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 لملّخصا

       

 خسً تاشِمْن قصاادِذ  اللغٌِّح فِ أستع النحشافاخل أعلٌتْح دساعح ىِ  األطشًحح ىزه

   اللغٌّااِح مااا تعااذ  اللغٌّااِح ً االنحشافاااخ ماااطأن قصااًِذ   الثحااس لرأشااْش يااذف  ّ  . تشاًنناا 

 ِأعاعاتشاكل ذ ْغعِ الذساعاح   األعلٌتْح. تشاعرو رثشص  لج سايمت تشاًنن  خذمياّ غرالرِ 

دًقرااِ ' قصااادذ فااِ  الرذاًلْااحً  ذاللْااحالًنحٌّااح الً المفشداذْااح نحشافاااخاال قصااِلر  

( 2411' ظناااصج نحااٌُ '   ً (2411'   معااا' العٌلااح األخْااشج  ً (2486األخْااشج '  

ْن معاااِّْش اللغااِح  عاا تشاًنناا  الذساعااح كْفْااح انحااشاف ً ذثااْن. ' 1864)أتااد فااٌكلشً'

 .المثرغاج  علٌتْحًاألعمالْح ال رأشْشاخاللْحقق 

 رااوكراتطشّقااح  ّرفااشد تانحشافاذااو اللغٌّااح ً ذمراااص تشاًنناا تااأ ش شااعش   ذفرااشا الذساعااح

فاِ شاعِش  حاألعالٌتْ االنحشافااختاأ ش أكصاش أّضاا  فرشا  ًذكما   أعلٌتِإْحذاز ذأشِْش ت

   حلغٌّاماا تعاذ ال ( ًداللِ ًنحٌُ ً  فشداذِم  حاللغٌّ مغرٌّاخِ الذ ْحذز  علَ  تشاًنن 

 (.رذاًلْحال 

داج اللغااٌُ كااأ نحااشافاال ىااِ فْمااا إرا ّحااٌ ىاازه الذساعااِح  الرااِ ذثحصيااا  مشااكلح  الإ ش 

لغٌّاااش. غْااش مرشاتطااح ً ًمثيمااح معقشااذِج ً شااارشجًغشّثااِح  إلااَ لغااحالشااعش  لغااح   ْحعاالٌتأ

 عمالْااحِ الإلْحااذاز الرااأشْشاِخ األدتْااِح ً االنحااشافأنااٌام مخرلفااح ِمااْن  تشاًنناا ّ غاارخذ   

 ف ْيم.ال فِ الرِ فِ حاالٍخ كصْشٍج فِ قصادِذه ذ ْخلق  صعٌتح  ً

األًلاِ  رميْاذ. ّ غطشاِ الالنراادطًفصاٌِ   شاالز ً الرميْاذ األًلاِ الذساعاح فاِ ذقع ىزه

م ٌِا ً  نحاشافلال نرْعاح للعاٌء تشاًننا ً الراِ ذحاذز  الالذاشاتظِ رعقِْذ ًالمشاكل  الغ 

 .أىمْرياً اًإظشاءاذي أىذافياً حذّذاذياً ذ فشضْاخ الذساعحِ ًه فِ شعشِ  اللغٌُ

تالذساعااِح.  المرعلقااحالثاااسصج  مصااطلحاخًال المفاااىْم   الفصاال األً   تعاان ِماانْ  قصااَّ ر

ماع   اللغٌّاحِ ما تعاذ المغرٌّاخ اللغٌِّح ً فِ األعلٌتِ نحشافاالّ ْذسط  الفصل الصانِ 

ًالنحٌّاح    المفشداذْاحالمغرٌّاخ الفشعْح للغاح ًىاِ   علَ  االنحشافاخ الرشكْض علَ

لكل مان األصاناف ً االعارخذاماخ الخاصاح  ٌّفش تْانا ذفصْلْا ً.ً الرذاًلْح ذاللْحًال



ِ   ً . الفصل الصالسمن أنماط االنحشاف تكل نمظ  لألطشًحاحالزُ ّ شكشل  العانة  العمل

المخرااسِج. ع األستالقصاادِذ ل  ذحلاْال ً ّشامل األدتْحِ  وعمالِ أاذِْح ًالز تشاًنن تغْشج  أّثذ

ُِ  ّ ر  ً ذاللْاحًال نحٌّاح  ًال المفشداذْاح نحشافااخاالالرحلْال   قصاَعلَ المغارٌٍ اللغاٌ

ماان خااال  ً . رذاًلْااح  ال االنحشافاااخًّ حلشاال   رحااشٍّ   اللغااٌُ مااا تعااذ علااَ المغاارٌٍ

كاأداج  اللغاٌُ االنحاشاف فاِ اعارخذا  الرحلْل ّثاشص ىازا الفصال نماارض ذمْاض تشاًننا 

. إذقاناو للغاح كفاءذو ً ذظيش ً أعلٌتوًظمالِْح ًفنِْح إلَ شعِشه  عماخفح إلضا أعلٌتْح

 األعاالٌتِ علااَ المغاارٌٍ اللغااٌُ  االنحااشاف العاارنراظاخ أىميااا إ  الثاحااس   رٌصاالّ

 اللغااحِ  قٌاعااذ ً قااذ ال ّخااش  معاااّْش ًمعاااِّْش ًقٌاعااِذ اللغااِح  خااش  ماان خااال  ّرحقااق

فاِ ذ ثنشاِ  ّحاق لاو ماا ال ّحاق لغْاشه لغٌّاا  شاعش الزُال ْاسخ ن عنذما ّكٌ  ناذعا ع

أ ش  الثاحااسّ غاارنرط  حٌّْااِح. الغاامٌ ًال ضاافاءت ْعاان العناصااِش فااِ الاان    إل ًاعاارغال 

ّ رطلشااة  ذحلااْال  علااَ المغاارٌّاخ  لاازا عناّااح ً تشاعااح ْطلااة  رًّ  مشتاا   تشاًنناا أعاالٌب  

اللغٌّاح. ّ نرياِ الرحلْال  تعاذ ماا  المغارٌّاخ اللغٌّاح ً رلفِح ِمْن اللغِح  ًتمعنَ آخاشالمخ

فاِ القصاادذ األستاع  اللغاٌُ االنحاشاف من أنماط  مظحذًِز ك لش ن ذشدد ّظيشعذً  ت

 .المخراسج

 

 

 

 


