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 ئهضاء
 

 ئلى والضي الحبِب أَاٌ هللا بلاةه.

م الحُاة، وحٗلخني عابِ الجأف،  ئلى مً ويٗخني ٖلى ٍَغ

 وعاٖخني ختى نغث هبحرا " أمي الغالُت " أَاٌ هللا ٖمغها.

 ئلى أزتي الغالُت " هىع الهضي " خفٓها هللا.

 ئلى أؾاجظة ولُت آلاصاب واللغاث

 أهضي بدث جسغجيئلى ول هإالء 
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 ملّذمت

ً الصحُذ في مسخلف أَىاع الخٗلُم، ئّن  اث الخيٍى اإلاهاعة باللغت مً يغوٍع

هُف ال وهي اللغت التي هٌؼ بها صؾخىع  ،أغنى لغاث الٗالممً الٗغبُت اللغتو 

ت  ٓم، البكٍغ ىص مً هللا بالحفٔ في كىله حٗالى: ألٖا ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا ﴿واإلاٖى
 .( 09: آلاًت الحجش ؾىعة ) ﴾َلُه َلَحاِفُظونَ 

م ًغي أهمىطحا وكضعة  فاإلاخأمل في خاٌ الؿلف الهالح م٘ اللغآن الىٍغ

ً مىه ٖملُت في الخمؿً بىخاب هللا
ّ
ًخىانىن بدفٓه  ىاواهوطلً ليىجهم ، والخمى

دىافؿىن ٖلى طلً. وجالوجه  م فيان ٍو بمثابت هضف ووؾُلت في آن اللغآن الىٍغ

م ألؿىتهم وجخمً حهت، وؾىض لًلّغبهم ئلى هللا ضي واخض، هضف حٗبّ   همىمُت مهاعاتلٍى

ت مليات  .مً حهت أزغي  همالظهىُت وجلٍى

م وفًله ٖلى اللغ ٖىىان مظهغحي: ت الٗغبُت، حٗلذ وهٓغا لضوع اللغآن الىٍغ

م غلى جششُخ امللىت اللصاهُت لذاسس الػشبُت: ملاسبت » جأثحر حفظ اللشآن الىٍش

ت الصلىهُت  «.حػلُمُت في ضىء الىظٍش

لُه، ومما ًإهض ٖلى أهمُت اإلاىيٕى حملت مً  هىحؼها في ما  ألاشباب والذوافؼٖو

 ًلي:

  م وحٗلم الٗغبُت وجغؾُش  ملىتها.بدث الٗالكت بحن خفٔ اللغآن الىٍغ

 .جُبُم اإلاٗاعف اللؿاهُت الخسههُت 

 في  ًخي بً ًخيدث اإلاٗخمض مً كبل ألاؾخاط مداولت جدلُم بٌٗ أهضاف الب

 ئَاع مسبر الترار.



م الٗغبُت ٖلى جغؾُش اإلالىت اللؿاهُت........................................................ ئًمان ؾتي    (مظهغة اإلااؾتر).. جأزحر خفٔ اللغآن الىٍغ

 

7 
 

إل ٖلى جّم لىا ٖلى أن هظا البدث البض وأن ًيىن مىمال لجهىص ؾابلت، ئط  الَا

 :هىحؼها فُما ًلي، الذساشاث الصابلتبٌٗ مً 

  حػلُمُت الىص اللشآوي اإلاىؾىمت بـ: " حٗلُمُت ًخي بً ًخيصعاؾت "

ً الجامعي املخخصص في اللغت الػشبُت وآدابها " عاؾت وهي ص، في إطاس الخىٍى

ملضمت لىُل صعحت الضهخىعاه بجامٗت الجؼاةغ بيلُت آلاصاب واللغاث ؾىت 

م،وكض جىنلذ ئلى مضي حضوي الٗىصة ئلى الىو اللغآوي الظي 2005-2006

ً فيها، مً ْل ًؼخؼح قِ ئا فكِئا بُٗضا ًٖ ملغعاث حٗلُم الٗغبُت والخيٍى

خماص ٖلُه باٖخباعه ئخضي اإلاغحُٗاث الىهُت ألاؾاؾُت والهامت في  أحل الٖا

 حٗلُم الٗغبُت.

 

 الاوغماس اللغىي وأثشه في حػلُمُت اللغاث ، اإلاٗىىهت بـ: صعاؾت مىإ آمىت "

الضهخىعاه ، حامٗت كانضي  صعاؾت ملضمت لىُل قهاصةوهي ، دساشت لصاهُت "

، وكض جىنلذ ئلى أن حٗلُم اللغاث ًغجىؼ ٖلى جدلُم الىفاءة  -وعكلت–مغباح 

الخىانلُت باٖخباعها ألاؾاؽ في حٗامل الفغص م٘ بني حيؿه مً أحل طلً 

سخغث وؾاةل لخدلُم طلً اإلابخغى مثاٌ طلً أؾلىب الاوغماؽ اللغىي الظي 

ُفت اللغىٍت  غ هفاءة اإلاخٗلم.ًلىم ٖلى جبني الْى  في جدلُم الُالكت وجٍُى

 

  : ي بٗىىان م في جىمُت املهاساث صعاؾت عخاب قغمَى " أثش اللشآن الىٍش

ت  ملضمت لىُل  وهي ٖباعة ًٖ أَغوخت، " -املذسشت اللشآهُت أهمىرجا –اللغٍى

قهاصة الضهخىعاه بجامٗت أخمض بً بلت ولُت آلاصاب والفىىن ؾىت 

ئلى وحىص فغوق في مؿخىي اإلاهاعاث وجمحز الضاعؽ م، وكض جىنلذ 2018/2019

م ًٖ غحره.  اللغآن الىٍغ
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 حّٗهضفاجها جلىم ٖلى ؾإاٌ حىهغي مفاصه: ما جأزحر  إشيالُت البحثأما

م اللغآن  م  تغؾُش ملىفي جالىٍغ
ّ
ىلؿم هظا الؿإاٌ ؟ الٗغبُتالٗغبُت لضي مخٗل ٍو

ُحنئلى ؾإالحن  اهُف ًخهما:  فٖغ ت الؿلىهُت  ؟م طلً هٍٓغ وما ٖالكت الىٍٓغ

؟   باإلاىيٕى

أن ًيىن لخّٗهض اللغآن مً كبل  كض افتريذطلً ألن الضعاؾت 

الخالوة اإلاخّٗضة واإلاىغعة آلي اللغآن أم بالحفٔ والاؾخٓهاع ؾىاء بالخلمُظ 

م، جأزحر  م، وطلً مً زالٌ الىٍغ
ّ
جغؾُش ملىت الفهخى لضًه،  مباقغ في اإلاخٗل

ؼمباوهى ما حكحر ئلُه  ت الؿلىهُت اللاةمت ٖلى اإلاداواة والخٍٗؼ ، صب الىٍٓغ

م بمثابت اوغماؽ  بدُث ًهبذ الجى الٗام الظي ًيكأ بخٗهض اللغآن الىٍغ

م(.   خلُلي في هو الٗغبُت ألاهبر )اللغآن الىٍغ

، خطت للبحثىي٘ يُتجموبىاء ٖلى ؾإاٌ ؤلاقيالُت والفغ 

غ البدىر، IMRADأشلىب إمشاد )وفم فهلحن: هٓغي جلىم ٖلى ( في جدٍغ

 ًخًمً مبدثحن:  وجُبُلي، وول فهل

تألاٌو والظي حٗلىاه بٗىىان:  الفهلأما  ، فلض كؿمىاه الذساشت الىظٍش

ألهمُت ئط حٗغيىا فُه ومهُلحاتها، الذساشت خصىصُتأولهما:  مبدثحنئلى 

سُا، هما صعاؽ هظه الٗالكت بحن  م واللغت الٗغبُت حٗلُمُا وجاٍع اللغآن الىٍغ

ىا ببٌٗ مهُلحاث الضعاؾت مثل 
ّ
، ئلخمفهىم اإلالىت، الاوغماؽ....ٖغف

 إلاغحُٗاث الضعاؾت ومىهجُتها. وزاهيهما

ت( ه بـ: الضعاؾت الخُبُلُتؾمىاوأّما الفهل الثاوي والظي و   ، فلض )ملاعبت هٍٓغ

 جفػُل الاوغماس اللغىي اللشآويلضعاؾت أولهما  حٗلىاكؿمىاه هى آلازغ ئلى مبدثحن، 

اث الخػلم م في ملياث وزاهيهما بٗىىان:.ضىء الىظٍش الخأثحر املىخظش لخػّهذ اللشآن الىٍش

م
ّ
 .املخػل
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هم الىخاةج وبٌٗ الحلٌى اإلالترخت، أأصعحىا فيها  بخاجمتأجهُىا البدثزّم 

 والتي عأًىاها مىاؾبت.

وال ًمىً للمظهغة أن جسغج ٖلى أخؿً وحه صون اؾدىاصها ئلى حملت مً 

، هظهغ منها بهفت زانت ياهذ لها ٖىها وؾىضا مٗغفُا هاماالخُاملصادس واملشاجؼ

اث وهخاب:  لهاخبه "صوحالؽ بغاون"أشض حػلُم الػشبُت وحػلمها هخاب:  اللغٍى

إلاإلفه " ٖبضه الغاحخي "، هما اؾخٗىا ببٌٗ اإلاإلفاث  الخطبُلُت وحػلُم الػشبُت

م غلى : ملاٌالتي وٗضها بمثابت صعاؾاث ؾابلت منها  أثش حفظ اللشآن الىٍش

 ًخي بً ًخي " وغحرها.. لـ: "  الخفىق في مادة اللغت الػشبُت

 

     ، غي هال  ا، وئن هىالصػىباثبٌٗ  حٗترى الباخثأن ومً هافلت اللٌى

جستٌز ول احٗاب منها وهي التي ، بل هىخفي بظهغ واخضة حمُٗا ُت لؿغصهاأهم

)فحروؽ وىعوها( والتي وكفذ جخمثل في الجاةدت التي أإلاذ بالٗالم  ،البدث

لىا لخلضًم بدث في اإلاؿخىي، وال ؾُما باليؿبت للجاهب  ٖاةلا في ٍَغ

 .الخُبُلي

ل الكىغ والامخىان ئلى ولأأن  يوفي ألازحر ال ًفىجن مً  جلضم بجٍؼ

الظي لم  ًحي بً ًحي: ٗمل، وأزو بالظهغ ألاؾخاط ؾاٖضوي في ئجمام هظا ال

باجه كهض ئهماٌ هظه اإلاظهغة  ًبسل ٖلَي بخىحيهاجه وههاةده ووكخه وجهٍى

 وئزغاحها ٖلى أخؿً وحه، فجؼاه هللا ٖىا ول زحر ومخٗىا بدُاجه.

 ئًمـــــان بيذ أخمض ؾتي                                                   

imenesetti96@gmail.com 

 م2020أوث  31غغصاًت ًىم                                               
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 ٌ الذساشت : الفصل ألاو

ـــــــــت  الىــظٍش

 خـــــصىصُـــــــت الذساشـــــــــت ومصطلحــــــــاتها. -1

 .ـــــهامشجػُاث الذساشت ومىهجُخ -2
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 :جىطئت

م ألازغ البالغ في جىمُت اإلالىت اللغىٍت واللؿاهُت، خُث ئهه ئّن   لللغآن الىٍغ

ا، وأؾلىبا هالمُا مخمحزا فخيىن لضًه اللضعة ٖلى  ا زٍغ ىؿب كاعةه عنُضا لغٍى ًُ

الحضًث بُالكت والخٗبحر ًٖ اإلاٗنى الىاخض بُغق مسخلفت فُٗبر ًٖ اإلاىاكف 

 ٖلى الخفىحر والخأزحر والاكىإ.        باأللفاّ اإلاىاؾبت لها. هما ًمىده كضعة فاةلت

، فالؿالمت 
ً
 ونىجا

ً
 ونغفا

ً
م ًدلم الىُم الؿلُم هدىا هما أن اللغآن الىٍغ

وأفًل وؾُلت لخدلُلها الهىجُت جيىن بازغاج الحغوف مً مساعحها الصحُدت 

.
ً
 ومجىصا

ً
م مغجال  هي جللي اللغآن الىٍغ

م وما ع الاهدؿاب اللغىي، ئط أهه ػاٌ مهضعا مً مهاصوللض وان اللغآن الىٍغ

ت للبه ًٖ اإلاغاص به ئلى يضه حىلفال،ًدلم الؿالمت الىدٍى فؿضه ٍو ُغحر اإلاٗنى ٍو

 فُجٗل اللفٔ ًضٌ ٖلى مٗان غحر ملهىصة.

 و 
ّ
م مً نلت  اإلا أن ًيىن  ىافتري، فلض االلغت الٗغبُتوزُلت بوان لللغآن الىٍغ

داولت إلاالضعاؾت وجاحي هظه ًخأزغ كاعةه وخافٓه به. وبالخاليهبحر فيها، و  جازحر له 
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م وجالوجه في اهدؿاب هظه اإلالىت  مً الىاخُت جىيُذ جأزحر خفٔ اللغآن الىٍغ

 .اللؿاهُت والخٗلُمُت

 

 

 

 

 

 ٌ  خـــــصىصُـــــــت الذساشـــــــــت ومصطلحــــــــاتها.: املـبــحث ألاو

ا مً زالٌ       ؾأخاٌو في هظا اإلابدث الخٗغى إلاا ًإؾـ لهظه الضعاؾت هٍٓغ

 البدث وأهمُخه.  تزهىنُتها ومهُلحاتها، بما ٌؿاٖض اللاعب ٖلى فهم َبُٗ

 خصىصُت الذساشت:  -أّوال 

اللؿاهُت الخٗلُمُت،  هظه الضعاؾت طاث زهىنُت في خلل الضعؾاثحٗض  

م، الظي هى هخاب صًً في كالب لغىي، ئط أّن هللا حٗالى  باٖخباع نلتها باللغآن الىٍغ

 . كض أهؼله بلؿان ٖغبي مبحن

الخهىنُت وأهمُتها، وان مً اإلاؿخدؿً َغح مً أحل جىيُذ هظه و 

م الؿإاٌ آلاحي: ما الظي ًمّحز هظه الضعاؾت ًٖ غحرها مً الضعاؾاث في خلل حٗلُ

 اللغاث؟

، البض مً جدلُل ئقيالُت الٗالكت بحن اللغآن   وللجىاب ًٖ هظا الدؿاٌؤ

ت الاحخماُٖت، وهى ما جد ت واللغٍى م الٗغبُت مً الىاخُت اللغٍى
ّ
م وحٗل اٌو الىٍغ

 آلاجُت: ًٍهغ الضعاؾت جىيُده مً زالٌ الٗى
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 هؼوٌ اللغآن خّىٌ ملىت الٗغبُت مً ؾلُلت ئلى نىاٖت. -1

مها أبىاؤها الٗغبُت كبل  ذواهللض 
ّ
هؼوٌ اللغآن ؾلُلت وفُغة ًخٗل

جللاةُا باالخخيان واإلاماعؾت، وصون أن ًلهضوا ئلى طلً، هى ما حٗلها أقبه 

ما جيىن بالفُغة التي ًىلض بها ؤلاوؿان، م٘ أّجها مىدؿبت هأي لغت، ئط وان 

خيىن الٗغب ٌِٗكىن في البىاصي في مجخمٗاث مىغللت ٖلى هفؿها، وكلما ًد

 ما وان بؿبب الخجاعة أو الحج، مما ؾاٖض ٖلى بلاء 
ّ
بغحرهم مً ألاحىاؽ، ئال

م، وصزل غحر الٗغب في ؤلاؾالم،  الٗغبُت هلُت ونافُت، ختى هٌؼ اللغآن الىٍغ

ا وزلافُا.  فيان لهم جأزحر هبحر في اإلاجخم٘ الٗغبي لغٍى

م  الٗغبُت  ذ اللغت، جدّىلوازخالٍ الٗغب بالعجم فبجزوٌ اللغآن الىٍغ

م مً ؾلُلت وفُغة ئلى نىاٖت(1)ىجشدًًب ى صالحًحيهما ًلٌى 
ّ
، الؾُا وحٗل

لت  بٗض ْهىع مكيلت اللحً واهدكاعه، خُث واهذ الحاحت ماؾت ئلى ٍَغ

، وان مً أبضٕ ما أفغػجه جلىم اإلاغخلت هلُت وفهُدت مدىمت لحفٔ الٗغبُت

تها لخهمض وجىمُ الٗغبُتداعبت اللحً ووكغ كُام زلت مً الخلفاء والٗلماء بم

احمفي وحه ال وم٘ جُىع .خضازل اللغىي فُما بُنها وغحرها مً لغاث ألٖا

دت هبحرة  ؤلاؾالمُت(، أنبدذ -الحُاة في اإلاجخمٗاث الجضًضة )الٗغبُت  قٍغ

في خاحت ئلى وكاًت ألؿىتهم مً ٖغبا وعجما  )اإلاؿلم زانت(مً اإلاجخم٘ 

هىع أولى بىاصع وي٘ الىدى طلىً ْاللحً وجصحُذ مىُلهم. فياهذ هدُجت 

م الىدى.
ّ
ض الفهاخت فٗلُه بخٗل  الٗغبي، وأنبذ مً ًٍغ

مً هىا، فاّن هظه الضعاؾت حّٗض طاث زهىنُت، باٖخباعها جىُلم  

خي والضًني، في مداولت لخفؿحر هظه الٗالكت لفاةضة  مً هظا اإلاُٗى الخاٍع

غ أؾالُب حٗلُم الٗغبُت في ٖهغها الحايغ، في ي م. جٍُى
ّ
اث الخٗل  ىء هٍٓغ

  

                                                           

ً الجاعي،ًخي  نالح بىجغصًًًىٓغ:  –( 1 املخخصص في اللغت  حػلُمُت الىص  اللشآوي في إطاس الخىٍى

 .119ئلى116 مم، 2006، )أَغوخت صهخىعاه(، حامٗت الجؼاةغ، الػشبُت وآدابها
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 أهمُت الاؾخفاصة مً الاعجباٍ باللغآن في جغؾُش ملىت الٗغبُت.   -2

م٘ جلّضم الؼمان وحٗاكب الٗهىع، أنبذ حٗلُم الىدى ال ًىفي وخضه 

مي الٗغبُت وجغؾُش ملىتها لضحهم، الؾُما م٘ احؿإ عكت 
ّ
م ألؿىت مخٗل لخلٍى

بحن الٗغبُت وغحرها مً لغاث ؤلاؾالم واػصًاص ْاهغة الخضازل اللغىي فُما 

اإلاؿلمحن وغحر اإلاؿلمحن، والتي جبلغ أخُاها خالت الهغإ والحغب، وحب ٖلى 

ً البدث ًٖ ؾبل حضًضة إلاٗالجت هظا اإلاكيل بما ًدفٔ للٗغبُت  اإلافىٍغ

ًمً لها هلاءها وبلاءها،  مً (2)ًحي بً ًحي هى ما اكترخه و زهىنُتهاٍو

ٗه هوحهت هٓغ  ه ئلى وأوعاكه البدثُت ألازحرة، مً زالٌ صٖىجمً زالٌ مكاَع

م جالوة وخفٓا وجضّبغا في  يغوعة جفُٗل مؿألت حّٗهض اإلاؿلمحن لللغآن الىٍغ

ؾبُل جصحُذ َغاةم حٗلُم الٗغبُت، ئيافت ئلى حٗلُم الىدى والىهىم، هى 

، وهى مً زهىنُاث الاوغماس اللغىي اللشآويما ًُلم ٖلُه انُالح 

اء لللغآن  الٗغبُت صون غحرها ت ألازغي، باٖخباعها ٖو مً اللغاث البكٍغ

م.   الىٍغ

مجمل اللٌى باليؿبت لهظا اإلاُلب، أّن هظه الضعاؾت، حّٗض طاث مً 

ا غحر مألىف، ولىىه مبّرع ٖلمُا مً زالٌ  زهىنُت ليىجها جُغح مىيٖى

ضها  كُمت وأهمُت. ه ؾحًز
ّ
 الحُثُاث اإلاظوىعة، هى ما هدؿب أه

 .الذساشـتمصطلحـاث -ثاهُا

ا، جبُان خضوصها اإلا ُت ومفاهُمهامما ًإّؾـ للبدىر هٍٓغ التي ًخم الترهحز  ىيٖى

هى ما ؾأٖغى له في  ئط هي بمثابت اإلالضماث للىخاةج، ،ٖليها بىاء أخيامها وفلها

 الفلغاث آلاجُت:

 :تٍىلغاللىتامل -1

                                                           

 .43، م الؿابمًىٓغ:اإلاغح٘ ( 2
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 مهُلحمً اإلاهُلحاث ألاؾاؽ التي جلىم ٖليها هظه الضعاؾت 

 خضاوله، هثحرا ما ًٗمىمافي حٗلُمُت اللغاح(،هى مهُلح مخضاٌو امللىت)

لظلً هجض مجمل ما جضوع  خضًثا. مكضًما أؾىاء في مجاٌ اللغت  الضاعؾىن 

لً ، الخملًو الصُطشة،اللذسةاللغىٍتخىله مٗاهيه
ّ
م ٖلى جمل

ّ
أي كضعة اإلاخٗل

ٗت وؾهلت اإلاىاٌ ُّ ما  ى ه، هانُت اللغت والؿُُغة ٖليها، بدُث جهبذ لضًه َ

لىة في الص يء ًلاٌ، أملً عجُىه: كَىي ال»بخفؿحره بـ:  ابً فاسسعه ًلغّ 

ُخهوقضه. وملىذ   .(3)«الص يء: كٍى

نفت عاسخت في الىفـ ال جدهل  (اإلالىتًغص مهُلح ) في الانُـالح

بالفٗل الىاخض وئهما بٗض جىغاع الفٗل مغاث ٖضًضة. فاطا وك٘ الخىغاع هثحرا 

ئلى ملىت،ختى عسخذ الهُئت في الىفـ وناعث بُُئت الؼواٌ، ؾمُذ خُيئظ: 

اإلالىت نفت عاسخت في الىفـ، » كاةال:  الشٍشف الجشجاوي هظا اإلاٗنى ٌكحر 

هُئت بؿبب فٗل مً ألافٗاٌ، ًلاٌ لخلً الهُئت جدلُله أهه ًدهل للىفـ 

ٗت الؼواٌ، فاطا جىغعث وماعؾذ  هُفُت هفؿاهُت، وحؿمى خالت ماصامذ ؾَغ

الىفـ لها ختى جغسخ جلً الىُفُت فيها، ناعث بُُئت الَؼواٌ، فخهحر ملىت، 

 .(4)«ٖاصة وزللا وباللُاؽ ئلى طلً الفٗل 

فال ًخم جغؾُش اإلالىت ئال بخىغاعها فان لم ًخم جىغاعها أنبدذ بظلً 

ٗت الؼواٌ لخهبذ خالت. هظا ما ًإهضه كٌى  ابً ٖاصة فخيىن بظلً ؾَغ

واإلالياث ال جدهل ئال بخىغاع ألافٗاٌ ألن الفٗل ًل٘ »  امللذمتفي  خلذون 

                                                           

، جذ : ابغاهُم قمـ الضًً ، صاع الىخب الٗلمُت ، معجم ملاًِض اللغتأخمض ابً فاعؽ، ابى الحؿً، (3

 .523م ،م 2008،  02بحروث/لبىان ، ٍ

فاثٖبض اللاهغ ،  ( الجغحاوي4  .247م ، م1990، مىخبت لبىان/بحروث ، ص ٍ ،  الخػٍش
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غحر أوال وحٗىص هظه للظاث زم جخىغع فىيىن خاال مٗنى الحاٌ أجها نفت 

ض الخىغاع   5«فخيىن ملىت أي نفت عاسخت عاسخت زم ًٍؼ

مً زمت، فان اإلالىت مً مىٓىع ابً زلضون لِؿذ ولُضة الُب٘ 

ملىت في هٓم الىالم، جمىىدذ » وخضه هما جهىعه الىثحرون، ئهما هي: 

ب٘ وعسخذ، فٓهغث في باصب   .6«الغأي أجها حبلت َو

 :اللغىي  الاهدصـــاب  -2

، هى في ىي لغالهدصاب الا مهُلحاث هظه الضعاؾت أًًا:  مىأهمو 

.لِـ هىان قً في أن اللغت (7)الغػق ىالجم٘، مىه َلب ُلباللغت بمٗىىال

لظي ًىلض فهي ال جىلض م٘ الاوؿان ئهما اأي جإزظ أزظا، جىدؿب اهدؿابا 

ٌ مٗه الاؾخٗضاص لخٗلمها.  فهي جأزظ اٖخُاصا » ابً فاسسفي هظا الهضص  ًلى

والهبي الٗغبي ٌؿم٘ أبىٍه وغحرهما فهى ًأزظ اللغت ٖنهم ٖلى مغ الاوكاث 

لخحن لخدهُل (9)حرقضهالؿُاكوفي طاث ا.(8)«وجإزظ جللىا مً مللً  ئلى ٍَغ

 اللغت واهدؿابها وهما والخالي: 

هى الاهدؿاب اإلاباقغ ألن الُفل ًىلض بضون أي مٗغفت  الصماع اللغىي: - أ

باللغت فبظلً ًيىن اإلاهضع ألاٌو الهدؿابها هى بِئت الفغص. فبفًل 

 اؾخٗضاصه الفُغي ًبضأ بكيل مخضعج في جدهُلها.

ابً فهظا ٌٗض اإلاىهج الثاوي لٗملُت الاهدؿاب ٖلى خض كٌى الخللحن:  - ب

اإلاكافهت هي مىهج فىهبت،الىاضح أن الغغى مىه هى نلل اإلائط ،فاسس

                                                           

 .476، م م2006،  9، صاع الىخب الٗلمُت ، بحروث/لبىان ، ٍ امللذمتابً زلضون ، ٖبض الغخمان ، ( 5
 .560المرجع نفسه، ص(6
ج صًب الباغا ، جذ: مهضي اإلاسؼومي مخخاس الصحاحًىٓغ: أبي بىغ الغاػي ،  -(7 وابغاهُم الؿامغاتي  ، جسٍغ

 .315،م 5،ج
، صاع الىخب الٗلمُت، بحروث/لبىان، الصاحبي في فله اللغت وشجن الػشب في هالمهاابً فاعؽ، ًىٓغ:  -(8

 .34م، م1997، 1ٍ
 .34ينظر: المصدر نفسه، ص -(9
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ط واهذ وؾُلت لىلل خضًث عؾٌى هللا نلى ٖلُه وؾلم الٗغب كضًما ئ

 وخفٔ الكٗغ. 

مما ؾبم ًخطح أن مهُلح الاهدؿاب مً أهم اإلاهُلحاث اإلاٗخمضة في مجاٌ 

حٗلُمُت اللغاث، فهى ؤلاحغاء الظي ًملً الاوؿان بفًله اللضعة ٖلى الخىانل، 

البدث ًٖ مهاعة الخهغف في بيُت اللغت بما ٌؿخلؼمٖباعة ًٖ فاالهدؿاب اللغىي 

 . (10)نلخه بخّٗهض اللغآن

 :اللشآوياللغىي، والاوغماس اللغىي  الاوغماس -2

أًًا، هجض )ؤلاوغماؽ اللغىي( و )الاوغماؽ اث هظه الضعاؾت مهُلحمً و  

جخأؾـ  خُثخلل حٗلُمُت اللغاث،هى مهُلح ًيخمي ئلى و اللغىي اللغآوي( 

الخٗلُمُت ٖلى هفاةخحن ئحماال، الىفاءة اللغىٍت التي حؿاٖض ٖلى فهم اللغت، 

اإلاخٗلم مهاعاث حؿاٖضه ٖلى الخىانل م٘ غحره  ىؿبج التيوالىفاءة الخىانلُت 

وؾاةل مً مثل الاوغماؽ الخٗلُمُت هظا اإلابخغى سخغث جدلُم . مً أحل ُالكتب

 ٌٗىُه ًا جغي؟اللغىي الظي ًُىع هفاءة اإلاخٗلم. فما 

فاث التي   أزىاء ًحي بً ًحيو  آمىت مىاع الباخثان اؾدىض ئليهاجإهض الخٍٗغ

الظي  فلىسٍان هىملاسفُىلالن عأي ،(11)مىاككتها للمٗنى الانُالحي لهظا اإلاهُلح

ت صوهما ئخغي أهه ٌٗخمض ٖلى الخسُُِ التربىي، ً ؼ الثىاةُت اللغٍى الٌ للغت وحٍٗؼ

ئن الاوغماؽ اللغىي :» زلها ئلى حٍٗغف هظا اإلاهُلح بلىلهما  ىهمو ميان أزغي. 

فه ٖلى مدضصًً أؾاؾُحن هما: اللغت والفترة الؼمىُت التي ًلًيها الفغص  ًغجىؼ حٍٗغ

لت وهظا البِئت، لظلً جهفه  م٘ جلً اللغت، هظا بغٌ الىٓغ ًٖ اإلاىهج والٍُغ

                                                           
ٗت/الجؼاةغ، ٍالخطبُلُتدسوس في اللصاهُاث نالح بلُٗض، ًىٓغ:  -(10 م، 2005، 5، صاع هىمت، بىػَع

 .25م
، الاوغماس اللغىي وأثشه في حػلُمُت اللغاث دساشت لصاهُت(،  2016ًىٓغ: آمىت مىإ و ًخي بً ًخي، ) -(11

 .1065-1048، م 1، 9ٕمجلت الىاخاث، الجلض
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، طلً ما أهض (12)«الضعاؾاث الحضًثت مً أهج٘ ألاؾالُب في حٗلُمُت اللغاث

وؾُلت فٗالت، حؿاٖض اإلاخٗلمحن ٖلى اجلان لغت  «في كىله بأهه  Roy Lysterٖلُه

ت مً الؿُاكاث  ت مخىٖى ٌ و  .(13)«زاهُت، يمً مجمٖى الاوغماؽ  ّن :ئمجمل اللى

م في حّى ًيىن فُه اللغىي هى 
ّ
الخىانل اإلاؿخمغ باللغت اإلاُٗىت مضة أن ٌِٗل اإلاخٗل

ةم ٌؿاٖض ٖلى الاهدؿاب الجُض لها، وهى ما هجضه جىفحر مىار مال ػمىُت مدضصة، م٘ 

م  ض ومخمّحز لضي مخّٗهض اللغآن الىٍغ ُّ كغاءة وخفٓا وجضّبغا، ئط ًخدّلم وبكيل ح

م لت كض  ًيىن مخّٗغيا لللغآن الىٍغ باٖخباعه هها فهُدا زالها إلاضة ػمىُت ٍَى

ن آومضاعؽ جدفُٔ اللغ  ؾاٖاث ًىمُا في بٌٗ الؼواًا (10ٖكغ )جهل أخُاها ئلى 

م، مما ًجٗله ٌِٗل في حى مً الاوغماؽ اللغ ما عأًىا وبالخالي ي اللغآوي هى الىٍغ

 ٌؿاٖضه ٖلى جغؾُش ملىت الفهخى في طهىه.

 امللىت اللصاهُت: -3

ئَن امخالن اللغت والحظق فيها، قبُه بامخالن نىاٖت مً الهىات٘ أو       

خغفت مً الحغف وأي زلل في هظه الهىاٖت، ؾُإزغ بالًغوعة في الهىعة أو الكيل 

اٖلم أن اللغاث ولها قبيهت بالهىاٖت، »  بَحن طلً بلىله:ابً زلضون ًالىاجج ٖنها، ف

ٗاوي وحىصتها وكهىعها بدؿب جمام اإلالىت ئط هي ملياث في اللؿان، للٗباعة ًٖ اإلا

أو هلهاجها، ولِـ طلً بالىٓغ ئلى اإلافغصاث، وئهما بالىٓغ ئلى التراهُب، فاطا خهلذ 

اإلالىت الخامت في جغاهُب ألالفاّ اإلافغصة للخٗبحر بها ًٖ اإلاٗاوي اإلالهىصة، ومغاٖاة 

ُيئظ الغاًت مً افاصة الخألُف الظي ًَُبم الىالم ٖلى  ملخض ى الحاٌ، بلغ اإلاخيلم خ

.بمٗنى أَن ملىت اللغت في هٓغ ابً زلضون، هى كضعة اإلاخيلم « (14)ملهىصة للؿام٘....

ُف هظه ألازحرة ونُاغتها ٖلى مىىاٌ  ٖلى الخهغف والخدىم في مفغصاث اللغت وجْى
                                                           

 .فدتهوالاملشجؼ هفصه -(12
13)- Roy Lyster,Lesgrandes questions et options en pédagogie de l'immersion, journal de 

l'immersion ,  L'association canadienne des professeurs d'immersion, Ottawa ( Ontario ) ʻ 

vol꞉31, N꞉3, 2009, P꞉8 
 .554، مغح٘ ؾابم ، م امللمت( ابً زلضون ، ٖبض الغخمان ، 14
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خاطق ومخلً، وهٓمها في جغاهُب ؾلُمت ًخدلم مً زاللها ملهىص اإلاخيلم في جبلُغ 

اٖلم أن  »خم٘، لهظا هجضه كض َٖغفها في مىي٘ آزغ مً ملضمخه كاةال: مغاصه للمؿ

اللغت في اإلاخٗاعف هي ٖباعة اإلاخيلم ًٖ ملهىِصه، وجلً الٗباعة فٗل لؿاوي هاش ئ ًٖ 

هِب ٖهفىعًٍ بحجغ واخض، ، « (15)اللهض بافاصة الىالم.... ًُ أي أهه بظلً، همً 

 وهما: نىاٖت الترهُب ويمان ئفاصة اإلاخللي.

أهم ما ًدؿب البً زلضون الخفاجه ئلى أن وؾُلت اهدؿاب اإلالىت ومً 

: م .(16)«أبى امللياث اللصاهُتالصمؼ »  اللؿاهُت هي الؿم٘، فُلٌى َٖ بٗضها ص

لت الهدؿاب اللؿان  الحفظاللاٖضة ألاؾاؾُت ) الؿمإ ( بأؾاؽ آزغ وهى  هٍُغ

شوم جحصُلها أن ًأخز ووجه الخػلُم ملً ًبخغي هزه امللىت » الٗغبي بلىله:  ٍو

هفصه بحفظ هالمهم اللذًم الجاسي غلى أشالُبهم مً اللشآن والحذًث، وهالم 

الصلف، ومخاطباث فحٌى الػشب في أسجاغهم وأشػاسهم حتى ًخجٌز لىثرة 

 .(17)«حفظه لىالمهم مجزلت مً وشأ بُنهم 

 

ُم بىاء ٖلى ما ؾبم طهغه، فان ألازظ باللاٖضة الخلضوهُت في جدل      

 
ّ
م الٗغبُت ؾُيىن لها قأن في جدلُم الغقي اإلالىت اللؿاهُت لضي الفغص، وحٗل

بمىٓىمت الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت، واإلاؿاهمت الفٗالت في حٗلُم اللغت الٗغبُت 

 ؾىاء أوان طلً الخٗلُم للىاَلحن بها أو للىاَلحن بغحرها.  

 

ت و  -4 ت الاهدصاب امللىت اللغٍى  :مً مىظىس شلىويهظٍش

  تيأن في ٖملُ اإلاخٗاعف ٖلُهمى
ّ
م ًمىً أن جخأزغ بالٗىانغ الخٗلُم والخٗل

مىً ضثل اإلاىاهب والاهخماماث ل)اإلاٗغفت( م الضازلُت ن جخأزغ بالٗىانغ أي اإلاخٗلم. ٍو

                                                           
 .545(اإلاهضع هفؿه، م15
 . 477(اإلاهضع هفؿه، م16
 .579(اإلاهضع هفؿه، م17
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ت الؿلىهُت هي  الخاعحُت )الؿلىهُت( مثل البِئت واإلاٗلم والىهىم وغحرها.فالىٍٓغ

 أخض الٗىانغ التي ًمىً أن حؿهل جدلُم أهضاف الخٗلُم.

ت، هى أن الخٗلُم ٖملُت جأزغ ؤلاوؿان بالحىاصر اإلادُُت   مىُلم هظه الىٍٓغ

ت أن الاوؿان كض حٗلم الخجاعب والىفاٖاالث. وحٗخبر ه التي حُُٗو به  ن أهظه الىٍٓغ

 أن ًبرػ حغُحر الؿلىن.  اؾخُإ

ت ٖلى ًض الٗالم الغوس ي   ت ًٖ اإلاثحر  بافلىفبضأث هظه الىٍٓغ وهي هٍٓغ

ٌؿهل الخدىم فيها والاؾخجابت. خُث ًغي الؿلىهُىن أن اللغت ٖاصة 

ت بحن الىاؽ لِؿذ وعازُت بل هدُجت والؿُُغة ٖليها، وأن الا  زخالفاث اللغٍى

ت. ت ٖلى ماًمىً الىٓغ ئلُه وهى  الزخالف البِئت اللغٍى جغجىؼ هظه الىٍٓغ

 .الؿلىن اإلاىيىعي والىاكعي

اب اللغت بحن اهدؿ اأهه لِـ هىان ازخالفًىُلم مً ؿلىوي ظهب الاإلا 

ب، وألن هظه اإلاضعؾت واإلاهاعاث الاوؿاهُت ألا  زغي التي جدخاج ئلى الخٗلم والخضٍع

لغىٍت ًٖ الؾخجاباث غحر جغي بأن اهدؿاب اللغت ًخم بُغق مدكابهت لخٗلم الا 

م اإلاداواة والترابِ والاكتران، اجطح هظا حلُا في عأي  في حٗلم  شىُجرٍَغ

اللغت خُث أوضح أن مٗنى اللفٔ ًدضر مً زالٌ الاكتران الخىغاعي بحن 

ً هفُل بدضور الاؾخجابت اللغىٍت بمٗنى أن اللفٔ ًيكأ مً ٖملُت  مثحًر

اكتران بحن اللفٔ واإلاثحر الص يء الضاٌ ٖلى هظا اللفٔ، وهظا ٌٗني أن اإلاثحراث 

 كتراها مىخٓما مخىغعا.اللفُٓت أنىاث هالمُت جلترن م٘ مثحراث قُئُت ا

حن مً الؿلىن َبلا لىٕى اإلاثحر الظي ًدضزه وهما:  فلض محز ؾُىجر بحن هٖى

ًمثل حمُ٘ ألافٗاٌ الؿلىهُت اإلاىٗىؿت ال ئعاصًت  الصلىن الاشخجابي: - أ

التي جهضع ًٖ الياةً الخي بهىعة جللاةُت خُاٌ مثحراتها الُبُُٗت التي 

 جدضثها.
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جاباث أو الؿلىهُاث التي جهضع ًٖ ًمثل الاؾخ الصلىن الاجشائي: - ب

الفغص بكيل ئعاصي خُاٌ اإلاىاكف اإلاخٗضصة. بدُث ًخىكف جىغاعها أو 

 ٖضمه ٖلى الىخاةج اإلاترجبت ٖليها.

                                                                                                                                                                             

ؼ.  م الخللُض والخٍٗؼ ًجاصٌ ؾىُجر بأن الٗاصة ًمىً أن جدضر ًٖ ٍَغ

الٗاصة لها زانِخان عةِؿِخان. أوال، ًمىً مالخٓت الٗاصاث، ئطا واهذ 

ت. زاهُا، ٖاصة جيىن آلُت  ألاقُاء ملمىؾت وئطا واهذ ألاوكُت ملحْى

هٗب ئػالتها.جللاةُا صون وجللاةُت، جدضر الٗاصة   ئصعاهها ٍو

ت ؾىجر هوؿخسلهٖلُه ومما  حٗؼػ  ن الخٗلم ًدضر ٖىضماأمً هٍٓغ

هه ئطا جم جضُٖم الاؾخجابت إلاثحر مٗحن أالاؾخجاباث الصحُدت بمٗنى 

ٗؼػ وجىغع مغة أزغي في خلىي وجخن هظه الاؾخجابت ؾدابكيل ما ف

 ر.وحىص اإلاثح

ججاه بأن اللغت حكيل حؼءا مً الؿلىن ٖلُه ًإمً هظا الاو  

ؤلاوؿاوي هيل، أي أجها مثل الٗاصاث والؿلىواث ألازغي، فهي زايٗت 

م اإلاالخٓت الحؿُت  لىفـ اللىاهحن التي جدىمها، ئط جيخج ًٖ ٍَغ

ي للممثحر لألقُاء اإلادُُت، فخأحي  ت همىٗىـ قَغ الاؾخجابت اللغٍى

ت مً الٗاصاث وبخىغاع جلً الاؾخجاباث جهحر ٖباعة ًٖ مج مٖى

( الىالمُت، وكض قغح طلً ؾىُجر مً زالٌ هخابه )الؿلىن اللغىي 

خه ٖلى جىغاع الحضر الؿلىوي هىدُجت إلاهضع الحغهت  خُث حٗخمض هٍٓغ

الؿلىهُت اإلاخأزغة بالكىاهض الخاعحُت، خُث جترسخ هٗاصة في َبُٗت 

الؿلىن الفغص بٗض جىغاعها ٖلى مضي فتراث. وبالخالي فٗىض هظا اإلاظهب ف

 هى مً اإلاهضع اإلايىن للغت.
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 .ىهجُتهاالذساشت وممشجػُاث املـبــحث الثاوي: 

هظه فاهه لجضًغ بىا أن هىلي  اث الؿابلت باليؿبت ألي بدث،هٓغا ألهمُت الضعاؾ

في  ، بالغغم مما جدؿم به مً شحمغحُٗاتهاقُغا منها للحضًث ًٖ الضعاؾت 

ئُاث اإلاٗلىماث طاث الهلت وهظا ، ئال أجها اجفلذ م٘ صعاؾدىا في بٌٗ الجٍؼ

 مىهجُتها وأصواتها البدثُت، مً أحل جبُان الاؾاؽ الظي بىِذ ٖلُه.

 مشجػُاث الذساشت.أّوال:

 الذساشــاث الصـــابـلـت:  -1

حٗض هلُت ألّجها بدث ٖلمي، أي ًجابي ٖلى للضعاؾاث الؿابلت جأزحر ئ 

الباخثحن فجل ألابدار الٗلمُت جغجبِ بكيل مباقغ البضء باليؿبت لىثحر مً 

، ؾىاء بالبىاء ٖلىيها وؤلايافت ئلى ما اهتهذ ئلُه، أو باإلاإلفاث واإلاغاح٘ الؿابلت

 .هلضها ومٗالجت أزُائها أو الاؾخئىاؽ بها

٘ ُجمكبل الخىى في ؾغص هظه الضعاؾاث وجبضاًت، مما ًجب جىيُده و        

ىا، هى أهىا لم ، قىال ومًمىها ههاصف صعاؾت ممازلت لضعاؾدىا قخاث مىيٖى

جٗلىا هُمئن ئلى انالتها ، مما ًوؤلاقيالُت أي صعاؾت جلىم ٖلى طاث اإلاىهج

 أؾبلُت في هظا اإلاجاٌ .وهدؿبها طاث 

بت ٖلى صعاؾدىا وليىجها ٖلى أهىا        ال هىىغ فًل بٌٗ الضعاؾاث اللٍغ

 هظهغ منها:صافٗت لها ومإؾؿت، 

 18))بً ًحي: دساشت ًحي  - أ

ىما ًغح٘ الفًل في ازخُاعها لهظ  ئلى جىحيهاث  خهملضموعص في ا اإلاىيٖى

ألاؾخاط اإلاكغف، الظي اكترخه ٖلي وؾاٖضوي في بلىعجه بٗض ٖضة مداوالث، فيان 

                                                           
حػلُمُت الىص اللشآوي في إطاس الخىىًٍ الجامعي املخخصص في اللغت الػشبُت ، ىجغصًًًخي بًىٓغ:  -18

 م.2005/2006، عؾالت مً مخُلباث هُل قهاصة الضهخىعاه ، حامٗت الجؼاةغ ، الجؼاةغ ،  وآدابها



م الٗغبُت ٖلى جغؾُش اإلالىت اللؿاهُت........................................................ ئًمان ؾتي    (مظهغة اإلااؾتر).. جأزحر خفٔ اللغآن الىٍغ

 

23 
 

ٖلي أن أحّٗغى في مبدث الضعاؾاث الؿابلت ئلى أَغوخخه للضهخىعاه التي حّٗض 

) حػلُمُت الىص بـ ها جاٖىى مدىعا ومغحٗا أؾاؾا لهظا الىٕى مً الضعاؾاث، وكض 

ً الج ئَاعاللشآوي في  بدثذ في  ،امعي املخخصص في اللغت الػشبُت وآدابها (الخىٍى

، زانت في الُىع م اللغت الٗغبُت مً كبل أبىائهامكيلت يٗف اإلاؿخىي في حٗل

الجامعي اإلاخسهو. ًإؾـ لحلها اهُالكا مً مٗالجت أؾبابها التي مً أهمها 

 يٗف الٗىاًت باإلادخىي الخٗلُمي. خُث بُيذ الضعاؾت أهمُت الغحٕى ئلى الىو

اللغآوي الظي ٌٗض مً مىاص الخُبُم في حٗلُمُت اللغاث هما أهه ٌٗخبر مؿألت 

ض اللغآن وجغؾُش الٗالكت بحن حٗهكض جىاولذ هظه الضعاؾت مؿألت  حٗلُمُت مىهجُت.

ملىت اللؿان، واكترخذ مىهجُت انُلت لخدؿحن اإلاؿخىي في حٗلُم الٗغبُت مً 

م.   زالٌ جفُٗل حٗهض اللغآن الىٍغ

 (19)دساشت شػُذ فالح املغامس ي  - ب

م في الخحصُل  :هىالضعاؾت هظه ن اٖىى      أثش حفظ اللشآن الىٍش

وكض عهؼث ٖلى مٗغفت الفغوق في الخدهُل الذساس ي باملشحلت الجامػُت ، 

م وامالالضعاس ي ب ، والُالب غحر الحافٓحن في حن الحافٓحن لللغآن الىٍغ

ةج أن ، خُث أْهغث الىخاالجامعيلثت والغابٗت مً الخٗلُم الؿيخحن الثا

م وجالوجه الب الىُم الصحُذ والخدضر ، ًىَمي لضي الُخفٔ اللغآن الىٍغ

ت، وبأؾلىب ؾلُم ، بؿالؾت ، ًمىىه مً اجلان اللغت ًىؿبه زغوة لغٍى

 الٗغبُت.

 (20)دساشت حىُمت غمحر  - أ

                                                           
م في الخحصُل الذساس ي باملشحلت الجامػُتأثش حفًىٓغ: ؾُٗض فالح اإلاغامس ي،  -19 ، مجلت ظ اللشآن الىٍش

 م. 2004(، 1اإلالً ؾٗىص، الٗلىم والتربُت والضعاؾاث الاؾالمُت )
م في اهدصاب امللىت الصاهُت غىذ مخػلمي اللغت الػشبُت مً خىُمت ٖمحر، ًىٓغ:  -20 أثش اللشآن الىٍش

الخامصت ابخذائي بمذسشت الشهُذ بً سمضان خالٌ جحلُل أخطاء غُىت مً جالمُز الصىت 

 2015/2016، مظهغة ملضمت لىُل مؿخدلاث قهاصة ماؾتر أواصًمي ن حامٗت غغصاًت، الذًً
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م في اهدؿاب اإلالىت اللؿاهُت   هضفذ الضعاؾت ئلى مٗغفت صوع اللغآن الىٍغ

ٖىض مخٗلمي الٗغبُت ، م٘ مٗغفت صاللت الفغوق في مؿخىي ملىت اللغت أو ٖضمها 

م وخفٓه  لضي جالمُظ الؿىت الخامؿت ابخضاتي اإلاضاومحن ٖلى جالوة اللغآن الىٍغ

 وغحر اإلاضاومحن ٖلى طلً.

اث  ج جدلُل ألازُاء ضمذ الباخثت مىهاؾخس  لخدلُل مًمىن مىيٖى

جلمُظا ،  39هم ، خُث وان ٖضصلخالمُظ الؿىت الخامؿت ابخضاتيالخٗبحر الىخابي 

م والثاهُت ممً لِؿىا هظلً ، اخضاهما مً خفٓت اللغآن املؿمحن ئلى فئخحن لىٍغ

ء جهيُفها ئلى أزُا، ؾخيباٍ ألازُاء اللغىٍت واخهائهاكض اٖخمضث الباخثت ٖلى ا،

ت، ئمالةُت ، ئلخ.... مؿخسضمخا أصواث الىنف واإلالاعهت والخفؿحر أزُاء هدٍى

 والٗالج.

وأْهغث هخاةج الضعاؾت في ألازحر مؿخىي هال الفئخحن ) الخالمُظ  

م وخفٓه وغحر اإلاضاومحن ٖلى خفٓه(، خُث أهضث  اإلاضاومحن ٖلى جالوة اللغآن الىٍغ

ت بحن الفئخحن ، وجفىق الخالمُظ اإلاضاومحن ٖلى جالوة  الىخاةج ٖلى وحىص فغوق لغٍى

إهضها.  م ، وهى ما ٌٗؼػ فغيُت الضعاؾت ٍو  وخفٔ اللغآن الىٍغ

 (21)ًحي بً ًحي  مذاخلت - ب

جىُلم ئقيالُت هظه الىعكت مً الفغيُت اللاةلت ئن للخٗلُم اللغآوي        

ال ًمىً هىغاهه في جغؾُش ملىت  ا، هما أن له جأزحر صوعا في بلاء الٗغبُت واؾخمغاعها

الٗغبُت لضي اإلاخٗلمحن، ؾىاء أواهىا مً الىاَلحن بها أم مً غحر الىاَلحن بها، 

ٖلُه فان الضعاؾت جداٌو أن جبرهً مً الىاخُت اللؿاهُت الاحخماُٖت والخٗلُمُت، و 

 ٖلى الضوع الاًجابي الظي جلٗبه مىٓىمت الخٗلُم اللغآوي في جغكُت حٗلُم الٗغبُت

والغف٘ مً مؿخىي الفهاخت لضي خفٓت اللغآن ومخٗهضًه بالخالوة والخىغاع. كض 

                                                           

، صعاؾت لٗالماث ُٖىت مً ثش حفظ اللشآن غلى الخفىق في مادة اللغت الػشبُتأًىٓغ: ًخي بً ًخي،  21-

 م  2018، حامٗت غغصاًت/الجؼاةغ، هكىف الباوالىعٍا لُلبت مً حامٗت غغصاًت بالجؼاةغ
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جىنلذ الضعاؾت ئلى وحىص فغوق في مؿخىي الىخابت لهالح الُلبت الحافٓحن 

م   لللغآن الىٍغ

 :الخـػلـُب غلى الذساشــــــــاث الصـابـلـت 

ث اخللضعاؾاث الؿابلت أهمُت هبحرة في البدث الٗلمي فهي جلضم للب  

ث اجفلذ م٘ صعاؾدىا ، ومجمل جلً الضعاؾامٗلىماث وافُت خٌى مىيٕى البدث

، وابخٗضث ٖنها في أزغي. لىنها في ألازحر واهذ لىا زحر عافض ومٗحن في في َٖضة هلاٍ

ىا ملاعهت بحن الضعاؾت الحالُت والؿابلت فؿىجض أَن هىان أوحه  البدث. وئطا أحٍغ

 فُما ًلي: حكابه وازخالف فُما بُنها هىحؼها

 :أوجه الدشابه 

اهُللذ في مجملها مً الًٗف اللغىي بكيلُه الىخابي املىطلم:  -

والكفهي.مداولت ئبغاػ ٖىامل وحىصها لخفاصحها ، فياهذ الغاًت في ألازحر ٖالج 

 جلً الىلاٍ الحؿاؾت التي جمذ الاهُالكت منها.

 :أوجه الاخخالف 

ذ الضعاؾاث الؿابلت ٖلى ٖضة املىهج:  - مىاهج ؾلىها أصحابها زضمت جىٖى

ذ ٖلى زالر مىاهج مً مثل  ًخي بً ًخيم فىجض مثال صعاؾت لبدىثه جىٖى

خي جاعة والخدلُل وؤلاخهاء أزغي ئال أن الضعاؾت الحالُت اٖخمضث مىهج  الخاٍع

 جدلُل ألازُاء.

ذ فُه هظه الضعاؾاث مً حُث الزمان وامليان:  - طهغ ػمان وميان الظي احٍغ

ض اؾخفداال أهثر مً أي وكذ.يغوعي للُاؽ صعح  ت الًٗف اللغىي الظي ًٍؼ

 

 الذساشت: املشاجؼ التي اشدىذث إليها -1

اؾدىضث الضعاؾت ٖلى فًال ًٖ الضعاؾاث الؿابلت اإلاظوىعة، فلض 

ٗض الحضًث ٖنها هىا ئهما  ت مً اإلاغاح٘ التي واهذ لىا وٗم ألاهِـ واإلاىحه. َو مجمٖى
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ٖلى أبٗاص الضعاؾت )الخأؾِؿُت  منها بىاءً هى مً كبُل أهمُتها، لظا هظهغ بًٗا 

 الخأنُلُت(  هظهغها هما ًلي :و 

م غلى الخفىق في مادة اللغت الػشبُت لـ: ًحي بً  -1 أثش حفظ اللشآن الىٍش

جىُلم اقيالُت هظه الىعكت مً الفغيُت اللاةلت ئن للخٗلُم اللغآوي ًحي، 

ًمىً هىغاهه في جغؾُش  صوعا في بلاء الٗغبُت واؾخمغاعها، هما أن له جأزحرا ال 

ملىت الٗغبُت لضي اإلاخٗلمحن، ؾىاء أواهىا مً الىاَلحن بها أم مً غحر 

لُه فان الضعاؾت جداٌو أن جبرهً ومً الىاخُت اللؿاهُت  الىاَلحن، ٖو

الاحخماُٖت والخٗلُمُت، ٖلى الضوع ؤلاًجابي الظي جلٗبه مىٓىمت الخٗلُم 

٘ مً مؿخىي الفهاخت لضي خفٓت اللغآوي في جغكُت حٗلُم الٗغبُت والغف

اللغآن ومخٗهضًه بالخالوة والخىغاع. وهى ما أفضها مىه في جأَحر اإلافهىم 

 ؤلاحغاتي لهظه الضعاؾت.

 

، حاء هظا الىخاب لُلضم و وحػلُمها لـ: بشاون دوجالست أشض حػلم اللغ -2

اع الٗام للٗلم، في لغت ٌؿحرة ، وفي غحر ئغغاق في فغوٕ الخسهو م٘  ؤلَا

خي ليل مهُلح ومىهج وأؾلىب . وأهه لِـ ملهىعا ٖلى  قغح الخُىع الخاٍع

حٗلُم اللغت وئهما حهخم بلًاًا الخٗلم. وحٗلم اللغت قأهه قأن أي حٗلم 

بكغي آزغ وهظا ما ججؿضه الخالمُظ التي ال خهغ لها. ئط أهه وبغأي صوحالؽ 

للىكف  البض أن ًسُئ اإلاخٗلم أزُاء ًمىً مالخٓتها وجدلُلها وجهيُفها

ًٖ الىٓام اللغىي الظي وكغ في طهً اإلاخٗلم ، جلً خلُلت أفًذ ئلى مىحت 

مً الضعاؾت ألزُاء اإلاخٗلمحن أَلم ٖليها مىهج جدلُل ألازُاء. وهى ما أفضها 

 مىه في حم٘ الغنُض الىٓغي وؤلاحغاتي لهظه الضعاؾت.

مً الىخاب  اكخبؿىالـ: ٖبضه الغاحخي،  غلم اللغت الخطبُلي وحػلُم الػشبُت -3

اث الخٗلم التي حهخم بها ٖلم الىفـ اهخماما زانا، ئط ًغي بأن  أهم هٍٓغ
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الخٗلم ًأحي بٗض الاهدؿاب، وطلً مً زالٌ الخماًؼ بحن مىهجحن: ؾلىوي ًغهؼ 

ٖلى الٓىاهغ اإلالمىؾت التي جسً٘ للمالخٓت، وآزغ ٖللي ًغي أن ول ئوؿان 

غت. وهظا ما اؾخلُىا مىه في مؼوص بجهاػ لغىي فُغي ًمضه بافتراياث ًٖ الل

صعاؾدىا لىبحن أن الاججاه الؿلىوي اؾخلغاتي حهضف ئلى جغؾُش الٗاصاث 

ت اؾخٗاهت بالٗىامل الخاعحُت، أما الاججاه الٗللي فاؾخضاللي حهضف ئلى  اللغٍى

ت التي فُغ ؤلاوؿان ٖليها ًلٌى  الغاحخي.   ت اللضعة اللغٍى  جلٍى

 ثاهُا: مىهجُت الذساشت:

 مىهج الخػلُمُت:  -1

ت ٖلى الخٗلُمُت )  laاؾدىضث الضعاؾت في زلفُتها الىٍٓغ

Diadactique باٖخباعها مىهجا مخيامال جيخمي ئلُه الضعاؾت، بسانت فُما )

م باإلادخىي الخٗلُمي ومىهجُت الخٗلُم، خُث جلترح الضعاؾت اٖخماص 
ّ
ًخٗل

جغؾُش اإلالىت الىو اللغآوي ؾىضا حٗلُمُا ومدخىي ًخم مً زالله جدؿحن 

م الٗغبُت، وطلً مً زالٌ حٗهضه بالخالوة والخىغاع لؿاٖاث 
ّ
اللؿاهُت إلاخٗل

ا  ٌؿهل ٖلى الخلمُظ الخّٗىص ٖلى الفهاخت َىاٌ، بما ًدلم به اوغماؾا لغٍى

 فخىُب٘ في طهىه وحؿخلغ ٖلى قيل ملىت نىاُٖت.

 اإلالاعبت اللؿاوي الاحخماُٖت: -2

مكيلت يٗف اإلاؿخىي في الٗغبُت هما اٖخمضث الضعاؾت في مٗالجت 

م  ٖلى اإلالاعبت اللؿاوي الاحخماُٖت، ووٗني بظلً اؾدثماع وحىص اللغآن الىٍغ

دخفلىن به باٖخباع جالوجه ٖباصة،  هسانُت للمؿلمحن حهخمىن به في خُاتهم ٍو

م ؾىضا اؾاؽ في حٗلُم  وبالخالي جلترح الضعاؾت أن ٌٗخمض اللغآن الىٍغ

 هىنُاث الٗغبُت.الٗغبُت باٖخباعه مً ز

 الىنف والخدلُل: -3
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ومً ألاصواث البدثُت ؤلاحغاةُت التي اٖخمضتها الضعاؾت، الىنف 

والخدلُل، وطلً مً زالٌ جىنُف ما ًل٘ مً جأزحر لخٗهض اللغآن في مخٗلم 

ت الؿلىهُت زانت، مثل: َالكت اللؿان  الٗغبُت، في يىء مباصي الىٍٓغ

ؾالمت الىدى اعاث )ملىت الخٗبحر(، و )ملىت الاجهاٌ(، وزغاء ألالفاّ والٗب

 )ملىت اللؿان(... ئلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م الٗغبُت ٖلى جغؾُش اإلالىت اللؿاهُت........................................................ ئًمان ؾتي    (مظهغة اإلااؾتر).. جأزحر خفٔ اللغآن الىٍغ

 

29 
 

 

 

)ملاسبت الذساشت الخطبُلُت : الفصل الثاوي

ت(   هظٍش

اث ضىء الىظٍش اللشآوي جفػُل الاوغماس اللغىي  -1

 .الخػلم

مخػّهذالخأثحر املىخظش ل -2 م اللشآن الىٍش
ّ
 في ملياث املخػل

 

 

 

 

 

 

 

 جىطئت:

ت ٖلى هُفُت جأزحر حٗهض   في هظا الفهل، هداٌو الىكىف بملاعبت هٍٓغ

م مً كبل اإلاخٗلم في الاهدؿاب اللغىي، وجدؿحن مؿخىي الفهاخت  اللغآن الىٍغ

لضًه، طلً مً زالٌ مبدثحن أخضهما لخىيُذ آلُاث جفُٗل الاوغماؽ في اللغآن 
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م الٗغبُت أو بضون غغى، وزاهيهما لخىيُذ
ّ
م بغغى حٗل الخأزحر اإلاىخٓغ لهظا  الىٍغ

 الاوغماؽ في اإلاخٗلم. 

 ٌ م اللشآوي فيي ضىءاللغىي جفػُل الاوغماس : املبحثاألّو
ّ
اث الخػل  .هظٍش

بأَىاع ؾاٖضث ٖلى جيكئتها و مّما ال قً فُه أنَّ اللغت الٗغبُت، مغث 

 أجها بلُذ مجغص 
ّ
م، ئال جضعحها، ختى بلغذ طعوة الىماٌ خحن هؼوٌ اللغآن الىٍغ

م، وبضأ لغت  ٘ ؤلاؾالمي واللغآن الىٍغ هغحرها مً اللغاث، ختى اعجبُذ بالدكَغ

ً في ٖلىم اللغت الٗغبُت ئهما وان  الاهخمام بها مً طلً اإلاىُلم، فبْضء الخضٍو

 مً مبضأ قغعي
ً
م،  جالوةاللحً والخلل في  ، ئط إلاا بضأمىُللا بؿبب اللغآن الىٍغ

ا في لؿان الٗغبجىؾ٘ الضٌو وازخالٍ الثلافاث ببًٗها البٗ ُّ ، ٌ، مما ًٓهغ حل

ختى نضع أمغ عؾمي مً ٖلي بً أبي َالب هّغم هللا وحهه، بًغوعة وي٘ ٖلم 

الىدى الظي كام بىيٗه أبى ألاؾىص الضؤلي، زم حاء هلِ الحغوف بأمٍغ مً 

 الحجاج.

مفال فخذ أمام اللغت الٗغبُت آفاكا حضًضة، هللها ئلى مُاصًً  لغآن الىٍغ

غ والبدث، بٗض أن واهذ جضوع في فلً أهىإ الكٗغ الجاهلي واؾٗت مً الفى

ت حمٗاء عؾالت  ومجاالث خُاة الٗغب اإلادضوصة. فجاء اللغآن بها، لُلضم للبكٍغ

 .واؾٗت آلافاق في مسخلف اإلاجاالث

العجُب أن اللغت الٗغبُت أجلنها ٖضص هبحر مً اإلاؿلمحن غحر الٗغب، ختى          

ه، والؼمسكغي ناعوا مً أٖالمها الىباع و  . فأهض اإلاضافٗحن ٖنها باؾخمغاع، هؿبٍى

ذ خُثما خل. لىً هظه الىاك٘ الخالػم بحن ؤلاؾالم واللغت الٗغبُت ختى خل

، ؤلاؾالم ىا وال ًؼالىن أكضع ٖلى فهم، ال جلغي أبضا أن الٗغب واهالاؾخثىاءاث

ٗت ؤلاؾالمُت. تهم أهثر ٖلى فهم اللغآن والحضًثللضع   ، اإلاهضعان ألاؾاؾُان للكَغ
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ومً هظا فاّن بلاء اللغت الٗغبُت خُت ئلى ًىمىا هظا ٌٗىص الفًل فُه          

م، ولىاله لباصث هظه اللغت واهضزغث هما اهضزغ غحرها مً اللغا ث لللغآن الىٍغ

اب و ألاصباء ٌغترفىن مً بالغخه، هُّٗض الىب٘ الؿامُت، غحر أجّ  خَّ
ُ
الهافي الظي أزظ الى

نهلىن مىه في ؾبُل ئزغاء أٖمالهم . اللغآن باعجاػه  وبالغخه أعجؼ الجمُ٘ ٖلى أن ٍو

له: ًأث بمثله ٰٓ أَن َيأُْتوْا بِِمْثِل  َوٱْلِجن   ٱْْلِنسُ  قُل لَّئِِن ٱْجَتَمَعتِ )، ًلٌى هللا حٗالى في مدىم ججًز َعلَى 

َذا ٍۢ َظِهيًرا َه   ( 88(. )اْلسراء؛ ٱْلقُْرَءاِن ََل َيأُْتوَن بِِمْثلِِهۦ َولَْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعض 

1-  
ّ
اث الخػل م:و م الحذًثت هظٍش  أشالُب جحفُظ اللشآن الىٍش

ئن جُىع الفىغ الاوؿاوي في حمُ٘ اإلاجاالث ومسخلف نىىف الٗلىم أصي      

اث التي جلى  ، وان م بخغُحر مسخلف الٓىاهغ وألاخضارلٓهىع الٗضًض مً الىٍٓغ

اث، مً أقهغها مما هخج ًٖ جلً الا هدكافاث خٌى اهدؿاب اللغت هٍٓغ

ت الٗللُت )اللغىٍت( ت الؿلىهُت، والىٍٓغ ت اإلاالىٍٓغ  ٗغفُت.، الىٍٓغ

ت الصلىهُت: 1-1  الىظٍش

تم( 1958-م1878واطصً )  ٌٗخبر وطلً في مُل٘  أٌو مإؾـ لهظه الىٍٓغ

ً ضة وول جهغف ، بدُث اٖخبر الاوؿان ٖلى أهه آلت مُياهُىُت مٗلاللغن الٗكٍغ

ي فيها ًأحي ، وأن الٗملُت الخٗلُمُت هي ٖملُت آلُت والاهجاػ ٌٗض هخاج مىٗىـ قَغ

ت ٖباعة ًٖ أٖماٌ مىٗىؿت إلاا ًىاحهه ، فالخٗلم ٖىض نضفت أصحاب هظه الىٍٓغ

 .(22)اإلاخٗلم

                                                           
ض الفػاًٌىٓغ: مدؿً ٖلي ُُٖت،  -22 صاع الهفاء لليكغ،  ،الاشتراجُجُاث الحذًثت في الخذَس

 .34م، م1،2008،مج1مهغ/اللاهغة،ٍ
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اصة ألَي ؾلىن ل ؼ الاؾخجابت بالخىغاع وؤلٖا غىي وان هخاج اؾخجابت إلاثحر فبخٍٗؼ

ت ع مدضص ، وجهبذ اسخت ًخٗامل مٗها الُفل بخللاةُت، جدىلذ ئلى ٖاصة لغٍى

 .(23)يمً ؾلىهه اللغىي 

ت الػللُت )اللغىٍت(: 1-2  الىظٍش

يي                  ت اللؿاوي ألامٍغ الظي ًغي أن  وػىم حشىمصييعاةض هظه الىٍٓغ

الُفل ًمخلً بالفُغة جىُٓما زلافُا ًمىً حؿمُخه بالحالت ألاؾاؾُت. فمً زالٌ 

بر مؿاع الىمى الظاحي، ًمَغ الٗلل بدخاب٘ خاالث جخمثل فيها البنى  الخفاٖل م٘ البِئت ٖو

، جدهل حغحراث وؿبت ئلى الحالت ألاؾاؾُت للٗلل لغتاإلاٗغفُت. وفُما ًخٗلم بال

زالٌ اإلاغخلت الباهغة مً الُفىلت، وبٗضها جىخمل خالت ٖللُت نلبت وزابخت جخٗغى 

 فُما بٗض لخغحراث َفُفت فلِ. 

في الؿُاق طاجه ٌكحر ئلى أن هظه الحالت الهلبت ٖلى أجها خالت جهاةُت للٗلل،      

لت مُٗىت ٖىض ؤلاوؿاني الىفاًت اللجخمثل فيها مٗغفت اللغت ) أ ، باٖخباع غىٍت ( بٍُغ

، وجىجم ًٖ جُىع ٖهبي ئليها الُفل زالٌ همىه البُىلىجيأجها خالت زابخت ًخىنل 

 .(24)ٖبر الخٗغى للمُُٗاث اللغىٍت 

ت املػشفُت:  1-3  الىظٍش

ت بالٗالم الىمؿاوي حان بُاحُه )              م( ، 1980-م1896جغجبِ هظه الىٍٓغ

، فهي جىٓغ للغت ٖلى أجها كضعاث وامىت ٖىض هى اإلاإؾـ واإلاىٓغ لهظه اإلاضعؾت

غها ٖلى ٖىـ اإلاضعؾت الؿلىهُت  ؤلاوؿان حٗمل البِئت اإلادُُت ٖلى جفخدها وجٍُى

                                                           
اث الخػلم وجطبُلاتها في غلىم اللغتًىٓغ: ٖبض اإلاجُض ِٖؿاوي ، -23 ،صاع الىخاب الحضًثت  هظٍش

 .67،مم2012، 1،مهغ/اللاهغة ،ٍ

ا ،  24- م ، 1993، 1، صاع الٗلم للمالًحن ، بحروث/لبىان ، ٍ كضاًا ألصيُت جطبُلُتًىٓغ: مِكاٌ ػهٍغ

 .104م
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ت اإلاٗغفُت امخضاص لىؾِ الخاعجيالتي جغي بأن اللغت ٖاصاث جىدؿب مً ا ، فالىٍٓغ

ت حكىمؿيي الٗللُت.  (25)لىٍٓغ

ًخمثل الاهخمام ألاؾاس ي لبُاحُه بالخُىع اإلاٗغفي، هى خحن ًبدث في اللغت ئهما      

ًبدث فيها ٖما ًىكف ًٖ ؾماث الخفىحر في مغاخله اإلاخٗاكبت. كض أزً٘ اللغت 

للخفىحر، ولم ًخهىع أبضا ئمياهُت الىمى اللغىي بهىعة مؿخللت أؾاؾا ًٖ 

اةف اإلاٗغفُت حؿبم ا لخُىع اللغىي الظي ال ٌكغل ئال مٓهغا الخُىع اإلاٗغفي. فالْى

غي بُاحُه أن الخٗلم  ت وبالظاث اإلآهغ ألاهم. ٍو ُفت الغمٍؼ مً مٓاهغ الْى

ؼ ال الحلُلي الظي له مٗنى، هى الخٗلم الظي ًيكأ ًٖ الخأمل أو التروي. فال خٍٗؼ

ؼ بالًبِ مً أفياع اإلاخٗلم طاجهًأحي مً البِئت هميافأة  . (26)، بل ًيب٘ الخٍٗؼ

 

م.
ّ
م في ملياث املخػل  املبحث الثاوي: الخأثحر املىخظش لخػّهذ اللشآن الىٍش

في هظا اإلابدث، أخاٌو الىكىف ٖلى بٌٗ مٗالم جأزحر حٗهض اللغآن باٖخباعه           

م ال
ّ
ا في ملياث اللؿان إلاخٗل ت، اوغماؾا لغٍى هى ما ٗغبُت، وجدؿحن مهاعاجه اللغٍى

 ؾخٗغيه الفلغاث آلاجُت:

 هاللشآن في فصاحت اللصان، وطالكخجأثحر حػهذ  -1

مما هالخٓه في الىاك٘ أّن أغلب الفصحاء والخُباء والبلغاء غّىما هم مً  

خملت اللغآن، وخامل اللغآن البض أن ًيىن كض حٗهضه فخملىه، بالخالي، ًمىً اللٌى 

غ في مخّٗهضه في مؿخى 
ّ
م ًإز ي اللؿان ئّن زمت كاٖضة ٖامت مفاصها أّن اللغآن الىٍغ

 هما ًإزغ فُه في مؿخىي ألازالق ...ئلخ

                                                           
اث الخػلم والخػلُمًىٓغ: ٖبض الهاصي حىصث ، -25 م ، 2006، 1، صاع الثلافت ، ٖمان/ألاعصن ، ٍ هظٍش

 . 251م

 
ا ، اإلاهضع هفؿه ، م -26  .79ًىٓغ: مِكاٌ ػهٍغ
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مً أهم فىاةض خفٔ اللغآن: ) الفهاخت، الىُم الؿلُم، ازغاج خغوف 

ب الخلمُظ مىظ الهف الثاوي  الٗغبُت مً مساعحها الُبُُٗت(، هما أن جضٍع

ما ًضعب 
َ
ٖلى جالوة الؿىع اللهحرة طاث الاًلإ اإلاخمحز، وآلاًاث الؿهلت ئه

 (27لىُم الؿلُم لألنىاث اللغىٍت)الُفل ٖلى ا

ت الؿلىهُت التي ازترهاها لهظه الضعاؾت، ى ٖىضما وٗ  ص ئلى مباصب الىٍٓغ

هجض بالفٗل اّن الخالوة اإلاخىغعة لللغآن لؿاٖاث َىاٌ جإّصي ئلى جغؾُش 

 خٗلم فخهبذ الٗغبُت باليؿبت له ملىت نىاُٖت. اإلالىت وجثبُتها في طهً اإلا

م. الجأثحر حػهذ اللشآن في  -2
ّ
ت للمخػل  ثروة اللغٍى

م زغوة  
ّ
م بالخالوة اإلاخىغعة والحفٔ ًىؿب اإلاخٗل حّٗهض اللغآن الىٍغ

ت هاةلت ًىفم منها متى أعاص،  ت، فُهبذ طا زغوة لغٍى ت لفُٓت وحٗبحًر لغٍى

جي  ت، وهى ما ًالخٓه الٗام والخام لضي زٍغ ت وزٍغ وجيىن حٗابحره كٍى

ًُ  .اإلاضاعؽ اللغآهُت والؼواًا لبلىن ٖلى ختى مً أههاف اإلاخٗلمحن الظًً 

اللغآن جالوة وخفٓا، فىثحرا ماججغي ٖلى ألؿىتهم ألفاّ فهُدت، جدىازغ في 

مً غحر اإلاؿلمحن ممً  -الٗغب–هالمهم. وكض ؾمٗىا ًٖ بٌٗ أصباء 

ًخمحزون بالفهاخت، أجهم ًلبلىن ٖلى جالوة اللغآن وخفٓه، ئًماها منهم بأهه 

اص ت وئحاصة الخٗبحر.)أهبر مهضع لٍؼ  (28ة الثروة اللغٍى

 ملىت الىحى.جأثحر حػهذ اللشآن في  -3

محن و أًًا، الؾُما اإلامما ًالخٓه اإلاغء           
ّ
مخّٗهضي  أّن الباخثحن ٗل

اللغآن ًدؿمىن بللت اللحً وؾالمت الىدى ٖمىما، وهى مً جأزحر الاوغماؽ في 

م، وهى ما أهضجه صعاؾت ًخي بً ًخي جأزحر خفٔ اللغآن ٖلى الخفىق  اللغآن الىٍغ

 . اإلاكاع ئليها آهفاالضعاس ي  
                                                           

، بحث مقدم للملتقى أثر تعلم القرآن الكريم في اكتساب الملكات اللسانيةيوسف بن عبد هللا العلوي، ينظر:  -(27
الثالث للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالملكات العربية السعودية، جامعة اإلمام محمد بن 

 .2223سعود، ص
، 1دار الراية، عمان/األردن، ط، أساليب تدريس القرآن الكريممحمود عبد هللا بن محمد،   -(28

 .55م،ص2002
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 زالنت:

م ٖضًضة، منها ماهى جغبى  ي مما وؿخسلهه مما ؾبم أن فىاةض خفٔ اللغآن الىٍغ

ت حمت، فهى  ٖلاةضي، منها ماهى لغىي، فدفٔ اللغآن ًىؿب صاعؾه مهااث لغٍى

وؾُلت مؿاٖضة ٖلى مغوهت اللغت ٖلى الالؿىت. هما ًىمي مهاعة اللغاءة والخٗبحر 

ىؿبه شجاٖت الىالم والخٗبحر، اللغاءة.  ٖىضه ٍو
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 خاجمت:

وكذ وان غباسة غً بػذ أن جَم هزا الػمل بفضل هللا حػالى وحمذه،          

م غلى حػلُم اللغت الػشبُت مً ملتمحاول ىاكشت مصألت جأثحر  حفظ اللشآن الىٍش

جبّحن لىا لذ فمىظىس شلىوي. حُث اجتهذها ما في وشػىا لخلذًمها غلى أهمل وجه.

ت ر حأثإجماال مذي ج ض اللغاث الىظٍش ، مً خالٌ الخللحن غمىماالصلىهُت في جذَس

اث ألاخشي والخىشاس والحفظ،  الشُما وأّنها وهزا ماجػلىا هيخليها مً بحن الىظٍش

م أو الاوغماس اللغىي اللشآوي  هما ٌصمُه –ألاوصب ملصألت حػّهذ اللشآن الىٍش

 ، -ًحي بً ًحي

م اللغت أو اهدصابها   
ّ
 حػل

ّ
غلى الاشخػذاد كبل ول ش يء ًلىم غلى أن

ت حصىمصيي املحاواة والخزهش ، ولىً البذ مؼ رلً مً الفطشي هما جلٌى هظٍش

ت الصلىهُت والحفظ ب املخػلم غلى  وبخػبحر شلىوي ًجب ،هما جشي الىظٍش جذٍس

ت و  لطىاه غلى واكؼ حػهذ شلِض غلى حػلُم اللىاغذ وهزا ما ااملماسشت اللغٍى

، الخػبحر الصلُممما ًىمي كذسة املخػلم غلى فألفُىاه شا اللشآن وجالوجه حفظا وجذب

ت جأثحر ه.غمىماوالىطم الصحُح، واهدصاب مهاسة الىالم  غلى  اما أن لهزه الىظٍش

ب املخػلم غلى مهاساث و االشخماع الجُذ حػلُم اللغت الػشبُت رلً مً خالٌ جذٍس

 .والىالم الصلُم

م ألازغ البالغ في جىمُت اإلالياث خٗهض الغلى الػمىم فإن و   للغآن الىٍغ

ت ُٖٓمت مً ألالفاّ والتراهُب فخخيىن لضًه  ت، ئط ًمَض كاعةه بثروة لغٍى اللغٍى

اللضعة ٖلى الحضًث بُالكت والخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي الىاخضة بُغق قتى. مما ًمىىه مً 

 الخٗبحر ًٖ اإلاىاكف باأللفاّ اإلاىاؾبت لها. 

 الىخاةج الخالُت: خسلووؿومً ما طهغ ؾابلا  
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م حّٗهض ٌٗض أوال:  ، بٗض الهدؿاب ملىت اللغت هافُتالبِئت البمثابت اللغآن الىٍغ

 .فؿاص البِئاث الىلُت باليؿبت للٗغبُت زانت

م ثاهُا:  أخض ألاؾباب اإلاؿاٖضة ٖلى مٗالجت أهم  ٌّٗض الاهخمام بخٗلم اللغآن الىٍغ

ت اإلاخىغعة لضي الخالمُظ.  ألازُاء اللغٍى

م ٖلى اللىح جإزغ ٖلى الخلمُظ وجغسخ ما ًدفٓه وحؿاٖضه ثالثا:    هخابت اللغآن الىٍغ

 لخفاصي ألازُاء فُهبذ بظلً مخلىا للغت الٗغبُت كغاءة وهخابت. ٖلى الخظهغ 

م ألازغ البالغ في الؿلىن اللغىي للخلمُظ، ئط ًهبذ بظلً كاصعا سابػا:   لللغآن الىٍغ

باعاث  ٌؿخٗملها أزىاء حٗامله م٘ غحره، هما جخيىن لضًه اللضعة ٖلى جغهُب حمل ٖو

 ٖلى فهم واؾدُٗاب مٗاوي ألالفاّ.

بىاء ٖلى الىخاةج التي جىنلىا ئليها، ًجضع بي بٗض صعاؾتي هظه أن أكضم  

 :فُما ًلي بٌٗ الخىنُاث

ت، ألن مً أؾباب  -1 م في الخٗلُم واُٖاؤه ألاولٍى الٗىاًت بملغع اللغآن الىٍغ

 .هفص ي بحن الخالمُظ ئهماٌ خفٔ اللغآن وحٗهضالًٗف اإلاخ

م. -2  حشجُ٘ وصٖم خللاث جدفُٔ اللغآن الىٍغ

م. -3  الٗمل ٖلى حشجُ٘ وجلضًم خىافؼ للمضاومحن ٖلى خفٔ اللغآن الىٍغ

ئحغاء صعاؾاث ممازلت إلاثل هظه الضعاؾاث إلاٗغفت مضي جأزحر خفٔ اللغآن  -4

م لضي جالمُظ حمُ٘ اإلاغاخل وهظا َالب الضعاؾا  ا.ث الٗلُالىٍغ
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 كــــائــمــت املــصادس واملـــشاجؼ:

م،  -1  .بغواًت وعف ًٖ هاف٘اللشآن الىٍش

جذ: ابغاهُم قمـ معجم ملاًِض اللغت،  أخمض ابً فاعؽ، ابى الحؿً، -2

 .523م، م2008، 2الضًً، صاع الىخب الٗلمُت، بحروث/لبىان، ٍ

ج صًب الباغا، جذ: مخخاس الصحاح،  أبي بىغ الغاػي، -3 مهضي اإلاسؼومي جسٍغ

 .315، م5وابغاهُم الؿامغاتي، ج

غ بكحر،  -4 ، مجلت الخىانل، حامٗت ٖىابت، في حػلُمُت الخطاب لػلميئبٍغ

 م.2001حىان،  08الٗضص

اث الخػلم والخػلُمحىصث ٖبض الهاصي،  -5 ، صاع الثلافت، هظٍش

 م1،2006ٖمان/ألاعصن، ٍ

 م.9،2006ٍ ، صاع الىخب الٗلمُت، بحروث/لبىان،امللذمتابً زلضون،  -6

صوحالؽ بغاون، أؾـ حٗلم اللغت وحٗلُمها، جغ/ٖبضه الغاحخي، ٖلي  -7

 م.1994أخمض قٗبان، صاع النهًت الٗغبُت، بحروث/لبىان، ) ص ٍ(، 

صها، عقضي أخمض َُٗمت،  -8 اتها، جذَس املهاساث اللغىٍت: مصخٍى

 م.2004، صاع الفىغ الٗغبي، اللاهغة، )ص ٍ(،صػىباتها

، مىخبت الخاهجي، ٌى في فله اللغتفص عمًان ٖبض الخىاب، -9

 م.1999، 6مهغ/اللاهغ، ٍ

، صاع هىمت، دسوس في اللصاهُاث الخطبُلُتنالح بلُٗض،  10

ٗت/الجؼاةغ،   م.2005بىػَع

فاثٖبض اللاهغ الجغحاوي،  11 ، مىخبت لبىان، بحروث، )ص ٍ(، الخػٍش

 م.1990
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اث الخػلم وجطبُلاتها في غلىم اللغتٖبض اإلاجُض ِٖؿاوي،  12 ، هظٍش

ت ألاؾاؾُت، صاع الىخاب الحضًثت، اللاهغة، ٍا ، 1هدؿاب اإلاهاعاث اللغٍى

 م .2012

 

ض الفػاٌٖلي ُُٖت مدؿً،  13 ، صاع الاشتراجُجُاث الحذًثت في الخذَس

 م .2012، 1الهفاء، مهغ/اللاهغة، ٍ

ا، كًا 14 ، صاع الٗلم للمالًحن، ًا ألصيُت جطبُلُتمِكاٌ ػهٍغ

 م.1993، 1بحروث/لبىان، ٍ

صهاهاًف مدمىص مٗغوف،  15 ، صاع خصائص الػشبُت وطشائم جذَس

 م.2008، 6الىفاتـ، بحروث/لبىان، ٍ

 :ألابحاث الجامػُت 

مصخىي املهاساث اللشائُت والىخابُت لذي أخمض عقاص مهُفى ألاؾُل ،  -1

م ، عؾالت  طلبت الصف الصادس وغالكخه بخالوة وحفظ اللشآن الىٍش

امٗت ؤلاؾالمُت بيلُت التربُت ، كؿم ملضمت لىُل صعحت اإلااحِؿخحر بالج

غاةم الخضَعـ ، غؼة ،   م.2010اإلاىاهج َو

م في الخحصُل الذساس ي ؾُٗض فالح اإلاغامس ي ،  -2 أثش حفظ اللشآن الىٍش

، الٗلىم والتربُت والضعاؾاث باملشحلت الجامػُت ، مجلت امللً شػىد

 .17ؤلاؾالمُت ، مج

ي عخاب ،  -3 م في جىمُتقغمَى ت  أثش اللشآن الىٍش املذسشت  –املهاساث اللغٍى

، حامٗت أخمض بً بلت ، ولُت آلاصاب والفىىن ،  - اللشآهُت أهمىرجا

 م.2019م/2018

،  الاوغماس اللغىي وأثشه في حػلُمُت اللغاث دساشت لصاهُتمىإ آمىت ،  -4

 حامٗت كانضي مغباح ، وعكلت ، 
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ً الجامعًخي بً ًخي ،  -5 ي املخخصص حػلُمُت الىص اللشآوي في إطاس الخىٍى

، ولُت آلاصاب واللغاث ، الجؼاةغ ،  ، في اللغت الػشبُت وآدابها

 م.  2006م/2005
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