموسوعة . thesaurus 638 

xule . zîvirok . geran َدْورة . cycle 144 

xwesere- girêdanê . ذاتي  التَّْضمين . self-embedding 555 

yekane-û-rêxistin(rêkupêk kirdin).   والتَْرتيبالوحدة . item and arrangement 320 

yekîneya dengek  . ( َوْحَدةٌ َصواتيَّة)فونماتيكيَّة  . phonematic unit 465 

yeksaniya deng  ّوتي  isophone 319 . التَّماثُُل الصَّ

zaravê wekhev .   .تَماثٌل لَْهجي  isolect 319 

zaraveyên cure xûristî .  َحاُت النَْوِع الطَبيعيُمْصطَل  . natural-kind terms 412 

zaraveyên mirovahîyê(xizmayetî) . ( ألفاظُ النََسب )القَرابة  . kinship terms 327 

zengelor . xirxiroke . qoraçke.   َْنَجرةالح  . larynx 343 
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zeviya wateyî . (besênî) bwarî watayî . الَحقُل الدَّاللي . semantic field 402 

zeviyên ferhengî . الحقول الدَّالليَّة . lexical field 351 

zikmakî(jidayikbûnî) . الفِْطريَّة . nativism 411 

zimanasiya jîyanî اللِسانيَّاُت البيولوجيَّة . biolinguistics(biological linguistics) 61 

zimanê berî hilweşendinê . لَُغةٌ آيلةٌ للسقوط . pro-drop language 501 

zimanê gerdûnî . لَُغةٌ عالميَّة . universal language 664 

zimanê heval hev(pêvgirêdan) . pêwelkan .لَُغةٌ إلصاقيَّة. agglutinating language 17 

zimanê kirdeyîn ٌفاِعليَّة لَُغة . ergative language 204 

zimanê navberê . لَُغةٌ بَينيَّة interlanguage 309 

zimanê navberîyê  لغة ماورائية . metalanguage 389 

zimanê navendî . ( ّلَُغةٌ َمْرَكزيَّة)لَُغةُ النَّص . logocentrism 370 

zimanê ristezanî . لتَْركيبيَةاللَُغةُ ا  . synthetic language 622 

zimanê tevlîhev(navderkî)( têkelaw)(lêkdraw).  ٌُمْختَلَطة لَُغة  . mixed language 394 

zimanê xwehez (xodtewer) . اللَُغةُ األنانيَّة . egocentric language 190 

zimanên çeksazî اللُغات ااِلْصِطناعيَّة . apriori 37 

zimanên ne- mîheng . لُغاٌت َغير تَكوينيَّة . non-configurational languages 421 

zimannasiya bîrkarî . اللِسانيَّاُت الرياضيَّة . mathematical linguistics 381 

zimannasiya çenderî(kalîteyî) . اللِسانيَّاُت الَكميَّة . quantitative linguistics 515 

zimannasiya civakî û dîrokî. اللِسانيَّاُت ااِلْجتِماعيَِّة التَاِريخيَّة . sociohistorical linguistics 577 

zimannasiya dadperwerî.الل سانيَّاُت التَّشريعيَّة. forensic linguistics 230 

zimannasiya damarî . الل سانيَّاُت الَعَصبيَّة . neurolinguistics 417 

zimannasiya gel(regez) ( لَُغة السالالتِعْلم الاللِسانيَّاُت اإلْثنيَّة)  .ethnolinguistics 206 

zimannasiya hevdem . (اللسانياُت التزاُمنية)الوصفية . synchronic linguistics 617 

zimannasîya hunduryî . derûnzanî . اللِسانيَّاُت النَّْفسيَّة . psycholinguistics 511 

zimannasiya jimaryarî . اللِسانيَّاُت اإِلْحصائيَّة . statistical linguistics 594 

zimannasîya nexweşxaneyî(dermangeyî). ُالسَّريريَّة اللِسانيَّات . clinical linguistics 90 

zimannasiya olî(ayîn) . ينيَّة  theolinguistics 638 . الل سانيَّاُت الد 

zimannasiya pergalî(rêkûpêk) . اللِسانيَّاُت النِظاميَّة . systemic linguistics 622 

zimannasiya pesnê(wênekirdn) اللِسانيَّاُت الَوصفيَّة . descriptive linguistics 158 

zimannasîya serûyê . ل سانيَّاٌت ماورائيَّة . metalinguistics 389 

zimannasiyê pêkanîn(sepandin)   ُالتَّْطبيقيَّة اللِسانيَّات . applied linguistics 36 

zirav ber stûr . ُمقابِل َمجهور)َرفيع ُمقابِل غليظ( َمْهموس . tenuis vs media 630 

zîvirandin . gerranewe . الُمْنَعطَف  . turn 656 

  



 

 

 

 

 

 

 




