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 ونتائج البحث اخلامتة
 البحث في مجمله إلى مجموعة من النتائج نوجزها على النحو اآلتي:توصل 

نظاااا  أواًل: ظااااهال المنااال فاااي الصاااار الشاباااي ظااااهال انااا   عااان جانااا  مااان جوانااا  
ظهااا ماان مااول مجموعااة ماان ادحاااا  اسااتنل  فااي أساسااها إلااى اللغااة الشاب ااة 

التم  ر في قواعل النطا؛  وقال جاا    مجموعة من القوان ن غا تها النزوع نحو
مال القواعاال  وتوائمهاافضاًو عان انسااجامها  ،اللغااوو واساتشماله متساقة مال الا و؛

 المنظمة لجوها اللغة. 
 ،منهاا ظااهال التم  ار ،ه  الظواها التي وظ ا  ملماة للصاارثان ًا: عاض البحث أ
فقال  ،والممال اة ،الوالمنااظ ،في الحاااة ،والمماثلة ،والمجانسة ،وظاهال المناالة

دنهاااا   وتشل ِلهااااااااان لهااا ا الظاااواها عظااا   ادثاااا فاااي توصااا ر وتشل ااال ظااااهال 
أو ثقلها وانسجامها مل الحاااا  وتجانساها فاي صا اغة  ،ماتبطة بم ة الحاور

 الالما . 
أناه حاا  صاافي المااال  ح اث مانثالثًا: حلل البحث م هاو  المنال فاي الصاار الشاباي 

وماا  شااض لهاا  ،ووزنهاا ،وحاااتهاا ،الالماة تالل ر   اة به افض ال ما  مال با
عاااول ،وقلااا  ،وحااا ر ،مااان ز اااالل بااالال ،وا  لغاااا  وا  بح اااث تحااالث تغ  ااااًا فاااي  ،وا 
فت سال  ، تولل على إثاها المطال فاي أ اة صا غة منهاا ،أو الق   الصاف ة ،المشاني

 المشنى وتز له عن موضشه. 
 ا على النحو اآلتي: إ اه ُمجموً اابشًا: أنا البحث أسبا  المنل 

 أسبا  المنل هو طل  الم ة دنه أصل واسل في با  الشلل. من أه   .1

دن الصا غة تسااعل فاي ادعا  ادغلا  فاي تحل ال   الح اظ على الص غة الصااف ة .2
 البا  الصافي. 

دن المطاال فااي هاا ا المسااائل ال  قاال مطااوال   تجناا  المطاال فااي الصااار ومسااائله .3
 عن المطل في اإلعاا . 



ممااااا  جشلهااااا فااااي موقاااار  ،محافظااااة علااااى انشاااازال الالمااااة وان االهااااا فااااي الصااااارال .4
دن تحل ال المشناى الصااافي للالماة مطاول ضاااوا ة فاي نااا    مال المشجاا متناابه 

   .الالمة وب ان مشناها
عاضِه دنماط البحث مل التقس   ال و َ ها  ِإل اه الالاتوا َماازن  ات ؛ البحثُ مامسًا: 

علاااى  (، والتاااي انقسااام  )المنااال فاااي النحاااو الشاباااياساااالتِه  عبااال الاساااول فاااي
ومناال اللغااو  ن أو مااا اصااطل  عل ااه  ،أن سااه مناال الشااا   :ثوثااة أنماااط هااي

 إصااالااومااا اهبه  فاااي  ،وهاااو المنااال القاااائ  علاااى ناا  اللغاااو  ن ،منااال النحاااال
وهااو  شنااي ات ااا؛  ،فهااو مناال الشااا  واللغااو  ن ،وأمااا الاانمط الثالااث  ادحاااا 

 مسائل علل.  الطاف ن في منل
التاااي لااا  تماااال عااان ادساااال   منااال الشاااا  التاااي حاااللها الااالاتوا َماااازن عبااال سالساااًا: 

الاسول أن سه  وهاي المنال الواجا ، والمنال المق ال أو المنااوط، وزاَل البحاث 
وهاو قسمًا ابشاًا لا   ا ااا الالاتوا فاي )المنال النحاوو( وهاو المنال االفتااضاي 

باااال افتاضااااه  ،وال وجااااول لااااه فااااي الشاب ااااة ،المناااال الاااا و لاااا  تااااتال  بااااه الشااااا 
مسااائل التااي الأو بشباااال أل؛ المناال الاا و طااال  ،اللغو ااون فااي مسااائل محااللل
 والا اضة ال اا ة الصاف ة.  ،تشل لونًا من ألوان التماا ن

ثامنًا: في ال صل ادول ال و عاضانا ف اه دها  قضاا ا المنال فاي صا ء ادساما  تبا ن 
 لنا ما  لتي: 

علااى هاا ا  ادل اااظل( وق نااا علااى الشلااة فااي امتناااع مجااي  الاث ااا ماان ِشاافااي صاا غة )فِ  . أ
دن ))الضامة   ل( مال أن الضامة أثقال مان الاساالُشافاي نحاو )فُ  ادل ااظواثال  ،الوزن

ن ااناااا  أثقاااال ماااان الاساااااال ماااااال  حتمااااال  ،وقااااال  حتماااال للقااااول ،فإنهااااا أقااااو  منهااااا ،وا 
الا و ااان  ها قضاى باه سا بو التاي سامش  ال تشال ممال اة لما ادل ااظوأن  ،للضشر((

ن  ،ل( وحاالها دنهااا جااا   بااو مااوربِاا)إِ  قاال اات ااى باا اا ساامل ال  مااال عاان مااا وا 
 إطاا التشلل اللهجي. 

فااي هاا ا االمتناااع إنمااا تشااول والشلااة  ،( فااي الاااو ل  لُااش  فِ إنااااا اللغااو  ن لوجااول صاا غة ) .  
إلى صشوبة الماول من اسا إلى ض  على الاغ  مان وجاول الحااجز الحصا ن الا و 

 وهو ما  ؤنا حسه  الصوتي ال وقي.  ،ل   شتل به لضش ه



ات ؛ البحاث مال ما ه  اللغاو  ن  وادلوانفي منل صوغ )أفشل( الت ض ل من الش و   .  
دلاوان الزما  مجالهاا فصااا  اشضاو مان الس ما أن سائا الش و  وا ،في ه ا المنل

الت ضاا ل هااو  ومبنااى  إ  ال ت اااو  ف هااا، فادصاال هااو الملااز  لهاا ا الشلااة ،ادعضااا 
 .  الت او 

اطمئن البحث إلى ما قااا اللاتوا طااا؛ الجناابي مان  والتلن ثفي المنل في الت ا ا  . ث
 للتلن ااثى( لَااش  فصاا غة )فُ  ، سااتلل عل ااه فااي ادصاال بالصاا غة ال بالشومااة التلن ااثأن 

ااااونظ اتهااااا )فَ  ااااو (  قابلهااااا )فَ ش  وال ناااالن لملاااار مقصااااوال ااناااا  أ   ،ل(َشااااف  ن( و)أوَ ش 
هااو  التلن ااثوأن الاا و أناااع لاللااة البنااى الصاااف ة علااى التاا ا ا أو  ،بالتلن ااثممالولل 

 االستشمال اللغوو فهو الحا  ال  صل ف ما  نتجا من مور.
 عل ها ال صل الثاني فهي: تاسشًا: أما أه  النتائج التي وقر 

دن أبن اااة ال شااال   بااا ن البحاااث ناا  اللغاااو  ن فاااي منااال صاااوغ ال شااال مااان حاااار واحااال . أ
فادصاال فااي ااال المااة أن تاااون علااى ثوثااة أحااار حااار  بتاالأ بااه   ثوث ااة واباع ااة

فضاًو عان أن الصا غة الثوث اة  ،وحار  اون واسطة با ن المبتالأ باه والموقاور عل اه
  .ادل اظن إلى االعتلال بضابط الم ة وتجن  الثقل في ص اغة تؤنا نزوع اللغو  

تبا ن أن ها ا البناا  هاو  ،أصاول في حل ثنا عان منال مجاي  ال شال مان ممساة أحاار .  
دن ادم ااااال مشاضااااة للزوائاااال ماااان أولهااااا   لون ادفشااااال بادسااااما ممصااااو  بنااااا  
   .ادفشال ودن ادسما  أنل تمانًا من ادفشال بلل ل استغنائها عن  ونماها

أن القااااانن الاااااا   قاااال وظاااار الاث ااااا ماااان هاااا ا ادفشااااال علااااى هاااا ا الصاااا غة فااااي ألا   .  
 اللالال  وتقا   المشاني الم  ة. 

فااي  ادبااوا ثااا ا( ألُ َشاا    َ  – لَ َشاالاا   ت اا؛ البحااث ماال جمهااوا اللغااو  ن فااي أن بنااا  )فَ  . ث
( هاو أاثاا مج ئاًا لُ ُشا    َ  – لَ َشافبناا  )فَ   دنه مالول بما جا  في القاانن الااا    الشاب ة

ما أثبته اللاتواان صاال  هاالو القا ناي وح الا فهال الساو لو  فضًو عن ،في القانن
 لَ َشاوتب ن لهما أن بناا  )فَ  ،ال شل الثوثي في مشج  تال الشاوس دبوا في لااستهما 

   .في المشج  ادبوا ( هو أاثا لُ شُ     َ  –

فاي الماضاي  ( إال مضامو  الشا نلُ ُشا    َ  – لَ ُشاواف؛ البحث اللغو  ن في منل مجاي  )فَ  . ل
إلااااى أن لغااااة الشااااا  اأو ماااان  هاااا  بااااووضاااا  تشل ًوتااااه مستلنسااااًا  ،والمضااااااع والز 



وأن اال ل ظاة  ،ومباان أصاولبالماتها واستشماالتها الممتل ة إنما هي لغة قائمة على 
   .ف ها أم   سمتًا مش نًا حس  قواعل ماصة اوع   ف ها

دن التضاش ر   ن مان ادصاول متجااوا مثلا ن للغاو  ن اجتمااع ات ؛ البحث مل منال ا .  
بمشنااى أن   ودن الحاااور ادصااول ااساامة وثابتااة  تااااا نطقهااا   ثقاال علااى ألساانته 

  ثقلها ب هابها.   ثقلها ثاب  عاس الحاور الزوائل التي   ه
توصال البحاث  ،(المنل فاي قضاا ا صاوت ة ماصاة بالصا ء)عاناًا: في ال صل الثالث 

 ما  لتي:  إلى
فاي صا غة ال شال الل  ار المقااون ات ا؛ البحث مل اللغو  ن في منل توالي االعولا ن  . أ

 .    دن في َ لك اجحار بالل ظِة أو: احوًل بمشناهافي نحو )هو ( و)نو (

فشااال مشتااال اآلماااا بال اااا  علاااى صااا غة بااا ن البحاااث علااال اللغاااو  ن فاااي منااال مجاااي   .  
 (.  لَ شُ )فَ 

 ( من نحو )ح ي(. لَ شُ ب ا  ن على ص غة )فَ  منل مجي  الل  ر المقاون .  

 منل ز الل الواو أواًل.  . ث
 


