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Abstruct: 
The language rules and controls that have reached us have not been easy, but a great effort that has 

been followed by generations of collectors. In our time, researchers differed in their scientific 

perceptions and speakers ignored it and replaced it with deviant dialects and dialects. 

      This study presents the reality of the Arabic language between the past and the present and 

presents ways to develop it at all levels to be able to keep pace with the development of civilization. 
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 الملخص -

دء مل تكن عمال يلسريا ، وإمنا جهد عظي   تعاقبت عليه أجيال ب القواعد والضوابط اللغوية اليت وصلت إلينا،إن       
للغة على مجي  ا وضعوا قواعدابجلامعني. الذين مجعوا اللغة من البوادي من أللسنة أال اللسليقة مباشرة، وصوال إىل الذين 

ون ادتلفوا يف يف عصران تشهد هتميشا للغة العربية من أبنائها، عالباحاملستوايهتا النحوية والصوتية والصرعية.ووغرياا.و 
 تصوراهت  العلمية والناطقون هلا جتاالواا وااتبدلواا بعاميات وهلجات منحرعة.

 –امللستقبل –احلاضر  –املاضي –: اللغة الكلمات املفتاحية-

 

 إشكالية البحث:-

يفية لسان الواحد، حول كاإلشكالية اليت يطرحها البحث، اي اذا الصراع العلمي بني أبناء األمة الواحدة والل        
ولعل ما تلمحه من جتارب عاشلة  .معاجلة قضااي اللغة ومشاكلها املرتاكمة، تتيجة ملسار اترخيي حاعل ابألحداث املؤملة

ال عنها داا، حىت قتائجها إىل تشتت األحكام وتعد  ، أدت تملستوردةعلى اللغة العربية من دالل منااج متعددة 
 .فوضى احلداثة -رمحه هللا–الكاريون، وعلى رأاه  مازن الوعر 

 

 

 

A R T I C L E  I N F O  

Article history: 

Received 01\01\2021 

Received in revised form 10\01\2021 

Accepted 15\07\2021 



21 , 202, No: 6(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

"185- 202"   

187 
 

 

 أمهية الدراسة:-

اق على فف بني علماء األمة، واالت  الم اجلهد، وتوحيد الص  اذه الدرااة تلسعى إىل لفت االتتباه، وتدعو إىل        
كما كان اابقا أايم   ، تعيد للبحث الللساي العريب مصداقيتهحباية علمية موضوعية إبارتاجتيةادف واحد، ميكن حتقيقه 

 دليل قاط . 2006اخلليل بن أمحد، الذي عاق أال زماته مبا أبدعه، ولعل تكرمي اليوتلسكو له عام 

مظاار  ، إذ مازالتالفكريأو  العقديواو االدتالف باحاني البني البحث يقدم حلوال ألا  مشاكل الت فرق      
ك  الصراع ويغذيه. علينا أن تتجاوز اذه اي من حيو  .ورجعي ،امرباييل ،وطين ،ملحد ،علماي ،الصراع بني إاالمي

العربية وابل  حول اللغة ، واالتفاقهلا ابلبحث العلمي ابعتباراا قناعات داصة ال عالقة جاتبا وطرحها ،الت فاااتا
 ل الناطقني هبا.ابعتباراا ملكية مجاعية لك قادرة على ملسايرة التطور احلضاريعلى مجي  امللستوايت لتصبح تطويراا، 

 :راسةمنهج الد  -

وألن اناك طموحا مشروعا يتمال يف إعادة الدرس اللغوي إىل أجماده وقوته اليت عرف هبا، وقد شهد له العدو       
 دجيعليعد لكتاب موجز اتريخ عل  اللغة ه.روبنز،  ،قبل الصديق بذلك، ومن أراد أن يقف على مال اذه الشهادات

كون الصورة قارن، بني واقعني تختلفني قدمي وحديث، حىت تاعتمد البحث على املنهج امل احلقيقة كاملة، من اذا املنطلق
واضحة جلية للباحاني عينتبهوا حلالنا البائس، وادتالعنا املرير.ودالل اللسرد ختلل املنهج التحليلي اواء عند علمائنا 

 أو احملدثني. القدامى

 :نتائج البحث-

 يلسعى البحث إىل حتقيق تتائج اامة ميكن حصراا يف النقا  اآلتية:   

 .عاة دصوصيتهاا، بكل ما خيدمها م  مر العلمية يف درااة اللغة العربية توحيد اجلهود-1

 توحيد املصطلح، والت شجي  على الرتمجة العربية، ومراقبة االاتعماالت، وإصدار قواتني أكادميية . -2

.وتبادل اخلربات .جمام  لغوية،ومنصات ومراكز..التبادل املعريف امللستمر بني املراكز العلمية يف العامل العريب من -3
 واألحباث العلمية .
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 متهيد    

ذا كاتت احلضارات اإلتلساتية اي مواضعات بشرية وإبداعات مدتية، ال توصف ابخللود وال ابإلطالق، ومن إ
 إدالء الطريق حلضارات أدرى وارثة ألممها وشعوهبا واترخيها، مبعىن أن ان ة الص حوة والت جديد قدمثَّ جيوز عليها املوت و 

م  أهنما مواضعات  -وأيضا اللغة العربية-أتتى يف صورة تداول احلضارات،ال بعاها وجتد داا،عإن احلضارة اإلاالمية
واو  احلضارات واللغات، وذلك الرتباطهما ابملطلق الديين،بشرية وإبداعات إتلساتية،مها ااتاناء من مصري موت وعناء 

  .اإلاالم اخلالد واخلامت، والقرآن الكرمي الذي تعهد هللا حبفظه بللسان عريب مبني

شر عنا هللا أبن جعلنا انطقني للغة العربية، واي للسان ووعاء القرآن الكرمي، تشر عت وعظمت ودلدت به، ولفه  
-من العلماء يتداراون ويتفق هون يف ألفاظها وتراكيبها ،وذلك من أجل عه  اإلعجاز يف كالمه القرآن الكرمي اب  رعيل

فظ أعصح و أجزل و أعذب لواألصل يف اذا أن القرآن او من ددم اللغة العربية، ملا جلس داا يف أعضل و  -عز و جل
رعيل من العلماء يدراون اذه اللغة، بعد أن هبا  دب  اللحن يف أللسنة الناطقني وتظ  وأحلسن أتليف.....قلت اب  

من وغري العرب، ودوعا من اتتشاره وضياع اللسليقة اليت تطقت هبا العرب قبل اإلاالم ، عإهن  ااتبدلواا ابلقواعد 
 والضوابط اليت وجب على املتكل  اتباعها حىت يبل غ مراده.

 
  

 مكانة اللغة العربية عند القدامى -
لكرمي حفاظا عليه وددمة للقرآن اإن ُقدر هلذه األمة عباقرة من أماال الر عيل األول من اجلامعني لكالم العرب 

إن شاء –اؤالء الذين مل يانه  حر  وال قر  وال تعب وال تصب، وما حل وا بقفار وما وطأوا أرضا إال ُكِتَب هل  عند هللا  .
ُْم ََل ُيِصيبُ ُهْم َظَمأٌ َوََل َنَصٌب َوََل ََمَْمَصٌة ِف َسِبي:حيق ق عيه  قولهو ترجو من هللا تعاىل أن  .درجة -هللا ِل اَّللِه َذِلَك ِبََِّنه

يإِ َوََل َيطَُئوَن َمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكفهاَر َوََل يَ َناُلوَن ِمْن َعُدو ٍّ نَ ْيًًل ِإَله ُكِتَب هَلُْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح  ِِ ُع َأْجَر نه اَّللهَ ََل ُي
   .التوبة (120)اْلُمْحِسِننيَ 

عتعبوا وما مل وا ،وأجهدوا أتفلسه  وما كل وا، تتب عوا األعراب حيث ما حل وا يف الصحاري والقفار، ومل يرتكوا 
شاردة وال واردة إال اج لواا، وأحاطوا أتفلسه  بلسياج من الت حرز حىت ال يفرتوا على هللا كذاب وحىت ال يتقو لوا على  

وإذا شك وا يف أمر أو التبس شيء عليه  حك موا املنحة الرابتية واملن ة اإلهلية، عكاتت عقوهل  اي الفيصل  .اب هللاكت
وكان الص دق رائَدا ، والن زااة عنواهنَ  ورضا  .بدون وُغلو  وال عناد وال تخالفة من أجل املخالفة مال ما َحَدَث بعدا  
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حياته عهي دري دبري اريته عهي درُي دليل، و  أُدوَتك اخلليل بن أمحد اْاتَ ْقرِ مم ا قلنا عَ هللا وغايَته   وإْن كنَت يف َرْيب 
أو كما وصفه  عباس حلسن وصفا له من البالوغة والرباعة ما يعجز عنه . عجزاا  هللا عن العربية وأالها دري اجلزاء

 من صورة كل يف به حُتَك  الذي والقاتون العربية، ميزان :أبته اللسابقون األعالم يصفه أن عجيبا   عليس :الللسان قال
 اندر، إدالص يف ركينا، شاتخا بنياته ويرععون قواعده، ويابتون أصوله، جيمعون أاالعنا؛ من العباقرة له يفرغ وأن صوراا
 اتتزاعه  على يقدر عال وعقر وضعف، مرض من وغريا ، على جيرى مبا عليه  جيرى الزمان كان ولقد .ينفد ال وصرب

 العزائ ، ضعاف إوغراء يف ينجح كان كما احلياة مببااج إوغرائه  يف ينجح وال اواا ، على يقدر كان كما عيه، ا  مما
 يرتصدا  قد بل الطوال، اللساعات وأالوا  أولياؤا  يرتقبه  ولقد .املطام  ورواد املغامن، طالب من النفوس، ومرضى
 طلب يف تُخْطرة رحلة أو مناظرة، ميدان أو أتليف، ِجللسة أو حبث، قاعة أو درس حلقة يف إال عليه  يق  عال املوت؛
 اليوم هلذا يُِعدون كاتوا إذ أرواحه ؛ بذااب آباثرا  يذاب وال معه ؛ علمه  ينتزع ال هب  يظفر حني واو و.النح
 .العظي  األمر هلذا يهيئوهن  تالميذا ؛ من دلفاء وخيتارون قواعدا ، ويلسجلون حبوثه ، عيدوتون قبل؛ من ُعدته

 أجله  جاء إذا حىت .األمني الويف التلميذ على القدير البارع األاتاذ إشراف مواابه ؛ وتعهد تنشئته ، على ويشرعون
 دلفا وراءا  دلَّفوا وأهن  عرااته، من خيل مل النحوي والتعمري اإلتشاء ميدان أن واثقة مطمئنة، بنفس الدتيا ود عوا
 يدركه مل ملا إدراكا وأارع اابقيه، من جنحا وأوعر حظًّا أاعد كان ورمبا .املاال وحيتذي الدرب، على يلسري صاحلا
 .األوائل

يف مج  اللغة عكاتت وقفا على اللس ماع من العرب الفصحاء يذابون إليه   -ومنه  حناة -أما طريقة اللغويني
نه  أعوااه  كلمة أو يلسمعوا منه  بيتا أو شرحا أو يتلقوا عيف البوادي وحيتملون أقلسى املتاعب يف ذلك ليأدذوا من 

شفها طرائق النطق وصياوغة الكالم  حىت قال عيه  أحدا  :)اذا اجلم  الفريد،إذ مل جَتم  أمة من األم  اللسابقة وال 
لرتاث الزادر االالحقة لغتها، إال اللغة العربية اليت مجعت ودو تت أيضا، مث درات درااة علمية موضوعية ممنهجة، و 

شااد على ذلك، كما أن شهادات بعض علماء الغرب دليل أيضا، ومن أراد أن يطل  علريج  إىل امللستشرقة ايجريد 
اوتكه، وقيبة عولرت األملاتية، ومايكل كارتر الذي درس كتاب ايبويه وقال عنه:) لو عاش ايبويه زماتنا ألدذ مكاتة 

واذه شهادة يفتخر هبا كل ابحث وغايته العل ، وإن كان ايبويه يلستحق  ، [.1] واطا بني دي اواور وبلوم عيلد...(
ه، ألن الذي إىل مكاتة ايبوي نأكار من ذلك عمهما كاتت مرتبة ومكاتة كل من دي اواور وبلومفيلد، عإهنما ال يرقيا

ابتدع واكتشف الشيء من الشيء، ليس كمال من اتطلق من كل  شيء، وم  ذلك تقبل اذه الشهادة، يف حق اذا 
 .العامل اجلليل الذي ددم العربية جبد  وإدالص

                                                           
)1 ( hsn 'ebd alghny jwad alasdy- mfhwm aljmlh 'end sybwyh-dar alktb al'elmyh byrwt –lbnan ,t/1,alsnh 

2007,s:34 
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ينال اذه  نلو كاتت جائزة توبل متنح لألموات لكان اخلليل أوىل م: )أما اخلليل الذي قال عيه أحد الباحاني
 .اذا الباحث العبقري الذي أاس عل  النحو مبفهوميه العلمي والتعليمي البيدوغوجي،بل عل  الللسان اإلتلساي (اجلائزة

عمفاايمه ال تقل أمهية عن الللساتيات احلدياة وما وصلت إليه روغ  الت قدم العلمي التكنولوجي إال أته تفو ق يف الكاري 
ن أن تعلقة ابلد رس الص ويت، عالت قنية أثبتت صحة الن ظام الص ويت الذي أبدعه اخلليل دو من القضااي العلمية كتلك امل

 على قائمة واي العريب، النحو أااس اي اليت (العامل)ميتلك شيئا اوى حداه البلسيط، أما تظريته النحوية العاملية 
 اللغوية العناصر أن إذ بينها، العالقة وإحكام واحلرف والفعل االا  وظائف على والوقوف العرب، للغة كلي ااتنبا 
 يف الرتاكيب ملستوى اخلليل، ضبط البعدية، و القبلية الز ايدات وجمموع احلدود عبعد والتأثُّر، التأثري عالقات حتكمها
 العامل) بذلك وتعين.اللغة عليه تقوم الذي التواصلي النظام اكتشاف إىل عتوصل .والداللية والصرعية الصوتية أبعاداا

 تغري حبلسب اإلعرابية احلركة تغري يعين ال حىت النظرية، كل ليلست ولكنها النظرية، أاس ،واي(والعًلمة املعموَلت و
 .اللفظة يف أيضا والزايدات ابملوض  بل عقط، العوامل

 املنهج عحلسب، يف يسأظهرت الكفاءة العلمية ل .أما الدرااات الرتاثية اللغوية املدو تة  عهي كارية ال حتصى 
لعلماء األولون، بلغت والنظرايت اليت طرحها ا بل حىت يف التحليل واالاتنبا  وااتقراء النصوص يف اياقاهتا املتعددة،

 ل عنها:ا قاله عامل الللساتيات احلدياة توام تشوملسكي حني ائمبيكفي أن ادتصر كل اآلراء اليت قيلت  .ملستوى بديعا
وكنت مهتما  University of Pensylvania يف املرحلة اجلامعية أدرس يف جامعة بنلسلفاتيالقد كنت وقتذاك طالبا )

ابلرتاث النحوي العريب والعربي الذي تشأ يف بعض ما كنت قد قرأته من تلك الفرتة ولكنين ال أشعر أتين كفء للحديث 
 .[ 2]ديث.اليت كان العرب قد أاهموا هبا لبناء عل  الللسان احل عن البحوث الللساتية

 . الدراسات اللغوية احلديثة -

اأتطلق يف اذا احملور من حركة النهضة العلمية الشاملة اليت ظهرت يف العامل العريب واأكون تختصرا جدا حىت ال يكون 
واعد ر البحث اردا لوقائ  اترخيية، وإمنا تكتفي إبشارات تبني لنا املراحل اليت مر  هبا البحث اللغوي قبل أن ينفلت إىل 

 وعروع تختلفة جدا.

 بوادر النهِة العلمية ِف العامل العريب. -

                                                           
)2 ( -mjlh mhkmh fy 'elm allsan albshry -hwar m'e al'eaml allsany tswmsky(mjlh allsanyat-mazn alw'er  

tsdrha jam'eh aljza'er-m'ehd al'elwm allsanyh walswtyh sabqa, mrkz alabhath al'elmyh waltqnyh ltrqyh 

allghh al'erbyh halya)al'edd 6 alsnh 1982 s:72 
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اث واالاتمام مبا تركه علماؤان من تخطوطات علمية، وتتبعها اواء  شهد البحث اللغوي إحياء من دالل الرجوع إىل الرت 
 طوة حنو التألق.اذه اخليف املكتبات العربية أو املكتبات يف تركيا وأورواب، وااعد ظهور الطباعة كاريا يف جناح 

كان إحياء الرتاث متواعقا م  احلركة القومية التحررية اليت عظمت يف تلك الفرتة، بوعي ايااي كبري، عكاتت 
عنصرا جواراي منها، واهلدف كما يرى الدكتور عبد اجمليد دايب يف كتابه حتقيق الرتاث: ويف كل جمال كان االاتمام 

ا، ال قصد الرجوع إليه والوقوف عنده، وإمنا كان القصد إىل االتطالق ابألمة من حيث البالغ اباتقراء ماضي اترخين
 [ وانا ميكن أن تتحدث ابدتصار شديد عن مقومات اإلحياء اليت متالت يف عنصرين أاااني مها: 3اتتهت.. ]

 ظهور الطباعة.-1

 التحقيق العلمي.-2

 اَلجتاهات اللغوية احلديثة:-

عنا يف عإتنا تعرب عن احرتامنا لكل اجملهودات العلمية، وادتال. االجتااات اللغوية احلدياةقبل احلديث عن اذه 
و أااتذتنا األعاضل، بل تنوه بكل عمل علمي  وجهات النظر ال يعين أتنا تنكر أو تقلل من جهود أحد من علمائنا

أصاب عله عإذا اجتهد احلاك  م: قياسا على قول النيب صلى هللا عليه وسلم  عن احلاك اواء أصاب أم مل يصب
 أجران ، وإذا اجتهد عأدطأ عله أجر.

اثي اَلجتاه --1  :الُّتر

ويتميز اذا التيار ابالتغالق الكلي على الرتاث، واخلوض عيه دون تقدمي أي جديد العتقادا  الكمال عيما تركه اللسلف 
اة لرمبا كاتت شروحه  بعيدة عما قصده النح لذلك حصروا جهدا  يف شرح الرتاث وتقدميه ملن أراد من الناشئة، و

األولون يقول حممد األوراوغي:وقد بلغت اذه يف معظ  املؤلفات النحوية ملستوى وض  احلاعر حيث احلاعر، واذا التقليد 
، هالواضح ميكن تفلسريه مبا حصل لرعيل التابعني من اقتناع ابملبدأ الشائ  الذي يقول:إن األول ما ترك لآلدر شيئا يقول

وأن ليس يف اإلمكان أبدع مما كان. وبلسبب اذا االعتقاد وغري املؤاس معرعيا، اتلسمت معظ  األعمال خباصية االحتباس 
 . [ 4] الفكري..

                                                           
)3' -( ebd alhmyd dyab- thqyq altrath al'erby mnhjh ttwrh- mnshwrat smyr abw dawwd almrkz al'erby llshafh 

ahla 1983,s:108 

)4(mhmd alawraghy- nzryh allsanyat alnsbyh dwa'ey alnshah- aldar al'erbyh ll'elwm nashrwn- mnshwrat 

alakhtlaf- dar alaman –alrbat-almghrb,t/1,snh1431h/2010m ,s:25-26 
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وأكار ما تظهر أعمال اؤالء الرتاثيني بعد االتتفاضة العلمية اليت أعادت الرتاث الزادر بطبعه وحتقيقه يف شىت 
( ووغرياا بعض املراكز واهليئات العلمية مال األزار والزيتوتة وما يعرف عندان يف اجلزائر)الزَّو اايالعلوم والفنون، أين ثبَّتت 

اث، حىت يف جاتب التكوين، لهامه وااتظهاره إذ شج عت طالب العل  على اات من املراكز العلمية دوراا وَحَصرته يف الرتُّ
منظومة ابن و  ابن مالك، وملحة اإلعراب احلريري البصري، عحلسب، عكان طلبة العل  يلستظهرون شىتَّ املتون كألفية

اطيب ووغرياا، بل اناك من كان يلستظهر كتبا أبكملها كالكشَّاف اجلزري يف عل  األصوات، ومنظومة اإلمام الش  
، دتخشري واحملصول يف عل  األصول، للحطاب والبيان والتبيني للجاحظ واعترب التَّفوق العلمي يقف عند اذا احلللز  

عتناعس املتناعلسون وبلغوا من احلفظ ما بلغوا!!. وم  العدد اهلائل من أعمال النحويني يتميز عكراي حبرص اخللف على 
تبعية اللسلف، واذا التيار جيزع وخياف من الاقاعات الواعدة داصة األوروبية احلدياة منها ويعداا ثقاعة دديلة تلستهدف 

مي به عهو كما يقول الدكتور حلمي دليل: يلوذ ابلرتاث العريب اخلالص، حيتالقضاء على شخصيته واويته احلضارية، 
من شر  اذا الغزو الفكري وال يرضى بغريه بديال، حىت أن الكاتب منه  يكتب ويفكر كأتنا ما زلنا تعيش يف القرن 

 (،5)الااي أو الاالث بعد اهلجرة

 اَلجتاه احلداثي: -2

ينهل منها ما ااتطاع هنله من النظرايت املتتالية، دون قيد أو مراجعة أو عهو متطل  إىل الاقاعة الواعدة، 
 متحيص،ألن منطلقه احلداثة يف أمسى معاتيها، والقطيعة التامة م  الرتاث.

أما احلاج صاحل عريى أهن  مييلون إىل تقليد الغربيني وا  قليلون جدا واحلمد هلل، وال ايما أولئك الذين يتعصبون  
 تصورات وبني -دون أن يفهمواا-دة،وقد يتهج  بعضه  على النحاة العرب عيقارتون بني مفاايمه ملدراة واح

الللساتيات بل املدراة الواحدة منها جاعلني اذه األدرية األصل امللسل  به، عإذا مل جيدوا عند العرب ما يواعق اذا 
ااب أن ينتمي إىل أي مدراة شاء مما يراه صو  ااتهزأوا هب ، وتعتقد أن من حق الباحث األصل رعضوا أقواهل  رعضا و

 (6)ولكن ليس من حق الباحث أن يتجاال املدارس األدرى وداصة مدراة املبدعني من علمائنا القدامى
يقول إبرااي  أتيس:علما كان العصر احلديث واتصلت ثقاعتنا باقاعات أورواب، ورأينا لعلماء اللغات عيها تلك 

ولون يل للناظر إليها أهنا توع من اللسحر بدأ بعض أعضاء البعاات اللغوية يعنون هبذا األمر وحياالتجارب الصوتية اليت خيُ 
واذا ايبني أن أطروحة احلداثيني من الللساتيني العرب اليت داععوا عنها منذ النصف  (7)االتتفاع به يف ددمة اللغة العربية

                                                           
)5-( trjmh hlmy khlyl , trjmh:hlmy khlyl,dar alm'erfh aljam'eyh  -nzryh tshwmsky allghwyh -jwn lywnr 

1995 mqdmh almtrjm, s:7 

)6 (- khwlh talb alebrahymy – mbad'e fy allsanyat al'eamh- dar alqsbh llnshr ,t/2, s: 143 

)7 (- ebrahym anys – alaswat allghwyh- dra alnhdh al'erbyh alqahrh- t/3 , s: 6 
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هام ن ددمة اللغة العربية يف العصر احلديث مل تبق من مالااي من القرن املاضي، وا  مقتنعون بنلسب متفاوتة أب
 .(8)الللساتيات الرتاثية بل عادت اذه املهمة إىل الللساتيات الغربية كما يطبقها احلداثيون العرب يف وصف العربية

ى ه  علخلف والبداوة، ووق  اخطواذا النوع من التيار معادي متاما للرتاث، وينظر إليه على أته توع من الت  
  احلضارة، م ظاارة اإلعراب واعتربواا مصدر إزعاج،يقف عائقا أمام املتكلمني يقول أتيس عرحية:اإلعراب ال يتالءم

بل إته يذاب إىل أبعد من ذلك إذ يعتقد أن العربية يف وض  ازدواجي م  ( 9)وأن تركه داللة على مواكبة تطور احلياة 
ا ليلست جديرة ألن تكون لغة العل ، وأن اللسبيل للتخلص من اذا الواق  اللهجات، وأهنا ذات قواعد معقدة،وعليه عإهن

وبني اذا وذاك حصر اجملد دون وظيفته  يف تقدمي الللساتيات األوروبية بللسان (10)أن يلستبدل هبا هلجة عامية دون إعراب
 اء العرب.عريب عحلسب، مبا يشبه الرتمجة،وأمهلوا اآلراء العلمية الصائبة واملهمة للكاري من العلم

-ت بشىت جماالهتاواو ابحث قدير يف جمال اللغواي ،يقول الدكتور عبده الراجحي يف كتابه عقه اللغة والكتب العربية    
 :إتنا تعل   الناشئة الللساتيات األوروبية بللسان عريب عحلسب، ويف ذلك ظل  كبري هل .

 اَلجتاه الُّتاثي اجملدد: -3

كما   أو اليت جيب أن تنشأ بينهما، وأن الصراع القائ  او تتيجة احلداثة الفوضويةويبدو أته عه  العالقة الناشئة 
يلسميها الدكتور مازن الوعر:احلداثة عندان اي حداثة عوضوية، ألهنا تشأت من عراغ، ومل أتدذ ابحللسبان ما ععله العرب 

يون أتفلسه  مما اتطلق دي اواور يف أضف إىل ذلك ليلسأل احلداث(.11)القدماء، وما ععلته الرتااثت العاملية األدرى
إبداعه الللساي؟ أمل يكن الرصيد الذي تركه اللسابقون من علماء القرن اللسادس عشر، مبا عيها احلضارات اللسابقة، مبا 

 عيها احلضارة اإلاالمية؟.

ىل األمام وال إ يقول مازن الوعر: من انا أييت الصراع احلاد بني املاضويني واحلداثيني، عاملاضويون ال يتطلعون 
يريدون أن يطوروا علما جديدا ملعطيات جديدة، و احلداثيون ال يريدون أن يؤالسوا تظرايت حدياة مبنية على ترااثت 

 .(12)قدمية، واكذا عإن دطيئة األمة املعرعية ال أتيت من احلداثيني عحلسب وإمنا أتيت من الرتاثيني أيضا

راة مييل إىل التقليد للغربيني، والايما أولئك الذين يتعصبون ملديقول احلاج صاحل: إال أن اناك بعضا ممن 
الللساتيات بل  وبني تصورات -دون أن يفهومها-واحدة، وقد يتهج  بعضه  على النحاة العرب عيقرتون بني مفاايمه 

                                                           
)8 (- - mhmd alawraghy- nzryh allsanyat alnsbyh dwa'ey alnshah- aldar al'erbyh ll'elwm nashrwn- mnshwrat 

alakhtlaf-dar alaman –alrbat-almghrb,t/1,snh1431h/2010m ,s:38 

)9 (- anys fryhh- nhw 'erbyh mysrh- byrwt-dar althqafh, s: 1955, s:124 

)10 (- almrj'e nfsh - s:124 

)11( - mazn alw'er- allsanyat walsh'er - mjlh fy 'elwm allsan wtknwlwjyath , al'eddan 12_13 alsnh : 2007/ 

s:115 

)12 (– almrj'e alsabq:  s:115 
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رعضوا أقواهل   ا األصلاملدراة الواحدة منها جاعلني اذه األدرية األصل امللسل  به، عإذا مل جيدوا عند العرب ما يواعق اذ
ااتهزأوا هب .وتعتقد أن من حق الباحث أن ينتمي إىل أي مدراة شاء مما يراه صوااب ولكن ليس من حق  رعضا و

 . (13)الباحث أن يتجاال املدارس األدرى وداصة مدراة املبدعني من علمائنا القدامى

ف هل  ابجملهودت ، بتامني عمل احملدثني واالعرتاأما دولة طالب اإلبراايمي، عإهنا تلسعى إىل اجلم  بني املوقفني
الكبرية يف تقل األحباث الغربية وإطالعنا عليها، وأيضا من انحية أدرى النظر إىل الرتاث على أته رصيد زادر ينبغي 

يف عه   عاالاتمام به تقول: عن االجتاه األول ميكن أن يقال عن الااي،عقد برز أيضا ابحاون جد  ممتازين ومنه  من بر 
ل باملدارس احلدياة يف الللساتيات وااتطاعوا أن يتجاوزا مرحلة االقتباس اللسليب ومل يق  الكاري منه  يف حضيض التقليد 

 .(14)جلمهور املاقفني اجتهدوا وعضله  كبري يف تعريف الللساتيات

يب حممود: عمنه  تور زكي جنويبدو للوالة األوىل أن املنهجني تختلفان متباعدان ) الرتاثي واحلداثي(يقول الدك
من يقبل الغرب كله والرتاث كله ، وحيلسب أن اجلم  بينهما أمر ممكن، ومنه  من يقبل الغرب كله، وبعض الرتاث دون 
البعض، ومنه  من يقبل الرتاث كله وبعض الغرب دون البعض ومنه  من جيري تعديال يف الرتاث والغرب معا، ومنه  

وبني اذين الطرعني قد جند صنوعا شىت من األمزجة ولكنهما يف احلقيقة ميكن أن حيصل  (15)من يكاد يرعض اجلاتبيني
بينهما امتزاج كبري، او هناية ما تصبو إليه الدرااات الللساتية العربية، ومن دالله حتل الكاري من املشكالت اللغوية، 

عرف ابحث ااتطاع أن ايكلتها،وحلد اليوم ال يُ عما ينقصنا اوى عكر عللسفي انضج ميكنه عه  النظرية اللغوية الرتاثية و 
 يفه  الرتاث كما عهمه النحاة األولون.

يقول الباحث مازن الوعر يف حوار أجراه وإايه األاتاذ وليد أمحد العنايت:احلقيقة ليس اناك حىت اآلن عكر  
ي  أن يض  النظرية الللساتية مث يلستطعريب عللسفي انضج يلستطي  أن يعيد ايكلة النظرية اللغوية العربية الرتاثية، ومن  

الغربية احلدياة يف إطار عريب واضح ومفهوم للقارئ العريب ،من أجل أن ميهد لفكر عريب عللسفي حديث وتري  من أجل 
 اخلروج بنظرية لغوية حدياة أتدذ ابحللسبان الرتاث اللغوي العريب وأتدذ ابلنظرية الللساتية احلدياة وذلك ملعاجلة املعطيات

 .(16)عربية امللستجدةال

                                                           
)13(-  'ebd alrhman alhaj salh-bhwth wdrasat fy allsanyat al'erbyh- mnshwrat almjm'e aljza'ery llghh al'erbyh, 

aljz' alawl , s:226 

)14 (– khwlh talb alebrahymy – mbad'e fy allsanyat al'eamh- dar alqsbh llnshr ,t/2, s:142 

)15 ( zky njyb mhmwd- tjdyd alfkr al'erby-s:288 

)16(-  mazn alw'er- allsanyat walsh'er - mjlh fy 'elwm allsan wtknwlwjyath , al'eddan 12_13 alsnh : 2007/ 

s:120 
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اث اللغوي +  النظرية الغربية = نظرية لغوية عاملية(  (17))الُّت 

وم  التأكيد أن اناك حماوالت رائدة اندرة قام هبا كل من الدكتور اعد مصلوح والدكتور عبد الرمحن احلاج 
متأل اذه الفجوة  أن منفردةصاحل يقول مازن الوعر: اناك بعض احملاوالت القليلة والنادرة جدا يف الوطن العريب حتاول 

( 18)احل صري اعد مصلوح والعامل اجلزائري الدكتور عبد الرمحن احلاج صالعلمية وأذكر على ابيل املاال العامل الدكتور امل

  –اذا حلسب علمي ، عقد يكون اناك علماء آدرون ال أعرعه  –

اتة اليت تؤالنا داصة أتنا منلك الضم والواق  جيب حتقيق تظرية للساتية عربية حدياة اتطالقا من اذه احلقيقة.
معطيات  ره اللغويون احملدثون النزااء: إن للنحو العريب الذي جاءان عن أاالعناعلى تتائج رائعة، وأقرب ضماتة ما ذك

ال ميكن ختطيها ،أو تقضها، ألتنا من دالهلا ميكن أن تلستنبط أحكاما، ومقوالت، وآراء تعيننا على أن تقابل التحليل 
اللغوي  تغيب عنا أاباب وقوعه  من الدرسعلى طريقة  التولديني أو وغريا  ممن ال  اللغوي عند العرب ابلتحليل اللغوي

غريب راء اللغويني عامة، وليس من الآداصة  ،عتبار آراء النحاة العربعند العرب ذلك املوقف الذي مل أيدذ بعني اال
أن امللستعربني مل يكوتوا يعظمون منااج النحاة العرب بل كاتوا حيكمون يف صالحية اذه املنااج حكما انقدا،حىت 

 )ويلألملاياعموا النظر يف مؤلفات النحاة ،وتكشفت هل  دفااياا،ويكفي أن تذكر  انا ما قاله امللستعرب الذين أت
weil ألتباري ما ا(يف مقدمة حتقيقه لكتاب )اإلتصاف يف ملسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوعيني(.البن

راا حمك  عة، وتظامه  النحوي يشبه عهتصه:تبدو تعليالت البصريني وحججه  لغري املتخصص مفتعلة مصطن
الرتتيب،يشتمل على كل الظواار ،مل يلسقط منها شيء إال أن صاحب الفهرس او الوحيد الذي يعرف كيف يلستخدمه 

أتنا تكون من املخطئني إذا اعتربان أن الباحاني من أماال )ويل(املذكور كاتوا يريدون (.19)،وكيف جيد عيه ما يبحث عنه 
لنحاة العرب ابلقياس إىل شيء آدر وغري املقدمات اليت وضعها النحاة العرب أتفلسه  ،بل إن اؤالء تقومي منهج ا

من تلك املقدمات حىت يتلسىن لنا متابعة تفكريا  النحوي، أما ذلك االتطالق  الباحاني يصرحون بوجوب االتطالق
  (20)من مقدمات النحاة العرب عفيه صعوبة أو عائقة عكرية 

 البحث العلمي اللغوي:أولوية -

                                                           
)17 (-  - alnzryh al'ealmyh lnwam  tshwmsky mthal 'en ldlk, jm'et byn  altrath bmnab'eh almkhtlfh 

walmfahym alhdathyh 

)18-(  - mazn alw'er- allsanyat walsh'er - mjlh fy 'elwm allsan wtknwlwjyath , al'eddan 12_13 alsnh : 2007/ 

s:120 

)19(nhr hady – drasat fy allsanyat thmar altjrbh-'ealm alktb alhdyth,llnshr waltwzy'e,'eman-alardn,altb'eh1-

alsnh 1432-2011m, s:185. 
)20 (almrj'e alsabq:  s:185 
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عن  جيب البحث -رمحه هللا-كما ابق وقال األااتذة األعاضل وعلى رأاه  األاتاذ الدكتور مازن الوعر
لستطي  أن يعيد ايكلة ي فكر عريب فلسفي انضجتظرية متكاملة متزج بني الرتاث واحلداثة احلقيقة ليس اناك حىت اآلن 

اضح ومفهوم مث يلستطي  أن يض  النظرية الللساتية الغربية احلدياة يف إطار عريب و   النظرية اللغوية العربية الرتاثية، ومن
للقارئ العريب ،من أجل أن ميهد لفكر عريب عللسفي حديث وتري  من أجل اخلروج بنظرية لغوية حدياة أتدذ ابحللسبان 

.أو كما قال زكي (21)العربية امللستجدةالرتاث اللغوي العريب وأتدذ ابلنظرية الللساتية احلدياة وذلك ملعاجلة املعطيات 
 ميكنه عه  النظرية اللغوية الرتاثية وايكلتها. فكر فلسفي انضججنيب حممود: عما ينقصنا اوى 

 الفكر الفلسفي الناضج:-

الفكر الفللسفي الناضج كما اعتقده، واقرتحه كبداية ومنطلق إلعادة البحث إىل ملساره الطبيعي،أعين آليات  
اث اللغوي وقرأته وعهمه واالتطالق منه.واذا حيتاج إىل جمموعة من الشرو  األاااية ،بعضها يتعلق البحث يف الرت 

 بشخصية الباحث، واآلدر بطبيعة البحث.

 ما يتعلق بشخصية الباحث:-أ

 واحملدثني.  القدامى داصةاحرتام أال العل  -1

 اإلدالص يف اجلهد العلمي. -2

 تتماءات بكل أتواعها يف البحث العلمي.املوضوعية وجتنب الذاتية واال -3

 ( 1النقطة ) -

و إىل آدر  لدؤىلاأبيب األاود  اعتتعلق بضرورة احرتام اللس لف من أئمة اللغة يف القرون اهلجرية األوىل بدء 
لغوي يف القرن الاامن وما يليه، عهذا من صفات وأدالق أال العل ، وقد يقول قائل ال ترى أحدا أااء هلؤالء، عأجيب: 
إهن  موجدون وبكارة، والغريب أهن  ليلسوا من عامة الناس، بل من محلة الشهادات العلمية الكبرية: وقد أشرت إىل 

 احرتاما للمقام. -طبعا–يد بعنوان )عوضى احلداثة( دون ذكر االا  أحدا  يف إحدى مدوانيت على منصة أر 

ويف كتاابت بعضه  من يصف اإلمام أيب محزة الكلسائي صاحب القراءة املشهورة وإمام النحاة الكوعيني 
ملؤلفات اابملرتشي، يف عرض مناظرته م  ايبويه، اذا املناظرة الومهية اليت ال أااس هلا من الصحة، وردت يف الكاري من 

                                                           
)21(-  mazn alw'er- allsanyat walsh'er - mjlh fy 'elwm allsan wtknwlwjyath , al'eddan 12_13 alsnh : 2007/ 

s:120 
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واملقاالت، دون حتقيق وال تبيني، عهي  لقاء علمي مج  بني العاملني يف بغداد، ولكن ليس ابلتضخي  الذي ذكرته 
 الرواايت، ووصفت امام الكوعة مبا وصفته.

إعادة النظر يف بعض املؤلفات اليت ترمي علماءان ابالتتحال، كما او الشأن يف كتاب مالمح يوانتية يف األدب 
 يب الذي عرض عيه صاحبه ما ال يقبله عاقل داصة يف عالقة اخلليل مبلك اليوانن .العر 

تحل ينتقص من اخلليل ويصفه اترة ابللس ارق واملن م  منوعلى اامش آدر ويف مناقشة على شبكة التواصل  
اخلليل عام  وذا يف الوقت الذي كر مت عيه اليوتلسكواترة أدرى أبته تخطىء يف كل ما عرضه من أحباث صوتية. ا

2006. 

  م وآدر من مال أتيس عرحية يقول:اإلعراب ال يتالءم -عفا عنه الزمن-حيك  على الرتاث بقوله: صنف
بل إته يذاب إىل أبعد من ذلك إذ يعتقد أن العربية يف وض  ( 22)احلضارة، وأن تركه داللة على مواكبة تطور احلياة 

ة،وعليه عإهنا ليلست جديرة ألن تكون لغة العل ، وأن اللسبيل للتخلص ازدواجي م  اللهجات، وأهنا ذات قواعد معقد
وجابر بن ابن اينا ، وتلسي أن العلماء امللسلمني من مال (23)من اذا الواق  أن تلستبدل هبا هلجة عامية دون إعراب

ة برعوا يف شىت العلوم من رايضيات وعيزايء وطب وعلك وعلوم طبيعة ووغرياا ، بلغة عربي املازري ....عبد هللا و حيان 
 عصيحة بل كاتوا حناة أيضا.

 ترقية اللغة العربية -

جديدا قائما على االعتقاد أبن االدتالف يف الت صور العلمي ال يعين  ن انا كان اهلدف او أن تبين عكرام 
لت عرف اأكار لفه  بعضنا، وحتضري انا املقولة اجلميلة اليت اتطلق منها القدامى واي: ) العداء، بل العكس يعين الت قرب

 واملعرفة واَلعُّتاف(

 وتعين أن تتعر ف على بعضنا علميا، وتفه  أكار وغاايتنا النبيلة وتقتن  بكل ما خيدم لغتنا.عرف: الت  -

 عيهما جبد وعمق. : الزاد العلمي الذي تقدمه أتت ويقدمه وغريك والنظراملعرفة-

 يقول :الرأي -رمحه هللا–:أن تعرتف لغريك، ووغريك يعرتف لك. متاما كما كان الشاععي اَلعُّتاف-

 عندي دطأ،حىت تابت صحته، والرأي عندك صواب عندي حىت يابت دطأه.اذه اي أدالق العلماء النزااء.

                                                           
)22( anys fryhh- nhw 'erbyh mysrh- byrwt-dar althqafh, s: 1955, s:124 

)23-( almrj'e nfsh - s:124 
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عتعين اإلدالص يف العمل والبحث العلمي ددمة للعربية عقط، ملن شاء والعربية والقرآن الكرمي ملن شاء  (2النقطة)-
أيضا، وددمة للبحث العلمي عموما، دون تفكري منحط كأن جيعل من البحث العلمي وايلة للربوز، لُيذكر امسه 

 -عز  وجل–ي من ترع  صاحبها عند رب ه ويظهر،)وحب الظهور قاا  الظهور( ولكي يقال عنه، علنرتك األعمال ا
دري من أقوال الناس، وكاريون من تراودا  اذه الفكرة عيخالف من أجل املخالفة دون عل  يذكر، اوى تتف مجعها 

 من انا واناك.ويعجبين قول الشاعر اجلزائري مصطفى الغماري:

 ُتف ومن تُ َتف ك  عامل ما له مم ا تعلم        ه       وغري اهلزيلني من          

                       24وعامل يتجل ى يف مواابه زاو      األصيلني من عل  ومن َشرف                        

ال شك أن املوضوعية مبدأ أاااي من مبادئ البحث العلمي اجلاد،وما أقصده انا، وما خيص البحث ( 3النقطة )-
 ولد يف اطه ابلقرآن الكرمي، واي حقيقة اترخيية اثبتة. الدرس اللغوي العريبالعلمي اللغوي، من حيث طبيعته ومدى ارتب

أحضان القرآن وترىب اناك وايبقى إىل األبد ، وال حيق ألي أن يفصل بينهما، ألته علماي أو ملسيحي أو.....وعلى 
لغة العربية بل للقرآن اهت  لالباحاني مجيعا أن يتعاملوا م  اذه احلقيقة بشكل طبيعي، كما ععل امللستشرقون يف دراا

الكرمي، بل وحىت العلماء مال :موريس بيكاي  وموقفه من القرأن الكرمي ، اذه الدرااة التعين أهن  االموا، أو عندما 
 درس اليهود الن حو العريب، وإمنا تعامله  كان ابلنظر إليه كظاارة موجودة تلستحق الدرااة،أو االاتفادة.

واو ملسيحي وتشوملسكي وتظرايته واو يهودي  25ا لدي اواور وكتابه احملاضراتوحنن أيضا عندما دران 
ووغريمها من الد اراني، ال يعين أتنا متلسحنا وهتودان، ععلى ابحاينا أيضا العمل بنفس الكيفية وا  أوىل الناس بذلك، أما 

 العقيدة واالتتماء تبقى قضية حرية شخصية كل واحد حر عيها.

 ما يتعلق ابلبحث: -ب

 تفعيل عمل املؤسسات العلمية و اجملاميع اللغوية. -1

اجملم  اللغوي ايئة تشريعية هلا أمهيتها، واجملام  موجودة يف الدول العربية كلها، واناك جمام  لغوية تشطة 
ات و وأدرى جممدة، والغريب أن اجملام  الن شطة كمجم  القاارة ودمشق وبغداد ووغرياا كاتت تؤدي دورا ععاال يف اللس ن

املاضية، وتصدر جمالت تفيلسة وكتب قيمة لباحاني معروعني ابرزين، واليوم جند اذه اجملام  تعاي وللست أقول شططا، 
                                                           

)24 (- mwsw'eh almbst fy alfqh almalky baladlh- altwaty bn altwaty – dar alw'ey  aljza'er j1  s28 (qsydh 

nzmha alsha'er bmnasbh tb'e ktab almbst fy alfqh almalky baladlh lshykh aldktwr altwaty bn altwaty 

aljza'ery) 

)25 (-   - wfy alnhayh atdh an kl ma wrd fy ktab almhadrat lys ldy swswr, qdyh mtrwhh mn snh 1996m 
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عات العربية يف مؤمتر احتاد اجلام حلسني احملموديعقد ذكر بعض رؤااء اذه اجملام  وعلى رأاه  األاتاذ الدكتور حممد 
مليار دوالر لصناعة  13ن قصور مادي وضرب ماال لدولة أوروبية  صرعت برعاية جامعة الدول العربية ما تعاتيه م
أكار من عشرين دولة عربية عيها من الدول اي من أوغىن  !!!! أليس عيبا ،(26)معج  لغتها ، وحنن مل جند رعاية مادية

وكان من املفروض  يف عصر التكنولوجيا العكس أن تنشط أكار، وتلستغل شبكات التواصل دول العامل ، ال تبايل  
 واملنصات العلمية.وتلسعى إىل تنلسيق األعمال بني املؤالسات العلمية مجيعها يف العامل العريب بنشا  تلوى اآلدر، 

 ة بعل  وبنية صادق ولقاءات متجددة بني الباحاني، ومناقشات عميقة وجادة تطرح عيها القضااي وتناقش

 توحيد املصطلح: -2

 إشكالية املصطلح يف البحث اللغوي العريب إشكالية كبرية ودطرية جدا، وقد حتدث عنها الكاريون من 

الباحاني، لدرجة أن املصطلح مل يعد مفتاح العل  بل صار معظلته، وأكار ما يعاي منه طلبة العل  او تعدد املصطلح 
د اظ  اللسوداي حني تناولت املنهج التوليدي والتحويلي:وال ختفى صعوبة املوضوع بلسبب تعدتقول الدكتورة رععت ك

 وجهات النظر يف مباحث اذا املنهج، وال ختفى كارة املصطلحات اليت اختمت الكتب املغربية واجلزائرية اليت تتحدث 

 مها:.واذا كله للسببني (27).عنه وكأتين بُكتاهبا قد اتشغلوا عن املنهج هبا

 وغياب دور اجملام  واهليئات املؤالة بتنظي  جماالت البحث وضبطه. .1
بلدا  20ابحاني يضعون مصطلحات من جمموع  5املصطلحات االرجتالية. عإذا كان يف البلد الواحد على األقل  .2

 ال حتتاج إىل تعليق. !!!!!!! مصطلح )100=5* 20)
 جتاال ااتعمال املصطلحات املعربة منها: .3

 الوحدة الصوتية غري دالة phonem الفونيم
 الوحدة الصوتية دالة املومنيم

le signifié الدال 
Le signifiant املدلول 

 

                                                           
)26 (-mdkhlh  r'eys mjm'e alsharqh  fy alm'etmr aldwly llghh al'erbyh aldy 'eqd balt'eawn byn athad jam'eat 
aldwl al'erbyh walamanh al'eamh ljam'eh aldwl al'erbyh btarykh 22 adar mars 2021m 
)27 (- rf'et kazm alswdany- almnhj altwlydy walthwyly drash wsfyh wtarykhyh mnhna ttbyqy fy trkyb aljmlh 

fy alsb'e altwal aljahlyat, dar djlh , alardn, t/1 , alsnh 2009, s:7 
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ها ووغرياا من املصطلحات اليت مازلت تلستعمل يف العملية الت عليمية وحىت التأليفية بشكلها الغريب، كنا تطمح إىل تعريب 
بشكل اتم حىت تصري عربية دالصة ، لكن لألاف مازلنا ترى يف الغرب املال األعلى الذي ال ترد بضاعته وال تبور ولو  

 كاتت جماتبة للصواب .

 وحركة التأليف  واملقاَلت مية لألحباثاملراجعة العل -3

ما خيص األحباث العلمية اجلامعية، عهي داضعة للجان تختصة واو تشا  تقليدي يف مجي  جامعات العامل، 
ن جملة إىل )القالب( وتعددت القوالب مأما املقاالت اليت تنشر بعد حتكي  من درباء، عنالحظ الرتكيز على ما يلسمى 

 قييمه.لتكون قالبا واحدا تتبعه مجي  إدارات اجملالت العربية، والرتكيز أكار على اجلاتب املعريف وت أدرى، عحبذا لو تتحد

أما املؤلفات املنشورة عمن حق أي ابحث أن ينشر حباه يف أي دار تشر، وال أحد مينعه يف إطار حرية الن شر، 
، أن اجملالس العلمية على ملستوى اجلامعة يف الت خصصلكن إبمكان اهليئات العلمية اجملم  أو األكادميية العلمية، أو 

توكل اذا الن شر إىل تختصني للنظر عيه، عإن وجدوا عيه منفعة علمية كر موا صاحبه،بندوة أو يوم درااي وحاوا الطلبة 
 على الن هل منه، وإن كان وغري ذلك حذروا منه. 

 تكنولوجية للتواصل بني الباحثني.تكثيف العمل بني املؤسسات العلمية واستغًلل الوسائل ال-4

اجلامعات واجملام  العلمية واملنصات العلمية ومراكز البحث العلمي ال عالقة هلا ابلصراعات واخلالعات اللسيااية، وال 
 ينبغي هلا املشاركة عيها، وال جيوز لللسياايني اقتحام احلرم العلمي اجلامعي ومؤالساته.

عجامعة بغداد ومصر ودمشق واجلزائر واملغرب وتوتس واللسودان ووغرياا، للعلوم اللغوية هتدف لنفس اهلدف،  
د وتبتغي تفس الغاية، عليكن اناك تنلسيق بينه  وتبادل معريف، وااتضاعات لكبار العلماء عرب املنصات العلمية، اليت تع

من الر موز العلمية  لبتنا يف الت خصص ويف وغريه على ما تبقىابدرة دري، اهلت كل صعب، وقر بت كل بعيد، عليتعرف ط
عبد و  كمال حممد علي بشر .....هلذه األمة، عقد تويف هللا شوقي ضيف، وعبده الراجحي وأمحد اليمان ايقوت و 

 ىالرمحان احلاج صاحل وعبد اللسالم امللسدي، وكنا تتمىن أن تلسم  منه ، وتلستمت  بنفائلسه ، علنحاعظ على ما تبق
 -فظه هللا ورعاهح–أطال هللا يف أعمارا  وابرك يف صحته  وعلمه  مبال اعادة الباحث اجلليل اعد مصلوح مبصر 

 وبغريه من العلماء األجالء يف العامل العريب وا  كار.

 

 



21 , 202, No: 6(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

"185- 202"   

201 
 

 اخلامتة:

 وأحببت أن تكون اخلامتة مجلة من النتائج أخلصها يف النقا  التالية: 

 ا يلستحق أن تبذل عيه اجلهد اجلهيد لفهمه وتطويره بتوظيف ما جد  من تطورات علميةأتنا منلك ترااث علميا رائع -1
 وتقنية.

 منلك ترااث ميكننا من امللسامهة مبنطلق القوة ال مبنطلق املقلد الضعيف. -2
عاملي لرع  مكاتة اخلليل وايبويه إىل مصاف الباحاني الللساتيني العامليني التارخييني، ألهنما قد ما للدرس الللساي ا -3

 الكاري من األعمال العلمية اليت تلستحق التنويه هبا، وذلك بطرح ما أبدعوه على اللساحة العلمية للنظر عيه.
حان الوقت للعودة إىل الدرااات الللساتية العربية األصيلة وبذل جهد يف عهمها ودرااتها وتطويراا آبليات حدياة،  -4

 ألهنا تلستحق ذلك بل أكار من ذلك.
أكرب وأعمق مما تقوم به اليوم، إتنا جيب أن تعرتف أبن قاماتنا أقصر من قامات الرتاث، عالنحو العريب إن ملسؤليتنا  -5

 قد صدر عن تظرية كاملة جديرة ابلدرس والتأمل
 علينا تبذ التقليد ألجل التقليد، واللسعي حنو اجلديد اتطالقا من التقليد. -6
ية جديد، بل من الضروري مراجعته ودرااته بعل ، بعيدا عن الذاتاحلداثة ال تعين أبدا كل ما او جديد أو يبدو أته  -7

 والضعف.
العربية هلا دصوصيتها كما لكل لغة دصوصية، علينا مراعاة ذلك جيدا حىت ال تق  يف ما وقعنا عيه اابقا من  -8

  إاقاطات ومهية، حىت تكون النتائج مطردة ال تلسبية.
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