
  التجديد اللغوي الشامل
  

  لألستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح  
 

حبســـب مـــا يطـــرأ عليـــه مـــن  إلنســـاناللغـــوي املفيـــد كـــأي جتديـــد يتكيـــف بـــه اإن التجديـــد 
وســيلة للــدفاع عــن الــنفس أيضــا ليس هو جمّرد استجابة ملا يقتضيه الزمــان وتغرياتــه بــل هــو  النوازل

 التــاريخ أن األمــم القويــة هــي فقــد بــنيَّ  .ان العــريب اإلســالميعــن الــوطن والكيــ بــل ودفــاعوالنفيس 
وحتــاول ن حتقــق ذلــك علــى  أن تتجــاوز يوميــا مســتواها مــن الرقــي العلمــي والثقــايف عالــيت تســتطي

ــا أيــة أمــة أخــرى . وبــذلك جتســر علــى غريهــا فتتســلط عليهــا أو جتعلهــا الــدوام حــىت ال يلتحــق 
يف احلقيقــة، جتديــد ألســلوب التفكــري وجتديــد يف ،ة هــو تنــدمج فيهــا. والتجديــد الــذي خيــص اللغــ

توســيع للمكتســبات العلميــة والتقنيــة واحلضــارية الالرؤية إىل العامل وجتديد يف االتصــال وبالتــايل يف 
  .ويقتضي التجديد يف االتصال التجديد يف استعمال اللغة عامة

  

  الملخص:
  العربية:اللغة ن يع أن ميكّ إن التجديد اخلاص باللغة واملفيد منه هو الذي يستط

 في ميدان المفردات: .1
 .من االستجابة الناجعة ملــا يتطلبــه العصــر مــن جديــد املصــطلحات مبــا يطــرأ مــن املفــاهيم -      

  الوضع للمصطلحات ناجعا أبدا إىل أيامنا هذه كما سنراه. مل يكنو 
واع املعاجم: لعامــة النــاس مثــل تاج إليه من أنوميّكن واضعي املعاجم من االستجابة ملا حيُ  -      

واالختصاصي وغريهم. وليس ما يوضع من هــذه املعــاجم اليــوم اجلامعة الالروس الصغري وطالب 
 قيمة علمية ألنه ال خيضع ملقاييس وضع املعاجم احلديثة أبدا.ا ذ ائً يش

  :ن العلماء والباحثني يف هذين امليداننيوميكّ 
ة وعميقــة للوصــول إىل حتريــر املعجــم اجلــامع (والتــارخيي) مــن القيــام ببحــوث علميــة واســع -      

  للغة العربية.
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  نأن يمكّ  :في ميدان تعليم اللغة العربية. 2     
(ال مـــرة واحـــدة يف العمـــر) علـــى  بكيفيـــة دوريـــةكـــل املعلمـــني واألســـاتذة مـــن االطـــالع  -      

  م اللغات.يالطرائق اجلديدة يف تعل
 ن حلقــات تدريبيــة خمصصــة هلــذا الغــرض والتعــاون مــع املؤسســاتوذلــك باالســتفادة مــ -      

  العلمية العربية واألجنبية املتخصصة.
إجنــاز  مــن ،يف مجيــع اجلامعــات، ن الباحثني يف علم تعلــيم العربيــة واللغــات عامــةوأن ميكّ  -      

الوســائل مجيــع اللجوء إىل طرائق التعليم ومضاعفة مردودها و لتجديد بغرض البرامج من البحوث 
تكــــوين تقنيــــني يف الســــمعي البصــــري لتعلــــيم العربيــــة يف كــــل مســــتويات منهــــا الثقافيــــة املناســــبة (و 

التعليم) وأهم شئ يف ذلك هو أن يعمم هذا التجديــد بتعمــيم هــذه التــدابري علــى كــل اجلامعــات 

  .واملدارس العليا
البحــوث العلميــة يف هــذا  إعــادة النظــر يف تعلــيم النحــو: البــد مــن االعتــداد مبــا اكتشــفته -      

امليدان (يف تعليم اللغات عامة). واالعتداد أيضا مبا أثبتتــه النظريــة اخلليليــة احلديثــة. وجيــب أن ال 
فالبــد مــن إعــداد العــدة الفصــيح ينسى أيضا أن للغة مستويني: اخلطاب احملّرر واخلطاب العفوي 

  .ناسباتالعامية يف عدة م منافسةللظهور والنمو حىت يتمكن من الفرصة هلذا األخري  تاحةإل
لذخرية العربيــة فالبــد االستغالل لالتأثري العميق يف رفع املستوى الثقايف واللغوي بانتشار  -      

مـــن إســـهام كـــل مؤسســـة علميـــة يف كـــل بلـــد يف إثرائهـــا وضـــبطها بكيفيـــة دائمـــة لتجـــدد املعـــارف 
  .وقت وجيزوتصل إىل املواطن بعد  واملعلومات العلمية بدون انقطاع

  البحث اللساني الحاسوبي العربي:ميدان .   3    
اآلن يف البلــــدان  اجلاريــــةتــــدعم البحــــوث العلميــــة الثقافيــــة يف اللســــانيات احلاســــوبية        

إىل النظرية اخلليلية  ،بصفة خاصة ،العربية دعماً قويا وعلى نطاق واسع ويُعمَّم اللجوء فيها
  احلديثة.

  

    
  
  Ι .صوى لدور المجامع اللغوية في التجديد اللغوياألهمية الق  
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معيون بضرورة التجديد حسّ إن أ(     )!ا
ــامع للغــة العربيــة علــى حتقيــق هــذه األهــداف: احملافظــة علــى ســالمة        لقــد اتفقــت كــل ا

 وحاجــات الحيــاة فــي هــذا العصــراللغــة العربيــة وجعلهــا وافيــة مبطالــب العلــوم والفنــون احلديثــة 
  ث العريب والقيام بكل ما من شأنه أن يساعد على ترقية اللغة العربية.وإحياء الرتا

فهذه أهداف نبيلة إال أن طريقة األعمال اليت اتّبعت لتحقيقها مل تتغّري منذ أن أسســت   
ــامع بــل جيــوز  ــا جلمهــور املثقفــني أن نقــول أقــدم هــذه ا ــا تقوقعــت بعــد أن كانــت تفــتح أبوا بأ

ا (بإلقاء احمل   اضرات واملناقشات بكيفية دورية).يف شبا
. وكان املفــروض أن يقــوم بالتنســيق قريب " احتاد للمجامع العربية " وقد أنشئ منذ عهد  

ــامع وخاصــة يف توحيــد املصــطلحات  اختالف االســتعمال بــني قطــر وآخــر ســببه فــبــني أعمــال ا
ــام ــا كإحتــاد ا الــيت للمصــطلحات  عاألهم هو عدم وجود إقرار رمسي يصدر مــن جهــة معــرتف 

ــامع أو الــيت دخلــت يف االســتعمال يف بعــض البلــدان. لتــزم كــل دولــة كــان جيــب أن تو  وضــعتها ا
  بإدخاهلا يف التعليم واستعماهلا يف اإلعالم ومجيع القطاعات. عربية

األعمــال جتــرى علــى مســتوى جامعــة الــدول العربيــة فــيمكن أن  االلتــزام هــذا حصــلفــإذا   
الوضــع للمصــطلحات هــو عمــل علمــي دقيــق ومبــا  فبمــا أن :ــذه الكيفيــة اخلاصــة باملصــطلحات

يف املدارس واجلامعات وبســماع النــاس هلــا يف اإلذاعــة  باستعماهلافرض باملراسيم بل اللغة ال تُ  أن
  التالية: والتلفزة فالبد من اللجوء إىل الوسائل

طلــــق مــــن ينوأن منتظمــــا وخمططــــا الوضــــع للمصــــطلح أن يكــــون  قبــــل كــــل شــــيء جيــــب  
علــــى مجهــــور  قــــرتح املصــــطلحاتتال مــــن أي كتــــاب مث املوثوقــــة املصــــادر االصــــطالحية الدوليــــة 

وال يــتم ذلــك إال بعــد  للــوطن العربــي كلــهاملثقفــني واالختصاصــيني علــى شــكل اســتفتاء بالنســبة 
  احلايل. لإجراء البحوث يف الرتاث ويف االستعما

عــــالم وباالنرتنيــــت كمــــا يــــتم املســــح بوســــائل اإل يمكن أن يــــتمفــــ النشــــر للمصــــطلح أمــــا  
ــــا تعــــرف درجــــة شــــيوع املصــــطلح (الــــذي دخــــل يف  الشــــامل لالســــتعمال يف الــــذخرية العربيــــة و

مقيـــاس اللغويـــة الـــيت وضـــعت منـــذ زمـــان مث يلجـــأ إىل  س. وخيتـــار املصـــطلح باملقـــايياالســـتعمال)
ــامع الشــيوع إذا اختلفــت وال منــاص مــن ذلــك. كمــا البــد مــن توزيــع هــذه األعمــال ع لــى كــل ا

امع.   حتت إشراف إحتاد ا
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  II .لمجامع واالستعمال الحقيقي للغةا: صناعة المعاجم  
معيــون          بالنســبة لصــنع  –أن جيعلــوا مصــدر اللغــة العربيــة الوحيــد ومؤلفــو املعــاجم تعــّود ا
ع عشــر  علــى ذلــك بعــض املعــاجم مــن القــرن التاســ لجــأونهــي املعــاجم القدميــة وقــد ي -املعــاجم

كــــأقرب املــــوارد وغــــريه. وال يتصــــورون أن يكــــون اإلنتــــاج األديب والعلمــــي القــــدمي واحلــــديث أي 
مصــدرًا علــى اإلطــالق. وحــىت النصــوص الــيت  (النصــوص احليــة) احلقيقــي للغــة العربيــة االستعمال

فــــال يرجعــــون إليهــــا أبــــدا مــــا عــــدا مــــا هــــو مــــذكور كشــــواهد يف املعــــاجم  هستشــــهد بــــيُ  اعتــــرب ممــــتُ 
  ليدية.التق

أن يكون كلــه من املفردات جيب  معجمكل ما يحتوي عليه  وال يعلم هؤالء الزمالء أن   
ــا ألســباب موضــوعيةوذلــك  مســتخرًجا مــن مدونــة لغويــة تعتمــد متثــل االســتعمال احلاصــل  فإ

بالنســـبة إىل لغـــة معينـــة يف زمـــان معـــني وأعـــين باالســـتعمال النصـــوص فـــال اســـتعمال يف املفـــردات 
  إطارها الطبيعي وهو اخلطاب الذي ُمسع بالفعل ودّون منسوبا إىل أصحابه. عزولة عنامل

فحـــان الوقـــت أن يقـــوم الواضـــعون مبـــا يقـــوم بـــه كـــل لغـــوي: تـــدوين االســـتعمال بالشـــروط   
العلميـــة املطلوبـــة. ولـــذلك ينبغـــي أن تـــنظم إحـــدى اجلامعـــات أو مراكـــز البحـــوث نـــدوة متهيديـــة 

التــدابري الــيت  نظــر يفللويــة ومناهجهــا. مث تكــّون جلنــة دوليــة موضــوع: تــأليف املعــاجم اللغلدراســة 
  جيب اختاذها يف هذا امليدان.

مرجعا لتــأليف املعــاجم املختلفــة  أيضا كونتكما ينبغي التنبيه على أن الذخرية العربية س  
ا ستجمع الرتاث األديب والعلمي العريب وأهم ما ينتجه العرب يف زماننا.  دونــةم كل هــذا يف أل

حموسبة ميكن أن تكون بالبحــث عــن أي جانــب لغــوي مــن خــالل مئــات اآلالف مــن النصــوص 
القدميـــــة واحلديثـــــة وجييـــــب علـــــى كـــــل ســـــؤال يطـــــرح عليهـــــا. وهـــــذا بفضـــــل حمركـــــات البحـــــث (يف 
اصطالح احلاســوبيات) وهــي موجــودة مــن اآلن. وال نتصــور أن يوضــع أي معجــم وال أن تــدرس 

     عرب التاريخ بدون اللجوء إىل هذه الذخرية. أية مسألة لغوية وال أي حتول داليل
        

ΙΙΙ .تعليم اللغة العربية ومناهجه  
العربيــة فالتجديــد فيــه خيــص منهجيــة التعلــيم وطرائقــه واحملتــوى  وفيمــا خيــص تعلــيم اللغــة  

  اللغوي ملا يعلم ومنه القواعد النحوية الصرفية.
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التكـــوين  دّين مســـتوىأن نالحظـــه هـــو تـــفأمـــا املنهجيـــة والطرائـــق احلديثـــة فالـــذي ينبغـــي    -  أ
ــذا التكــوين وعــدم اطّــواألســاتذة للمعلمــني  جــّد  علــى مــاإال القليــل مــنهم الع األطــر الــيت تقــوم 

. وهــذا نقـــص  )كســائر امليــادين العلميــة األخــرى(مــن جديــد يف ميــدان تعلــيم اللغــات يف العـــامل 
  كبري البد من تالفيه وسّد الثغرات فيه.

  كمن قبل كل شئ يف:فالتجديد ههنا ي 
ا وكيفيــة تــدريبهم حبســب مــا طــرأ  -1 إعــادة النظــر يف حمتــوى تكــوين معلمــي العربيــة وأســاتذ

  من جديد يف علم تعليم اللغات وتكوين معلميها.
التعــاون الوثيــق بأقســام مــع وتنظــيم دورات لتجديــد املعلومــات بكيفيــة دوريــة وإجباريــة  -2

 .اللغات األجنبية
لــــيم العربيـــــة وذلــــك باختبـــــار طرائــــق تدريســـــية جديــــدة بعـــــد تنظــــيم حبــــوث علميـــــة يف تع -3

يف مــدة ســنة دراســية حبســب تعلــيم جتــريب متحيصــها النظــري وتكيفيهــا خبصــائص العربيــة. وإجــراء 
املستويات بعدة طرائق يف عني املكان بقصــد املقارنــة بينهــا فيمــا خيــص النتــائج الــيت يتوصــل إليهــا 

  بكل واحدة منها.
  وى لتعليم العربية فهناك جانبان: جانب القواعد النحوية وجانب املفردات.وأما احملت -ب        
معيني والباحثني جتديده بــدون طائــل وكــان        جمــرد يف األول فاألول قد حاول فيه بعض ا

صر الوظائف النحويــة مــن فعــل ختت). فطلبوا أن !م باللغات الغربية (وخاصة الفرنسيةعلَّ تقليد ملا يُ 
مث  .)Complément( !"التكملــة"ومســوا مجيــع املفاعيــل وفاعــل ومبتــدأ وخــرب إىل مســند ومســند إليــه 

أو اللغــة عامــة) (يف النحــو  يُيسَّــربعضــهم أن الــذي  نــاقــد نبه نــاألفوا الكتب يف تيسري النحــو (وكن
 االشــتغالذاتــه ألن مثــل ظــاهريت التنــازع و تقدميه للمــتعلم ال النحــو يف كيفية و  ةتعليمالطريقة الهو 
ويف أفصح الكالم الذي هــو القــرآن: فاجلديــد ههنــا هــو  ناسعلى ألسنة الكل واحدة منهما تأيت  

يف إحصـــــاء هـــــذه األســـــاليب وتقـــــدميها علـــــى أصـــــناف يف أبســـــط صـــــورها ويف حمـــــاورات طبيعيـــــة 
لطرائــق اجلديــدة املفيــدة فعلــى الــرغم مــن ظهــور ا .وحكايات شيقة تساعد الذاكرة علــى ترســيخها

يف تعلــيم اللغــات فــإن معلمــي العربيــة قــد جيهلــون غالبــا حــىت وجــود مثــل هــذه الطرائــق. ومــا يــزال 
وال  هــو اكتســاب مهــارةيعلمون القواعد النحوية على الطريقة التقليدية. مع أن االكتساب للغــة 

اللغــــة يف حــــاالت تكتســــب أيــــة مهــــارة مبجــــرد االطــــالع علــــى القواعــــد وحبفظهــــا بــــل باســــتعمال 
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م اللغــة هــو قبــل كــل شــئ متــّرس علــى الكــالم املنطــوق واملكتــوب ومتــّرس علــى خطابية طبيعية وتعلُّــ
حــررت علــى مقياســها طرائــق وقــد إدراكه وقد وضــعت لــذلك مبــادئ علميــة بعــد إجــراء البحــوث 

د مبــا هــو لتعلم اللغات األجنبيــة وقــد اشــتهرت بالنســبة ملــن يــتعلم هــذه اللغــات فالبــد مــن االعتــدا
ّد متطــور ملعلــم العربيــة جــناجع من ذلك. وهلذا ال ميكن أن جندد التعليم للغة العربيــة إال بتكــوين 

  من جديد على هذا الصعيد. على كل ما جيدّ هذه الصفة من االطالع الواسع  هبكل ما تقتضي
ة العربيــة هــذا وحيتــاج الواضــع لطريقــة التعلــيم واملعلــم نفســه إىل تصــّور جديــد للبُــىن النحويــ  

مــن النحــاة املتــأخرين ألنــه  ا ورثناهــيتاملفــاهيم الــو  التصــنيف والتجديد يف ذلك هو أن يتخلى عــن
ه عــن األوائــل). ويستحســن أن يعتمــد و غري نــاجع يف إكســاب املهــارة اللغويــة (إال بعــض مــا أخــذ

اخلليليــة ما نتج من البحوث يف النحو العريب األصيل وهو ما يســمى اآلن بالنظريــة  على يف ذلك
ســيبويه وأتباعهمــا (وكمثــال هلــذه النجاعــة و وهي عبارة عــن قــراءة جديــدة ملــا تركــه اخلليــل  .احلديثة

نــذكر املفهــوم اخلليلــي لالســم والفعــل: فاالســم هــو جمموعــة مــن الوحــدات تتكــون مــن نــواة وهــي 
ومقــــام اخلطــــاب حبســــب غــــرض املــــتكلم  "تــــدخل عليهــــا وختــــرج"االســــم املســــمى بــــاملفرد وزوائــــد 

  وكذلك هو الفعل).
وفيمــا خيــص تعلــيم املفــردات فقــد حاولنــا فيمــا مضــى أن جنعــل حتــت تصــرف التلميــذ يف   

 وما ال يســتغين عنــه يف احليــاة اليوميــة من جهة إلثراء معلوماته ااالبتدائي املفردات اليت حيتاج إليه
جنـــاز هـــذا ). وقـــد مت إمـــن هـــذه الناحيـــة جـــدانقـــص كبـــري تعلـــيم املفـــردات  (ويف مـــن جهـــة أخـــرى

وأمهلتــه بعــض الــدول  الكتــبات وأدخــل يف بعــض ييف الســبعيناملســمى بالرصــيد اللغــوي املشــروع 
ومل تطبقه. وينبغي أن ال يُهمل ألنــه مفيــد جــدا إذ يســتجيب لكــل مــا جيــب أن يعرفــه الطفــل مــن 

. عمــره يف سّن معّينة مــن املفاهيم العلمية واحلضارية ويتعّلم ذلك بالتدريج حسب مداركه العقلية
  ر حتديثه على مستوى مشروع الذخرية العربية. رّ وقد قُـ 

أمـــا فيمـــا خيـــص تعلـــيم البالغـــة فينبغـــي يف نظـــري أن منّيـــز بـــني البالغـــة الفنيـــة الـــيت ختـــص   
 ةاب والشــعراء وبــني بالغــة اخلطــاب الــيت ختضــع ملقتضــى احلــال واملقــام عامــة. فهــذه البالغــتَّــالكُ 

ن قواعد التخاطب (ومــا البالغــة يف احلقيقــة إال صــفة التبليــغ تكاد تنحصر يف علم املعاين وهي م
الفّعال). فكما أن النحو هو قواعد الكالم السليم لفظا ومعــىن فــإن البالغــة هــي قواعــد اخلطــاب 
الناجع النافذ. وال ينبغي أن تعلم هذه البالغة على حدة بــل ختطــط مفاهيمهــا وأســاليبها وتــدمج 
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لــه. وهــذا ألن املهــارة اللغويــة هــي يف الوقــت نفســه مهــارة يف التمــرس اللغــوي كمكــون حّصــة يف 
    ومهارة يف مراعاة مبدأ " لكل مقام مقال".التصرف يف البىن 

ميــدان اآلن نــه إأما ميدان الرتمجة فهو من أخطر امليادين الثقافية ومــن املؤســف أن نقــول   
خصصــة للرتمجــة. فــإن مهمــل متامــا يف الــدول العربيــة علــى الــرغم مــن وجــود بعــض املؤسســات امل

العربيــة تــرتجم يف كــل ســنة أضــعاف مــا يصــدر يف البلــدان  -مثــل اليونــان وغريهــا –أصــغر البلــدان 
قرتحــه هــو أن تنشــأ يف كــل جامعــة عربيــة ويف كــل دولــة عربيــة مؤسســة أو نمجعــاء. واجلديــد الــذي 

 6 إىل 4باالعتمـــاد علـــى فريـــق مـــن  الكتـــب العلميـــةخليـــة علـــى األقـــل تكلـــف برتمجـــة عـــدد مـــن 

ادة ملــ ختصص كل واحــدة منهــاأساتذة لكل كتاب. وتنشأ جلنة من العلماء تتفرع إىل جلان فرعية 
بتخطــيط أعمــال الرتمجــة يف اجلامعــات ومــا يقتضــي ذلــك أيضا هــذه اللجنــة العليــا تكلف و علمية 

ــالت المن  عامليــة اختيار يف كل سنة للكتب العلمية القيمة ويف كل شهر للبحوث املنشورة يف ا
املتخصصة. وميكن أن يشرف على هذه اللجنة ثالث مؤسسات: احتاد اجلامعات ماديا ومعنويا 

  ريب والرتمجة التابع لأللسكو.عللرتمجة ومركز الت ايلواملعهد الع
ال تبقــــى هــــذه األعمــــال يف رفــــوف املكتبــــات فالبــــد مــــن حوســــبتها يف الــــذخرية  يولكــــ  
  العربية.

لتجديــد لــيس هــو التغيــري مــن أجــل التغيــري وال التغيــري الــذي هــذا والبــد أن ال ننســى أن ا  
ــا د وكم من مفكر وباحث ينخــ –خيضع للموضة  ع بكــل مــا هــو جديــد مــن النظريــات فــال يريــد 

فالتجديد ال ينبغي أن ميــس كــل مــا يشــهد عليــه العلمــاء وأهــل االختصــاص باإلمجــاع بأنــه  -بديال
  دة وغري ذلك مما هو صحيح ومفيد.نظرية صحيحة ناجعة أو طريقة حتليل جّد مفي

بالرتتيـــب ملـــداخل املعجـــم العـــريب: اقـــرتح بعضـــهم أن يرتـــب  ذا التجديـــد اخلـــاطئومنثـــل هلـــ
ــذا الرتتيــب. ألفبائًيــا  املعجــم ترتيًبــا وهــذا غــري جيــد إذ كــان ينــتج . وقــد وضــعت بعــض املعــاجم 

فالبــد  .افةاملــواد األصــلية الشــفّ والعربيــة لغــة ســامية ذات بــل واختفاؤهــا منــه ختلــيط املــواد األصــلية 
 األلفبــائي. وهــذا ال مينــع أن يعتمــد علــى الرتتيــب ةاألساســي بنيــةال همــن الرتتيــب الــذي يراعــي هــذ

ا األصلية.   بالنسبة لكل كلمة يصعب على من ال يتقن العربية معرفة ماد
إىل ســائر  وفيما خيص قواعد اإلمالء فإن اإلمالء العريب هو أســهل نظــام إمالئــي بالنســبة  
       اللغات.
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VΙ .:البحوث العلمية في اللسانيات الحاسوبية العربية  
جترى اآلن حبوث يف خمتلف البلــدان العربيــة وغريهــا يف ميــدان اللســانيات احلاســوبية         

ق بعـــض فّـــنظامهـــا النحـــوي الصـــريف. وقـــد وُ لصـــياغة البـــالتطبيق علـــى اللغـــة العربيـــة وخاصـــة 
ومــن املعــروف أن مثــل هــذه  .ل بلجــوئهم إىل النظريــة اخلليليــة احلديثــةالبــاحثني يف هــذا العمــ

علــــم  ) بــــني املهندســــني الــــذين هلــــمالواحــــد البحــــوث حتتــــاج إىل التعــــاون الوثيــــق (يف الفريــــق
ال مــا خــربة بكــل مــا يرجــع إىل احلاســوبيات ( بالنظريات اللســانية وبــني اللســانيني الــذين هلــم

ذا الشرط). وال ميكن أن يتم التعاو بد منه    .ن بينهم إال 
 فالنظرية هي عامة وأخرى ختص العربية نظرية لسانية إىل أيضاوحتتاج هذه البحوث        

ـــا. وقـــد حصـــل هـــذا الموضـــوع  الـــيت تكـــون صـــياغة املنطقيـــة الرياضـــية وليســـت اللغـــة يف ذا
مالبــاحثني العــرب  أكثــربالفعــل عنــد بعــض البــاحثني وعنــد  ســف مــع األ اآلنيكتفــون  فــإ

يف عالجهـــم يديـــة الـــيت يلجـــأ إليهـــا بعـــض البـــاحثني الغـــربيني وحبتطبيـــق األحنـــاء املســـماة بالت
ألنـــه  العلمـــي خطـــر ميـــادين التجديـــد اللغـــويأم. ويبـــدو لنـــا أن هـــذا امليـــدان هـــو مـــن لغـــال

وهـــو – يـــة ويضـــطر فيـــه أصـــحابهنقاتحـــدث الوســـائل العلميـــة والأيعـــاجل اللغـــة بـــاللجوء إىل 
  ختبار املتواصل لكل النظريات اللسانية.إىل اال -املفروض

  
  دراسات لصاحب المقال

  حتتوي على أهم ما جاء فيه بالتفصيل
  المصطلحات والمعاجم: -

ـــامع اللغويـــة العربيـــة يف ترقيـــة اللغـــة العربيـــة وجتديـــد حمتواهـــا وتوســـيع آفاقهـــا.  . مســـامهة ا
  .2006بالقاهرة يف العربية حبث ألقي يف مؤمتر جممع اللغة 

. املعجـــــم العـــــريب واالســـــتعمال احلقيقـــــي للغـــــة. نشـــــر يف كتـــــاب "حبـــــوث ودراســـــات يف 
  .147-1/136ص  2008اللسانيات العربية" اجلزائر، 

 .171-158. نفس املصدر. ضعهاملعجم العلمي وشروط و  - 
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مــــع اجلزائــــري للغــــة العربيــــة. -   7 العــــدد أدوات البحــــث يف علــــم املصــــطلحات. جملــــة ا

 .29-9ص )2008(
احتــاد  انظمهــ يتم التــارخيي للغــة العربيــة. حبــث ألقــي يف نــدوة املعجــم التــارخيي الــاملعجــ - 

امع اللغوية يف الشارقة عام   .2006ا
  مشروع الذخيرة العربية: -

ــــرتاث العــــريب واإلنتــــاج الفكــــري يف ذخــــرية واحــــدة كمشــــروع قــــومي. حبــــوث  -        حوســــبة ال
  .157-2/148 ودراسات السابق الذكر. ص

مع اجلزائري، العدد  -         . 298 -261ص  2من أخبار مشروع الذخرية العربية. جملة ا
  تعليم اللغة العربية عامة: -

  .173-1/158. األسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية. حبوث ودراسات.             
  .204-1/190. األسس العلمية لبناء مناهج اللغة العربية. نفسه.             

  النحو العربي األصيل وتحديثه: -
  .224-1/207. املدرسة اخلليلية احلديثة والدراسات اللسانية يف الوطن العريب. نفسه             
يف هــــذا الكتــــاب زيــــادة علــــى  ت. سلســــلة مــــن البحــــوث يف النظريــــة اخلليليــــة صــــدر             

إىل  315ومــــن  314إىل  304 ومــــن 264إىل  230مــــن ص  :الســــابق الــــذكر وذلــــك يف اجلــــزء األول
  (مخس حبوث).   80إىل  9ويف اجلزء الثاين: من ص  335

  .380-1/371ا. نفسه. مالرتمجة واملصطلح العريب ومشاكله الترجمة: -
ودراســة تشــمل كــل هــذه املســائل: اللغــة العربيــة والبحــث العلمــي املعاصــر أمــام حتــديات العصــر 

 .134 -125/ 2نفسه. 
      

     


