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 دور لوؼاجن في تطىيز اللغت الؼزبيت لغيز الٌاطقيي بها

 إػذاد

 سفياى صالح

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الولخص:

ثأٔٙب ال روك فٟ ١ّٛبد ٘نٖ اٌٛهلخ ْٔأح اٌّؼبعُ إٌٝ ٕٕبػزّٙب، ثبٌٕظو إٌٝ األِخ اٌؼوث١خ ٍبثمب 

رؼزّل ػٍٝ ِؼبعُ أٚ لٛا١ٌِ، ٚإّٔب ٠ؼزّلْٚ ػٍٝ ماوورُٙ ٚأمٚالُٙ ِٚٛا٘جُٙ اٌمطو٠خ إػزّبكًا و١ًٍّب إٌٝ أْ 

كػذ اٌؾبعخ إٌٝ إ٠غبك ِؼغُ اٌنٞ ٘ٛ ١ٍٍٚخ ِٓ ٍٚبئً اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ِز١ًّياثزور١ت ِؼ١ّٓ ٠ج١ٓ ِؼبٟٔ 

ُٕطٍؼ األِو اٌنٞ ٠ٕبٍت ٘نا اٌّغبي ثىٍّخ اٌىٍّبد أٚ ٠ْوؽٙب أٚ ٠ىْف ِبٌٙب ِٓ غّٛٗ، إٌٝ أْ ا

َُ"، ث١ّٕب  )ِؼغُ( فإٔجؼ اٍُ ِضً ٘نا اٌىزبة "اٌّؼغُ" ؽ١ش إْ اٌىٍّخ ٠واك ثٙب: "اٌْئ اٌّجُٙ" ٠ؼٕٟ "َػَغ

ًوا ألٌفبظ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِغ ٙجٜ اٌىٍّبد ٌٍٕطك ا١ٌٍَُ  َِّ إما ل١ً: "أػغُ" ٠ُمٖل ثٙب اٌىْف ٚاإل٠ٚبػ، ِف

ؼٕب٘ب ٟٚ٘ ػٍٝ أٔٛاع ِٓ ِؼبعُ األٌفبظ ِٚؼبعُ اٌّؼبٟٔ، ٚرؾذ ٘ن٠ٓ إٌٛػ١ٓ ؽزٝ ٠ًَٙ إكهان ِ

ًٌّ ػٍٝ ِٕٙغٗ، ِغ موو أٚي ِٓ اثزىو اٌّؼغُ، اٌنٞ ٘ٛ اٌق١ًٍ ثٓ أؽّل  رم١َّبد أفوٜ الػزجبهاد ِؼ١ّٕخ و

ب فٟ مٌه. ًّ  اٌفوا١٘لٞ اٌنٞ ٘لاٖ ػمٍٗ إٌٝ ِٕٙظ ِؼ١ٓ رون ٌٍٕبً ػٍ

 الوقذهت:

ٍُ اإلَٔبْ ِب ٌُ ٠ؼٍُ، ٚاٌٖالح ٚاٌَالَ ػٍٝ ِٖله اٌفٚبئً ِٕٚجغ اٌؼٍَٛ اٌٙبكٞ اٌؾّل هلل اٌنٞ ػ

 إٌٝ ٍَِه اٌَؼبكح األثل٠خ، ١ٍلٔب ٚؽج١جٕب اٌّٖطفٟ ملسو هيلع هللا ىلص.

 الٌشأة والىضغ:

ٚثبٌٕظو إٌٝ اٌؼٖٛه اٌَبثمخ ِٓ ػٖٛه اٌزوعّخ األٌٚٝ ِٓ ػٖو األِٛٞ ٚاٌؼجبٍٟ فٟ 

اٌؼوث١خ اإلٍال١ِخ ػٍٝ اٌّؼبعُ أٚ اٌمٛا١ٌِ ٚمٌه ألْ ١ّئب ِٓ ٘نا ٌُ ٠ىٓ ِٛعٛك  اٌّبٟٙ، الرؼزّل األِخ

فٟ اٌٍغبد اٌزٟ ٠ٕمٍْٛ ِٕٙب، وبٌفبه١ٍخ ٚإٌٙل٠خ ٚاٌَو٠ب١ٔخ ٚا١ٌٛٔب١ٔخ ٚغ١و٘ب ِٓ اٌٍغبد، ٚإّٔب وبٔٛا 

بد ِٓ ؽ١ش ِب ٠واك ٠ؼزّلْٚ إػزّبكا و١ٍّب ػٍٝ أمٚالُٙ ِٚٛا٘جُٙ ٚػٍٝ ٍِىبرُٙ ؽ١ٓ إكهاوُٙ ٌّؼبٟٔ اٌىٍّ

ثٙب، ثبإلٙبفخ إٌٝ للهرُٙ اٌٍغ٠ٛخ اٌفبئمخ، ٚفبٕخ فٟ االّزمبق ٚاٌزٖو٠ف، 
(1)

إال أٔٗ ٌُ ٠يي اٌيِٓ  

ي ٚف١ُّ ػٍٝ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ٚاإلٍالِٟ ٔٛع ِٓ اٌووٛك اٌؾٚبهٞ، ٌّٚب أىْف اٌظالَ  ّٛ هأٗ إٌٝ أْ رؾ ْٚ ثلَ

اٌزٟ رٍٕٛذ ثُٙ إٌٝ فٓ اٌّؼبعُ ثؾ١ش رزبثؼذ اٌواوت إٔجؼ ػٍّبء اٌؼوث١خ فٟ ْٜٔ ٚؽووخ ػ١ٍّخ 

عٙٛكُ٘ اٌؼ١ٍّخ، ٚوزجٛا اٌوٍبئً اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ رؼزجو ِؼبعُ ِزقٖٖخ رلٚه ؽٛي ِٛٙٛع ٚاؽل، صُ اٌُّفذ 

اٌٍّٛٛػبد اٌّؼغ١ّخ اٌٚقّخ، اٌزٟ كفؼزُٙ إٌٝ غو٠يح ؽت اٌؼوث١خ ؽزٝ رفزؾذ أم٘بُٔٙ ٌإلثلاع.
(2)

 

إٔجؾذ ٘نٖ اٌٍغخ اٌو١ّفخ اٌؾ١خ ِٓ ؽىّخ ٚكلخ ٚرًٍََ اٌؼجبهاد ٚإما ٔظؤب إٌٝ اٌؾبٌخ اٌزٟ 

ٚر١َٕك اٌّؼبٟٔ اٌٍط١فخ ٠ٛعل ف١ٙب ِٓ اٌؾىّخ ٚاٌولخ ِب ٠ّزٍىٗ عبٔت اٌفىو ؽزٝ رىبك رٕمبك إٌٝ ٍؾو اٌمٛي 

ٚاٌج١بْ.
 (3 )

 ٚ٘ىنا ٠َزف١ل ثٙب غ١و إٌبٛم١ٓ ثٙب.

ب ٚؽل٠ضًب ؽ١ش إْ اٌؼوة ٚاٌؼغُ إػزوفٛا ٚلل ٌؼت اٌؼوة كًٚها فٟ ر١ٕٖفُٙ اٌّؼبعُ اٌؼوث١خ لل ًّ ٠

ثنٌه، ٚوبْ فقًوا ٚاػزياًىا ٌُٙ.
 (4)
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 هادة "الوؼجن" هي حيث الوؼٌى:

ر١ْو اٌىٍّخ إٌٝ ِؼٕٝ اٌىْف ٚاإلثٙبَ ؽَت ِب اٍزؼٍّذ، ٟٚ٘ )أػغُ( رؾًّ ِؼٕٝ أىاي إثٙبِٗ 

ب، وّب ًِ ب ٚػغٛ ًّ َُ اٌؾوف ٚاٌىزبة ػَغ خً وبْ فٟ ٌَبٔٗ  ثبٌٕمٜ ٚاٌْىً، إما لٍٕب: َػَغ َّ َُ" فالْ ُػْغ ٠مبي: "َػُغ

ٌىٕخ، ٠ٚمبي ونٌه: ػغُ فالْ اٌىالَ إما ٌُ ٠ىٓ ف١ًٖؾب، فٙٛ أػغّٟ. ٚأػغُ اٌىالَ أثّٙٗ ٚم٘ت ثٗ إٌٝ 

اٌؼغّخ فالف اٌؼوة.
 (5)

ٚعّغ اٌّؼغُ رطٍك ػٍٝ اٌّؼبعُ ٚ٘ٛ اٌّْٙٛه، إال أْ األٕؼ: اٌّؼغّبد.  
(6)

 

د ِٓ األٌفبظ ٚاٌغًّ أْ ِؼٕٝ اٌىٍّخ لل وبٔذ ِٛافمخ ٌٍّؼٕٝ اٌّواك ٠جلٚ ِٓ فالي ٘نٖ اٌزؼج١وا

ؼ ِؼٕٝ  ّٙ ثٙب، ؽ١ش إْ اإلثٙبَ ٚاٌىْف وٍّزبْ ِزٚبكاْ فٟ اٌّؼٕٝ إال أْ ٛو٠مخ اٍزؼّبي ٟ٘ اٌزٟ رٛ

ٕمً اٌّواك ثٙب، ٚمٌه ؽزٝ ٠ظٙو اٌّؼٕٝ ع١ًٍّب، ٚوض١ًوا ِب َٔزؼًّ اٌىٍّخ اٌّموٚٔخ ثبٌّٙيح اٌزٟ رَّٝ ّ٘يح اٌ

ٚاإلىاٌخ، ألٔٙب رُي٠ً ِؼٕٝ اٌؼُغّخ ؽ١ش ٠مبي: أػغُّذ اٌىزبة ثبٌٕمٜ ٚاٌْىً، أٞ عؼٍزٗ ٚاٙؼ اٌّؼٕٝ، صُ 

ٔفذ ٘نا اإلثٙبَ. ٌٚنٌه وبْ ر١َّخ ٔمٜ اٌؾوٚف ثـ"اإلػغبَ" ِٚٓ ٕ٘ب لٛي اثٓ عٕٟ: "صُ إُٔٙ لبٌٛا أػغّذ 

ٍْت ِؼٕٝ اإلٍزجٙب ٌَِ َ ال إلصجبرٗ"اٌىزبة إما ث١ٕزٗ ٚأٚٙؾزٗ، فٙٛ إمًا 
 (7)

وّب ٠مٛي اثٓ ِٕظٛه ػٓ مٌه:  

"األػغُ اٌنٞ ال ٠فٖؼ ٚال ٠ج١ّٓ والِٗ ٚإْ وبْ ػوثٟ إٌَت، ٚأػغّذ اٌىزبة م٘جذ ثٗ إٌٝ اٌؼغّخ" 
(8)

 

 ألٔٙب أىاٌذ اإلثٙبَ ٚاٌغّٛٗ ٚإٔجؾذ اٌىٍّخ ٚاٙؾخ اٌّؼٕٝ.

٠زج١ٓ ِٓ ٘نا أْ "اٌّؼغُ" اٌنٞ ٘ٛ اٌىزبة اٌَّّٝ ثٙنا اٌّٖطٍؼ ٠غّغ وٍّبد ٌغخ ِب ٠ْٚوؽٙب 

٠ٚٛٙؼ ِؼٕب٘ب، وّب ٠ورجٙب ثْىً ِؼ١ٓ. 
(9) 

 هؼجن الؼزبي وهفهىهه:

اٌّؼغُ ػجبهح ػٓ ١ٍٍٚخ ِٓ ٍٚبئً اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٟ اٌنٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِْوٚع صمبفٟ ٚؽٚبهٞ 

ًّٕ ٌٍّغزّغ ؽ١ش أْ اٌّؼغُ ٠ؾزٛٞ  ػٍٝ ِفوكاد اٌٍغخ أٚ اٌّٖطٍؾبد ػ١ٍّخ ٌّؼبهف ِؼ١ٕخ، وّب أٔٗ ٠ٛ

ِبٗ األِخ ثؾبٙو٘ب. ٚلل ّٙلد اٌفزواد اٌي١ِٕخ اٌّب١ٙخ اٌزطٛهاد اٌٛإٍخ ثٖٕبػخ فٓ اٌّؼبعُ اٌزواس 

ُّ ِغّٛػخً وج١وحً ِٓ ِفوكاد ٌغخ ٌج١بْ  )اٌؼوثٟ ٚاإلٍالِٟ( لل٠ّٕب فّٙب أ١ٕال ػجو ٘نا اٌىزبة اٌنٞ ٠ٚ

ؼبٟٔ رٍه اٌّفوكاد ٚاإلثبٔخ ػٓ ٕؼٛثبرٙب ِ
(10)

وّب ٠ُؼلّ ثأٔٗ ِوعغ ِٓ ِواعغ اٌزٟ رْزًّ ػٍٝ وٍّبد ٌغخ  

ِب، أٚ ِٖطٍؾبد ػٍُ ِب، ٚ٘ٛ اٌنٞ ٠مَٛ ثزور١ت اٌىٍّبد أٚ ِفوكارٙب أٚ ٔظ١و٘ب أٚ ٠ج١ٓ و١ف١خ أّزمبلٙب أٚ 

خ. اٍزؼّبٌٙب أٚث١بْ ِؼب١ٔٙب اٌّزؼلكح ٚاٌىْف ػٓ األٌفبظ اٌغبِٚ
(11)

 

 وظائف الوؼجن:

رٙزُ اٌّؼبعُ أٚ اٌّؼغّبد اٌٍغ٠ٛخ ثأُٔٙ ٚٛبئف ِٓ ث١بْ ِؼٕٝ اٌىٍّخ أٚ ِؼب١ٔٙب ؽ١ش إْ اٌّؼغُ 

٠ُؼ١ٓ اٌجبؽش ٚغ١و اٌؼوة ػٍٝ اٌزؼوف ػٍٝ اٌٍفظخ ٠ْٚوػ ٌٗ كالالرٙب أٚ ٠ٛٙؼ ِغّٛػخ ِٓ األٌفبظ اٌزٟ 

ف ٘نا اٌّؼغُ أٚ ِغ رزجُّغ ِؼب١ٔٙب ػًٖوا ثؼل ٠غّؼٙب ِٛٙٛع ٚاؽل، إِب أْ ٠ىْٛ مٌه اٌؼٖو اٌنٞ أٌُ

 ٌُ ػٍٖو، وّب ٠مَٛ اٌّؼغُ أ٠ٚب ثج١بْ اٌلف١ً ٚاٌٌّّٛل فٟ اٌٍغخ اٌزٟ ثّٛعت ٘نا اٌجؾش ػٍٝ أْ مٌه أٌِو ِٙ

فٟ  ٚظ١فخ اٌٍغخ، ٚفبٕخ ٌَّزقل١ِٙب ٍٛاء ِٓ أٍ٘ٙب أٚ ِٓ غ١و أٍ٘ٙب ؽ١ش أُٔٙ ثؾبعخ ِبٍخ إٌٝ ِؼوفخ 

أٚ اٌّٖطٍؾبد اٌؼوث١خ ٌىٟ ٠َزقلِْٛ اٌٍغخ ِضً أٍ٘ٙب األ١١ٍٕٓ اٌن٠ٓ وبْ ث١ُٕٙ ِؼبٟٔ ثؼ٘ اٌىٍّبد 

رمبهة فٟ اٍزقلاِٙب.
 (12)

 

ِٚب ِٓ ّّهٍ فٟ أْ اٌم١بَ ثزن١ًٌ ٕؼٛثبد األٌفبظ ٚاٌىٍّبد ٚاٌغًّ اٌزٟ ٌُ رىٓ ِفِٙٛخ ٌلٜ 

ًّٙ ػ١ٍُٙ رٕبٚي اٌىٍّبد فٟ اٌغًّ ٚاٌؼجبهاد  ِٓ ؽ١ش االٍزؼّبي. اٌمبهئ١ٓ ِٓ اٌجبؽض١ٓ أٌِو ٠َ

ُُ ٚظ١فخ ِؼبْ ِووي٠خ إٌٝ اٌّؼبٟٔ اٌّىزَجخ ثبإلٙبفخ إٌٝ اٌٛظبئف اٌٖوف١خ  وّب أٔٗ ٠ؾلّك اٌّؼغ

ب أٚ فؼالً أٚ ؽوفًب أٚ غ١و مٌه ِٓ ٙجٜ اٌىٍّخ ػ١ِٕٙب. ٚػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي وٍّخ  ًّ ٚإٌؾ٠ٛخ فٟ اٌىٍّخ إٍ
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ًُٙ" ١ْ٠و اٌّؼغُ ثأّٔٙب أفؼبي صالص١خٌ  ِٓ ثبة وُوَ ٠زُ ر١ٙٛؼ اٌىٍّخ ػٓ ٛو٠ك ل١ٚخ "ٕؼُت" ٚ "ٍ

( إْ وبْ اٌٚجٜ فٟ آفو اٌىٍّخ، أٚ اإلّبهح ثأٔٗ ِٓ أٍّبء اٌْوٛ أٚ ثوكّ اٌىٍّخ إٌٝ 13ٕوف١خ، أٚ ٔؾ٠ٛخ )

ب، ٚ٘ٛ ػجبهح ػٓ وْىٛي  ًِ ًٞ أٚ الى إٍٔٙب ِٖلًها، ٚث١بْ اّزمبلبد اٌىٍّخ اٌَّزقلِخ أٚ ثأٔٙب عّؼًب أٚ ِزؼل

اٌٍغبد اٌزٟ ُوزت ػٕٙب. ِٚٓ ّٙٓ اٌٛظبئف اٌزٟ ٠ملِٙب اٌّؼغُ ِؼٍِٛبد صمبف١خ ٚغ١و٘ب  ٌّفوكاد ٌغخ ِٓ

ِٓ ِؼوفخ و١ف١خ وزبثخ اٌىٍّخ ٚٙجطٙب ٕٛر١ب، ٚاالعزّبػ١ًب اٌزٟ رزؼٍك ثبٌّؼبٟٔ اٌّزلافٍخ ٌزطٛه اٌؾ١بح أٚ 

 رملِٙب.

 أًىاع الوؼاجن:

ّؼغّبد، اٌّزلاٌٚخ ث١ٓ اٌؼوة ٚغ١و رزٕٛع اٌّؼبعُ ثبػزجبه اٌٍفع ٚاٌّؼٕٝ إٌٝ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌ

 -إٌبٛم١ٓ ثٍغخ اٌؼوث١خ:

ِؼبعُ اٌٍغ٠ٛخ أٚ األثغل٠خ اٌزٟ رَّٝ أ٠ٚب ثبٌّؼبعُ اٌّغَٕخ، ٟٚ٘ رْوػ األٌفبظ الٌىع األول: 

ٚرؼبٌغٙب ِٓ ٙجطٙب ٚث١بْ إٍٔٙب ِْٚزمبرٙب ِغ اإلّبهح إٌٝ ِلٌٛالرٙب ِٓ ؽ١ش اٌّؼٕٝ ثٕبء ػٍٝ و١ف١خ 

هف ػ١ٍٗ، ١ٌَزؼ١ٓ ثٙب اٌجبؽش ٌٍٕٛٛي إٌٝ مٌه اٌّلٌٛي اٌّزؼبهف ػ١ٍٗ، ٍٛاء وبْ ٔظبِٗ اٍزؼّبٌٙب اٌّزؼب

( أٌفجبئٟ أٚ األثغل٠خ اٌٖٛر١خ رَّٝ ثبٌّؼبعُ األٌفبظ ألْ رور١ت وً لَُ ِٕٙب ٌٗ ٔظبِٗ اٌقبٓ، وّب أْ 14)

األثغل٠خ اٌٖٛر١خ، ٕٚ٘بن  ٔظبَ اٌنٞ لبَ ثٗ اٌفبهً األٚي ٚاٌؼجموٞ اٌؼوثٟ فٟ ٘نا اٌّغبي ثبٌنّاد ٘ٛ ٔظبَ

ػلك ِٓ اٌّؤٌفبد ػٍٝ ٘نا إٌؾٛ ِٓ إٌّٙظ، ٠ٚطٍك ػٍٝ أِضبي ٘نا إٌٛع اٌزٟ رؼبٌظ األٌفبظ ثّؼبعُ األٌفبظ 

 ٟٚ٘ صالس رور١جبد: اٌزور١ت اٌٖٛرٟ، ٚاٌزور١ت اٌٙغبئٟ، ٚاٌزور١ت اٌجٕبئٟ.

 الٌىع الثاًي: هؼاجن الوؼاًي:

ثخ اٌزٟ رٙلف إٌٝ عّغ اٌضوٚح اٌٍغ٠ٛخ فٟ ٚرَّٝ أ٠ٚب ثبٌّؼبعُ اٌّٛٙٛػبد أ ّٛ ٚ اٌّؼبعُ اٌّج

ِغّٛػبد ِٓ اٌىزت أٚ األٌفبظ اٌزٟ رَٕتُّ فٟ لبٌت ٚاؽل أٚ رؾذ ؽمٛي كال١ٌخ، ؽَت اٌّغبالد، وّب أٔٙب 

٘ـ( فٟ 215رُغّغ فٟ هٍبئً أٚ وزت أٚ أثٛاة ِٓ وزت، ٠ٚٛعل ٕٕغ مٌه فٟ وزبة أثٟ ى٠ل األٖٔبهٞ )د 

٘ـ( فٟ وزبثٗ اٌلاهاد ٚاٌج١ٕبد ٚاٌْغو ٚإٌقً ٚاٌىوَ ٚاٌٛؽِ، ٠ٚٛعل 216األّٕؼٟ )د وزبثٗ اٌّطو، ٚ

أِضبي ٘نٖ اٌّفوكاد فٟ ِؼغُ األّجبٖ ٚإٌظبئو، ٚفٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ ِٚؼغُ اٌّزواكفبد، ألْ اٌّل١ٔٚٓ 

ََّتِ ٚاؽ ْٕ َِ  (15ل.)اٌَبثم١ٓ ٠ٙلفْٛ إٌٝ رم١١ل األٌفبظ فٛفب ِٓ ١ٙبػٙب ٚرم١١لًا ألعيائٙب فٟ 

 هٌهج الوؼاجن في تزتيب _الحزوف والكلواث(:

ٕٚ٘ب رمَُ اٌّؼبعُ إٌٝ ألَبَ رؾذ ٔٛع ٚاؽل ِٓ ٔٛػ١ٓ اٌَبثم١ٓ، ثؾ١ش أْ اٌّؼبعُ اٌَّّٝ 

ٚاٌزور١ت  -ٚاٌزور١ت اٌٙغبئٟ اٌؼبكٞ -ثبٌّؼبعُ اٌٍغ٠ٛخ رؼبٌظ ِٓ ٔبؽ١خ أٌفبظٙب اٌزٟ ٟ٘ اٌزور١ت اٌٖٛرٟ

 اٌجٕبئٟ.

ٖٛرٟ: أْ األٌفبظ أٚ األٕٛاد لل هرجذ أٚي ِٓ هرجٙب ػٍٝ ِلاهط اٌٖٛد ٚرغل فٟ اٌزور١ت اٌ

َُّ اٌق١ًٍ إٔٛاد  اإلَٔبٟٔ ِجزلئب ثألٖٝ اٌؾٍك، ِزلّهعب أ٠ٚب ِٓ ألٖٝ اٌؾٍك إٌٝ ٔٙب٠خ اٌْفز١ٓ، ؽ١ٓ ل

ق  ن -اٌٍغخ )ثٕبء ػٍٝ ٘نا( إٌٝ ِغّٛػبد رزمبهة ؽوٚف وً ِٕٙب ِقوعٙب، ثلأ ثبٌؼ١ٓ "ع  ػ  ٘ـ  ؿ  ؽ

ٚ  ٞ. ٚاٌّؼبعُ اٌزٟ وبْ  –ف  ة  َ   -ه  ي  ْ  –ظ  م   س  –ٛ  د ك  –ٓ  ً  ى  –ط   ُ  ٗ  –

٘ـ. ٚرٙن٠ت اٌٍغخ، ٌألى٘وٞ 175رور١جٙب ػٍٝ ٘نا إٌؾٛ: ِؼغُ اٌؼ١ٓ: ٌق١ًٍ ثٓ أؽّل اٌفوا١٘لٞ اٌّزٛفٝ 

١ت األٌفبظ ف١ٗ إٌٝ اٌؾوف ٘ـ. اٌزور١ت اٌٙغبئٟ اٌؼبكٞ: وبْ رور31ٚ٘ٛ دمحم ثٓ أؽّل ثٓ أؽّل األى٘وٞ رـ 

 األٚي ِٓ غ١و إٌظو إٌٝ ِقوعٗ اٌٖٛرٟ ِٓ اٌيٚائل، ٚاٌزٟ ػٍٝ ٘نا إٌؾٛ ِضال:

 ِؼغُ اٌغ١ُ أٚوزبة اٌغ١ُ. إٍؾبق ثٓ ِواه ا١ٌْجبٟٔ - أ
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 (16٘ـ)321عّٙوح اٌٍغخ، ألثٟ ثىو ثٓ كه٠ل رـ  - ة

 التزتيب البٌائي:

ٝ إٔٛي وٍّبرٙب األٍب١ٍخ ِٓ أؽوفٙب ٠ؼزّل ٘نا اٌزور١ت ػٍٝ رور١ت ثٕبء اٌىٍّخ ثبٌٕظو إٌ

 اٌٖؾ١ؾخ ٚاٌّؼزٍخ ِٚضً ٘نا اٌّؼغُ:

 ٘ـ.537ِؼغُ ِملِخ األكة، أثٛ اٌمبٍُ ِؾّٛك ثٓ ػّو اٌيِقْوٞ اٌّزٛفٟ  - أ

 (17٘ـ. )350ِؼغُ ك٠ٛاْ األكة، أثٛ إثوا١ُ٘ إٍؾبق ثٓ إثوا١ُ٘ اٌفبهاثٟ اٌّزٛفٝ  - ة

األٌفبظ أٚ اٌىٍّبد ثبٌوثٜ ثؼٚٙب ػٓ ثؼ٘ فٟ  ٚ٘ٛ ِؼغُ اٌّؼبٟٔ ّأٔٗ أٔٗ ٠زٕبٚيالٌىع الثاًي: 

لبٌت ٚاؽل إال أْ اٌّؼبٟٔ ِٓ ٘نٖ اٌىٍّبد رقزٍف فٟ اٌٍفع ٚاٌّؼٕٝ. ٕٕٚف فٟ مٌه األّٕؼٟ: وزبة 

اٌلاهاد ٚإٌجبد ٚاٌْغو ٚإٌقً ٚاٌىوَ ٚاٌٛؽِ، ٚػٍٝ مٌه وزبة أثٟ ػج١لح: اٌمو٠ت اٌّٖٕف. ٚاثٓ ١ٍلٖ 

ؼغُ وفب٠خ اٌّزؾفع ٚٔٙب٠خ اٌّزٍفع، ألثٟ إٍؾبق اثٓ إثوا١ُ٘ ثٓ ٘ـ. 458ِٚفٟ اٌّقٖٔ، اٌّزٛفٝ 

إٍّبػ١ً. ٚونٌه اٌّؼغُ اٌزوعّخ ٌزقٖٖبد وبٌّؼغُ فٟ اٌؼٍَٛ اٌيهاػ١خ، ِٚؼغُ إٌٙلٍخ، ِٚؼغُ 

اٌى١ّ١بء، ِٚؼغُ اٌؾ١ٛاْ ٚاٌّؼغُ اٌطجٟ ٚغ١و مٌه وبٌمبًِٛ، ِضً لبًِٛ اٌى١ّ١بء ٚلبًِٛ فٟ اٌؼٍَٛ 

 (18اٌزىٍٕٛع١ب.)

 

 

 الخاتوت:

إْ اٌؾىّخ ػٍٝ إ٠غبك ٘نٖ اٌىزت )اٌّؼبعُ( ر١ًَٙ ِب ٠ٖؼت ػٍٝ اٌجبؽش ٚغ١و اٌؼوة إكهاوٗ ِٓ 

اٌىٍّبد اٌغبِٚخ أٚ اٌٖؼجخ اٌزٟ ال ٠ظٙو ِؼٕب٘ب ع١ٍب إال ثبٍزؼّبٌٙب فٟ اٌغًّ اٌم١ٖوح أٚ اٌط٠ٍٛخ )ِٓ 

ٚعٛك ؽووخ اٌّؼبعُ أِو فٟ غب٠خ األ١ّ٘خ اٌّؼغُ( ٚفبٕخ ٌٍٕبٛم١ٓ ثغ١و اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِٓ اٌٍغبد ٌٚنٌه إْ 

اٌزٟ ال ٠ٕمطغ ِٕبثؼٙب لل٠ّب ٚؽل٠ضب إم اٌطالة فٟ ٘نٖ ا٢ٚٔخ األف١وح ثؾبعخ ِبٍخ إٌٝ اٌّؼغُ فٟ ِقزٍف 

اٌزقٖٖبد ٌزؼ١ُٕٙ ػٍٝ إكهان ِؼبْ اٌّفوكح اٌٖؼجخ ِٓ فالي اٍزؼّبٌٙب فٟ اٌّؼبعُ ثألَبِٙب ٠مَٛ وً 

وض١وا ِٓ اٌزقٖٖبد رجّٕذ فىوح إ٠غبك ِؼبعُ فبٕخ ثٙب، ِضً ِؼغُ ػٍُ ٔٛع ثٛظ١فخ فبٕخ، ٚال ّه أْ 

 إٌفٌ، ِؼغُ اٌف١ي٠بء، ِؼغُ اٌى١ّ١بء، ِؼغُ اٌٍغخ: أٚ ِؼغُ إٌٙلٍخ، ِٚؼغُ اٌطت إٌـ.

 الهىاهش:

  )ثلْٚ ربه٠ـ اٌطجؼخ، ِىزجخ إثٓ  اللغت الؼزبيت والصحىة الؼلويت الحذيثوبهَ ا١ٌَل غ١ُٕ )كوزٛه

 ١ٍ185ّبء، ٓ:

  )اٌطجؼخ األٌٚٝ كاه اٌطجبػخ هؼجواث اللغت الؼزبيت والتطبيقػجل اٌؾ١ٍُ دمحم ػجل اٌؾ١ٍُ )اٌلوزٛه ،

 3اٌّؾّل٠خ ٓ:

  ،ٟٕ47، ث١وٚد كاه اٌٙلٜ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو، ٓ:2ٛ،  الخصائص،إثٓ ع 

  )إثٓ اٌؾل٠ش ثلْٚ ربه٠ـ اٌطجؼخ، ِىزجخ  اللغت الؼزبيت والصحىة الؼلويتوبهَ ا١ٌَل غ١ُٕ )كوزٛه

 ١ٍ185ّبء، ٓ:

  ،615، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، ٓ:الوؼجن الىسيطِغّغ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثبٌمب٘وح 

  ،اٌطجؼخ األٌٚٝ، كاه اٌٖلالخ اٌؼوث١خ ًشأة الوؼاجن الؼزبيت وتطىرهاٍمبي ك٠ي٠وٖ ٍمبي ،

 12ث١وٚد، ٓ:
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  ػلن اللغت  هذكزة فيأكٚهٚ، ػجل اٌوؽّٓ )اٌلوزٛه( لَُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثغبِؼخ ػّو ٍِٛٝ ٠و أكٚا

 9، ٌطالة اٌلوزٛهاٖ، ٓ:الؼام

  )اٌطجؼخ األٌٚٝ كاه  هؼجواث اللغت الؼزبيت الٌظزيت والتطبيق،ػجل اٌؾ١ٍُ دمحم ػجل اٌؾ١ٍُ )اٌلوزٛه

 31اٌطجبػخ اٌّؾّل٠خ ٓ: 

  ،َ2010٘ـ 1431، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ،هقذهت في ػلن اللغت التطبيقيأؽّل ١ّـ ػجل اٌَال َ

 International Islamic university Malaysia iium press :ٓ :211إٌبّو:

  )اٌطجؼخ األٌٚٝ كاه هؼجواث اللغت الؼزبيت الٌظزيت والتطبيقػجل اٌؾ١ٍُ دمحم ػجل اٌؾ١ٍُ )اٌلوزٛه ،

 4اٌطجبػخ اٌّؾّل٠خ ٓ:

  ،َ2010٘ـ/1431، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، هقذهت في ػلن اللغت التطبيقيأؽّل ١ّـ ػجل اٌَال َiium 

:199 

 201-200اٌَبثك: ٓ:  اٌّوعغ 

  ،17، ٓ: الوؼاجن اللغىيت الؼزبيت بذاءتها وتطىيزهاأ١ًِ ٠ؼمٛة 

  ،كاه افىو اٌؼوثٟ، 1994اٌطجؼخ األٌٚٝ،  الوؼجواث والوؼاجن الؼزبيت،ػجل اٌّغ١ل اٌؾو َ

:ٓ19 

  )11كاه اٌٖلالخ اٌؼوث١خ ث١وٚد، ٓ: ًشأة الوؼاجن الؼزبيت وتطىرها،ٍمبي ك٠ي٠و )اٌلوزٛه 

  )اٌطجؼخ األٌٚٝ كاه هؼجواث اللغت الؼزبيت الٌظزيت والتطبيقػجل اٌؾ١ٍُ دمحم ػجل اٌؾ١ٍُ )اٌلوزٛه ،

 33اٌطجبػخ اٌّؾّل٠خ ٓ:

 :ٓ ،9أكٚهٚ، ػجل اٌوؽّٓ )اٌلوزٛه( ِوعغ اٌَبثك 

  )ثلْٚ ربه٠ـ اٌطجؼخ، ِىزجخ إثٓ  اللغت الؼزبيت والصحىة الؼلويت الحذيثوبهَ ا١ٌَل غ١ُٕ )اٌلوزٛه

 ١ٍ196ّبء، ٓ:
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