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السنت الجامعيت9191/9102 :

شكس و عسفان
الـىط والٔطفان ادله بٔس هللا إلى والسحي ووالسي ضحمت هللا ٓلُه و ٓابلتي الىطٍمت التي واهذ ان
الخمس هلل هحمسه ووؼخُٔىه وؤىش باهلل مً ؿط ؤهفؼىا وػِئاث ؤٓمالىا هحمسه حمسا هثحرا مباضن فُه
ٓسز دلله وضها هفؼه وزاز ولماجه وظٍىت هللا ودحر دلم هللا محمس بً ٓبس هللا ٓلُه ؤفول اللالة وؤظوي
الدؼلُم الخمس هلل الصي ؤوكلجي إلى ذصا الُى وحٔل اإلاؼبباث لذصا الىاا والـىط له وحسه بان وذبىا
الٔلل وفولىا بالٔلم ووفلىا لذصا الٔمل واللالة والؼال ٓلى ضػىٌ هللا ٓلُه اللالة والؼال
زابما الؼىس ألاوٌ لي.

هما ال ًفىججي ؿىط مً وهٔذم هللا حل حالله لي ػببا لىااحي في ذصا الٔمل اإلاخىاهٕ بسبا مً اإلاـطف
الصي وان له الفول في اكترا ذصا الٔىىان وضٓاًخه للمىهىْ بالىلابح اللُمت والخىحيهاث الؼسًسة
للبحث الٔلمي والطقي به وظمُلتي باؿا دسًات وؤدتي الٔعٍعة ضابحت اللخان واهخا ػىسا لي في بحثي ذصا.
هما ؤجىحه بالـىط الجعٍل ألػطة كؼم اللغت وألازب الٔطبي والى ول مً ػآسوي في اهااظ ذصا
الٔمل.

لاهدا
الخمس هلل ضب الٔاإلاحن وال حىٌ وال كىة إال باهلل الٔلي الُِٔم وؤها ٓلى ٓخبت الخذطج ؤجمجى ان ًيىن
ذصا البحث في اإلاؼخىي وبصالً اذسي ذصا الٔمل اإلاخىاهٕ إلى مً كاٌ فيهما الطحمان ًوبالىالسًً إحؼاها ً
التي حٔبذ مً احلي وواهذ مىبٕ الخىان ؤمي الخبِبت ذىُت ؤًاٌ هللا في ٓمطن وحٔلً هىءا ًىحر زضبي الى
الصي لىاله إلاا وكلذ الى ذصه اإلاطاجب بٔس فول هللا ؤبي احمس ضحمه هللا.
إلى إدىحي حفُِت وجطهُت و فخُحت ٓس ى ان ًىفلذما هللا في حُاتهم العوحُت وٌٍُل ؤٓماضذم وؤًوا
ؤدي إػمآُل و ٓبس اللازض ؤًاٌ هللا في ٓمطذما.
والى كسًلاحي بللِؽ مىلىضٍت و إًمان و حجىحت وضجِبت وؤدتها ؿمؼُت وكىضٍت وهعذت و ؤدتها
ظذطة وفلذم هللا.
والى ول كلب مؤمً ًحب ضبىا وٍحب ضػىٌ هللا ٓلُه ؤفول اللالة والدؼلُم.
اللذم احمٔجي بهؤالء في حىت الفطزوغ اللذم ؤمحن.
إلى ول مً ػلٍ اػمه ػذىا ال كلسا.

اإلالسمت
بؼم هللا الصي دلم ؤلاوؼان ٓلمه البُان ووذبه الخىمت وهطمه ٓلى ػابط اإلاذلىكاث وهللي ووؼلم
ٓلى دحر البرًت محمس كلى هللا ُٓه وػلم ؤما بٔس.
إن مىهىْ الخٌبُلاث مً ؤذم اإلاىاهُٕ التي اذخم بها الٔسًس مً الباحثحن في الٔلط الخسًث وكس
اػخذس ملٌلح الخٌبُلاث في اإلاااٌ الخٔلُمي للساللت ٓلى السضاػت الٔلمُت لخٔلُم اللغاث والصي
حهسف إلى مً دالله الىكىٌ إلى اللسضة ٓلى الخحىم في اللغت وذصا ما حؼعى إلُه الخٌبُلاث اللغىٍت.
للخٌبُلاث اللغىٍت زوض مذم في إٌٓاء مُسان التربُت والخٔلُم بمذخلف اإلاااالث والىِطٍاث إش
اػخٌآذ الخإزحر في الٔملُت الخٔلُمُت هما لذا زوض هبحر في حٔلُم اللغت ’لصا اذخم الفىط اللؼاوي بلواًا
الخسضَؽ اللغىي مً حُث ًبُٔتها وٓالكتها باإلألمحن إش اكخوذ ًبُٔت البحث ًط ؤلاؿيالُت الخالُت ذل
حؼاذم الخٌبُلاث اللغىٍت في ظٍازة الخفآل بحن اإلألم واإلاخٔلم ؟ وذل الخٌبُلاث اللغىٍت وحسذا حؼآس
في جحؼحن مؼخىي اللغت الٔطبُت ؟ و ما هي ؤذم الىػابل التي حؼخٔمل لخحؼحن مؼخىي اللغت وبىاءا ٓلى
ذصه ؤلاؿيالُت واهٌالكا مً ملخوُاث اإلاىهىْ اجبٔىا اإلاىهج الىكفي ألهه اإلاىهج اإلاىاػب لىكف ذصه
الِاذطة وجبٔا لصالً كؼمذ البحث إلى مسدل ٓطهىا فُه ؤذم اإلافاذُم واإلالٌلخاث اإلاخٔللت بمىهىْ
البحث واجذصث فللحن .
الفصل ألاول دللخه للغت الٔطبُت والغطن مً جسضَؼذا.
و في الفصل الثاوي عىىهخه بالخٌبُلاث اللغىٍت وزوضذا في جحؼحن مؼخىي اللغت الٔطبُت.
أما الفصل الثالث فخٌطكذ إلى مىهىْ الخٔلم والىػابل اإلاؼآسة واإلاؼخٔملت ؤزىاء ٓملُت الخٔلم فيان
بمثابت مفخاحا للجاهب الخٌبُلي ،فاؿخمل ٓلى مبحثحن ألاوٌ زضػىا فُه الىػابل اإلامىىت واإلاؼآسة ٓلى
جىمُت الخلُلت اللغىٍت وجٌىٍطذا وإزطاء الطكُس اللغىي وداكت لسي جالمُص اإلاساضغ الابخسابُت ’ ؤما
اإلابحث الثاوي فخومً بٔى الخٌبُلاث التي جثري الطكُس اللغىي للخالمُص’.

و مً أهم املصادز واملساجع التي اعخمدتها في بحثي هرا أذكس:
_ الخٌبُلاث اللغىٍت :مً جإلُف السهخىض ٓلي ًاذط الفاس ي.
_محمس مسوض :ألابٔاز الىِطٍت والخٌبُلُت للخمطًٍ اللغىي
_ٓبس الٔلُم إبطاذُم :اإلاىحه الفجي اإلاسضس ي اللغت الٔطبُت
_ضاوي كال :فله اللغت وًطق همىذا اللاذطة _هاكف ملٌف ٓبس الٔعٍع :ألالٔاب اللغىٍت في حٔلُم
اللغاث ألاحىبُت.
وغحرذا مً اإلاطاحٕ ألادطي التي اهلب فيها الخسًث ًٓ اللغت والخٌبُلاث اإلاؼآسة في جحؼُنها،
وشًلذ اإلاصهطة بذاجمت جومىذ ؤذم الىخابج التي ؤفط ى بها البحث.

الفصل ألاول

اللغت الٔطبُت والغطن مً جسضَؼذا

إن ملٌلح اللغت الٔطبُت هإي ملٌلح ؤدط له حٔطٍف لغىي وؤدط اكٌالحي ،وبما ؤن
اإلالٌلخاث مفخا الٔلى  ،ؤضزث ؤن ؤكس حٔطٍف اإلالٌلح حتى ؤحسز مفذىمه بسكت ،مما ٌؼذل
ٓلي اهااظ بحثي.

اللغت ،حعسيف لغىي:
اللغتٓ :لى وظن فٔلت مً الفٔل لغىث ؤي جيلمذ واكل لغت لغىة فحصفذ واوذا وحمٔذ ٓلى
لغاث ولغىن واللغىا الىٌم ًلاٌ ذصه لغتها ؤي ًىٌلىن ولم جطز لفِت _لغت_ في اللطان الىطٍم واهما
وضز مياجها اللؼان كاٌ حٔالى (فئهما ٌؼطهاه بلؼاهً ) وكىله حٔالى (بلؼان ٓطبُا مبحن).
وكىله حٔالى (فئهما ٌؼطاهه بلؼاهً لٔلذم ًخصهطون ) وذىان مً ًطي ؤن لفِت _لغت _كس جيىن
ؤدصث مً _لىغؽ _الُىهاهُت و مٔىاذا ولمت.

حٔطٍف اللغت :
لغت  :مً لغا في اللىٌ لغىا ؤي ؤدٌا وكاٌ باًال وٍلاٌ لغا فالن لغىا؛ؤي ادٌإ وكاٌ باًال وٍلاٌ
ؤلغى اللاهىن وٍلاٌ مً الٔسز هصا ؤػلٌه و ؤلالغاء في الىحى إبٌاٌ ٓمل الٔامل لفِا ومحال في
ؤفٔاٌ الللىب مثل ًُ وؤدىاتها التي جخٔسي إلى مفٔىلحن وللغا ماال ٌٔخمس به ًلاٌ جيلم با للغا
ولغاث وٍلاٌ ػمٔذ لغاتهم،ادخالف هالمذم و اللغى،ماال ٌٔخمس به مً الىال وغحره وال ًلل مىه
ٓلى فابسة وال هفٕ والىال ًبسض مً اللؼان وإلًطاز مٔىاه.

وكاٌ الـافعي هما وضز في لؼان الٔطب للغا ما ال ٌٔس مً ؤوالز ؤلابل في زًت ؤو غحرذا للغطذا
وؿاة لغىا ولغا ()1
اللغت  :الىال اإلالٌلح ٓلُه بحن ول كى حمٕ لغت ولغاث وباليؼبت إلى اللغت لغىي مٔطفت ؤوهاْ
اإلافطزاث
اللغىي  :ما ٌٔخس به مً هال غحره ()2
اللغت  :حمٕ لغاث ولغت لغىن ؤكىاث وولماث ٌٔبر بها ول كى ًٓ حاحاتهم هىخب اللغت
واللىامِؽ ؤذل اللغت الٔاملحن فيها()3
هخب اللغت  :هي اإلاعجمُاث ؤي ما ٌٔطفىهه باللىامِؽ ؤذل اللغت الٔاإلاىن بها
اللغت الٔطبُت مؤهث الٔطبي اللغت الٔطبُت ما هٌم به الٔطب ٓطب ٓطوبت و ٓطوبُت و ٓطابت وٓطبا و
ٓطوبا جيلم بالٔطبُت ولم ًلخً وان ٓطبُا فلُحا()4
وكاٌ اليىفي اللغت ؤكلذا لغي ؤو لغى حمٔذا لغي ولغاث وشهطذا الفحروظ ؤبازي في مازة لغىا بالىاو
وحمٔذا ٓلى لغاث ولغىن ()5

اللغت ،حعسيف اصطالحي:
للس ادخلف الباحثىن اللسماء واإلاحسزىن في حٔطٍف اللغت وجحسًس مفذىمذا| ،وٍطحٕ شالً إلى
اضجباي اللغت بىثحر مً الٔلى ولٔل ابطظ الخٔطٍفاث التي ُذطث للغت هما شهطذا الٔلماء اللسامى .

1إبطاذُم ملٌفى حامس ٓبس اللازض محمس ٓلى الىااض احمس حؼً العٍاث اإلاعجم الىػٍُ اػخاهبىٌ اإلاىخبت
ؤلاػالمُت للٌبآت واليـط 2791ق 139_138
2فؤاز افطا ػلُمان ،مىاس الٌالب ،زاض الـطق ،بحروثً ،بٔت ،45،1997لبىان ،ق.254
ٓ3بس الٔعٍع محمىز اللامىغ الٔطبي الـامل ٓطبي ٓطبي بحروث ػىت 1997لبىان ق448
ٓ4لي بً ذازًت الجُالوي بً الخاج ًخي اللامىغ الجسًس للٌالب معجم ٓطبي مسضس ي الف باةي اإلاؤػؼت
الىًىُت للىخاب الجعابطي الٌبٔت الؼابٔت ػىت 1991
5ضاوي كال فله اللغت ودلابم اللغت وًطق همىذا ي 1اللاذطة ولُت زاض الٔلى  3991ق7

ابً جُمُت  :وٓطفا بً جُمُت اللغت بإجها ،ؤزاة جىاكل وحٔبحر ٓما ًخلىضه ؤلاوؼان وَـٔطه به،وهي
وٓاء للموامحن اإلاىلىلت ػىاء ؤوان ملسضذا الىحي ،ؤ الخؽ ؤ الٔلل وهي ؤزاة لخمحُم اإلأطفت
الصخُحت وهبٍ كىاهحن الخذاًب الؼلُم وَؼخفاز مً حٔطٍف ابً جُمُت للغت الؼماث الخالُت :
_أن اللغت وظيفت اجصاليت وحعبيرًت .
_ان للغت اهميت في هقل املعسفت وجمحيصها
_ ان لها عالقت بالعقل والخصىز واملشاعس
_ان للغت اهميت في هقل املعسفت وجمحيصها ()6
ابً دلسون  :و في إًاض حٔطٍف اللغت جحس ر ابً دلسون في ملسمخه فٔطفذا بإجها ،آلم ؤن اللغت
في اإلاخٔاضف ٓلُه هي ٓباضة اإلاخيلم ًٓ مللىزه وجلً الٔباضة فٔل لؼاوي هاش ئ ًٓ الللس
بئفازة ؤلىال ،فالبس ؤن جلحر ملىت ملطضة في الٔوى الفآل لذا،وذىا اللؼان وذىا في ول امت
بحؼب اكٌالحاتها جومً ذصا الخٔطٍف ٓسة حلابم وهي واألحي:
إن اللغت وػُلت اجلالُت إوؼاهُت احخمآُت ًمخلىذا ممخلً اللغت ؤَبر بىاػٌتها ًٓ ؤضابه
واحخُاحاجه ومخٌلباجه.
إن اللغت جذخلف مً ماخمٕ إلى آدط ًبم إلاا اكٌلح ٓلُه ؤفطاز شالً اإلااخمٕ.
ؤن اللغت جلبح ملىت لؼاهُت بخىطاض اػخٔمالذا(.)7
ابً حجي :ابطظ جلً الخٔطٍفاث وؤوضخذا ذى ما شهطه ابً حجي كابال.ؤما حسذا (اللغت) فئجها ؤكىاث
ٌٔبر ٓنها ول كى ًٓ ؤغطاهذم وٍؤهس ذصا الخٔطٍف ٓسة مً الخلابم اإلاخللت باللغت حؼب ضؤًىا
وهي :
ٓ6بس الؼال احمس ،ؿُر اللغىٍاث الٔامت ،مسدل إػالمي ومىهىٓاث مذخاضة ،الٌبٔت ، 2وىالا إلابىض ،الجامٔت
ؤلاػالمُت الٔاإلاُت ،بمالحزًا .ق.15
7ابً دلسون ٓبس الطحمً ،اإلالسمت ،الٌبٔت الطابٔت ،بحروث ،زاض الىخب الٔلمُت ،ج 1ق.73

اللغت ُاذطة مً الِىاذط اللىجُت.
اللغت لذا وُُفت احخمآُت ،ليىجها ؤزاة لالجلاٌ والخىاكل بحن ؤفطاز اإلااخمٕ حمُٔا ،ووػُلت ًٓ
حٔبحرذم ألغطاهذم وحاحاجه.
ادخالف اللغت بادخالف اإلااخم(.)8
ؤَطف الجسجاوي اللغت بإجها ٓباضة ًٓ هِا مً الٔالكاث والطوابٍ اإلأىىٍت التي ػخفاز مً
اإلافطزاث و ألالفاَ اللغىٍت بٔس ؤن ٌؼىس بٔوذا إلى بٔى في جطهُب لغىي كابم ٓلى ؤػاغ
ؤلاػىاز والصي اجطح مما ػبم ؤن ٓلماء اللغت ضغم محاوالتهم وحذىزذم الجباضة في إًااز حٔطٍف
محسز حامٕ وماوٕ للغت إال ؤجهم ادخلفىا ؤحُاها واجفلىا ؤحُاها فلس ادخلفىا في جحسًس ؤحعاء
الخٔطٍف اإلأطف للغت هما جبحن مً الخٔطٍفاث الؼابلت ولىنهم اجفلىا ٓلى آن اللغت ذُا ألاكىاث
التي ؤبر بها ٓما هطٍس وهحخاج في حُاجىا وهي وػُلت الخىاكل بحن البـط فبىاػٌتها وؼخٌُٕ الخفآل
والخفاذم بغى الىِط ًٓ ادخالفذا مً كى للى ومً ميان إلايان إال ؤجها في النهاًت جؤزي هفؽ
الىُُفت وهي الخىاكل ومما ٌؼخذلم مً الخٔطٍفاث الٔسًسة للغت التي جم جىاولذا والخٌطق إليها ؤن
اللغت هي ما ًإحي :
_إن اللغت ؤزاة اجلاٌ
_إن اللغت ؤزاة الخذاًب والخفاذم
_إن اللغت ؤزاة للخىاكل بحن ؤلافطاز والجامٔاث وألامم
_إن اللغت ؤزاة للخٔبحر ًٓ اإلاـآط والٔىاًف وألافياض

8ؤبى الفخح ٓثمان ابً حجي ،الخلابم ،الخحلُم :محمس ٓلي الىااض الٌبٔت الثالثت،6141 ،الذُئت اإلالطٍت
الٔامت للىخاب ،ج1ق .34

ذصا ماشهطه الٔلماء اللسامى ضحمذم هللا حٔالى في حٔطٍف اللغت مً حاهب وما كامذ به مً
جىهُحاث و اػخذالق مً حٔطٍفاتهم مً حاهب ؤدط ؤما آلان فئلًُ ؤذم مصهطه الٔلماء اإلاحسزىن
في حٔطٍف اللغت حُث احتهس ول واحس منهم ؤن ًىضز حٔطٍفا داكا إلافذى اللغت منهم ٓلى ػبُل
اإلاثاٌ()9
ؤما السهخىض محمس ُافط فلس حاوٌ ؤن ٌٔطفذا محمس إػمآُل ُافط بإجها مامىٓت مىِمت مً
الٔازاث اللىجُت التي ًخفآل بىاػٌتها ؤفطاز اإلااخمٕ ؤلاوؼاوي وَؼخذسمىجها في ؤمىض حُاتهم
ؤجها ًطٍلت إوؼاهُت داللت لالجلاٌ الصي ًخم بىاػٌخه ًابفت مً الطمىظ التي ال جيخج ًىآُت وال
ٌؼخٌُٕ اإلاخيلم ؤن ٌغحر جخابٕ اليلماث إشا ؤضاز ؤلافذا ()10
السهخىض ؤهِؽ فطٍحه  :وكس ٓطف اللغت بإجها ُاذطة ػُيىلىحُت واحخمآُت وزلافُت ومىدؼبت ال
كفت بُىلىحُت مالظمت للفطز وجخإلف مً مامىٓت ضمىظ كىجُت لغىٍت واهدؼبذ ًٓ ًطٍم الادخباض
مٔاوي ملطضة مً الصذً وبهصا الىِا الطمعي اللىحي حؼخٌُٕ حمآت ما ؤن جخفاذم وجخفآل)11(.
حُث ٓطف الخىلي اللغت ؤجها هِا آخباًي لطمىظ كىجُت حؼخذس لخبازٌ ألافياض واإلاـآط بحن
ؤٓواء حمآت لغىٍت مخااوؼت(.)12
وكس ٓطف عماد حاجم اللغت بإجها وػُلت الخفاذم بحن البـط ًىدؼبها ؤلاوؼان مً اإلاحٍُ الصي
ٌِٔف فُه فهي الجىلس بىالزة ؤلاوؼان والضجبٍ بذلابله البُىلىحُت ،ؤو الٔطكُت بل هي ُاذطة
جذوٕ للـطوي التي ٌِٔـذا اإلااخمٕ ؤلاوؼاوي وهي جىٔس وجخالش ى باؤسا شالً اإلااخمٕ()13
وفي هىء مؼابم مً الخٔطٍفاث للغت ٓىس الٔلماء اإلاحسزحن ًمىً ؤن اػخذلم ما ًلي:
9الجطحاوي ،زالبل الاعجاظ الطباي الامان ، 9891 ،ق.24
10محمس إػمآُل ُافط وٍىػف الخمازي ،الخسضَؽ في اللغت الٔطبُت ،الطٍان ،زاض اإلاطٍر لليـط ،4891 ،ق. 52
11فطٍحه ؤهِؽ ،هِطٍاث في اللغت ،بحروث ،زاض الىخاب اللبىاوي ،الٌبٔت الثاهُت ،1891 ،ق .41
12الخىلي محمس ٓلي ،ؤػالُب جسضَؽ اللغت الٌبٔت الثالثت ،الطٍان،ق.41
13حاجم ٓماز ،في فله اللغت وجاضٍر الىخابً ،طابلؽ ،لُبُا ،اإلايـاة الٔامت لليـط والخىظَٕ وؤلآالن ،ق.10-9

إن اللغت هي ألازاة التي ٌؼخذسمذا الفطز للخٔبحر ٓما ًاىٌ في داًطه مً ؤفياضهإن اللغت والفىط لسي الٔلماء ٓملُت واحسة حُث ال ًمىىىا إًلاٌ ؤي مً ٓىاًفىا ومـآطهاوؤفياضها ما لم وؼخذس اللغت

مفهىم اللغت العسبيت :
اللغت هي إحسي اللغاث اللسًمت التي ٓطفذ باػم مامىٓت اللغاث الؼامُت وشالً وؼبت إلى ػا
بً هى ٓلُه الؼال الصي اػخلط ذىا وشضٍخه في غطب ؤػُا وحىىبها حُث ؿبت الجعٍطة الٔطبُت ومً
ذصه اللغت الؼامُت.الىىٔاهُت الىبٌُت البابلُت الخبـُت واػخٌآذ اللغت الٔطبُت ؤن جبلى في ححن
لم ًبم مً جلً اللغاث إال بٔى آلازاض اإلاىحىجت ٓلى الصخىض ذىا وذىان حُث جحىي الٔطبُت مً
ألاكىاث ما لِؽ في غحرذا مً اللغاث وفيها ُاذطة ؤلآطاب وهِامه اليامل وفيها كُغ هثحرة لجمىْ
الخىؼحر وغحر شالً مً ُىاذط لغىٍت ًؤهس لىا الساضػىن ؤجها واهذ ػابسة في الؼامُت ألاولى التي
اهحسضث منها ول اللغاث الؼامُت اإلأطوفت لىا آلان ()14
واللغت الٔطبُت اهبر لغاث اإلاامىٓت الؼامُت مً حُث ٓسز اإلاخحسزحن وإحسي ؤهثر اللغاث اهدـاضا
في الٔالم بخحسثها ؤهثر مً ؤضبٔمابت وازىحن وٓـطًٍ ملُىن وؼمت وٍخىظْ مخحسزىذا في اإلاىٌلت
اإلأطوفت باػم الىًً الٔطبي باإلهافت إلي الٔسًس مً اإلاىاًم ألادطي اإلاااوضة واالحىاظ وجطهُا
وحـاز ومالي وهُاطٍا ومالحزًا واهسهىػُا وغحرذا مً السوٌ ؤلاػالمُت()15
إشن فالٔطبُت هي اللغت الؼامُت الىحُسة التي كسض لذا ؤن جحافّ ٓلى وحىزذا وان جلبح ٓاإلاُت
وماوان لي ًخحلم لذا شالً لىال هعوٌ اللطان الىطٍم بها إش الًمىً فذم هخاب هللا حٔالى الفذم
الصخُح والسكُم وجصوق إعجاظه اللغىي البُاوي إال بلطاءجه باللغت الٔطبُت هما ؤن الترار الغجي مً
الٔلى ؤلاػالمُت وؤمذاث الىخب مىخىبت باللغت الٔطبُت ومً ذىا وان حٔلم الٔطبُت ذسفا ليل
14اهِؽ إبطاذُم ،في اللهجت الٔطبُت ،ي  ،3مىخبت الاهالىا ملطٍت ،اللاذطة ،ق . 1
15

اإلاؼلمحن واللغت الٔطبُت حٔس مً ؤًىٌ اللغاث ٓمطا وحٔس اكطب اللغاث إلى اللغت ألا فهي اللغت
الىحُسة التي حافِت ٓلى بيُتها وهخب لذا البلاء زون جحطٍف كبل ؤلاػال زم ظازذا هللا هطامت وٓعة
وادخاضذا لغت لىخابت الٔعٍع وحفِذ بحفِه زم ٓجي بها ؤذلذا فلِؼذ ذىان لغت هالذ مً الطٓاًت
والاذخما والبحث مثلما هالذ الٔطبُت ولِؼذ ذىان لغت جملً الترار الصي جملىه اللغت الٔطبُت()16
،وحٔخبر اللغت الٔطبُت واحسة مً اللغاث الٔطٍلت في الٔالم ؤالن ًطحٕ جاضٍذذا إلى ماال ًلل ًٓ ؤلف
ودمؽ مئت ػىت بالـيل إلي هللخه إلُىا اإلأاحم التي ًطحٕ جاضٍر جسوٍنها إلي جهاًت اللطن الثاوي
الهجطي وبساًت اللطن الثالث الهجطي والػُما بٔس ُذىض كىآت الىضق في البلسان الٔطبُت
وـإة اللغت الٔطبُت :
ؤلاوؼان ألاوٌ ذىا از ٓلُه الؼال وكس وضز ما ًفُس شالً فهي مىاهٕ ٓسًسة في اللطان الىطٍم
كاٌ حٔالى» كاٌ ًا از ؤهبئهم بإػمائهم فلما ؤهباذم بإػمائهم كاٌ الم اكل لىم ؤوي آلم غُب
الؼماواث وألاضن وآلم ما جبسون وما هىخم جىخمىن « شىزة البقسة ،الاًت.33
مما ًفُس از ٓلُه الؼال وان ًخيلم وٍذاًب غحره ولىً الىم اللطآوي لم ٌـط إلى اللغت التي
جيلمذا از ٓلُه الؼال وال ًٌمئن لآلضاء التي جلىٌ إلى ؤن بجي البـط واهىا ًخذاًبىن باإلؿاضاث
فالخٌاب الىاضز في آلاًت الؼابلت وؼب إلى از ٓلُه الؼال الىال ولم ًيؼب إلُه الخطهت ؤو
ؤلاؿاضة ()17
ؤما ملسض ولمت ٓطب الصًً وؼبذ إليهم اللغت فلس شهط ابً الىسًم ؤن إبطاذُم ٓلُه الؼال مىِط
إلي ولس إػمآُل مٕ ؤدىالذم مً حطذم فلاٌ له ًا إػمآُل ما ذؤالء فلاٌ بجي و ؤدىالذم حطذم
فلاٌ له إبطاذُم باللؼان الصي وان ًخيلم باللغت الؼطٍاهُت اللسًمت ؤٓطب له ًلىٌ ادلم به وهللا
آلم .حٔسزث آلاضاء حىٌ ؤكل اللغت لسي اللسامى اللغىٍحن الٔطب فُصذب البٔى إلى ؤن ؤوٌ مً
جيلم الٔطبُت ٌٔطب بً كحٌان ألهه ؤوٌ مً ؤؤسٌ لؼاهه مً الؼطٍاهُت إلى الٔطبُت وؤٓطب في
ٓ16ياؿت محمىزٓ ،لم اللغت ،مسدل هِطي في اللغت الٔطبُت ،اللاذطة زاض اليـط للجامٔاث ،2006 ،الٌبٔت ألاولى
ق. .75-65
ٓ17ياؿت محمىزٓ ،لم اللغت مسدل هِطي في اللغت الٔطبُت ،اإلاطحٕ الؼابم ،ق .73

لؼاهه وجيلم بهصا اللؼان الٔطبي فؼمُذ اللغت باػمه وذصا مٔجى كىٌ الجىذطي في الصخا ؤوٌ
مً جيلم الٔطبُت ٌٔطب بً كحٌان ولىا آخمس اإلاىهج الٔلمي وٓلى ما جىكلذ إلُه ٓلى اللؼاهُاث
وآلازاض والخاضٍر فان حل ما ًمىً كىله ؤن اللغت الٔطبُت بامُٕ لهجاتها اهبثلذ مً مامىٓت مً
اللهجاث التي حؼمى بلهجاث ؿماٌ الجعٍطة الٔطبُت اللسًمت وذىا ألاغلب وبٔوذا مً حىىب
البالز امتزحىا مٕ بٔوذم البٔى حتى كاضوا لغت واحسة وٍطحٕ الٔلماء ؤن اللغت وـإث مخسضحت
مً إًماء وإؿاضاث إلى ملإً كىجُت ٓلى ابؼٍ ما جيىن ومنها محاواة لؤلكىاث ووان للبِئت
والعمان جإزحرذما الفٔاٌ فيان الدـدذ والدـٔب وٍخفم الٔلماء ٓلى ما ًلاضب ألاضبٕ هِطٍاث ليـإة
اللغت الٔطبُت ؤال وهي :
ؤلالذا والىحي والخىكُف :فاللغت وحي مً هللا وكس جم حٔلُم ؤلاوؼان ألاوٌ ؤػماء ول ش يء .
الخىاهٕ والاكٌال  :والاجفاق في حؼمُت ألاؿُاء زون ؤي ٓالكت مىٌلُت بحن الص يء واػمه وٍيىن
مً دالٌ احخماْ حىماء اللى واجفاكذم ٓلى اػم مٔحن ًخم إًالكه ٓلى الص يء اإلاحاواة ؤي ان
وـإة واهذ هدُات جفآل ؤلاوؼان مٕ ألاحسار وهطوضة جىاكله مٕ بجي حيؼه وحاحاجه لخذعًٍ
اإلألىمت فىمذ اللغت وجيىهذ بلىضة جطاهمُت جبٔا للعمان وحاحت ؤلاوؼان لذا فياهذ وـإة اللغت
الٔطبُت مً ألاكىاث الٌبُُٔت واضجلذ ؿِئا فـُا لخذاًب الٔللُت ؤلاوؼاهُت والخُاة الاحخمآُت
وحٔسزث حاحاث ؤلاوؼان ومخٌلباجه )18(.
هِطٍت الغطٍعة :حُث مً اإلامىً ؤن ٌٔبر ؤلاوؼان ًٓ اإلاسضواث بلىضة فٌطٍت )19(.
اإلاسضػت الابخسابُت :هي اإلاؤػؼت التي ًلخلي فيها الخالمُص مبازا الخٔلم ألاولُت فهي ماخمٕ ًخٔلم
فُه ألاًفاٌ ؤػاػا ؤن ٌِٔـىا واألًفاٌ وهي بهصا الآخباض جلس إلى الٌفل دبرة جذخلف ًٓ دبرة
بُئخه فذىا في اإلاسضػت ٌٔاٌف ؤًفاٌ ًخلاضبىن مٔه في الؼً واإلاسضػت حصجٕ الفطز ٓلى فحم
ألاؿُاء وٓلى الٔمل ؤلابساعي وجدُح له فطق إزباث شاجه
18محمىز الؼُسً ،طابم جسضَؽ اللغت الٔطبُت ،زمـم  ،1977ق 21
19جىفُم ؿاذحن محمسٓ ،لم اللغت الٔا  ،مىخبت وذبت الٔابسًً اللاذطة ،زاض الخوامً للٌبآت ،الٌبٔت ألاولى
ق. 94

إشن ذصه اإلاطحلت هي الخلل الخلِب الصي ًاب ان حغطغ فُه بصوض الخٔلُم إش إن اإلااخمٕ ٌٔلم
ؤذمُت هبري ٓلى هاا اإلاسضػت الابخسابُت في ؤزاء ضػالتها التربىٍت والخٔلُمُت ألبىاء الـٔب ()20

وظائف اللغت وهمىها :
للغت وُابف ؤػاػُت مخٔسزة جِذط في ؤؿياٌ مذخلفت فهي وػُلت حٔبحر اجلاٌ الخ.......
اللغت وػُلت اجلاٌ :اللغت هي ؤزاة الفطز في الخفىحر و الىكىٌ إلى الٔملُاث الٔللُت و اإلاسضواث
اليلُت هحً همُل إلى اللىٌ بان ؤلاوؼان حُىما ًفىط فذى ٌؼخذس ألالفاَ والجمل و الترهُب
اللغىٍت التي ٌؼخذسمذا في ولمه و هخاباجه وَؼخمٕ إليها آلادطون.
اللغت وػُلت للخٔبحر  :فهي باليؼبت للفطز وػُلت للخٔبحر ًٓ مـآطه و ٓىاًفه وؤحاػِؼه وما
ًيـئه مً ؤفياض ؤَس ذسا الخٔبحر مً ابطظ الفىاضق بحن ؤلاوؼان وغحره فلىال اللغت لبلُذ اإلاـآط
وألافياض ذُىت في كسض وزذً كاحبها ال ٌؼخٌُٕ إًواحذا وؤًوا لذا إلى غحره وي ٌـاضهه فُما ًحؽ
وفُما ًفىط فُه فاللغت جىدؼب الخُاة البـطٍت اإلابازلت في الٔىاًف و ألاحاػِؽ.21
اللغت وػُلت لخفىُس الطغباث  :فهي وػُلت الفطز لخلبُه حاحاجه وجىفُص ضغباجه في اإلااخمٕ الصي ًخي
فُه فًٔ ًطٍلذا ًمىىه الخفاذم مٕ باقي ؤفطاز اإلااخمٕ وؤلاًالْ ٓلى جااضب آلادطًٍ وًٓ جااضب
اإلااخمٔاث ألادطي وبىاػٌتها ٌؼخٌُٕ الخإزحر ٓلى ٓلىٌ آلادطًٍ وجبازٌ آلاضاء مٔذم.
اللغت وػُلت للخٔلُم والخٔلم  :باللغت ًخٔلم ؤلاوؼان مً آلادطًٍ وٍىدؼب مٔاضفه وحعء هبحر مً
زلافخه ودبرجه ومذاضجه في الِٔف في ماخمٔه اإلاحلي و الٔالمي وكس اجطح لىا ؤن اللغت هي وػُلت
الفطز في الخٔبحر ًٓ ؤفياضه ومـاوله وإًااز الخل لذا ؤًوا و الاجلاٌ باآلدطًٍ )22(.

الغسض مً جدزيض اللغت العسبيت :
20ػُٔس اػمآُل الخٔلُم الابخساةي في الىًً الٔطبي الخاهط واإلاؼخلبل الٌبٔت الاولى الُىهِؼيىا ب_ث ق 17
21ػُٔس اػمآُل ،الخٔلُم الابخساةي في الىًً الٔطبي الخاهط واإلاؼخلبل ،ق.18
ٓ22لي ؤحمس مسوىض ،جسضَؽ فىىن اللغت الٔطبُت ،زاض الفىط الٔطبي ملطن  ،1997ق 37_36

اللغت الٔطبُت هي لغت مطهت وٍِذط شالً في ًىآُت ألالفاَ للساللت ٓلى اإلأاوي فهي ؤزاة
حُاجُت حواضٍت ليل الىاًلحن بها ٓلى ادخالف جذللاتهم مً اإلألم الى ضحاٌ ألآال واللواة
واإلاترحمحن .............الخ وٍيبغي ان جِفط اللغت الٔطبُت في مطاحل الخٔلُم بلسض هبحر مً الٔىاًت
والاذخما بآخباضذا وػُلت ؤخمس ٓليها في جطبُت الخلمُص والٌفل في اإلاطحلت الابخسابُت فخسضَؽ اللغت
الٔطبُت ًطمي الى ٓسة ؤذساف مً بُنها:
_ جىمُت اللسضة ٓلى الخٔبحر ٓما ًسوض في الىفؽ بلغت صخُحت وٓباضاث واضخت.
_جصوق فىىن الخٔبحر في اللغت الٔطبُت ومىاًً الجماٌ فيها جمىحن الخلمُص واإلاخٔلم مً الؼٌُطة ٓلى
لغخه وإًااز اػخذسامذا فذما وحٔبحرا.
ان ًحب لغخه بآخباضذا لغت اللطان وان ًحؼً الخيلم واللطاءة والىخابت بها )23(.
_ ؤن ًيـا الخلمُص مـبٔا بطو ؤلاػال مٔتزا بها متزوزا بعاز اللطءان الىطٍم فاذما للخسًث
الـطٍف مخٔوا بحىمه اهدؼاب اللسضة ٓلى الىخابت بذٍ واضح ملطوء داٌ مً ألادٌاء اللغىٍت.
اللغت وصلتها بغيرها مً مىاد الخدزيض :
إن اللغت الٔطبُت لِؼذ مازة زضاػُت فحؼب بل هي وػُلت إلى جيىًٍ فىط الخلمُص وبىاء شخلُت
وهي وػُلت لخسضَؽ اإلاىاز ألادطي التي جسضغ في مذخلف اإلاطاحل الخٔلُمُت.
فالخلمُص إشا وان هُٔف في اللغت ًلٔب ٓلُه فذم واػدُٔاب اإلاىاز ألادطي فال ًمىىىا ؤن هخلىض
الاهفلاٌ بحن اللغت وغحرذا مً اإلاىاز السضاػُت ٓلمُت واهذ آو ؤزبُت وإشا واهذ اللغت الٔطبُت هي
مازة الخذلم إلاسضػيها فهي باليؼبت إلى ػابط اإلاسضػحن مفخا اإلاىاز التي ًلىمىن بخسضَؼذا وذىان
ٓالكت وًُسة بحن اللغت الٔطبُت وغحرذا مً اإلاىاز ألادطي التي حٔخمس في جحلُلذا ٓلى اللطاءة والفذم
وذصه بٔى ألامثلت لخىهُح الٔالكت بحن اللغت الٔطبُت وغحرذا مً مىاز الخسضَؽ.

ٓ23لي ؤحمس مصوىضن جسضَؽ فىىن اللغت الٔطبُت ،اإلاطحٕ الؼابلً ق.63

الحصاب :
فالخلمُص ال ٌؼخٌُٕ فذم مؼالت حؼابُت إال بفذم لغتها وزاللت ؤلفاُذا فالخااضب كس ؤزبدذ إن
الخالمُص الصًً ًىفلىن في حل اإلاؼابل الخؼابُت ضاحٕ لٔس فذمذم اللغت التي كُغذ بها.
العلىم :
ًمىً ؤن ًخا للخلمُص في ذصا اإلاااٌ ٓلى الاػخٔماٌ السكُم للملٌلخاث الٔلمُت وذصا ٌؼآس
ٓلى الىهى الفىطي وجىمُت كسضة الخلمُص ٓلى الاػخذسا الؼلُم لؤلػالُب اللغىٍت)24(.

خاجمت الفصل:
حٔس اللغت الٔطبُت الطهحزة ألاػاػُت للٌفل ألهه بىاػٌتها ًؤزي ؿٔابطه السًيُت وٍخٔطف ٓلى
جاضٍر ؤحسازه فترسخ لسًه فىطة اللغت الٔطبُت لغت جىاكل مٕ اإلااض ي و جٌلٕ ‘إلى مؼخلبل ؤفول،
فهي اللغت الطػمُت التي ًاب ؤن ٌؼخٔملذا بل ًاُسذا وٍخحىم فيها جحىما ػلُما ،ولً ًحسر شلً
إال إشا ؤحبها وماٌ إليها وضغب في حٔلمذا.
فباألمؽ ؤزضن ؤحسازها الٔلى اإلاذخلفت بىاػٌتها ،وحسوا وهسوا في البحث ًٓ مذخلف اإلاىاهج
التي حؼذل جٌىٍطذا وجحؼُنها وحؼذُل ٓملُت حٔلمذا ألجهم ضؤوا فيها اإلافخا الصي ٌؼحر لذم ؤلاًالْ
والىكىٌ ٓلى ؤفول الىخابج فُما ًذم الٔلى اإلاذخلفت.

24جسضَؽ فىىن اللغت الٔطبُت ،زاض الفىط الٔطبي ،ملط ،1997 ،ق.37-36

الفلل الثاوي

الخٌبُلاث اللغىٍت

جحسًس اإلافاذُم:
حٔطٍف الخٌبُلاث :
لغت :
جٌبُلاث حمٕ جٌبُم ،جٌبُم (اػم) _ملسض ًبم
حاوٌ جٌبُم اللآسة ،جاطٍبها هللذا الى مااٌ الخىفُص.
ًبم (اػم) :الجمٕ ؤًباق وًباق  ،الٌبم اإلاٌابم لغحره اإلاؼاوي له
الٌبم الغٌاء ،الٌبم حالت ومجزلت ؤي مجزلت وحاال بٔس حاٌ واإلاىث بٔس الخُاة زم البٔث
ًبم (فٔل):
ًبلذ ؤًبم ؤًبم ملسض ًبم.
ًبلذ ًسه اهٌبلذ حمٔذ اهِم بٔوذا إلى بٔى.
ًبم ًلطا الىخاب ًفم ؿطْ ادص.
ًبلذ الىاى ُذطث ولذا.
ًبم ًٌبم جٌبُلا فذىا مٌبم واإلافٔىٌ مٌبم.

25

جٌابم (فٔل )
جٌابم ًخٌابم جٌابلا فذىا مخٌابم جٌابم الـىالن جىافلا جمازال

25احمس مٌلىب ،معجم اإلالٌلخاث البالغُت وجٌىضذا،الجعء ؤ/ب ،ق.374

اجفلا جٌابلذ الفىطجان اللخان ٓطهخا في اإلاحاهطة
اهٌبم ٓلى ًىٌبم اهٌباكا فذىا مىٌبم واإلافٔىٌ مىٌبم ٓلُه
اهٌبم (فٔل)

26

اهٌبم ٓلى ًىٌبم اهٌباكا فذىا مىٌبم واإلافٔىٌ مىٌبم ٓلُه _ اهٌبم اهوم بٔوه إلى بٔى
اهٌبم الغٌاء ٓلى الفطاؾ البمه حاء مىافم للفطاؾ لً جخذلى ًٓ مبازا ولىا اهٌبلذ الؼماء
ٓلى ألاضن.
ًابم( فٔل)
ًابم ًٌابم مٌابلت وًباكا فذىا مٌابم ,واإلافٔىٌ مٌابم للمخٔسي .
ًابم فالن وافله ًابم الص يء اًبله.
ًابم الص يء ٓلى الص يء ؤًبله
ًابم الفطغ في مـُه وهٕ ضحلُه مىهٕ ًسحها.
الٌبم غٌاء ول ش يء وكس ًابله مٌابلت وًباكا وجٌابم الـِئان حؼاوٍا واإلاٌابلت اإلاىافلت
والخٌابم الاجفاق.
الخٌبُم في اللغت ملسض ًبم ومً مٔاهُه اإلاؼاواة والخٔمُم والخغٌُت كاٌ في اإلالبا واكل
الٌبم الص يء ٓلى ملساض مٌبلا له مً حمُٕ حىاهبه والغٌاء له وٍلاٌ ًبم اإلااء ٓلى وحه ألاضن
إش غٌىه وًبم الغُم ٓم بمٌطه ()27
ًبم جٌبُلا
ًبم الص يء ٓما ًبلذ ؿذطجه ألافاكت
26معجم اإلالٌلخاث البالغُت وجٌىضذا ،اللفحت هفؼذا.
27مىػىٓت الفله اليىٍدُت _وظاضة ألاوكاف والـؤون ؤلاػالمُت باليىٍذ ،الجعء الطابٕ وألاضبٔىن ،ق 375

ًبم الخاهم ؤكاب في حىمه
ًبم الفطغ ٓسا ًبم اللآسة ازبذ صختها باإلاؼابل الٔلمُت
ًبم اللاهىن هفص إحيامه
ؤًبم إًباكا
ؤًبم اللى ٓلى ؤمط احخمٔىا ٓلُه مخىافلحن
ؤًبلذ ٓلُه الخمى اػخمطث ٓلُه الخمى اػخمطث به اللُل والنهاض ()28

الخطبيقاث :
اكٌالحا:
هي ٓباضة ًٓ مامىٓت مً اإلافاذُم والخلابم واإلأاضف واإلابازي والاجااذاث التي ًيبغي ٓلى
اإلاخٔلمحن جٌبُلذا جٌبُلا ٓلمُا ووٓيها ومٔاٌـتها بٌطٍلت جىمي كسضاتهم ٓلى الازاء آلمي بـيل
حُس وحؼآسذم ٓلى جيىًٍ الؼلىهُاث والٔازاث والاجااذاث الخؼىت وحٔمل ٓلى جىمُت مُىلذم
وإؿباْ حاحاتهم بـيل اًاابي لخحلُم الصخلُت اإلاخياملت لالوؼان اللالح في هىء الخلىض
ؤلاػالمي .
وجطزز هخاب الىحىٍحن ولماث جسٌ ٓلى مٔجى الخٌبُلاث بمفذىمذا الـامل وليل ملٌلح مسلىٌ
ًخفم مٔه فىاسذم ٌؼخٔملىن اليلماث الخالُت جسضٍباث ؤو مؼابل ؤو امخحان ؤو ضٍاهت ؤو ػبً ؤو
وـاي ؤو جمطًٍ وذصا ألادحر ألاهثر جىاضزا للخٔبحر ًٓ مفذى الخٌبُم

28الطابس ،معجم لغىي ٓلطي ضجبذ مفطزاجه وفلا لخطوفذا ألاولىً ،بٔت حسًسة مً جإلُف حبران مؼٔىز زاض
الٔلم ،الٌبٔت الؼابٔت بحروث لبىان ،ق .345

الخٌبُم وٍلاٌ له ؤًوا اإلاٌابلت والٌباق والخيافؤ والخواز وذىا ؤن ًاخمٕ بحن اإلاخواز ًً مٕ
مطآاة الخلابل فال ًجيء باػم مٕ فٔل وال بفٔل مٕ اػم هلىله حٔالى فا لُطخيىا كلُال ولُبيىا
هثحرا()29

مفذى الخٌبُلاث اللغىٍت :
ال ًىحس حٔطٍف محسز للخٌبُلاث ومً بحن الخٔطٍفاث ؤجها ٓباضة ًٓ مامىٓت مً اإلافاذُم
والخلابم واإلأاضف واإلابازا والاجااذاث التي ًيبغي ٓلى اإلاخٔلمحن جٌبُلذا جٌبُلا ٓلمُا ووٓيها
ومٔاًىتها بٌطٍلت جىمي كسضاتهم ٓلى ألازاء الٔلمي بـيل حُس وٓطفذا( زاوز ٓبسه) ؤجها ٓباضة ًٓ
جٌبُم للىِطٍاث الٔلمُت مثل جٌبُم اإلاؼخىي الترهُبي الساللي اللىحي ٓلى هم ما،هما جترزز في
هخب الىحىٍحن ولماث جسٌ ٓلى مٔجى الخٌبُم بمفذىمه الـامل وليل ملٌلح مسلىٌ ًخفم مٔه
فىاسذم ٌؼخٔملىن اليلماث الخالُت،جسضٍباث ومؼابل ؤو امخحان ؤو ضٍاهت ؤو ػبً ؤو وـاي وذصا
ألادحر ألاهثر جىاضزا للخٔبحر ًٓ مفذى الخٌبُم .
ؤذمُت الخٌبُلاث اللغىٍت :
ًخم حٔلُم اللغت مً احل جحلُم اللسضاث اللغىٍت ٓىس اإلاخٔلم بحُث ًخمىً مً مماضػتها في
وُابفذا الٌبُُٔت الٔلمُت مماضػت صخُت وحؼب( زاوز ٓبسه) جخمثل ؤذمُت الخٌبُلاث اللغىٍت
في جحلُم الىُابف ألاػاػُت للغت (الاحخمآُت الىفؼُت الثلافُت الفىطٍت) ومً داللذا فذم اللغت
ٓىس ػمآذا فذم اللغت اإلاىخىبت .
الخيلم بٌالكت وزكت الخٔبحر ًٓ ألافياض إي بخٔبحر ؤدط جحلُم اإلاذاضاث اللغىٍت اإلأطوفت
الاػخماْ_اللطاءة الىخابت_الخٔبحر وإشا وحذذ جلً الخٌبُلاث (اليـٌاث) لسي اإلألم وحذت ػلُمت
فؼآس الخالمُص ٓلى جحلُم اإلاذاضاث اللغىٍت وجألذم كازضًٍ ٓلى اػخٔمالذا في اإلاىاكف الٌبُُٔت
(.)30

أهداف الخطبيقاث اللغىيت :
حٔلم اللىآس الٔامت للغت وازاضة اذخما الخالمُص للطاءة الىلىق
الخسضٍب ٓلى فذم اللغت اإلاؼمىٓت واإلاىخىبت .
29الفاضبي ٓبس اللٌُف وادطون ،معجم ٓلى التربُت ،الساض البُواء ،مٌبٔت الىااحً  ،1994ق 272
30زاوز ٓبسه ،هحى حٔلُم اللغت الٔطبُت وُُفُا ،مؤػؼت زاض الٔلم اليىٍذ ،ي ،1979ق . 9

الخسضٍب ٓلى الخٔبحر واػخٔماٌ اللغت في اإلاىاكف اإلاذخلفت .
الخسضٍب ٓلى اللطاءة الىاكسة واػخيخاج اإلأاوي.

أهىاع الخطبيقاث اللغىيت :
القسا ة ٓ :ملُت ًطاز بها إًااز الللت بحن لغت الىال والطمىظ الىخابُت وجخإلف لغت الىال مً
اإلأاوي وألالفاَ التي جؤزي ذصه اإلأاوي وٍفذم مً ذصا ؤن ٓىاكط اللطاءة هي  .زالزت اإلأجى الصذجي
اللفّ الصي ًؤزًه الطمع اإلاىخىب ة اللطاءة جاخمٕ ذصه الٔىاكط حُث ًبسؤ اإلاخٔلم بالطمع فُيخلل
مىه إلى لغت الىال (والٔىؽ ٌؼمى هخابت)وجطحمت الطمىظ الى اإلأاوي كطاءة ػطٍت وجطحمتها إلى ؤلفاَ
مؼمىٓت كطاءة حذطٍت.
الخعبير ً :مخاظ الخٔبحر بحن فطوْ اللغت بإهه غاًت وغحره وػابل مؼآسة مُٔىت له فاللطاءة جعوز
اللاضا حٔبحر الىخابي مً الىاحُت الخٌُت والخٌإ ؤلامالةي باإلاازة اللغىٍت وؤلىان اإلأطفت وول ذصا
ؤزاة الخٔبحر وَؼخمس ؤذمُخه مً ٓسة ؤهىاْ ؤذمذا اهه الغاًت اإلايـىزة مً حٔلم اللغاث اهه وػُلت
اجلاٌ الفطز بغحره.........والخٔبحر ؿلان هخابي ؿفىي.
لامال  :له مجزلت هبحرة بحن فطوْ اللغت فذىا مً ألاػؽ الذامت للخٔبحر الىخابي مً الىاحُت الخٌُت
والخٌإ ؤلامالةي ٌـىه الىخابي وبالخالي الغطن مً جسضَؼه الخالمُص ذىا حٔلم ضػم الخطوف
واليلماث ضػما صخُحا وإحازة الخٍ ؤو جحؼِىه.
القىاعد الىحىيت :اللىآس وػُلت لوبٍ الىال وصخت الىٌم والىخابت وحؼبما ًطي ٓبس الٔلُم
إبطاذُم في هخابه اإلاىحه الفجي إلاسضس ي اللغت الٔطبُت ًخم جسضَؼذا ٓلى حؼب اإلاطاحل الخٔلُمُت
اإلاذخلفت ومؼخىي كسضاتهم الٔللُت وجحلُلذم اللغىي.
الدزاشاث ألادبيت  :ألاهاشيد  :جلً اللٌٕ الـٔطٍت التي ًخحطي في جإلُفذا الؼذىلت وجىِم هِما
داكا وجللح لال للاء الجماعي وحؼتهسف غطها محسزا.
املحفىظاث ً :للس بها اللٌٕ ألازبُت اإلاىحعة التي ًسضػذا الخالمُص وٍيلفىن بحفِذا ؤو حفّ ش يء
منها بٔس السضاػت والفذم.

دوز الخطبيقاث اللغىيت :
الىكىٌ بالخلمُص الى ًالكت الىال وحؼً اػخٔماله للملٌلخاث _جىمُت الطغبت ٓلى السضاػت
والخٌلٕ لذا _جحفحز الخالمُص ٓلى اإلاـاضهت واإلاثابطة_جٌىٍط فىىن الغت (الاػخماْ والىال واللطاءة
والىخابت)

_حٔلُم الخالمُص الخٔبحر ًٓ ؤهفؼذم بٌالكت _إدطاحذم مً الجاهب الىِطي الى الجاهب
الخٌبُلي)31(.
ًطق الخسضَؽ اللسًمت والخسًثت  :كسًما :وان ألاػاغ الٔلمي لخٔلُم اللغاث فُما مط ى شا ًابٕ
ػلىوي كابما ٓلى فىطة ؤن الخٔلُم ًلى ٓلى فىطة ؤن الخٔلُم ًلى ٓلى اهدؼاب مامىٓت مً
الٔازاث اللغىٍت وكس بُيذ السضاػت ؤن ذصه الىِطة جًٌٔ في حطٍت ؤلاوؼان وفي كسضجه ٓلى جحسًس
اجااذاجه وملحره وفي جحسًس اجااذاجه وملحره وفي جحسًس ضكُسه اللغىي بىاء ٓلى ما ًحٍُ به
فلٍ وشالً بآخباض إن ؤلاوؼان ًملً ماال ٌٔس وال ًحص ى مً ألاػالُب وألالفاَ بلسضه محسوز
وبؼٍُ مً ألاكىاث زم جإحي الىِطٍت
الخىلُسًت الخحىٍلُت لخخااوظ الفىط ة الؼلىهُت اللابمت ٓلى اإلاثحر والاػخاابت لخبحن ؤن الىِا
اللغىي وامً في الٔلل ومطجبٍ بالؼُاق اإلاىكفي اإلاحسز للجمل واللغت باليؼبت له افخٔاٌ ًإحي لسي
الٌفل بحؼب حاحاجه التي جسفٔه إلى اإلاحاوضة
وجخىالى في شالً بحُث ًترجب ٓنها إهخاج مخىالُاث لغىٍت وإشا وكفىا ٓلى حاهب الخٌبُلاث
والخسضٍباث في الترار فيـحر إلى ؤن ذصا ألادحر بسا بحللاث حٔلُمُت ًخلسضذا ؤؿُاخ ول ٓلم مً
الٔلى والخلُل بً احمس وػِبىٍه وغحرذم ووان ٓماز ذصه الخللاث ؤلامالء مً الـُر ٓلى جالمُصه
واللطاء ة مً احس جالمُصه ٓلُه حُث وان اإلأُاض ألاوٌ آهصان للمٔلم ذىا ملساض ما حفّ مً الٔلم
(ؤي ؤن اللآسة واهذ جللى ٓلى اإلاخللي وال ًخم اػخيباًذا مً اإلاىكف الخٔلُمي حتى وان شهط
الىحىٍحن ؤمثلت فان شالً لِؽ بغطن ؤن ٌؼخيبٍ منها اإلاخٔلم اللآسة وإهما ًيىن شالً بهسف
جىهُح اللآسة ولىً ذصا ال ًىفي إزضان الىحىٍحن لسوض الخٌبُلاث والخسضٍباث بل وان الخٌبُم
الًفا ضق السضغ ٓىسذم والفاضق ؤجهم لم ٌٔطفىذا هما ذُا مٔطوفت آلان وجخمثل في الخٌبُلاث
الىحىٍت والخسضٍباث التي جإحي ٓلب زضوغ الىحى في مساضػىا بٔس ؤن ؤهمل الىحىٍحن وهٕ اللىآس
وألاحيا اجاه بٔوذم إلى الجاهب الخٌبُلي وشالً بـط الـىاذس ؤو إٓطابها ؤو جىهُح غطٍبها ؤو
جحلُل هلىق ٓالُه مثل مٔاوي اللطان وإٓطابه ؤو ؿط الللابس واإلأللاث والسواوًٍ الـٔطٍت .
()32
حدًثا  :جطي هطوضة ؤن ًيىن اإلاخٔلم اًاابُا ؤزىاء ٓملُت الخٔلُم والخٔلم واهه ًاب ؤن ًبحث ًٓ
اإلأطفت بىفؼه وٍىـفذا وان زوض اإلألم ذىا ؤلاضؿاز والخىحُه وجىسضج جحذ ذصه الٌطٍلت ًطٍلت
اإلاىاكـت ًطٍلت الىحساث حل اإلاـىالث اإلاـطوٓاث الاػخلطابُت الاػخساللُت ........إش جلط الخٔلُمُت
الخسًثت ٓلى جااوظ اإلافذى الخللُسي لٔملُت الخٔلُم اللابم ٓلى جللحن اإلاخٔلم هما ذابال مً
ٓ31بس الٔلُم ،ابطاذُم اإلاىحه الفجي إلاسضس ي اللغت الٔطبُت ،زاض اإلأاضف اللاذطة ،ملط ي ، 1ق 39_38
ً32طق الخسضَؽ بحن الخللُس والخاسًس ،ضافسا الخطٍطي ،زاض الفىط الٌبٔت ألاولى ،ق 92

اإلأاضف الىِطٍت الجاذعة واإلاٌالبت باػترحآذا في الامخحاهاث إلى حٔلُم ًىؼب الخلمُص اللسضة ٓلى
اػدثماض اإلأاضف واإلاذاضاث اللغىٍت وجىُُفذا بىاا في اإلاىاكف الخىاكلُت اإلاذخلفت وليي جلل اللغت
الٔطبُت إلى جحلُم ذصا اإلاؼعى وحب ؤن ًلى حٔلُمذا ٓلى جذٌٍُ محىم ًإدص في الخؼبان
هطوضة مؼاًطة اإلاسادل الخسًثت في حٔلُم اللغاث وحٔلمذا وادخُاض اإلاسدل اإلاىاػب لٌبُٔت اللغت
الٔطبُت ودلابم حٔلُمذا وحٔلمذا بآخباض ؤن اإلاسدل الخٔلُمي ذىا الساض الصي جدبلىض فُه فلؼفت
حٔلُم اللغت وحٔلمه وجحسز مً دالله ؤػؽ بىاء اإلاىهج اللغىي وجىُِم محخىاه وجحسًس ًطق
الخسضَؽ اإلاىاػبت والىػابل الخٔلُمُت اإلاؼآسة وؤػالُب الخلىٍم وؤزواجه ما ًومً هاا الٔملُت
الخٔلُمُت الخٔلُمت ولصالً حٔسزث الاجااذاث واإلاسادل الخسًثت في حٔلُم اللغت الٔطبُت وحٔلمذا
والتي حؼعى إلى جحلُم ذصا الذسف ولٔل ؤبطظذا الاجااذان البيُىي الخىاكلي ()33
الخٌبُلاث البيُىٍت :
وهي جٌبُلاث تهسف إلي اهدؼاب اإلاخٔلم الٔىاكط اللغىٍت اللىجُت ؤو الىحىٍت ؤو اإلاعجمُت ًٓ
ًطٍم الاػخٔماٌ اإلاىِم لذا في ػلؼلت مً الجمل وألاهماي كُاػا ٓلى اإلاىىاٌ اإلالس للخياًت في
ملسمت ول جمطًٍ وٍخٌلب إحطاء ذصه الخسضٍباث مؼاذمت اإلاخٔلم الاًاابُت بخىحُه مً اإلألم في
اللُا بٔملُاث اػدبسالُت ؤو جحىٍلُت لٔسز مً ٓىاكط حملت الاهٌالق وجخم ذصه الٔملُت مً دالٌ
اػخاابت الخالمُص الـفذُت إلاىبه اإلألم الصي ًحمل في ًُاجه مفاجُح ؤلاحابت ومً ؤذم وُُفت
حسزذا اللؼاهحن للخٌبُلاث البيُىٍت هي الىكىٌ بالساضغ إلى مطحلت ًلبح فيها كازضا ٓلى إهخاج
حمل حسًسة زون حـىا شذىه باللىآس الىِطٍت فذىا جٌبُم إلى اهدؼاب بيُت لغىٍت واحسة ًٓ
ًطٍم الاػخٔماٌ اإلاىِم لذا في ػلؼلت مً الجمل وجخٌلب ذصه الخٌبُلاث مؼاذمت اإلاخٔلم
الاًاابُت ًبٔا بخىحُه مً اإلألم.
الذسف مً الخٌبُلاث البيُىٍت :
ؤذم ما حؼعى وتهسف إلُه الخٌبُلاث البيُىٍت إلى جحلُله ذىا الىكىٌ بالساضغ إلى مطحلت ًلبح
فيها ملخسضا ٓلى كىٕ حمل حسًسة كُاػا ٓلى ألاهماي التي حصفذا زون حاحت إلى حـىا زماغه
باللىآس الىِطٍت البحخت وملٌلخاتها بحُث ال ًصهط اإلاسضغ اللآسة اللغىٍت التي ًبجى ٓليها
الخٌبُم بل جبلى فلٍ همً اذخماماجه وبهصه الٌطٍلت ًماضغ اإلاخٔلم اللغت مماضػت فٔلُت همً
جٌبُم مىِم وداق لجمُٕ البجي اللغىٍت ألاػاػُت اللىجُت والىحىٍت واللطفُت واإلاعجمُت وٍخم

ٓ33بس اإلااُس ٓبس الٔعٍع ،اللغت الٔطبُت اكىلذا الىفؼُت وًطق جسضَؼذا ،زاض اإلأاضف ملط ،ق .85

شالً مً دالٌ إهؼاب الخلمُص بجي اللغت ألاػاػُت كىجُت واهذ ؤو كطفُت ؤو هحىٍت ؤو معجمُت
وجسُٓم مٔطفخه بهصه
البجي وجمىُىه مً اػخٔمالذا بلىضة آلُت ًٓ ًطٍم ؤلاهثاض مً الخٌبُلاث والخسضٍباث اللغىٍت
والخسضج اهٌالكا مً البجي البؼٌُت وكىال إلى البجي الترهُبُت ألاهثر حٔلُسا)34( .

أهىاع الخطبيقاث البييىيت:
حٔسزث ؤهىاْ الخٌبُلاث البيُىٍت ًٓ اللؼاهُحن والتربىٍحن ولٔل ؤهثر ذصه ألاهىاْ ؿُىٓا في
السضاػاث:
_الخطبيق الخكسازي :
وذىا ابؼٍ الخٌبُلاث البيُىٍت وفُه ًٌلب اإلألم مً اإلاخٔلم ؤن ًلغي إلُه وٍطزز مٔه ؤو بٔسه
البيُت اللغىٍت اإلاطاز جطػُذذا ؤَس ذصا الىىْ بحؼب اإلاذخلحن بمثابت اإلاسدل للخٌبُلاث البيُىٍت
ألادطي فذىا الصي ٌـيل هلٌت اهٌالق ًتهُإ اإلاخٔلم مً دالله لخلبل ؤهىاْ ؤدطي مخسضحت في
اللٔىبت وذىا بسوضه ًىلؼم إلى زالر ؤهىاْ :
الخكساز البصيط :وحهسف إلى إهؼاب اإلاخٔلم اللسضة ٓلى الىٌم الصخُح للخطوف واليلماث والجمل
باالٓخماز ٓلى مفذىمي ألاكل والفطْ.
الخكساز التراجعي :وفيها جيىن إٓازة الجملت بٌطٍلت ماعاة.
الخكساز بالزيادة  :وفي ذصا الىىْ ًلى اإلألم بلطاءة الجملت ألاكل وٍوُف إليها ٓىلطا لغىٍا
وٌٍالب الخلمُص بلطاءة هفؽ الجملت مٕ إهافت ٓىاكط لغىٍت ؤدطي في ول مطة .
_جطبيقاث الاشدبدال :
وذىا جٌبُم ٌٔخمس ٓلى الاػدبساٌ لفّ بأدط حُث ًِذط ذصا الخمطًٍ حغحر الٔىاكط الىالمُت في
الؼُاق اللغىي في ححن لخخغحر البيُت اللغىٍت وٍخم ذصا الخغُحر ًٓ ًطٍم اػدبساٌ ٓىلط حسًس في
اإلاىكٕ الصي وان ًحخله الٔىلط اإلاؼدبسٌ)35( .
الخطبيقاث الخىاصليت :
34ذىُت ٓطٍف لبىخ بى حملحن ،اإلاسادل الخسًثت في حٔلُم اللغت الٔطبُت مً حٔلُم اللغت الى حٔلُم الخىاكل
باللغت ،مالت ألازط الٔسز 23 ،ق22
35ذىُت ٓطٍف لبىخ بىحملحن ،اإلاسادل الخسًثت في جلُم اللغت الٔطبُت ،اإلاطحٕ الؼابم ،ق .23

ُذطث في الؼىىاث ألادحرة وهي زمطة مً زماض الٌطٍلت الخبلُغُت التي كامذ في ُل الىِطٍاث اللغىٍت
الؼُيىلىحُت والاحخمآُت ححن هبه(ز ًل ذا ًمع)ٓلى اإلالىت الخىاكلُت ؤو اللسضة ٓلي الخبلُغ
باػخٔماٌ الجمل اإلاالبمت للمىاكف الاحخمآُت وبصالً اهلب الاذخما هحىا جلبُت حاحاث اإلاخٔلم
الخبلُغُت والخمطًٍ الخىاكلي ًٌلم ٓلى اهدؼاب الخللابُت في الخٔبحر ًٓ اإلالاماث والذسف مىه
حفّ اللؼان مً دٌا اإلالاٌ في غحر ملامه.
خصائص الخطبيق الخىاصلي :
_وذىا ًخمحز بالخاكُت الؼمُٔت الـفىٍت ألجها حٔخمس ٓلى الاجلاٌ بٔىاكط اإلاىكف اللغىي .
_وداكُت الخسضج في ٓطن اإلاازة اللغىٍت.
أهىاع الخطبيقاث الخىاصليت :
ًطجىع الخمطًٍ الخىاكلي ٓلى هىٓحن ضؤػُحن ذما ،جسضٍباث الخٔبحر اإلاىحه (ذى ؤػلىب الؼؤاٌ
الجىاب ؤو الخىاض)وجسضٍباث الخٔبحر الخط)36( .
للس وهٔذ اإلالطضاث الخٔلُمُت بئؿطاف الذُئاث الٔلمُت واإلااامٕ اللغىٍت وضوعي في وهٕ ملطضاث
حٔلُم اللغت اإلالاًِؽ اإلاىاػبت في إًاض مفذى الخِؼحر والخاسًس والبسء بالٌطٍلت الٔطهُت والٔطن
اإلابؼٍ والدؼلؼل والخسضج ومىاػبت اإلاازة لللسضاث وملاًِؽ الىمى في ول مؼخىي وإحسار الخىاظن
بحن ألاًىاض بحن اإلاىاػبت ال ًطهع الثلل ٓلى مطحلت مُٔىت والخىاظي مٕ اإلاحخىٍاث اللغىٍت ليل ًىض
هما ًىضح الجسوٌ الخالي:

اإلالطضاث اللغىٍت وًبُٔت اإلاحخىي

ًبُٔت الخماضًٍ

36محمىز مسوض ،الابٔاز الىِطٍت والخٌبُلُت للخمطًٍ اللغىي مصهطة ملسمت لىُل زضحت اإلااحِؼتر في ٓلى اللؼان
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 الىٌم الصخُح

الخسضٍب ٓلى الاػخٔماٌ

 الخٔطف ٓلى اليلماث ومسلىلذا

جماضًٍ آلالُت وجماضًٍ الترزًس

 كُاغت حمل مفُسة مً ولمخحن جماضًٍ الخىمُل والاػخذطاج والخُٔحن
ؤو ؤهثر
 كىالب هحىٍت مً غحر السدىٌ
في اإلالٌلخاث اإلاواضْ اإلاطفىْ

جماضًٍ الىُابف اللغىٍت
الىحى الومجي
الخسضب ٓلى اللىآس اإلابؼٌت

 جسضَؽ اللىآس للخٔطٍف ببيُت الخسضب ٓلى إزداٌ ؤزواث الىلب ٓل
اللغت الٔطبُت
 حؼمُت اإلابخسؤ ؤو الخبر واإلافطز
واإلاثجى والجمٕ والجمل

الفٔل اإلاواضْ
الخسضب ٓلى إزداٌ حطوف الجط ٓلى
ألاػماء

 ؤزواث الىلب والجط

جماضًٍ الادخُاض مً مخٔسز

 جيىًٍ حمل جامت مبؼٌت

اػخٔماٌ وػابل الخبلحر في الخماضًٍ

 اػخذسا الخطوف وألازواث.

ؤما فُما ًذم الىخب اإلاؼآسة واإلايىهت للخٔلُم الٔا فهي جدبٕ مىهجُت مُٔىت مىافلت مٕ ما
ًدىاوله اإلاخٔلم مً زضوغ في ؤلاًاض اإلاسضس ي حـخمل ٓلى جماضًٍ بيُىٍت وجماضًٍ جىاكلُت وؤهثر ماث
جخومىه الخماضًٍ الخحلُلُت الترهُبُت (الاػخذطاج،الخليُف ،ؤلآطاب)بِىما جبرظ الخماضًٍ الخىاكلُت
في الىهُٔت ؤلازماحُت .

اعداداث الخطبيقاث اللغىيت:
ٌؼحر إٓساز السضوغ وفم مطحلخحن ذما :
إعداد الدزس :
بادخُاض مازجه وضػم ًطٍلخه وبُاث الىػابل اإلأُىت ٓلى ؿطحه إٓساز الىفؽ ًإحي بٔس إٓساز
السضغ ؤو ًلاحبه واإلاطاز به لً ًيهئ اإلاسضغ هفؼه هفؼُا وشالً بترجِب مازجه وًطٍلخه في شذىه
ومً زم ًسوجها ٓلى اإلاصهطة وٍسوجها ٓلى اإلاصهطة وٍحوط ألاػئلت التي ػُىحذذا للخالمُص وٍوٕ في
الخؼبان الىكذ والىػابل التي ػخُٔىه في ؤزابه.
إللاء السضوغ كبل إللائها دٌىة ؤػاػُت في ػبُل هاا السضغ وجبسوا ؤذمُت ؤلآساز في الىحىه
آلاجُت :

_إٓساز السضغ ًحمل اإلاسضغ ٓلى مطاحٔت مازجه والخثبذ منها.
_لِؼذ ؤحعاء اإلاازة ومىهىٓاتها في مؼخىي واحس مً حُث اإلاالبمت للخالمُص.
_ؤلآساز ًحمي اإلاسضغ مً الاهٌطاب في جلسًم مازجه وٍيهئ ؤمامه الفطكت لخؼً جطجِب اإلاازة
وجىُِمذا وجيؼُلذا
_إٓساز الطغ كبل إللابه ًحسز الٌطٍلت اإلاىاػبت لخلسًمه وٍىـف للمسضغ ما ًحخاحه مً وػابل
_ؤلآساز ًومً الترابٍ بحن السضغ وما ػبله او ًلخله مً زضوغ
وفُما ًذم ًطٍلت إٓساز السضغ الخاق بخٌبُم لغىي مٔحن فئجها جخٌلب مؼاًطة اإلاىهج ’مىاػبت
للعمً ’وٍطجبها جطجِبا ًبُُٔا وٍبحن الٌطٍلت اإلاثلى لخسضَؼذا ’وهي حـمل الٔطن واإلاىاكـت والطبٍ
والخٌبُم واػخذسا الىػابل وغحرذا مً الخٌىاث()37
ألالٔاب اللغىٍت :
اإلافذى الاكٌالحي  :هي وـاي ػلىوي حماعي ؤو فطزي ًخمحز باإلزاضة واإلاط ًماضػه الساضػىن جحذ
إؿطاف اإلألم مً احل جحلُم ؤذساف لغىٍت ،للس اػخذس ملٌلح ألالٔاب في حٔلُم اللغت لٌُٔي
مااال واػٔا مً ألاوـٌت الفللُت التي حؼخذس في الخسضٍب ٓلى اػخذسا اللغت ومماضػتها وذصه
ألالٔاب جذوٕ إلؿطاف اإلاسضغ حُث حؼذم في جِؼحر ٓملُت حٔلم اللغت في ؿيل لٔبت محيىمت
بلىآس مُٔىت ،ومً ذىا حٔسزث اإلافاذُم اإلالسمت لؤللٔاب اللغىٍت وادخلف الباحثىن حىٌ ذصا
اإلافذى إال اهه ًمىً ٓطن ذصه اإلافاذُم هما ًلي :بإجها وـاي ًخم بحن الساضػحن مخٔاوهحن للىكىٌ
إلى غاًتهم في إًاض كىآس مىهىٓت او بٔباضة ؤدطي هي مامىٓت مً ألاوـٌت الفللُت التي تهسف
إلى جعوٍس اإلألم واإلاخٔلم بىػُلت ممخٔت للخسضٍب ٓلى ٓىاكط اللغت وجىفحر الخىافع لخىمُت اإلاذاضاث
اللغىٍت اإلاذخلفت في إًاض كىآس مىهىٓت جذوٕ إلؿطاف اإلألم ؤو إلاطاكبخه ٓلى ألاكل.
املفهىم لاجسائي لأللعاب اللغىيت :حٔطف إحطابُا بإجها وـاي مىحه ًلى به الخالمُص فطزًا ؤو
حمآُا وفم كىآس مخفم ٓليها وجمخاظ بالؼطٓت والخطهت والخىافؽ وتهسف إلى الاػخمخاْ وفذم
اإلألىماث ومً هاحُت ؤدطي فهي وـاي ًخم بحن الساضػحن بـيل إضازي ًؤزي في حسوز ظمان وميان
مُٔىحن حؼب كىآس ملبىلت وبخىحُه مً اإلألم ؤو بٔباضة ؤدطي هي مامىٓت مً ألاوـٌت الذازفت
التي جخم زادل الفلل إلاؼآسة الخالمُص ٓلى الخٔلم الغىي الجُس ولخحلُم ؤذساف لغىٍت محسزة

ٓ37بس الٔلُم ابطاذُم. ،اإلاىحه الفجي إلاسضس ي اللغت الٔطبُت ،زاض اإلأاضف اللاذطة ،ملط ،ي  ،14ق 39_38

مثل جىمُت مذاضاث الخٔبحر الـفهي ؤلابساعي لسي جالمُص اللف الؼازغ الابخساةي ًٓ ًطٍم
اإلاماضػت واإلاـاضهت الاًاابُت )38(.
أهميت اشخخدام ألالعاب اللغىيت في جحصين اللغتً :مكً جىطيحها في الىقاط الخاليت :
 ألالٔاب اللغىٍت مثحرة للسافُٔت والخحسي هما ؤجها حصجٕ الخالمُص ٓلى الخفآل و الخىاكل.
 . حٔمل ٓلى جطكُت الٌالكت اللغىٍت وحؼاذم في جلسًم اإلافطزاث واإلاطاحٔت.
 حٌٔي للخالمُص الخجىلحن فطكت اهبر للخٔبحر ًٓ ؤفياضذم ومـآطذم بىهى
 حؼآس في جذفُف مً ضجابت السضوغ اللغىٍت وحفافذا باإلهافت إلى ؤجها حؼآس اإلألمحن
واإلاخٔلمحن ٓلى فذم اللغت في مىاكف ًبُُٔت حُىٍت والخٔبحر ًٓ وحذاث الىِط.
_ حٔمل ٓلى حصب وإزاضة اذخماماث الخالمُص هما حٔمل ٓلى جطكُت وإزطاء الىفاءة اللغىٍت
لسحهم .
_ جىمي مؼخىي الخىاض واإلاحاززت لسي الخالمُص وداكت في مطحلت الخٔلُم الابخساةي .
ٌ_ صجٕ ٓلى البحث ًٓ وػابل إهافُت لللطاءة والاًالْ ووػابل مطحُٔت مثل اللىامِؽ
وزوابط اإلأطفت
_ حٔمل ٓلى حصب وإزاضة اذخماماث الخالمُص هما حٔمل ٓلى جطكُت وإزطاء الىفاءة اللغىٍت
لسحهم .
_ جىمي مؼخىي الخىاض واإلاحاززت لسي الخالمُص وداكت في مطحلت الخٔلُم الابخساةي .
ٌ_ صجٕ ٓلى البحث ًٓ وػابل إهافُت لللطاءة والاًالْ ووػابل مطحُٔت مثل اللىامِؽ
وزوابط اإلأطف وول ذصا ٌٔمل لى جطكُت الىمىا اللغىي بـيل ػلُم ()39
شسوط الالعاب اللغىيت التي ًيبغي على املعلم ان ًظيعها هصب عيييه ولعل اهمها :
ؤن جيىن لذا اذساف محسزة واضخت مؼبلاؤن جيىن مثحرة وممخٔت وجحلم السافُٔت للخٔلمؤن جيىن مىاػبت لخبراث الخالمُص وكسضاتهمؤن ًيىن زوض الخلمُص فيها واضخا ومحسزا38هاكف ملٌفى ٓبس الٔعٍع ،ألالٔاب اللغىٍت في حٔلُم اللغاث ألاحىبُت ،زاض اإلاطٍر الطٍان ،الؼٔىزًت ي
ألاولى ، 1983ق .45
39فالُا اهىغطاذُجي ،اػخذسا الالٔاب اللغىٍت في حٔلُم الاػخماْ زضاػت جاطٍبُت باإلاسضػت الاػالمُت ،حاهطها
حامٔت ؿطٍف ،ذساًت هللا الاػالمُت الخيىمُت ،ق.7

ان جخومً اللٔبت جىافؼا حمُم _ؤن حٌٔي اللٔبت الخالمُص الفطكت للخٔلُم ومماضػت ومطاحٔتالىػابل اللغىٍت الخاكت.
_ؤن حٌٔي اللٔبت الخالمُص الفطكت للخٔلُم ومماضػت ومطاحٔت الىػابل اللغىٍت الخاكت.
_حٔمل ٓلى حصب وإزاضة اذخماماث الخالمُص هما حٔمل ٓلى جطكُت وإزطاء الىفاءة اللغىٍت لسحهم
_جىمي مؼخىي الخىاض واإلاحاززت لسي الخالمُص وداكت في مطحلت الخٔلُم الابخساةي .
_ٌصجٕ ٓلى البحث ًٓ وػابل إهافُت لللطاءة والاًالْ ووػابل مطحُٔت مثل اللىامِؽ وزوابط
اإلأطفت ؤن جيىن اللٔبت بؼٌُت وملىٔت.
_ؤن جيىن مىاػبت ألٓماض الخالمُص واإلاحخىي الصي جلسمه_ .ؤن جطبٍ الخالمُص باإلأطفت الؼابلت ؤي
مىاػبتها لخبراتها.
_ؤن ًيىن للٔبت وكذ محسز ومٔطوف كبل اللُا بها()40

40هاكف ملٌفى ٓبس الٔعٍع ،الالٔاب اللغىٍت في حٔلُم اللغاث الاحىبُتأل اإلاطحٕ الؼابلؤل ق11_ 9

خصائصها :
مالبمت اللٔبت إلاؼخىي الساضػحن_جحلم الخاحاث الىفؼُت للٌالب
_كالحُت اللٔبت للخٌبُم في وافت اإلاؼخىٍاث
_جأل الخٔلُم شا مٔجى للٌالب
_اؿتران اهبر ٓسز مً الساضػحن في اللٔبت.
جىمي الجىاهب اإلأطفُت والىحساهُت لسي الٌلب
_ػذىلت ؤلاحطاء.

فىائد اشخخدام ألالعاب اللغىيت
_ جثري دُاٌ الٌفل في ؤي لٔبت ًخذُل الٌفل ما ػىف ًلى به الٌطف ألادط لِؼخٔس إلاىاحذخه
والخغلب ٓلُه.
_جىمي اللسضة ٓلى الخفىحر في ألالٔاب اللغىٍت ماذىز ٓللي.
_جىمي مذاضاث اللغت اإلاخمثلت في الاػخماْ والخحسر واللطاءة والىخابت بما جىفطه مً فطق حلُلُت
إلاماضػت ذصه اإلاذاضاث وجىمُتها.

عيىبها :
ٓس جحسًس اإلألم ذسفا واضخا للٔبت التي ًخم مماضػتها ٌُٔم جحلُم الاذساف اإلاىهىٓت()41
جحخاج الى مطاكبت مً كبل اإلألم حتى الًلاب الٌالب باشي حؼس
جحخاج الى آساز حُس وواضح ووػابل مخىىٓت)42(.

41ضؿسي احمس ًُٔمت،حٔلُم الٔطبُت لغحر الىاًلحن بهاأل (ميـىضاث اإلاىِمت للتربُت والٔلى والثلافت _اٌؼِؼيىا
)ق13

42ابطاذُم ٓبس هللا الخمُسان ،الخسضَؽ والخفىحر (الطٍان مطهع الىخاب اليـط ،)2005ق111_108

الفلل الثالث

اإلابحث ألاوٌ:الخٔلم ووػابله الخٔلُمُت
اإلابحث الثاوي :الجاهب الخٌبُلي

مقدمت:
إن اللغت الٔطبُت جذوٕ لىِا ألاوـٌت حتى جيىن الٔملُت الخٔلُمُت ػذلت ٓلى اإلألم
ومفذىمه لسي اإلاخٔلم وابطظ ما جىاحذه اللغت الٔطبُت ذى اللىآس بآخباضذا مازة حىذطٍت
ًطهع ٓليها واهٔى اإلاىاهج في بىاء ملطضاتهم التي حؼذل ٓملُت الخٔلم للمخٔلم ولصا واهذ
الخٌبُلاث اللغىٍت وػُلت ٓملُت الفذم لذصه اللىآس.
وبٔس ان جٌطكىا في الفلل ألاوٌ إلى وُابف اللغت الٔطبُت وإبطاظ ؤذم الخٌبُلاث اللغىٍت
التي حؼاذم في حؼذُل ٓملُت الخٔلم ػيخحسر في ذصا الفلل ًٓ ؤذم الىػابل التي
حؼاذم في جٌىٍط اللغت.
الخعلم :
ًللس به الفترة العمىُت التي ٌؼخغطكذا اإلاخٔلم كفت او مذىت او ٓلما ًفُسه في مااٌ ادخلاكه
وذصا الخٔلم ًخم بىاػٌت اإلألم او اإلاسضػحن ومً دالٌ الآماٌ والسضوغ الىِطٍت والخٌبُلُت
واإلاماضػت اإلاؼخمطة حتى ًخمىً اإلاخٔلم مً الامط الصي ٌؼعى الي حٔلمه وٍلبح كازضا ٓلى الخٔاًي
بـاهه ومماضػخه لىفاءة ملمىػت ()43

43حطحؽ مِـاٌ حطحؽ ،معجم ملٌلخاث التربُت والخٔلُم _ٓطبي فطوس ي _اهالحزي _زاض النهوت الٔطبُت ،ق
192_191

شسوط الخعلم الجيد :
اإلاىكف الخٔلُمي ال ٌٔخمس فلٍ ٓلى الخلمُص الصي ًاب ؤن جخىفط لسًه الٔىامل والـطوي اإلاىاػبت
وإهما البس مً ؤن ًحخىي ٓلى ٓىاكط ؤدطي ال جلل ؤذمُت ًٓ ٓىلط الخلمُص وان وان حجط العاوٍت
ومً ؤذم الٔىاكط التي ًحخىحها الخٔلُم هي :
 اإلألم الجُس  :واإلألم ذىا ؤذم ٓىاكط الخٔلُم وذىا ًلٔب زوضا هبحرا ملساض إفازجه
فىُُفخه هي جمىحن الخالمُص مً الخلىٌ ٓلى اإلأاضف والٔازاث اللالخت في إجلان اإلاذاضاث
وػىف هخيلم ًٓ الـطوي التي ًاب ؤن جخىفط فُه والتي ًاب ان جخىفط لسًه الحلا.
 البرامج اإلاالبمت ٌٔ :خبر البرهامج السضاس ي مً ؤكىي الٔىاكط الخٔلُمُت فئشا وان البرهامج ؤي
اإلاحخىي مبجي ٓلى ؤػؽ ػلُمت بحُث جطاعي فيها ًبُٔت همىا الخالمُص فاهه ٌؼآس ٓلى ػذىلت
الخلس في اهدؼاب اإلأاضف ؤما إشا وان البرهامج كسًما ال ًىاهب الخٌىض وال ًطاعي حاحاث
الخالمُص وًبُٔت همىذم وان ذصا مً الٔىامل اإلأطكلت للىمى اإلايـىز.
 الجى السضاس ي الؼلُم :فا الجى اإلاسضس ي مً ؤذم الٔىامل شاث ألازط اإلالمىغ وٍللس بصالً
ألازط اإلالمىغ وٍللس بصالً الٔالكاث بحن ألافطاز ػىاء في ٓالكت اإلاسًط بالخالمُص آو ٓالكت
الخالمُص باإلألم او ٓالكت الخالمُص ببغوذم بٔى فئشا وان الجى ٌؼىزه الىز واإلاحبت وضو
الخٔاون وان لصالً ألازط الُِٔم ٓلى هخابج الخحلُل السضاس ي ؤما إشا واهذ الٔالكت ػِئت فحخما
ػُؤزي الى الٔىؽ وٍؤزط شالً ػلبا ٓلى هخابج الخالمُص ’وليي جخم ٓملُت الخٔلم الجُسة ٓلى
ؤهمل وحه البس مً جىفط الخلابم الخالُت :
 ؤلىان غطفت الخسضَؽ ً :اب ان جلبح حسضان الغطفت بإلىان فاجحت ظاذُت جالب الؼطوض
للخالمُص هما ان ألاوان الغاملت جالب الىأبت للخلمُص وبالخالي ًخللم وـاًه
ٓ سز الخالمُص  :زالزحن هحس ؤكص ى

الىػابل الوطوضٍت لغطفت الخسضَؽ وهي مىخبت اإلألم وهطػُه ًاوالث الخالمُص اللبىضة
واإلامحاة والٌباؿحر اإلاسفإة ػلت اإلاذمالث الخعاهت لخفّ ؤزواث الخالمُص وألاػخاش والسفاجط
والىزابم التربىٍت.
 هِا الجلىغ ً :اب جطجِب الخالمُص في اللؼم وحٔحن ؤماهنهم و مطآاة ٓسة ؤؿُاء منها
إحالغ الخالمُص شوي الٔاذاث والصًً ٌـيىن هٔف البلط ؤو الؼمٕ في ألاماهً اللطٍبت مً
اإلألم واللبىضة و مطآاة الٌىٌ فالخلمُص الللحر ًاب وهٔه في اإلالسمت هصالً الخلمُص
الىؼىٌ فال ًاىظ للمٔلم ؤن حهمـه وٍطمي به الخلف بل ٓلُه ؤن ًىلله كطٍبا مىه)44(.
الخعليم الابخدائي :
إن الخٔلُم الابخساةي ذى اللآسة ألاػاػُت التي ًلى ٓليها الخٔلم فذصه اإلاطحلت ًىِط إليها هإػاغ
هطوضي لخٔلُم وافت الفئاث الىاؿئت إش ؤن الٌفل في ذصه اإلاطحلت ًىِط إليها هإػاغ هطوضي
لخٔلُم وافت الفئاث الىاؿئت إش ؤن ألاًفاٌ في ذصه اإلاطحلت ًىدؼب الخس ألازوى مً اإلألىماث
واإلاذاضاث و الؼلىهُاث التي جمىىه مً مىاكلت حٔلُمه في اإلاطاحل الالحلت وجمىىه في الاهذطاي في
الخُاة الاحخمآُت والٔلمُت وذصه اإلاطحلت جخمحز بإجها ؤوٌ فطكت جخا للٌفل للخٔلم إش ؤجها حُٔس
حـىُل ما كس مً الىػٍ اإلاجزلي.
أهداف الخعليم الابخدائي :
ؤذمذا :
_الخٌبُلاث واإلألىماث ألاػاػُت للُا الفطز بسوض مىخج في الخُاة .
_حٔمل ٓلى حصب وإزاضة اذخماماث الخالمُص هما حٔمل ٓلى جطكُت وإزطاء الىفاءة اللغىٍت لسحهم.

44محمس ضحب فول هللا ،الاجااذاث التربىٍت اإلأاكطة في جسضَؽ اللغت الٔطبُت ٓ،الم الىخب اللاذطة ،1997 ،ق
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_جىمي مؼخىي الخىاض واإلاحاززت لسي الخالمُص وداكت في مطحلت الخٔلُم الابخساةي.
_ٌصجٕ ٓلى البحث ًٓ وػابل إهافُت لللطاءة والاًالْ ووػابل مطحُٔت مثل اللىامِؽ وزوابط
اإلأطفت.
_الخمىً مً وػابل اإلأطفت ألاولُت واللطاءة والىخابت ومبازا الخؼاب جعوٍس الخلمُص بلسض واف مً
اإلألىماث.
_غطغ مبازا السًً وؤزاء واحباجه وجطبُتهم ٓلى ألادالق الخمُسة.
_جىمُت اإلاُىٌ واإلاذاضاث التي حؼآسذم ٓلى الخُاة.
_الاذخما بدىمُت الجؼم وجطبُت الصوق الجمالي .
_الآتزاظ بالىًً والترار الٔطبي.
ودالكت اللىٌ اهه في ذصا الخٔلم –ؤي الابخساةي –الٔىاًت باللغت اللىمُت وهي لغخىا
الٔطبُت واهدؼاب اإلاذاضة في اػخذسامذا وىػُلت ذامت مً وػابل الخٔبحر والخفاذم مٕ الغحر ػىاء
بالىال ؤو الىخابت واللطاءة بحُث ًحلم حٔلُم اللغت وُُفت الاحخمآُت واللىمُت .هما ًاب ؤن تهخم
بالتربُت السًيُت والخللُت والاحخمآُت مٕ ؤلاإلاا بخاضٍر الىًً فالخٔلُم الابخساةي ذى حجط العاوٍت في
بىاء الخٔلُم وله بل وفي بىاء اإلااخمٕ اكخلازًا وػُاػُا وزلافُا واحخمآُا ومً ذىا جىحه الخيىمت
اهبر ٓىاًت لذصا الىىْ مً الخٔلُم وجطػم له مً الخٌٍ السضاػُت ما ًحلم ألاذساف ولصا ًاب ان
جطجىع ًطٍلت الخٔلُم ؤوال وؤدحرا ٓلى اليـاي الخللاةي والدـىٍم وإزاضة اذخما الخالمُص وجىمُت ضو
الابخياض )45(.
الىػابل الخٔلُمُت :

45محمس ضحب هللا ،الاجااذاث التربىٍت اإلأاكطة ،اإلاطحٕ الؼابم،ق.156

حٔطٍف الىػابل الخٔلُمُت  :لِؼذ هما ًخىهج البٔى ؿِئا إهافُا ٌؼآس ٓلى الـط والخىهُح
بل هي حعء ال ًخاعؤ مً ٓملُت الخٔلُم التي ًاب ؤن حـترن فيها ألاًسي والخىاغ لخيىن هاجخت
مالبمت لفٌطة الٌفل فذحر الىػابل ذىا ما وان مً الىاكٕ مً بِئت الخلمُص وذصه الىػابل حؼذل
ٓملُت الىكىٌ إلى اإلأطفت باذس اكل فهي حؼخٔمل لٔسة ؤغطان منها )46( :
 جللُل الجذس وجىفحر الىكذ للىكىٌ إلى اإلأطفت.
 جعٍس زطوة الخلمُص في ألالفاَ.
 جثحر اليـاي الصاحي والطغبت في الخٔلم والسافُٔت إلُه.
 حؼآس ٓلى الخسضَؽ فاإلألم ٌؼخٔحن بها في جلسًم اإلاازة الخٔلُمُت إلى جالمُصه.
 جثبذ اإلألىماث وجعٍس حفّ الخلمُص وجوآف اػدُٔابه.
الىشائل املصاعدة في عمليت الخعلم:
الؼبىضة  :مً ؤكس الىػابل اإلاؼخذسمت في الخسضَؽ وهي وػُلت ال جذلىا منها ؤي مسضػت ؤو كؼم
زضاس ي وهي حؼخذس لدسجُل هلاي اإلألم مً هخابت الىلىق لخاىب ألادٌاء ؤما مااالث
اػخذسا الؼبىضة في الخسضَؽ فهي والخالي:
إبطاظ اإلاىاز الذامت مثل اليلماث الجسًسة في زضغ اللغت.
_حل الخٌبُلاث
_هخابت ؤػئلت الامخحان وغحرذا
_هطوضة الىخابت ٓليها لخاىب ألادٌاء ؤلامالبُت ()47
46بـحر ٓبس الطحُم ،الىػابل الخٔلُمُت ،آسازذا وًطق اػخذسامذا زاض احُاء الٔلى  ،بحروث  ،1975،لبىان ،ق
. 27
47جىفُم حساز ومحمس ػالمت از ،التربُت الٔامت اإلألمحن واإلاؼآسًً في اإلأاذس الخىىىلىحُت ،للتربُت وظاضة
الخٔلُم الابخساةي والثاهىي ،ي 1ب_ث .111

الىخاب اإلاسضس ي :ؤَخبر مً ؤذم ألازواث الخٔلُمُت فذىا مالظ باإلاسضغ و الخلمُص والىخاب الجُس ذىا
الىخاب الصي ًىحه هحىا الٌبُٔت واإلااخمٕ بسٌ ؤن ًلبح حاحع بحن الخلمُص وما حىله وكس ضعي فيها
الخبؼٍُ في الٔطن والؼذىلت في ألاػلىب والآخماز ٓلى الىػابل والطػى الخىهُحُت اإلابؼٌت
فذىا ٌؼاًط اإلاىهج اإلالطض وٍطؿس اإلألم الى ًطٍلت الخسضَؽ وهثحر مً الىخب اإلاسضػُت معوزة
بالخماضًٍ وألاػئلت والخٌبُلاث اإلاذخلفت وذىا ٌؼآس الخلمُص ٓلى اإلاطاحٔت زضوػه التي ؤدصذا في
اللؼم ٓىسما ٌٔىز إلى البِذ وذىا ٌٔىز الخلمُص ٓلى اللطاءة السابمت ؤما باليؼبت للمٔلم فذىا
ٌؼذل ٓلُه ٓملُت جحوحر السضغ فذىا حهُإ له اللسض الوطوضي مً اإلألىماث والخماضًٍ .
لىحت الخلمُص  :جحلم اللىحت زوضا ذاما في حٔلُم الخلمُص فهي حصجٕ ٓلى هخابت الخطوف بـيل
حُس فذىا ًيىن مطجبً ححن الىخابت ٓلى الىضق ألهه ًخجل مً الخٌإ وٍذاف مٔاكبت اإلألم له إشا
وسخ الىضكت ؤما ٓلى اللىحت ٌؼخٌُٕ مسح ما هخب بيل ػذىلت وذىصا ٌؼخٌُٕ جااوظ حالت
الاضجبان في الىخابت وبهصا فان الىخابت ٓلى اللىحت ؤػذل فهي جمىً الخلمُص مً ؤلاحابت ٓلى ألاػئلت
ػىاء ؤزىاء ػحر السضغ ؤ ححن إحطاء الخماضًٍ ()48

48محمس الؼطغُجي ،التربُت إلاساضغ اإلألمحن ولٌالب الىفاءة ،مىخب الساض البُواء ً،بٔت هىفمبر ،1963ق
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الفلل الثالث

الجاهب الخٌبُلي

اثسي لغتي :
حاول لاجابت عً الخطبيقاث الخاليت :
جطبيق:1
ذاث ؤهساز اليلماث الخالُت :
اليلمت

هسذا

الفـل

اللىة

ًلىي

ًؤف

زدل

دطج

ؤٌٓى

ادص

فط

حعن

اللُل

النهاض

ؿطوق

غطوب

جطبيق :2
حىٌ الٔباضة آلاجُت إلى حمٕ اإلاذاًبحن .

ولى زكلىا الىِط في ول ش يء وؼخذسمه لىحسهاه اهه لم ًلل إلُىا إال بٔس ؤن جواضٓذ
ألاًسي الىثحر في إهخاحه
الاجابت :
ولىا زكلخم الىِط في ول ش يء حؼخذسمىهه لىحسجم اهه لم ًلل إلُىم إال بٔس ؤن
جواضٓذ ألاًسي الىثحر في إهخاحه

جطبيق:3
ؿيل اليلماث التي بحن كىػحن مً الجمل الخالُت :
الؿً ؤن الذالن ػىف ًلِب (البـطٍت )
لىحسها اهه ًلل (إلُىا)
جوافطث ألاًسي (الىثحرة )
جطبيق :4
اهبٍ بالـيل الٔباضة الخالُت
وكس وان الىذُل ملسض وحي والذا للـٔطاء
جطبيق:5حىٌ الجملت الخالُت إلى اإلافطز اإلاؤهث
فخغىىا بمىِطه الخالب وجفىىىا في وكفه ٓبر الٔلىض
الاجابت :
فخغىذ بمىِطذا الخالب وجفىيذ في وكفه ٓبر الٔلىض
جطبيق:6
اهمل هخابت اليلماث الخالُت بىخابت الخاء
البُى......اإلاطن.......مباضا.........
لاجابت :

البُوت

اإلامطهت

مباضاة

جطبيق :7
اؿٌب اليلمت السدُلت مما ًإحي :
الؼاحل \اإلاىحه \الىاى \الـاًئ \ الخبز\البحط
لاجابت :اليلمت السدُلت ذُا( البحط)
جطبيق:7
ؤلآطاب
ؤٓطب الجملت آلاجُت :
زدل الخلمُص اللؼم
لاجابت:
زدل :فٔل مان مبجي ٓلى الفخحت الِاذطة ٓلى ادطه
الخلمُص  :فآل مطفىْ وٓالمت ضفٔه الومت الِاذطة ٓلى ؤدطه
اللؼم  :مفٔىٌ به مىلىب وٓالمت هلبه الفخحت الِاذطة ٓلى ؤدطه
ضؤًذ اإلألمت في الؼاحت
لاجابت:
ضؤًذ  :فٔل ماض ي مبجي ٓلى الفخح اإلالسض ٓلى ألالف مىٕ مً ُذىضذا الخٔصض و الخاء مىٕ
مً ُذىضذا الخٔصض

ـــــــــــــــــــــــ
اإلألمت :مفٔىٌ به مىلىب وٓالمت هلبه الفخحت الِاذطة ٓلى آدطه
في  :حطف حط
الؼاحت  :اػم ماطوض ب في وٓالمت حط الىؼطة
مؼخذلم:
ومً دالٌ ذسه الخٌبُلاث وؼخيخج ان اللغت الٔطبُت وإجلاجها البس لذا مً جسضٍباث
ومماضػت حتى ًدؼجى للمخٔلم مماضػتها في الخُاة الُىمُت  ،فاللغت اػم وفٔل وحطف
وبها جدىج اليلماث وٓليها حٔخمس الىلىق ،هما كُل ضاكب ؤفياضن ألجها ػخلبح ولماث
وضاكب ولماث ألجها ػخلبح شخلُاث.

الخاجمت
إن الباحثحن واإلاذخمحن بمىهىْ الخٌبُلاث اللغىٍت ذسفذم ألاػمى ذى الىكىٌ باإلاخٔلم
إلي الخمىً مً اإلاىاز اإلاخٔلمت وفي مااٌ حٔلُم اللغت الىكىٌ به إلى الخحىم في اللغت
واللسضة ٓلى اػخٔمالذا بيل جللابُت في ؤٓلى زضحاث الفلخى إش إن اللغت امتن جطهُبا
وؤوضح بُاها واهؼب مصاكا و ما ظازذا ؤذمُت ذى اإلاىفٔت التي جلسمذا ذصه اإلاازة والثماض
التي جاجي منها في إٓساز ألاحُاٌ وجيىًٍ الٔلىٌ وجسضَؼذا ٓلى الخلم واإلاطحلت الابخسابُت
هي ألاػاغ الصي ًمذس للٌفل اهدؼاب ضكُس لغىي
ومً ؤذم الىخابج اإلاخىكل إليها في بحثي ذصا :
*اللغت الٔطبُت لغت الخواضة ؤلاػالمُت اللسًمت بٔلىمذا وفىىجها وؤزبها
*اللغت الٔطبُت حؼآس الخلمُص في الخىكل مٕ الغحر إش ؤجها وػُلت لوبٍ الىال وصخت
الىٌم هما اجها كلت بحن لغت الىال والطمىظ الىخابُت
* الخٌبُلاث اللغىٍت هطوضة حخمُت في جىمُت الطكُس اللغىي إلاخٔلمي اإلاطحلت الابخسابُت
ومؼآسة للغت في حٔلم اللغت بلىضة صخُحت
*اذمُت الخٌبُلاث في ٓملُت جٌىٍط مؼخىي اللغت
*هطوضة اػخذسا الىػابل الخٔلُمُت في لدؼذُل ٓملُت الخٔلم وجٌىٍطذا

وفي ألادحر ذصا ما جىكلذ إلُه في بحثي اإلاخىاهٕ وؤها محل الؤف واليؼُان اضج وان
اضجلي به إلى حذس اهبر واؿمل فما وان مً اللىاب فذى مً ٓسٌ هللا واػإله اإلاعٍس مً
الخىفُم .

قائمت املصادز واملساجع
_1معجم اإلالٌلخاث البالغُت ،وجٌىضذا مً جإلُف ،احمس مٌلىب الجعء ألاوٌ ؤ_ب .
_2مىػىٓت الفله اليىٍدُت ،وظاضة ألاوكاف والـؤون ؤلاػالمُت باليىٍذ ،با ليىٍذ الجعء .44
_3الطابس معجم ،لغىي ٓلطي ضجب مفطزاجه وفلا لخطوفذا ألاولى ي حسًسة مً جالبف حبران
مؼٔىز زاض الٔلم ي  7بحروث لبىان للمالًحن .
_4الفاضبي ٓبس الٌُف وادطون ،معجم ٓلى التربُت الساض البُواء ،مٌبٔت الىاا 1994،ق272
.
_5إبطاذُم ملٌفى ،حامس ٓبس اللازض محمس الىااض ،احمس حؼً العٍاث ،اإلاعجم الىػٍُ
اػٌىبىٌ اإلاىخبت ؤلاػالمُت للٌبآت واليـط .1972
_6فؤاز افطاز ػلُمان مىاس الٌالب زاض الـطق بحروث ي  45ػىت  1997لبىان.
ٓ_7بس الٔعٍع محمىز اللامىغ الٔطبي الـامل ٓطبي ٓطبي بحروث ػىت  1997لبىان.
ٓ_8لي بً ذازًت الجُالوي بً الخاج ًخي ،اللامىغ الجسًس للٌالب معجم ٓطبي مسضس ي الف باةي
اإلاؤػؼت الىًىُت للىخاب الجعابطي الٌبٔت الؼابٔت ػىت  1991الجعابط .
_9ضاوي كال  ،فله اللغت ودلابم اللغت وًطق همىذا ي 1،اللاذطة ولُت زاض الٔلى .1993 ،
ٓ_10بس الؼال احمس ،ؿُر اللغىٍاث الٔامت مسدل إػالمي ومىهىٓاث مذخاضة الٌبٔت  2وىالا
إلابىض ’ الجامٔت ؤلاػالمُت الٔاإلاُت بمالحزًا زاض الخاسًس للٌبآت واليـط والترحمت .2006
_11ابً دلسون ٓبس الطحمان،اإلالسمت الٌبٔت  4بحروث زاض الىخب الٔلمُت ج . 1

_12ؤبىا الفخح ٓثمان ،الخلابم الخحلُم محمس عي الىااض الٌبٔت الثالثت  6141الذُئت اإلالطٍت
الٔامت للىخاب ج.1
_13الجطحاوي ،زالبل ؤلاعجاظ ،الطباي ألامان.1981 ،
_14محمس إػمآُل ُافط و الخمازي ،الخسضَؽ في اللغت الٔطبُت الطٍان زاض اإلاطٍر لليـط .1984
_15فطٍحه ؤهِؽ ،هِطٍاث في اللغت بحروث زاض الىخاب اللبىاوي ي.1981 2
_16الخىلي محمس ٓلي ،ؤػالُب جسضَؽ اللغت الٌبٔت الثالثت الطٍان .1981
_17حاجم ٓماز ،في فله اللغت وجاضٍر الىخاب ًطابلؽ لُبُا اإلايـاة الٔامت لليـط والخىظَٕ و ؤلآالن
. 1982
__18ؤهِؽ إبطاذُم ،في اللهجت الٔطبُت الٌبٔت الثالثت مىخبت الا هالىا ملطٍت ’اللاذطة .
ٓ_19ماض احمس حمل محمس ،الٔطبُت الفلخى بحن بطهامج اللغت الٔطبُت ووػابله الاجلاٌ
الجماذحري هسوة الٔطبُت الفصخلى ووػابله.
ٓ_20ياؿت محمىزٓ ،لم اللغت مسدل هِطي في اللغت الٔطبُت اللاذطة زاض اليـط للجامٔاث 6002
الٌبٔت ألاولى .
محمىز الؼُسً ،طابم جسضَؽ اللغت الٔطبُت زمـم.1977 ،
 _21جىفُم ؿاذحن محمسٓ ،لم اللغت الٔا مىخبت وذبت ٓابسًً اللاذطة زاض الخوامً للٌبآت
891الٌبٔت ألاولى .
ٓ-22لي احمس مسوىض ،جسضَؽ فً ن اللغت الٔطبُت زاض الفىط الٔطبي ملط . 1997
.23زاوز ٓبسه ،هحى حٔلُم اللغت الٔطبُت وُُفُا مؤػؼت زاض الٔلم اليىٍذ ي . 1979
ٓ-24بس الٔلُم ،ابطاذُم اإلاىحه الفجي إلاسضس ي اللغت الٔطبُت زاض اإلأاضف اللاذطة ملط ي. 1

ً-25طق الخسضَؽ بحن الخللُس والخاسًس ،ضافس الخطٍطًٍ زاض الفىط الٌبٔت الاولى .
ٓ-26بس الٔعٍع ٓبس اإلااُس ،اللغت الٔطبُت اكىلذا الىفؼُت وًطق جسضَؼذا .
-27ذىُت ٓطٍف لبىخ بى حملحن ،اإلاسادل الخسًثت في حٔلُم اللغت اللغت الٔطبُت مً حٔلُم اللغت الى
حٔلُم الخىاكل باللغت مالت الازط الٔسز. 23
-28محمىز مسوض ،الابٔاز الىِطٍت والخٌبُلُت للخمطًٍ اللغىي ،مصهطة ملسمت لىُل اإلااحِؼتر في
ٓلى اللؼان الٔطبي ،حامٔت الخاج لخِط بلخىت .2007
-29هاكف ملٌفى ٓبس الٔعٍع  ،ألالٔاب اللغىٍت في حٔلُم اللغاث الاحىبُت زاض اإلاطٍر الطٍان
الؼٔىزًت ي ألاولى.1983 ،
-30فالُا اهىغطاذُجي ،اػخذسا الالٔاب اللغىٍت في حٔلُم الاػخماْ زضاػت جاطٍبُت باإلاسضػت
الاػالمُت حاهطها حامٔت ؿطٍف ذساًت هللا الاػالمُت الخيىمُت.
-31ػُٔس إػمآُل ،الخٔلُم الابخساةي في الىًً الٔطبي الخاهط واإلاؼخلبل الٌبٔت ألاولى
الُىهِؼيىا ب_ث.
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امللخص:
اللغت الٔطبُت غاًت ،لً ًخحىم فيها اإلاخٔلم إال إشا جحىم في فطوٓذا اإلاذخلفت والىخابت وؤلامالء
والىحى واللطف وغحرذا مً مذاضاث اللغت...وحٔس الخٌبُلاث اللغىٍت ؤذم ذصه الفطوْ وىجها حؼاذم
مؼاذمت فٔالت في زفٕ اإلاخٔلم ٓلى إزطاء ضكُسه اللغىي وجمىىه مً امخالن اللسضةٓلى الخحسر
والخحطٍط باللغت الٔطبُت بيل ػذىلت.
هما ًاب ادخُاض واهخلاء الخٌبُلاث التي جيىن مىاػبت إلاؼخىي الؼجي والفىطي ليل مخٔلم حتى
ًيىن بملسضه حلذا بيل اضٍحُت.
اليلماث اإلافاجُح:
اللغت -الذسف -الىػُلت -الخٌبُلاث اللغىٍت.
Résumé:
La langue arabe est une fin, que l'apprenant ne contrôlera que s'il maîtrise ses
différentes branches telles que l'écriture, l'orthographe, la grammaire, la
morphologie et d'autres compétences linguistiques ... Les applications
linguistiques sont les plus importantes de ces branches car elles contribuent
efficacement à pousser l'apprenant à enrichir son équilibre linguistique et lui

permettre de posséder la capacité de parler et d'éditer en langue arabe
Facilement.
Les applications adaptées à l'âge et au niveau intellectuel de chaque apprenant
doivent également être choisies et sélectionnées pour qu'il puisse les résoudre
confortablement.
Mots clés:
Langue - l’objectif- les moyens - les applications linguistiques.

ملخص:
*اللغة العسبية لغة الحضازة إلاسالمية القديمة بعلومها وفنونها وأدبها
*اللغة العسبية جساعد الحلمير في الحوصل مع الغير إذ أنها وسيلة لضبط الكالم
وصحة النطق كما انها صلة بين لغة الكالم والسموش الكحابية
* الحطبيقات اللغوية ضسوزة ححمية في ثنمية السصيد اللغوي ملحعلمي املسحلة
الابحدائية ومساعدة للغة في جعلم اللغة بصوزة صحيحة
*اهمية الحطبيقات في عملية ثطويس مسحوى اللغة
*ضسوزة اسحخدام الوسائل الحعليمية في لخسهيل عملية الحعلم وثطويسها
الكلمات املفحاحية :اللغة العسبية -الحطبيقات اللغوية -الوسائل الحعليمية -املسحلة
الابحدائية -مسحوى اللغة

