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 في جِعحر البدث اللغىي   إظهاماث ِبذ الشخمً الخاج ـالر الجضائشي 

 لُف هللا العُّذ د/

 الجؼاثغ، 13-ظامٗت الجؼاثغ 

 ملذمت

ت امخضاصا إلاا مطخى مً  ً ٖلماء ؤظماء حّٗض ظهىصَم اللٍٛى ْهغ  في ال٣غن الٗكٍغ

ت ٦شحرة اعجبُذ بٗلم اللٛت  ظهىص ال٣ضامى، ًٞما ٖما ْهغ مً صعاؾاث لٍٛى

ٗلىم الٗغبُت والخ٣ضم في َظٍ الخضًض، لظل٪ ٧ان َظا الٗهغ ٖهغ جهًت ال

الضعاؾاث. ومً ؤٖمام َظٍ الضعاؾاث الض٦خىع ٖبض الغخمً الخاط نالر، الظي 

 ً ت في الجؼاثغ وفي الَى ً، له م٩اهخه اللٍٛى ٌٗض ٖلما مً ؤٖمام اللٛت اإلاٗانٍغ

نماح، والخجضًض، مً زما٫ مالٟاجه ألهه ٢ّضم للٛت الٗغبُت عواٞض ؤلا الٗغبي، 

 ال٣ُمت. 

 :  خُاة ِبذ الشخمً الخاج ـالر:أوال

غان ؾىت ص/ ى ابً زمـ ٖكغة ؾىت  ،)0م(0634 ٖبض الغخمً الخاط نالر مً مىالُض مضًىت َو والخد٤ َو

، ؾاٞغ بلى مهغ 0621وبٗض ؤن ؤجّم حٗلُمه اإلاضعسخّي، بضؤ في صاعؾت الُب وفي ؾىت  بدؼب الكٗب الجؼاثغي.

هاب، وإلا غ و٧ان ًدًغ بلى بٌٗ صعوؽ ل٨ُمل صعاؾت الخسهو في ظغاخت ألٖا ا ٧ان ًترصص ٖلى ظام٘ ألاَػ

اللٛت الٗغبُت، حٗٝغ مً زماله ٖلى جغار اللٛت الٗغبُت بىعي ظضًض؛ ٞدّى٫ اَخمامه مً خ٣ل الُب بلى 

ىا٥ ا٦دك٠ ؤَمُت الترار الٗلمي اللٛىي الٗغبي. ولم ٌؿخُ٘ ؤن ٨ًمل صعاؾخه  ت اإلاٗانغة،  َو الضعاؾاث اللٍٛى

مبر إلاضة ؾىىاث، زم هؼ٫  ٤BORDEAUX بجامٗت بىعصو في مهغ ٞالخد بٟغوؿا بٗض ؤن ؾاَم في زىعة ؤو٫ هٞى

ايُاث في  اتها، واٚخىم الٟغنت إلاىانلت صعاؾت الٍغ مل بها ؤؾخاط للٛت الٗغبُت بةخضي زاهٍى باإلامل٨ت اإلاٛغبُت ٖو

َبه ؤ٦ثر مً  غ في خُاجه الش٣اُٞت، و٢غَّ
َّ
ا خاصر ؤز  ً ظا ؤً اللٛىي الٗب٣غي الخلُل بً ؤخمض. وبٗض ٧لُت الٗلىم. َو

ـ اللؿاهُاث في ٧لُت آلاصاب  ؼ  في اللٛت الٗغبُت ج٨ّغم ٖلُه ؤلازىة في اإلاٛغب ٞإو٧لىا بلُه جضَع خهىله ٖلى الخبًر

ً، وؾاَم ٦ٛحٍر في بٖاصة بىائها،  م.0631بالغباٍ باللٛت الٗغبُت في  بٗض اؾخ٣ما٫ الجؼاثغ ٖاص الى ؤعى الَى

غ، وؤؾىضث بلُه ٖماصة ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُتٞالخد٤ بالج ت مؿاَما في الخإَحر، والخٍُى . امٗت الجؼاثٍغ

ت الٗغبُت ًٖ  ؤهجؼ ؤَغوخت الض٦خىعاٍ خى٫ ؤنالت الىدى الٗغبي، واَخضي آهظا٥ بلى مكغوٕ الظزحرة اللٍٛى

٤ البرمجت الخاؾىبُت، و٧ان ؤو٫ ٖالم ٖغبي ًضٖى بلى طل٪ اإلاكغوٕ، ٦م الضاٖحن بلى جبجي اإلاىهج ا ٧ان ؤو٫ ٍَغ

 ؾىت. 61، ًٖ ٖمغ 3104واٞخه اإلاىُت في ؾىت  م.0655وبوكاء ظىظل ٖغبي وفي ؾىت البيُىي، 

ا وصعاؾت وكغث في مسخل٠ املجماث الٗلمُت اإلاخسههت (بالٗغبُت 
 
للض٦خىع الخاط نالر واخض وؾبٗىن بدش

ت) ختى ٖام  جم ٖلىم اللؿان، (باإلاكاع٦ت)، م٨خب جيؿ٤ُ الخٍٗغب مع م. ؤَمها:3113والٟغوؿُت وؤلاهجلحًز

لم اللؿان الٗام؛ م0663الخاب٘ لؤلل٨ُؿى،  خهل. بدىر وصعاؾاث في ٖلىم اللؿان؛ ٖلم اللؿان الٗغبي ٖو

                                                           
 (www.almoltaqa.com) ٜٕٓٓفؤاد بو علي: عبد الرزتن احلاج صاحل ، شخصيات أدبية وعربية، منتدى ملتقى األدابء وادلبدعُت العرب، .      ٔ
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 لجهىصٍم 3101ٖلى ظاثؼة اإلال٪ ُٞهل الٗاإلاُت ٖام الخاط نالر 
 
ت  ج٣ضًغا الٗلمُت اإلاخمحزة في جدلُله الىٍٓغ

ما٢تها بالضعاؾاث اللؿاهُتالخلُلُت الىدى  اإلاٗانغة، وصٞاٖه ًٖ ؤنالت الىدى الٗغبي، وبظغاثه م٣اعهاث  ٍت ٖو

، ًٞما ًٖ مكاع٧اجه في الضعاؾاث اللؿاهُت ٖلمُت بحن الترار اث في َظا اإلاىيٕى   ومسخل٠ الىٍٓغ
 
ما  وج٣ٍى

 
بدشا

ب ، وظهىصٍ الباعػة في خغ٦ت الخٍٗغ
 
 .وحٗلُما

ت والّ  لمُت:زاهُا: حهىده اللغٍى

 مً بُجها: 
 
ت والٗلمُت للض٦خىع ٖبض الغخمً الخاط نالر، ٞكملذ مجاالٍث مسخلٟت ِذ الاَخماماُث اللٍٛى جىٖى

ا حَر ت، واللؿاهُت، وفي مجا٫ الخٗلُمُت، والترظمت، ٚو  .ألابدار اللٍٛى

ت منها : :اسهاماجه ومىاكفه اللغىيت . ؤ  ؤزشي ِبذ الشحمً الخاج ـالح العاحت اللغٍى

للذ بزٌ حهذا مً ؤحل الخفاً ِلى اللغت الّشبُت، وإزشائها، وحّلها )؛ 1(جزاث اللغت الػزبيت غامتفي أصالت و  -1

كادسة ِلى الذوام ِلى ؤداء سظالتها ؤدق ؤداء، فيان ًفش ِلى اإلاّشفت بالىمارج اللذًمت التي جىعب اإلاتن اللغىي 

ال ًلضم امخالن مّشفت معخفُمت بالخففُالث الصخُح، ال الّشبُت التي ٌغلب ِليها السجْ، واهخلاء ألالفاً، ف

شاب، والخفيهم اإلاّلذة للىحى الّشبي، ألهه ال ًىٍش إلى  ت  .)2(الىحى ِلى ؤهه ؤلِا الت اللغٍى ض ألاظخار ِلى ألـا
ّ
ًشه

ذ، ومهما وان صماهه، ومياهه
ّ
ن وكذ حاٌو ألاظخار ؤن ًبح .)3(ال هملابل للخذازت، بل هملابل للخللُذ مهما وان اإلالل

ُلت، واإلاىاهج الىافّت، والخحلُالث  ُل مما ؤبذِه ألاولىن زشي باألفياس ألـا ؤن الترار الّلمي اللغىي ألـا

هما  (.4)الّمُلت، وهي ال جلل كُمت ِما حاءث به الذساظاث الخذًثت، ورلً مثل اإلافاهُم الّشبُت في الفىجُاث

اث املخ ًحاٌو ألاظخار ولْ هلاه ِلى . خلفت في هزه اإلاعإلتؤهذ ؤـالت الىحى الّشبي، محاوال الشبي بحن الجِز

علي المىء ِلى  ُل بإحذر ما ًيخجه الّلم الخذًث، ومما هى مجمْ ِلى ـالحُخه، َو سبي الترار الّشبي ألـا

 .(5)وجإزحرها في جىلذ اإلاّاوي اللغت في وؽىء اإلافاهُم

ىً، له اظهاماث في اللعاهُاث وفله : إن الخاج ـالح باحث لعاوي وهحىي مخمإضافاجه في البحث اللساني -2

. فهى مً الباحثحن املجذدًً )6(اللغت، فهى مً دِاة اللشاءة الىاُِت للترار، والذساظت الّمُلت له بمفاهُم آهُت

اث العابذة الُىم في مجاٌ  في مجاٌ اللعاهُاث الخذًثت، وما ًمىً ؤن حعخفُذه الّشبُت الففحى مً الىٍٍش

ىه الجؼاثغ، وطإ نِخه في الىًَ الٗغبي )7(شد به اللعان الّشبيالبحث اللعاوي، وما ًىف  .ٞٗٝغ في َو

ت باالؼتران مْ دٌو مغاسبُت هخىوغ واإلاغشب ومىسٍخاهُا؛ ًدىاٌو  :أغماله  املغاربيت املشترهت -3 ؤهجض دساظاث جشبٍى

ّمل ِلى جح ، َو ماٌ ؤهم ما ٌعخّمله الىفل اإلاغاسبي في ظىىاث الىىس ألاٌو ذًذ اللذس اإلاؽترن مً في هزه ألِا

ألالفاً بحن ؤوفاٌ بالد اإلاغشب الّشبي بهذف جىحُذ لغتهم وجفادي الخؽى الزي ًثلل راهشة الىفل بما ًحخاج 

 ).8(إلُه مً ألالفاً

                                                           
 .ٛٗٔم، ص ٕٗٓٓقنظر: صاحل بلعيد: مقارابت منهاجية، ، دار ىومة، دط،       ٔ
 ٕٚ، ص ٗم، عٕ٘ٓٓ، اجلزائر، ت العصر، رللة اجملمع اجلزائريقنظر:  عبد الرزتن احلاج صاحل : اللغة العربية والبحث العلمي ادلعاصر أمام حتداي     ٕ
 ٔٔ، صٔ، جٕٕٔٓعبد الرزتن احلاج صاحل: ْتوث ودراسات يف اللسانيات العربية، ،  موفم للنشر،  اجلزائر،  دط،      ٖ
 ٛٗٔصاحل بلعيد: مقارابت منهاجية، ص       ٗ
 ٜٗٔ-ٛٗٔصاحل بلعيد: مقارابت منهاجية ، ص      ٘
 ٜٗٔصاحل بلعيد: مقارابت منهاجية ، ص      ٙ
 .ٕٓٗ، ص  ٕٛٓٓ، ٔالنحو العريب بُت األصالة والتجدقد، عبد اجمليد عيساين، دار ابن حزم، ط      ٚ
 .ٕٓٔ، ٜٔٔ،ص  ٕحل ْتوث ودراسات يف علوم اللسان ،جقنظر: عبد الرزتن احلاج صا      ٛ
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ت مً اإلافشداث والتراهُب أغماله الػزبيت املشترهت -1 : وهى  ِباسة ًِ مؽشوُ حماعي ٌّمل ِلى لبي مجمِى

ت ِلى كُاط هالم الّشب التي ًحخاج إليها الخلمُز في مشحلت الخّلُم ألاظاس ي الّشبُت الففُحت ؤو الجا ٍس

 .)1(والثاهىي 

ُت جشقى بالذسط ألن ًيىن محبىبا، ومفهىما، بّذ ؤن جصىراجه في املجال التػليمي -2 : كذم الباحث بذابال هِى

ت لبىاء  . اهخلذ مىهجُت جللحن الذسوط مىاهج اللغت الّشبُت في الخّلُم ما فجراه ًىخب في ألاظغ الّلمُت، واللغٍى

غ اللغاث والبحث الّلمي و في  غ اللغت الّشبُت. وفي ِلم جذَس ش جذَس كبل الجامعي، وفي ألاظغ الّلمُت لخىٍى

ب في الىٍام الخّلُمي في الجضابش ؤظغ فشق بحث في مجاٌ  .)2(مىهجُت الذسط اللغىي.وفي حشهت الخٍّش

ت الخلُلُت ، معخخذما فDitactiqueالذًذاهخًُ   يها وشابم جبلُغ الىحى الّشبي اللذًم، بخىبُم مبادا الىٍٍش

له دوس بّحن في بىاء النهمت الخّلُمُت للفغاس،  .)3(الخذًثت وخىىاتها ؤلاحشابُت في الذسط اللغىي الخذًث

فحن، وكذ ولْ لهم وشابم جىاظب ظنهم وؤِمالهم، والتي ؤهلخه ألن ًيىن ِلى سؤط ا للجىت والىباس، وللمٌى

ت ِلى وحه الخفىؿ.  ت، وهزا هدُجت الخبرة، والذساًت التي محزث ؤِماله التربٍى الح اإلاىٍىمت التربٍى الىوىُت إـل

ش والخفمُم  وللذ وان ألاظخار واُِا بإهم الخىىاث الخّلُمُت التي حّمل ِلى جىمُت خبراث الابخياس والخىٍى

ت في الاجفا  .الث اإلاشبُتألهٍمت حذًذة معخخذما الىظابل التربٍى

ت ؤلاظالمُت حٌى مفىلحفي الكتابت في املىسىغاث واملجالث -3 الىبّت ، (lugha) : للذ هخب ألاظخار في اإلاىظِى

، وهزلً هخابخه ًِ مفىلح )مّاسف( في هفغ اإلاىظىِت، والتي جخحذر ًِ م0651 الجذًذة لىذن ظىت

ت التي ؤـذستها اإلاىٍم ت الّشبُت للتربُت، والثلافت، والّلىم واإلاعماة الخّلُم في الجضابش. هما هخب في اإلاىظِى

ت ؤِالم الّشب واإلاعلمحن(. هما هخب هثحرا مً اإلالاالث في مجالث املجامْ  .)مىظِى

م٨ً التر٦حز ٖلى الى٣اٍ الخالُت : حهىده الّلمُت  -ب   :وهي ٦شحرة ومٗانغة، ٍو

ُلت مً خالٌ الترار الشحمً الخاج ـالح وكفت  كُمت ِ لٗبض: واهذ في البناء املصطلحي -1 لى اإلافىلخاث ألـا

وفي هزا املجاٌ  ًىص ي  اللغىي، فشاح ًؤهذ ؤن اظدثماس هزه اإلافىلخاث في ِفشها هى مُذان واظْ حذا.

ت وخاـت ِلم اللغت  ل إلُه  ِلم اللعان الخذًث، مً جىىس   في الذساظاث اللغٍى بمشوسة الاواُل ِلى ما جـى

 .(4)والىظابل التي حعاِذ ِلى حّلم اللغت وحّلُمهاالخّلُمي، الزي يهخم بالىشابم  

 ت الخلُلُت الخضًشت  :مفهىم النظزيت الخليليت الحدًثت ا الضولي املخخهغ (Ne khalilien theory) الىٍٓغ وعمَؼ

٣ا للمٟهىم (NKT)َى  ، هي ٕٞغ مً اللؿاهُاث الٗغبُت التي جسخو في صعاؾت اللؿان الٗغبي صعاؾت ٖلمُت ٞو

خمشل  ٞحها ٦خب في ال٣غون ألاعبٗت ألا اؾت الٗلمُت. وهي ٢غاءة ظضًضة للترار ألانُلالخضًض للضع  ولى بٗض ، ٍو

الهجغة، وما ٦خب بٗض َظٍ الٟترة مً بدىر ٢ُمت مً َٝغ الٗلماء ٖبا٢غة ٦ٗبض ال٣اَغ الجغظاوي والغضخي 

م حَر ت الخلُلُت الخضًشت تهضٝ الى حٍٗغ٠ الباخض الٗغبي  .)2(ٚو لُه ٞالىٍٓغ في ٖلىم اللؿان باألَمُت التي ٖو

ت  ت  زاهُت، ألجها في الى٢ذ هٟؿه جىٓحر وبدض في ألاؾـ الىٍٓغ ت الىداة الٗغب، وهي في الىا٢٘ هٍٓغ ج٨دؿبها هٍٓغ

مام الٗغب الخلُلُت ألاولى. ظٍ الدؿمُت اعجبُذ بإخض ألٖا ى الخلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي. ،َو مىً ؤلاؼاسة  َو ٍو

                                                           
 ٕ٘، صعبد الرزتن احلاج صاحل: البحث اللغوي وأصالة الفكر العريب، و ٔ٘ٔصاحل بلعيد: مقارابت منهاجية ، ص      ٔ
 .ٕٓٗ-ٕٕٛقنظر: عبد الرزتن احلاج صاحل ْتوث ودراسات يف علوم اللسان ، ص      ٕ
  199-204.اج صاحل: ْتوث ودراسات يف اللسانيات العربية،  صقنظر: عبد الرزتن احل      ٖ
 ٗٗعبد الرزتن احلاج صاحل ْتوث ودراسات يف علوم اللسان، ص      ٗ
 ٘ٓ، صٕٚٓٓ، ٗعبد الرزتن احلاج صاحل: النظرقة اخلليلية احلدقثة، مفاىيمها األساسية، مركز البحث العلمي والتقٍت لتطوقر اللغة العربية، ع     ٘
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المُاث )ِشبي ضها في هزا املجاٌ، وهيإلى اإلاعاهماث التي ؤهج فشوس ي( ظىت -إِذاده إلاعجم مفىلخاث ؤلِا

اإلاعجم اإلاىحذ ؛ و فشوس ي( -مىبُى بالشوهُى )ِشبي  ،معجم مفىلخاث ِلم اللعان؛ و م مىبُى 1972

 م.1990 فادس ًِ ألالِعيى ظىتال إلافىلخاث اللعاهُاث

شاها ؤنها فشك ِحن؛ ألنها مً الىظابل ألاظاظُت واإلاُّىت :  ؤكبل ألاظخار ِلى الترحمت التي ًفي مجال الترجمت -3

ل  ِلى الشقي اللغىي. وألنها باب مً ؤبىاب الخفّخح ِلى آلاخش، ؤلف إلى رلً ؤن إجلان لغت صابذة ًِ اللغت ألـا

ت( لألظ كام ألاظخار بترحمت هخاب      هي الصمت ليل باحث ؤوادًمي. جاسن، خار كادة بى )ألامثاٌ الؽّبُت الجضابٍش

ل  0101الزي ًحىي ِلى  مثال مً الىاكْ الجضابشي، مْ رهش اإلالفىد الزي ًمشب مً ؤحله ول مثل، ؤو ألـا

اث الجامُّت ظىت  .0654 الخلُلي الزي ـُغ ِلُه اإلاثل. والىخاب مىبُى في دًىان اإلاىبِى

 لى ؼيل اكتراح اللعاوي ، 0653ِ : حاءث فىشة اإلاؽشوُ ألٌو مشة في مؤجمش ِمان ظىتمشزوع الذخيرة اللغىيت

لىم جفىس مؽشوُ  ِلى إدساج مالًحن الىخب « الزخحرة الّشبُت»الجضابشي، ِبذ الشحمً الخاج ـالح، ٍو

والىفىؿ واإلاّلىماث اإلاهمت في ؼتى اإلاّاسف والّلىم باللغت الّشبُت، في بىً آلي محْىظب ًمىً ألي مىاوً 

مىً جل. ِشبي ؤن ًنهل مىه في ؤي ِلم ؤو مُذان ب مفهىمه ِلى ؤهه  ِباسة ًِ كامىط حامْ لأللفاً الّشبُت ٍو ٍش

اإلاعخّملت بالفّل، في هق مً الىفىؿ مً ؤمهاث الىخب اللذًمت، والخذًثت، وآلازاس ألادبُت والّلمُت 

الخالش، إلافت إلى اإلالاالث راث اللُمت الّلمُت اإلايؽىسة في  الٗهغوالخلىُت مىز الّفش الجاهلي حتى 

بُت والّلمُت والبحىر اللُمت اإلاّشولت في الىذواث واإلاؤجمشاث واإلاىابذ اإلاعخذًشة وغحرها. مْ املجالث ألاد

ؤلاؼاسة إلى اهخماء اليلمت ؤو الّباسة إلى الففُح اإلاعمُى ًِ الفصخاء العابلحن ؤو اإلاىلذ الزي حاء ِلى كُاط 

يل حزارة ِادًت مً حهت، ومفغشة ؼ؛ وؼيل حسجُل في راهشة الخاظىب  وجخخز  زالزت ؤؼياٌ: هالم الّشب.

الزخحرة الّشبُت جمثل . ؼيل هخاب ِادي؛ وـفحت مً حهت ؤخشي  31)مُىشوفِؽاث جحخىي ول واحذة ِلى 

شظم اظتراججُاجه اإلاعخلبلُت ا، ٌعهم في جلذم الّلم ٍو  .اكتراحا حماٍس

م: لخق ألاظخار فىابذ اإلاؽشوُ في سفْ معخىي اإلاىاوً الّشبي والنهىك باللغت الّ خم رلً ًِ وٍش شبُت، ٍو

الىلبت ما ًجّذ مً حذًذ في مخخلف و اظخفادة ِلماء الّشب وباحثيهم؛ البحث في الترار ومسخه بالخاظىب

لى الاظخّماٌ الخلُلي للغت الّشبُت  للغت الّشبُت ؛ الّلىم الاواُل ِلى حُاة الىاولحن بالّشبُت وؤحىالهم ِو

 بففت خاـت.

ت: هزه ا -3 ت، وفيها هجذ ألاظخار يهخم باالظخخذام الفّاٌ في الخىظبت اللغٍى إلاعإلت مخّللت بحىظبت الزخحرة اللغٍى

الُت للغاث  ت الخحاوس مْ اللغاث، بىلْ آلُاث ٍس لخلىُاث الخىاظِب؛ إر ًحاٌو في مجاٌ الخىظبت اللغٍى

ترحمت آلالُت وحّلُم الىبُُّت؛ وهزا ؤزىاء الخىبُلاث التي ًجشيها والبه بئؼشافه في مُذان الخىزُم آلالي وال

ُف الزواء  اللغاث بالخاظىب والترهُب آلالي للىالم والخّشف آلالي لخىإ اللفٍت ؤو الترهُب، وهزا بخٌى

ىىاعي. ومً هىا هشاه ًؤهذ ِلى ؤمىس منها:  الـا

   ت حّىغ جحلُل لغت ما بيل ت لغٍى ٌى إلى ـُاغت هٍٍش حن للـى لشوسة الخحاوس بحن اإلاهىذظحن، واللغٍى

اتها بغُت الخّشف ِلى آلُاث اللغت بؽيل بعُي، حُث جيىن آلالت وظُلت معاِذة للخّشف آلالي ِلى معخلضم

 الىالم اإلاىىىق.

   لشوسة البحث في ولْ كىامِغ آلُت هاولت جيىن اإلاتن الزي حّخمذه آلالت في جحلُلها للغاث، وهى الزي ٌعهل

   ليلم.ِملُت البحث، والخفيُف وإًجاد اإلاثل، وخاـت في ؤوصان ا



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  065

___________________________ 

165 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

  ،الُا إرا لم ًبخّذ ًِ الخىىساث الّلمُت التي ٌؽهذها ِالم الُىم ًلّش بإن البحث اللغىي ًمىً ؤن ًيىن ٍس

ت إلى جحذًث اإلاّلىماث واملخافٍت ِلى مىاهبت الفُحاث الخىىىلىحُت، ومعاًشة اإلافاهُم،  فالخاحت لشوٍس

  .واإلاّاسف الجذًذة

جمْ الجضابشي للغت الّشبُت، هما ؤهه ٌّشف ِىه ؤهه ِمى املجامْ الّشبُت : جشؤط ألاظخار املوؽاوه ألاوادًمي -5

، واإلافىلخاث. و ألاسبّت، وخاـت في مجمْ اللغت الّشبُت باللاهشة الزي ًيخمي فُه  ٌى مً ؤوحه إلى لجىتي ألـا

جهش  بها في ول إؼياٌ ًىشح، هما ًثر  ي مجالتها بملاالجه وؽاوه في هزه املجامْ ؤهه باحث ًذلي بأسابه الّلمُت، ٍو

ً اإلاعمُى بخىُُف الخشف الّشبي لُلبي اإلاخذاٌو في  ومً ؤهم دِىاجه  في املجامْ إِادة الىٍش في. الّلمُت جذٍو

ش الّشبُت، واملخُي ُف آلُاجه، والاظخفادة منها في جىٍى  .معاًشة الّفش بخٌى

مالت ٖلى ظهىص الض٦خىع ٖبض الغخمً الخاط نالر  ت، اجطر ؤن ما ٢ام به ًىّم ًٖ وزخاما بٗض َظٍ ؤلَا اللٍٛى

ت خاو٫ ٞحها مً زما٫ آعاثه مً م٩اهت الضعؽ  ُت، وخب الٗمل، ٞإبدازه اللٍٛى عوح ٖلمُت احؿمذ باإلاىيٖى

ب مهُلخاجه بلى الباخشحن اإلاهخمحن بهظا املجا٫. ٣ت مىهجُت، وج٣ٍغ  اللٛىي الٗغبي وبخُاثه بٍُغ
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