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ريات الكتابات اللسانية العربية املعاصرة تروم هذه الدراسة إلثارة إشكالية التنقيب عن حف

ووضعيتها يف ضوء املقاربات املنهجية الغربية احلديثة، وحماولة إبراز أهم التجارب العربية اليت واكبت 

املنظومة اللسانية املعاصرة، والسعي إلحياد آليات منهجية متكاملة مالئمة هلا تنطلق من أسس علمية 

بادئ األساسية التارخيية واملعرفية للمراجعات التقوميية األلسنية املؤسسة، ضوء امل علىوموضوعية دقيقة 

وذلك من أجل احتواء الرتاث اللغوي العريب وفرزه وشرحه وحتليله ونقده وتقوميه، ووضعه يف املسار 

  .الصحيح الذي جيب أن يكون عليه ليكون فاعال ومنافسا للمنظومة اللسانية العاملية الغربية

  .كتابة لسانية؛ جتارب عربية؛ معاصرة؛ حتليل لساين؛ مراجعة تقوميية  :المفتاحيةالكلمات 

Summary : 
    This study aims to raise the problem of excavation of contemporary 
Arabic linguistic writings and their situation in light of modern Western 
methodological approaches, and try to highlight the most important Arabic 
experiences that accompanied the contemporary linguistic system, and strive 
to create appropriate integrated methodological mechanisms based on 
accurate scientific and objective bases, in light of the basic historical and 
knowledge principles for established linguistic evaluative reviews, in order 
to contain the Arabic linguistic heritage, sort it, explain it, analyze it, 
criticize it and evaluate it, and put it on the correct path that it must be on, so 
it will be an effective and competitor of the Western global linguistic system. 
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  :مقدمة

ظومة اللغوية وكيفية تشكلها على مستوى املن ،يعد حتديد طبيعة الكتابة اللسانية العربية

العربية املعاصرة من بني التساؤالت اليت يطرحها العديد من الدارسني واملختصني يف ميدان 

 النشاط التأليفي وترية ونتج عن هذه التساؤالت ارتفاع يفاملعاصرة،  الدراسات األلسنية العربية

ختضع ة اليت ديداجلة سانيللاملقاربات ايف ضوء  للغة العربية وصف جديد تقدمي حاول الذي العريب

العديد من التصورات الفكرية انبثق عنه وهذا ما ، لنظريات البحث اللغوي احلديثة واملعاصرة

، حيث بشقيه النظري والتطبيقي ملطبقة على الرتاث اللغوي العريباملعرفية او واملنهجية والتأويلية 

   .بستمولوجيةاملمارسة اللغوية اال عن طريقه وتتبع رصدهحاولت تلك املؤلفات 

املدونات واملؤلفات الرتاثية اللغوية أجل الكشف عن التأصيل املفاهيمي ملختلف من وهذا 

 النقد"ضع لشروط وضوابط والعمل على تقوميها تقوميا مباشرا خي، وحتديد مرجعيا�ا، العربية

سة بواسطة مت معاجلة هذه الدراقد و  ،واالستفسار عن طريق البحث واالستقصاء "املؤسس اللساين

 الذي إزالة اللبس قصدَ وذلك  املنهج الوصفي التحليلي، واالستعانة مبجموعة من اآلليات النقدية،

  .البحث اللساين العريب املعاصرومعطيات  وقائعيشوب 

كتابة اللسانية العربية للالطابع اإلشكايل  مفاده أنوينطلق البحث من افرتاض جوهري 

ومن هذه  ،دأ االنتماء للرتاث أو املعاصرة أو التوفيق بينهماتشابكات عديدة ختضع ملب حتكمه

الثقافة العربية ماهي وضعية الكتابة اللسانية العربية على مستوى : مت طرح اإلشكالية اآلتية الفرضية

وما  اجلهود والتجارب العربية يف إثراء املنظومة اللغوية العربية املعاصرة؟املعاصرة؟ وما مدى مسامهة 

 عميقة بقراءةمنهجيا يسمح باخلروج نسقا لغويا تشكل  التقوميية اللسانية اليت اآلليات هي أهم

  ؟متكاملة نسق لساين مبين على صورة نقدية لسانيةلرتاث اللغوي العريب وفق ل

  :وضعية الكتابة اللسانية في الثقافة اللغوية العربية المعاصرة) أوال

املعاصرة إىل احلداثة دون قفز موّلد للقطيعة،  إن الفكر اللغوي الغريب قد شق طريقه من

وقد تسىن له ذلك بفضل انصهار املادة واملوضوع يف تفكري رّواده العلمانيني، فكان الصراع 

املنهجي خصيبا حلد الطفرة أحيانا، لكن املنظور العريب ما زال يف كثري من األحيان يشوبه 
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يب قد أربكت العقل البشري، وزحزحت قواعد الغموض، وإذا كانت مقوالت الفكر الفلسفي الغر 

الفكر وأركان النقد والتقييم، فإن القضية اليوم عند العرب أكثر تعقيدا أل�ا أشد مالبسة هلم يف 

   .1غالب األحيان يف حتسسهم سبيل احلداثة

ريب سعى جاهدا إلثبات وجوده عن طريق العمل امليداين، وأصبح فالتفكري اللغوي الغ

ة التأليفية الزاخر يف ا�ال األلسين رهينة االجتهاد بني خمتلف املتخصصني اللغويني، نشاط احلرك

وذلك من خالل الكشف عن جممل الظواهر اللغوية بطريقة ختضع النسجام املدونة اللسانية مع 

اختيار املنهج اللغوي املناسب، وهذا ما انعكس باإلجياب على املنظومة اللسانية املعاصرة، أما 

مل خيرجوا من بوتقة الصراعات األولية  ى مستوى الثقافة اللغوية العربية فنجد أن أغلب الباحثنيعل

املتعلقة برفض هذا العلم الدخيل أو االحنياز للمنظومة التقليدية الرتاثية أو عدم وجود آليات 

االفرازات  بطريقة ختضع للمنطق العلمي يف مجيع -اللسانيات–مناسبة إلسقاط هذا الوافد اجلديد 

  .املتعلقة باملعرفة اللسانية ومضمو�ا ومناهجها

: ونستحضر يف هذا اجلانب الطرح الفكري للباحث اللساين عبد السالم ملسدي يف قوله

فأن يلتزم اللساين يف حتسسه نواميس الظاهرة اللغوية يف وصف مدونتها واستقراء خصائصها «

صدع نفس جي وموقف اختياري، أما أن يُ دون تعسف منه على االستعمال فذلك موقف منه

اللساين يف تقرير أحوال االستعمال بأن هذا خروج على النمط، وهذا اتفاق مع سنن املواضعة 

، فالغاية من دراسة الظواهر اللغوية هو الوصول لكيفية 2»فذلك موقف مبدئي وامتثال معياري

وفق املراجعات النقدية اليت �دف إىل  تفسري تلك الظواهر وحماولة التجديد والتقعيد املؤسس هلا

  .اإلصالح الشامل على مستوى اللسانيات العربية املعاصرة

حني أشار " سعد مصلوح"وهذا ما ذهب إليه املتخصص يف الدراسات اللسانية املعاصرة 

من الطبيعي أن يكون احلافز إىل «: للقصور الذي يشوب دراسة املؤلفات اللغوية القدمية يف قوله

تكاب سبيل التجديد هو استظهار القصور يف القدمي، ومن مث اجتمعت هذه احملاوالت على أن ار 

، فإضافة اجلديد 3»يف القدمي قصورا، وتناهبت الكالم يف هذا األمر اتفاقا وافرتاقا، وتعليال وتأويال

اسني مبختلف يف اإلنتاج اللغوي املعريف، وضبط املفاهيم اللسانية العربية أصبحت من أولويات الدر 

الوسائل املتاحة، وذلك عن طريق جمموعة من اآلليات الوصفية والتحليلية والتعليلية والنقدية 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  307 - 291: ص 

 

294 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغست جامعة

ألهداف املسطرة بطريقة سهلة وواضحة ومباشرة سواء عن طريق تفسريية والتقوميية لتحقيق اوال

  .  اجلهود الفردية أو اجلماعية

ة موضع االهتمام لدى الكثري من الدارسني تشكل وضعية الكتابة اللسانية العربية احلالي

فإذا كانت «اللغويني على املستوى األكادميي، لكنها تعاين العديد من األزمات النظرية واملنهجية 

مشخصات التسيب والتشتت كثرية، فال بد من خمطط يـَُقوم الوضع، ويرسم املتطلبات املتعددة 

ال ميتلك املتأمل بعد ذلك، «، لذا 4»يات العربيةاملطامح واملصادر، وحيدد برنامج مستعجل للسان

جيب أن ينطلق بني القدمي  العربية حيقق األصالة واملعاصرةإال أن يعتقد أن الوصول لوصف 

واحلديث، ويف إطار يأتلف أكثر من منهج من املناهج املعروفة ألن النموذج العريب احتفظ بالتنوع 

يعمل على ترتيب املعطيات اللسانية العربية وفق  وجب استحداث خمطط دقيقف ،5»يف منطلقاته

مصادر وأمهات الكتب العربية، حيث تكون هناك عالقة وطيدة بني الرتاث األصيل ونظريات 

البحث اللغوي املعاصرة بطريقة توفيقية وختضع لتمحيص شامل ملختلف املناهج احلديثة، ويُفّعلها 

  .طلبات االجتماعيةالباحث اللغوي  حسب احلاجيات الضرورية للمت

يورد الباحث اللغوي حسن مخيس امللخ يف سياق التوجه العلمي لوضعية البحث اللساين 

إذا جتاوزنا أن البحث العلمي يقوم على دراسة اإلشكاالت «: يف الثقافة العربية املعاصرة قوله

البحث انطالقا من العلمية املتباينة سنجد أنه يقوم على حتديد عالقة البحث بالزمن بني أن يكون 

املاضي وحتليال للحاضر أو استشرافا للمستقبل مع تأطري هذه العالقة بأبعادها الثقافية والفكرية 

م انطالقا من املاضي، و يستثمر ، فالبحث اللساين يف الثقافة العربية جيب أن يُقوّ 6»والعلمية

ف النظريات اللسانية احلديثة للكشف الذخرية اللغوية الرتاثية يف التحليل اللساين باالستعانة مبختل

عن البنيات اللغوية، وحتديد سياقا�ا املتعددة، والعمل على تكوين رؤية مستقبلية استشرافية ثابتة 

  . اخلطى تواكب املنظومة الفكرية واللغوية املعاصرة للمؤلفات اللسانية العربية

" حبث يف املنهج-درس احلديثالنحو العريب وال" يف كتابه " الراجحي"وهذا ما ذهب إليه 

ن االتصال بالرتاث من ناحية، واالتصال باملنهج احلديث من ناحية أخرى واجب إ«: بقوله

علمي، وواجب قومي ال ينبغي أن يكون يف ذلك خالف، ولعلّنا من البحث يف املنهج نصل يوما 

إن قيام لسانيات « :، وهو ما اتفق عليه مصطفى غلفان بقوله7»إىل منهج علمي لدراسة العربية
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عربية أو اللسانيات العربية مرهون يف بنائه النظري واملنهجي مبدى قدرة األحباث اللسانية على 

  .8»التعامل مع اللغة العربية تعامال مباشرا

الرتكيز على اجلانب املنهجي يف تأليف الكتب اللسانية ودراسة الظواهر اللغوية على يعد 

ب البد منه، ألنه يعترب الركيزة األساسية اليت ترتكز عليها مجيع مستوى الثقافة العربية جان

وامهاله من حيز الدراسة والتحليل اللساين يؤدي إىل خلل ات والبحوث العلمية األكادميية، الدراس

عميق على مستوى املنظومة اللسانية العربية، حيث يصعب إجياد بديل له أو يصعب الوصول 

  .ؤالت اليت تطرحها قضايا اللسانيات احلديثة واملعاصرةلإلجابات للعديد من التسا

  :أهم الجهود والتجارب العربية في الكتابات اللسانية المعاصرة) ثانيا

على ضرورة فهم الكتابات اللسانية يف ضوء  ىالقدام لقد نبه العديد من الباحثني العرب

ذلك من خالل املؤلفات املختلفة اللغة العربية، وذلك من خالل ربطها بعائال�ا السامية، وجند 

املعجمية العربية على "يف كتابه " األب أغسطني مرجمي الدومينيكي: "واملتعددة، ومنها ما ألفه

، مث كتاب الباحث )"1950(معجميات عربية سامية "، وكتاب )"1937(ضوء الثنائية السامية 

و العريب على ضوء اللغات السامية املدخل لدراسة النح: "املعنون بـــــــ" عبد ا�يد عابدين"

، وهذه الكتب متثل أمنوذجا آخر لتأثري الفيلولوجيا يف البحث اللغوي التقليدي، فضال ")1951(

على أن مجلة من البحوث العربية اجتهت بنقد نظرية النحو العريب، واليت غالبا ما تأثرت بتصورات 

، فمختلف 9"إحياء النحو: "املعنون بــــــــ" ىإبراهيم مصطف"املستشرقني، وخاصة يف كتاب األستاذ 

هذه الكتب عاجلت خمتلف مواضيع اللسانيات العربية انطالقا من املعجمية العربية اليت حاولت 

احتواء مجيع ألفاظ اللغة العربية وتصنيفها وتبويبها وترتيبها واشتقاقها، ومرورا بدراسة النحو العريب 

أغلبها كتبا �تم بأصول الكلمات واملصطلحات اللغوية سواء  يف ضوء اللغات السامية، وتشكل

على مستوى الثقافة العربية أو الغربية، وهذا من أجل تيسري النحو ومعرفة قواعده والعمل على 

  .تدوينها وحفظها من أجل االنتفاع، وعدم الوقوع يف اللحن

 Etudes de Linguistique arab" دراسات يف اللسانيات العربية"وميثل كتاب 

حلقة مهمة يف تاريخ الدراسات اللسانية  Jean Cantineau" جان كانتينو"للساين الفرنسي 

، غِنمت من مصادر متنوعة مجعت يف انسجام وتكامل مسامهات املستشرقني احلديثة  العربية

حركة  املستعربني يف صورة لقاح بني الفكر النحوي الغريب التقليدي والفكر النحوي العريب، ومثلت
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اعتمدت املناهج اللسانية املقارنة والتارخيية والبنيوية لتطبق مجيعها على اللغة العربية الفصحى األم  

ارجة بصورة مباشرة وموصولة بسلفها من خمتلف اللغات السامية وَخَلِفَها من األْلسن الدّ 

مستوى املنظومة اللغوية  ، فالثورة اللغوية اليت أحدثها هذا الكتاب على 10والّلهجات املنحدرة عنها

كانت من أهم أسباب الفهم الواعي للتفكري األلسين على مستوى الثقافة العربية، وخاصة اجلانب 

الفصحى، وتتبع اللغة العربية املتعلق باللسانيات اجلغرافية ودراسة حتوالت اللهجات العامية و 

  .ية بصفة منتظمةمراحلها التارخي

يف تشكل  اة فنجد العديد من الدارسني سامهو عاصر أما على مستوى اللسانيات امل 

املعنون " خالد إمساعيل حسان"ويعد كتاب الباحث اللغوي املصري اللسانيات العربية املعاصرة، 

املختص يف الدراسات الصوتية اللسانية املعاصرة أحد الكتب " يف اللسانيات العربية املعاصرة"بــــــ 

ل العريب، ألن جممل الظواهر املدروسة فيها قد استقاها من القرآن املتخصصة  اليت متتاز بالتأصي

نه يف وقد ضمّ «الكرمي، واحلديث النبوي، والشعر والنثر، وأضفى عليها الطابع التحليلي التفسريي 

مقدمة خمتصرة يف علم األصوات، والقراءات يف اللهجات العربية، واإلشباع الصويت  :مخسة فصول

أثره على املعجم، والكراهة يف اللغة العربية دراسة يف البنية، والكراهة يف اللغة يف اللغة العربية و 

  .11»العربية دراسة تركيبية

حاول " حسانخالد إمساعيل "ة صعب املنال لكن فالتحليل الصويت لألصوات اللغوي 

رفيعة الكشف عن الرتاث اللغوي العريب يف إطار املستوى الصويت وفق آليات تكنولوجية حديثة و 

املستوى، فإذا توافرت اجلهود ومت تشجيع الباحثني املختصني يف امليادين الصوتية وتوفري الوسائل 

احلديثة التكنولوجية للحديثة إلجراء خمتلف التجارب املتعددة على مستوى متثل األصوات لدى 

  .هر الصوتيةاملتكلم والسامع سنصل ملنظومة صوتية لسانية عالية الدقة يف حتليل خمتلف الظوا

: يف كتابه املعنون بـــــــ" محزة محائز"املعجمي جند الباحث اللغوي املغريب  وبالنسبة لإلطار

للكشف عن أهم قد سعى جاهدا  "التنظري املعجمي والتنمية املعجمية يف اللسانيات املعاصرة"

ية فقام حبصرها يف العوامل املؤثرة يف أسس التنمية املعجمية وتطورها يف ضوء النظريات اللسان

  12:عاملني رئيسيني
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 هذه العوامل تتصرف يف اللغة من الداخل بطريقة مباشرة   :عوامل لغوية داخلية

كاالشتقاق ومكوناته، باإلضافة إىل اإلمهال والتعريب، وتعترب هذه العوامل من أهم األسس اليت 

 .ترتكز عليها التنمية املعجمية يف اللسانيات العربية

  تتمثل يف جممل النواحي احلضارية والسياسية والتقدم العلمي  :ية خارجيةعوامل لغو

 . والتقين يف ا�تمع

يف " بتول الربيعي"ترى الباحثة املعجمية املعاصرة  لصناعة املعجمية العربيةيف جمال او 

أن " امسياملعجمية العربية يف فكر الدكتور علي الق: "مراجعا�ا املعجمية يف كتا�ا املعنون بــــــ

قد واكب التطور العلمي والتقين، فتم حوسبة املعاجم العربية، وظهرت «الباحث املتخصص 

، فاملنهجية 13»ى غرار املعجمية الغربية احلديثةمعاجم الرتمجة اآللية ونسجت بعض األفكار عل

السليمة والدقيقة يف اجلمع والوضع حسب طبيعة العمل املعجمي وفق التحديد املصطلحي، 

  .واكبة التطور التكنولوجي يفرز صناعة معجمية تتوافق مع طبيعة وجمال االستعمال اللغويوم

" املستويات الداللية عند فخر الدين الرازي-اللسانيات العربية: "ويربز الكتاب املعنون بــــــ

لقة يف الدراسات املعاصرة اليت سعت لالهتمام بالكتابات املتع" فاطمة دواد"للباحثة اللسانية 

ألمهية هذا الكتاب يف الدراسات اللسانية " فاطمة داود"بالتحليل الداليل حيث تشري الباحثة 

وقع اختيار فخر الدين الرازي الذي يعد حصيلة الفكر الكالمي واألصويل «: املعاصرة بقوهلا

عطائه  والتفسريي يف تراثنا اللغوي القدمي، مع اعتقادي بأمهية جهوده اللغوية والداللية يف ظل

، فيعد  حتديد مجيع مظاهر الداللة الصوتية والصرفية والنحوية 14»املعريف الذي مشل خمتلف العلوم

جانبا مركزيا يف مراجعتها الداللية، حيث تأخذ " فاطمة داود"واملعجمية لدى الباحثة اللسانية 

غوي، وخاصة بالنسبة هذه املراجعة جماال واسعا على مستوى منظومة املعرفة اللسانية يف فكرها الل

للنظام الداخلي جلميع البىن اللغوية والعالقات التوليدية واالشتقاقية يف اإلطار الداليل، وتلعب 

هذه املظاهر دورا بارزا يف الوصول جلميع مفردات اللغة وشرحها وتفسريها وحتديد معاملها يف 

  .الرتاث اللغوي العريب 

مباحث : "يف كتابه املعنون بــــــ" تار درقاويخم"ويأيت أيضا الباحث اللغوي اجلزائري 

يف الوقت احلايل ضمن املؤلفات اللسانية املعاصرة املهمة، حيث " منهجية يف اللسانيات العربية

جند أنه حاول إبراز العالقة بني الداللة والصرف يف الرتاث اللساين العريب، وكشف عن التعدد 
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يدعى الكفاية للنحو ملؤلفه " علم الصرف"ي املزيد يف كتاب والتنوع الداليل ألبنية الفعل الثالث

، وكذلك سعى لبيان أثر القواعد التداولية يف توجيه دالالت )ه819(حممد بن عبد اهللا حممود 

ها يف أقسام الكلم يف بنية اخلطاب، كذلك سعى ملعاجلة ظاهرة اخلطأ حروف اجلر عند تضامّ 

دراسة املواضيع اللغوية للباحث اللساين خمتار درقاوي يف ، فالتنوع يف 15اللغوي لدى املتعلمني

دراسة الرتاث اللغوي العريب بآليات منهجية حديثة بطريقة مفصلة ومعمقة ختضع للتكامل ومعرفة 

 عرفة أبنية الفعل الثالثي املزيدصلة املستويات اللسانية ببعضها البعض، وإجياد صيغة مناسبة مل

ية وفائد�ا على مستوى نسق النص اخلطايب، واالهتمام مبيدان تعليم ومعاجلة اجلوانب االستعمال

  .اللغات هو ما جعل مؤلفه متميزا ومتفردا يف ضوء اللسانيات العربية املعاصرة

اللسانيات العربية، املنهج "يف كتابه " عمار ساسي"  اجلزائري ونشري أيضا للباحث اللغوي

للسان العريب يف ضوء الثورة التكنولوجية احلديثة، حيث الذي يتضمن مشروع ا" واملفهوم والصناعة

أن اللسان العريب صاحل لكل زمان ومكان، وحال، وقدرته على استيعاب علوم العصر «يرى 

ومعارف الدهر على اختالف ألوا�ا واختالف أشكاهلا، ولعّل من أحدث علوم العصر اإلعالم 

فدراسة اللسان العريب وفق عملية نطق ، 16»اآليل، والصيدلة منتهجا يف ذلك مبدأ التأصيل

الكلمات ومعرفة أصوهلا وتصنيفها يف ضوء املصطلح العلمي اللساين، واستغالهلا من الناحية 

امليدانية يف خمتلف املؤسسات االقتصادية ُتظهر مدى جناعة الرؤية الثاقبة واالستشرافية للباحث 

عية اللسانيات العربية املعاصرة اليت حاول إجياد ، وتـُنُِّم عن فهم شامل لوض"عمار ساسي"اللغوي 

  .حلول هلا تصبح من خالهلا اللسانيات العربية وسيلة حبث وإنتاج يف خمتلف امليادين

مبختلف أجزائه األربعة " اللسانيات العربية رؤى وآفاق"ونستحضر كذلك كتاب 

الدارسني يف خمتلف من جامعة بابل الذي يضم العديد من " حيدر غضبان"للمتخصص اللغوي 

حيث يعد ، التخصصات اللغوية الذين قدموا حبوثا يف جمال اللسانية العربية النظرية والتطبيقية

وقد تضمن عددا من البحوث والدراسات العلمية املتميزة  ،هذا الكتاب موسوعة لسانية بامتياز«

سانيات املعرفية واللسانيات اليت مهت كل ا�االت اللغوية والنظريات والنماذج اللسانية مثل الل

  .17»التوليدية والتحويلية واللسانيات التطبيقية والتداوليات واحلجاج اللغوي ولسانيات اخلطاب

اعتمد  قد  "حيدر غضبان"يرى أن الباحث  هذا الكتاب جبميع أجزائه وأبوابه املتمعن يف

فتخلّلته العديد من اآلراء  عية،كليا على تظافر العديد من اجلهود ملختلف الدارسني بطريقة مجا
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والتوجهات اللسانية، وهو ما سيفتح آفاقا جديدة لتشكل الكتابة اللسانية العربية مبختلف أنواعها 

سواء الوصفية أو التوليدية أو الوظيفية أو التداولية، وإجياد صيغة مناسبة هلا من الناحية اإلجرائية 

  . لعربيةأو التطبيقية على مستوى املنظومة األلسنية ا

  :الكتابة اللغوية العربية المعاصرة في ضوء التقويم اللساني) ثالثا

إن جممل التصورات النسقية اللسانية للكتابة اللسانية العربية املعاصرة قد أصبحت حتكمها 

جمموعة من التجاذبات الفكرية واأللسنية واألديولوجية والثقافية، وظل الباحثون املتخصصون يف 

لغوية يتخبطون يف حتديد جممل اجلوانب التأصيلية والنظرية واملنهجية سواء من ناحية امليادين ال

حتديد املصادر اليت ترتكز عليها املنظومة األلسنية العربية أو األسس واملبادئ اليت تشكلت 

وتفرعت منها الكتابة اللسانية العربية، وهذا ما استدعى قضية تصحيح املسار اللغوي للمؤلفات 

مرتكزات «سنية العربية اليت تنطوي غالبا حتت عمليات املراجعة التقوميية اللسانية اليت تعد من األل

االبستيمية اليت جيب تشر�ا يف ذهن كل من يروم التخصص وممارسة الكتابة �ا، وهي يف طوال 

اجة سريور�ا مل ختُل من املراجعة والنقد والتمحيص لتفيد من التجارب املاضية وتنطلق من ح

فاملراجعة التقوميية للكتابات اللسانية العربية تنطلق من التوجه النقدي األلسين ،18»العصر وفلسفته

للعلوم اللغوية املتخصصة، وتضعها يف اإلطار الصحيح، وتستمد  بالنسبة ملبادئ العلوم ومرتكزا�ا

وير مسار احلركة اللغوية وتسعى لتط  آليا�ا من الواقع لتلبية احلاجيات الضرورية للمتلقي العريب،

  . منافسا قويا للمؤلفات األلسنية العاملية الكتابة اللغوية العربية جتعلإجياد حلول ناجعة و  ،العربية

  19:ترتكز الكتابة اللسانية يف العرف اللساين جلميع اللغات على جانبني رئيسيني

 سة النقدية انطالقا ترتبط مبدرسة معينة وتكشف عن رؤية نوعية للممار  :زاوية تاريخية

 .من منظور إبستمولوجي

 تعكس مرونة املفهوم وصعوبة حصره يف تعريف جامع مانع، وهي  :زاوية معرفية

 . صعوبة مستمدة من طبيعة املمارسة االبستمولوجية وارتباطها اجلديل باملعرفة العلمية

أنه جيب الرجوع إىل املتمعن يف هذين العنصرين املتعلقني باملمارسة االبستمولوجية يالحظ 

األطر التارخيية للرتاث اللغوي العريب ملختلف الظواهر اللغوية، وهذا من أجل حتديد املعامل 

التأصيلية والتأسيسية لطبيعة املمارسة النقدية والتقوميية للكتابة اللغوية، وترتبط هذه املمارسات 
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ورات الباحثني املتخصصني يف مبختلف الرؤى املعرفية النظرية اليت تتداخل حسب توجهات وتص

  .امليادين اللغوية املختلفة، واليت ختضع غالبا للمنطق العلمي يف إفراز صورة اللسانيات املعاصرة

فتقومي الكتابة ال يعين بالضرورة إلزام الناقد بتبين نظر نسق معني، إن التقومي الداخلي «لذا 

دراسة، أي من خالل ما يطرحه اإلطار نفسه يقتضي اإلملام باإلطار النظري للكتابة املعروضة لل

، فعملية إحصاء املادة اللغوية 20»من أهداف مقرتحة من شروط وطرق خاصة للتحليل اللغوي

يف بعدها النظري من ناحية التأليف، وإجياد حتليل منهجي لساين يوافق تلك املؤلفات ويتقبلها 

 .شرط أساسي يف تقومي الكتابة اللسانية

  21:ة التقوميية للكتابات اللسانية العربية املعاصرة وفق عنصرين مهمنيتتشكل املراجع

  الرتكيز على النشاط التقعيديnormative  الذي يستهدف معرفة صحيح الكالم

وجيده كتابة ونطقا، ووضع قواعده أي صحيح الكالم من خطأه وجيده من رديئه، وهنا 

ا وبالغتها وما أشبه هذا، وقواعد تعلم الناشئ نستحضر قواعد متعلقة �جاء اللغة وحنوها ومفردا�

 .صحة الكالم وجودته وتتخذ مقياسا للحكم على الصواب واخلطأ، واجليد والرديء

  العمل على معرفة عدد كبري من اللغات، سواء احلية أو القدمية، والعمل على التبحر يف

 .Polyglotismليزية اللغة العربية اليت تعترب قومية العريب، وهذا ما يسمى باالجن

الحظ على هذين العنصرين أن التقومي اللساين للكتابات اللسانية العربية خيضع ملعرفة امل

املبادئ اللسانية األولية، وذلك انطالقا من النطق الصحيح للكالم واملعرفة اجليدة بقوانني اللسان 

ل قواعده الثابتة، والتمييز بني البشري، والقدرة على التحليل النقدي اللغوي للنحو العريب من خال

البىن اللغوية الرتكيبية اليت تتسم بالفصاحة وقوة التعبري، واليت تتميز من ناحية أخرى بالضعف 

والتشتت، والعمل على كشف جودة املعاين بطريقة سهلة يكون فيها احلدس اللغوي عنصرا يف 

  .عملية التقييم والتقومي ملعطيات الظاهرة اللغوية العربية

وللوصول ملنظومة فكرية لغوية عربية معاصرة ناجحة بكل املقاييس للمؤلفات اللسانية 

يقتضي رسم صورة واضحة املعامل ملسار اللسانيات العربية، ورصد أهم خصوصيا�ا، «العربية 

جنازي وما لزم عنه من تراكم أو أزمة، ن مرجعيا�ا، أو من جهة فعلها اإلسواء من جهة اإلخبار ع

، فدراسة السياق 22»ن جهة الغرض املماثل يف وجاهة استمداد مبادئها واقتباس أنظارهاأم م

وحتديد املرجعية الفكرية اليت ينتمي إليها الباحث  ،الذي تنبثق منه املؤلفات اللسانية العربية



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  307 - 291: ص 

 

301 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغست جامعة

وفاعليتها يف توجيه املتلقي العريب،  ،اللغوي، والوقوف على اجلوانب الوظيفية هلذه املنجزات

تسطري املناهج والنظريات اليت تنتمي إليها من شأنه فك شفرة اال�ام والغموض الذي يشوب و 

  .ميدان البحث اللساين العريب

جلملة احملاوالت اليت أفرز�ا النماذج اللسانية  "مصطفى غلفان"يشري الباحث اللساين 

املستويات اللسانية واليت  للمؤلفات اللسانية املعاصرة اليت حاولت مراجعة اللغة العربية يف ضوء

   23:غالبا ما متتاز مبالحظتني رئيسيتني

  إن معظم النماذج اليت قدمتها النظريات اللسانية يف أوروبا قد وجدت من يطبقها

  .جزئيا أو كليا على اللغة العربية، وبنسب متفاوتة من حيث القيمة املنهجية هلذا التطبيق

 ن احلصول على االمجاع العلمي للباحثني مل يتمكن حىت اآلن أي منوذج لساين م

اللسانيني العرب، فتنوع وكثرة الكتابة اللسانية العربية يف اجتاهات ومذاهب لسانية يستلزم على 

الناقد أن يأخذ بعني االعتبار التعدد والتنوع يف النماذج املطبقة كمعطى واقعي ال ميكن التقليل 

ملنافسة العلمية الشريفة، إذ مل يستطع أي باحث إقناع من أمهيته أو جتاهله ألغراض ال عالقة با

 .زمالئه العرب بأن النموذج اللساين الذي اختاره هو األجنع واألفضل لدراسة اللغة العربية

إذن يف ظل هذه التصورات االبستمولوجية للكتابة اللسانية العربية اليت اشتغلت على 

واليت طبقت على املدونات اللغوية يف مجيع مستويا�ا التقومي اللساين للمنظومة اللغوية العربية، 

، واليت اعتمدت على املناهج اللسانية املختلفة )اخل...صوتية، حنوية، تركيبية، داللية، معجمية(

سواء الوصفية أو التوليدية أو الوظيفية قد واجهت نقدا الذعا، حيث ميتاز هذ النقد بأنه خارج 

وخيضع يف الكثري من األحيان لسلطة القوة أو سلطة  عن نطاق ومبادئ البحث العلمي،

  .اخلطاب، وهذا ما أثر سلبا على حتقيق تقومي لساين شامل للمؤلفات اللسانية العربية

مبدئيا، ليس ألي كان أن يسأل عن أسباب هذا االختيار أو ذلك أو التقليل من أمهيته 

طار النظري الذي يتبناه هو، وليس أو رفض هذه الكتابة أو تلك �رد أ�ا ال تندرج يف اإل

باإلمكان إلزام الباحثني بدراسة موضوع لغوي معني وفق منوذج لساين حمدد سلفا، إن ما يكتب 

ميلك التقومي النقدي انطالقا من مبادئ منهجية واضحة ليست بالضرورة تلك اليت حتدد التصور 

يس بالضرورة أن يكون جانبا سلبيا يف ، فتعدد التوجهات الفكرية اللغوية ل24الذي يتبناه الناقد

الدراسة اللسانية، بل جنده يف كثري من األحيان يستنطق الظاهرة اللسانية املدروسة من مجيع 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  307 - 291: ص 

 

302 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغست جامعة

جوانبها بشرط أن تكون تلك التوجهات حتمل بعدا معرفيا علميا مبين على جمموعة من احلجج 

لفهم املشكلة اللغوية املراد  جياد آليات مناسبةا إوالرباهني سواء العقلية أو املنطقية، وحتمل يف طيا�

التنقيب عن خباياها وإجياد حلول ونتائج علمية ميكن االستفادة منها على مستوى امليادين 

  .اللغوية

إن اخلالف النظري يف الكتابة اللسانية املعاصرة ليس وليد اليوم، وإمنا هو خالف بدأ مع 

مر حول داللة املفاهيم والتصورات املتعلقة بطبيعة اللغة ميالد اللسانيات نفسها، إنه خالف مست

وموضوع اللسانيات والتحاليل املالئمة لوصفها بشكل كاف، فاللسانيات العربية ال تنتج معرفة 

لسانية جديدة، فهي أحوج على االنفتاح يف التعامل مع التصورات واملناهج اليت تقرتحها كل 

وضبطها على مستوى الثقافة العربية  ،ديد املصطلحات اللغوية، فتح25التيارات واملذاهب اللسانية

ما زال يؤرق الباحثني والدارسني منذ زمن بعيد، وبقي الصراع نفسه منذ أن حاول بعضهم نقل 

خربا�م ومكتسبا�م يف ميدان الدراسات اللسانية باعتبار أن الكثري منهم استقاها من اجلامعات 

زمة جيب استغالل البعد املنهجي الغريب وحماولة فهمه وتطبيقه على الغربية، وللخروج من هذه األ

املدونات العربية بشكل خيضع للتقومي والتمحيص اجليد ملختلف التصورات اللسانية احلديثة 

 .واملعاصرة

ومن أجل حتقيق تقومي شامل للكتابة اللسانية العربية من املستحسن اتباع اخلطوات 

  26:اآلتية

 للسانية مستقلة حيث ختضع كل نظرية لعامل الزمن ابتداء من أقدم عرض النظريات ا

  .تبعا لتاريخ ظهورها األحدثنظرية وانتهاء ب

  التعريف التأصيلي ببعض املفاهيم اليت حتتاج إىل تعريف، فإذا كانت املفاهيم احملالة قد

  .تطرق هلا الباحثون نكتفي باإلحالة لتتجنب التكرار

  اليت أخذت من النظريات اللسانية يف الثقافة العربية واالحالة إىل ترجيح خمتلف األفكار

  .أعالمها

   استعمال املصطلحات اللسانية الغربية، وحماولة تتبعها يف الدرس الغريب، ومن مث العمل

على التأصيل هلا يف الثقافة العربية، وذلك من خالل تتبع املصطلحات املقابلة هلا، وما استعمله 

  .بري عن هذه املفاهيمالقدماء للتع
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  اختيار املنهج املتبع يف تتبع األفكار، وعرض الفكرة املراد دراستها يف الدرس الغريب، مث

  .التأصيل هلا يف الدرس اللغوي اعتمادا على منهج استقاليل يف العرض

  تناول الرتاث اللغوي العريب بصفة قائمة على الشمولية، وإجياد صيغة مناسبة للتعامل

لى أنه مادة جممعة ومركبة نفحصه ونكتشف خباياه، فنربز من خالله الرتاث اللغوي العريب معه ع

 .من إثراء الفكر اللساين املعاصر

املالحظ على هذه اخلطوات املتعددة أ�ا ركزت كثريا على ضرورة حتديد اجلوانب التأصيلية 

ة العربية، ووجب حتديد مقابلها يف واملصطلحات اللسانية املنقولة إىل الثقاف ،املتعلقة باملفاهيم

الثقافة العربية يف الرتاث اللغوي العريب، واختيار منهج مالئم يتوافق مع معطيات الثقافة العربية، 

وحتديد املرجعية اللسانية يف تقومي الكتابات اللسانية العربية اعتمادا على تصورات الثقافة الغربية 

  .اللسانية  حتديد معامل النظريةنهجية األكادميية يفاليت غالبتا ما تتفوق على مستوى امل

  :خاتمة

خنتم بعد كل هذه الشروحات املتعلقة باملراجعة التقوميية للمؤلفات اللسانية العربية  

وجيدر بنا أن نقول بأن الكثري من «": عبد الرمحان احلاج صاحل"املعاصرة بقول املفكر اللغوي 

إىل أن ينظر فيها جبد ومبوضوعية، وال سيما تلك اليت ال تزال غامضة املفاهيم العربية اللغوية حتتاج 

عند الكثري من الباحثني، ونأمل أن تتضافر اجلهود للحصول على جتديد كامل للسانيات 

 .27»العربية

  : يف �اية املقالة مت التوصل للنتائج اآلتيةو 

 الثقافة العربية، وحتديد  واختيار منهج مالئم يتوافق مع معطيات ،ملفاهيم اللسانيةضبط ا

من أولويات الدراسني اللغويني العرب أصبحت  املرجعية اللسانية يف تقومي الكتابات اللسانية

املعاصرين مبختلف الوسائل املتاحة للكشف عن الرتاث اللغوي العريب وحماولة شرحه ونقده 

  .وتقوميه

 غوية العربية املعاصرة بفضل تعد االسهامات األلسنية يف امليدان التأليفي للكتابة الل

-حيدر غضبان-الباحث مصطفى غلفان: للباحثني اللغويني املتخصصني أمثالاجلهود اجلماعية 

عبد الرمحان احلاج صاحل، عمار ساسي، خمتار درقاوي، خالد إمساعيل حسان، فاطمة -محزة محائز
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ة إجياد مكانة هلا يف ضوء احلراك احللقة املهمة يف تشكل اللسانيات العربية املعاصرة، وحماول...دواد

  .األلسين واملعريف على مستوى املنظومة اللسانية املعاصرة

  متتاز أغلب التصورات االبستمولوجية للكتابة اللسانية العربية اليت اشتغلت على التقومي

دة عن بعيبأ�ا يف الغالب  اللساين للمنظومة اللغوية العربية، واليت طبقت على املدونات اللغوية

 .نطاق املبادئ األساسية للتحليل، والنقد املوضوعي اخلارج عن نطاق البحث العلمي

   

 :هوامش

                                                           
 ،اجلماهريية الليبية-عبد السالم ملسدي، التفكري اللساين يف احلضارة العربية، الدار العربية للكتاب، طرابلس 1

  .11، ص 1986 ،1ط

علينا أن نتجاوز أزمة األصالة واملعاصرة، وذلك من أجل بناء نظرية لسانية عربية معاصرة، فاألصالة نعين �ا *

العلم الوافد الذي نعين به موروثنا اللغوي القدمي، واحلداثة اليت نعين �ا العلم الوافد الذي نقصد به اللسانيات، 

القراءة املعاصرة اليت تقتضي ضمنيا استيعابا مزدوجا، طرفه األول يف وذلك إذا صدرنا من موقع منهجي هو 

ينظر  علي منصوري، مفاهيم أساسية يف الدرس اللساين العريب : الرتاث، وطرفه اآلخر العلم املعاصر، من كتاب

اجلزائر، البوابة  - طينةللطلبة اجلامعيني وفق الربنامج الرمسي ألقسام اللغة العربية وآدا�ا، الناشر ألفا للوثائق، قسن

 .101، ص 2020 ،1ط ،األردن - الشمالية للمملكة األردنية،  عمان
  .15، ص 1986، أوت )د ط(عبد السالم ملسدي، اللسانيات وأسسها املعرفية، الدار التونسية للنشر،  2
-ه1425، 1طسعد مصلوح، يف اللسانيات العربية املعاصرة، دراسات ومثاقفات، عامل الكتب، القاهرة،  3

 .207، ص 2004

واكتشاف جذورنا يف القدمي  ،قضية الرتاث وجتديده إذن هي الكفيلة بإظهار البعد التارخيي يف وجداننا املعاصر*

حىت نتمكن من معرفة املرحلة التارخيية للغة، وحىت نعود إىل تطورنا احلضاري الطبيعي، فتحل مشكلة اجلمود 

ليد األخرين والتبعية هلم من ناحية أخرى، خاصة يف ا�ال اللغوي واألديب أو والتوقف من ناحية، وحتل مسألة تق

صورية جغبوب، : مقالما يعرف حديثا باللسانيات الغربية احلديثة وما يقابلها يف الرتاث  اللغوي واألديب، من 

اللسانيات : من كتاب ،لقراءةالكتابة اللسانية العربية الرتاثية ودورها يف حتقيق الرتاث من خالل القراءة وإعادة ا

اجلزائر ، –الناشر ألفا للوثائق، قسنطينة  نعيمة سعدية مؤلف دويل مجاعي،: العربية مراجعات وتطبيقات، تقدمي

 .77، ص 2020، 1ط ،األردن -عمان بوابة الشاملة للجامعة األردنية،ال
تقدم : ، وقائع ندوة جهوية حولآلفاقعبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات العربية، مناذج للحصيلة وا 4

، ص 1987يونسكو، الرباط، أفريل -اللسانيات يف األقطار العربية، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة

17. 
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علم النحو -الرتاكيب النحوية والتداولية-عبد احلميد السيد، دراسات يف اللسانيات العربية، بنية اجلملة العربية 5

 .07، ص 2004-ه1424، 1األردن، ط-ملعاين، دار ومكتبة احلامد، عمانوعلم ا
حافظ امساعيل العلوي، وليد أمحد العنايت، أسئلة نصف قرن من اللسانيات، منشورات االختالف، الدار العربية  6

  .309، ص 2009-ه1430 ،1ط ،للعلوم ناشرون، اجلزائر

من خالل ربطه باملناهج اللغوية احلديثة أمر  -عامة-غوي العريب إن إمهال العلماء اللغويني لفاعلية الرتاث الل*

واضح، بيد أن ذلك ال ينبغي أن يدفعنا إىل القول بعدم اهتمام هؤالء العلماء اللغويني برتاثنا اللغوي العريب، فإن 

ا الشأن سوى اعرتاف هؤالء العلماء بتفوق الدراسات الصوتية عند العرب، وأنه مل تسبقهم أمة من األمم يف هذ

اهلنود، واعرتافهم جبهود العرب وتصنيفا�م اجلبارة يف جمال الدراسات املعجمية، وأنه مل يسبقهم يف هذه الدراسات 

حسام البهنساوي، أمهية الربط بني : سوى الصينيني، لدليل أكيد على فاعلية هذا الرتاث ومنهجه، من كتاب

، مكتبة )مفهوم اللغة والدراسات النحوية: يف جمايل(لغوي احلديث التفكري اللغوي عند العرب ونظريات البحث ال

  . 04، ص 1994-ه1414، )د ط(، مصر -ربية واإلسالمية، جامعة القاهرةالثقافة الدينية، كلية الدراسات الع
بريوت عبد الراجحي، النحو العريب والدرس احلديث، حبث يف املنهج، أستاذ العلوم اللغوية جبامعة اإلسكندرية و  7

 .07، ص 1979، )د ط(العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، 
، 2013، 1ط ،املغرب ر ورد األردنية، للنشر والتوزيع،مصطفى غلفان، اللسانيات العربية، أسئلة املنهج، دا 8

 .08ص 
اين العريب، ايرتاك للطباعة ينظر فاطمة اهلامشي بكوش، نشأة الدرس اللساين احلديث، دراسة يف النشاط اللس 9

 .13، ص 2004، )د ط(، والنشر والتوزيع، هليوبوليس، غرب مصر اجلديدة
، 1حممد الشاوش، منشورات دار سيناترا، تونس، ط: ينظر جان كانتينو، دراسات يف اللسانيات العربية، تر 10

 .07، ص 2017
مقدمة يف علم األصوات، القراءات واللهجات،  ينظر خالد إمساعيل حسان، يف اللسانيات العربية املعاصرة، 11

توجيه لغوي للحديث الشريف، - صوتا وبنية وتركيبا الكراهية يف اللغة العربية-اإلشباع الصويت، الوقف باإلشباع

 .05، ص 2019، 3مكتبة اآلداب، ميدان األوبرا، القاهرة، ط
لسانيات املعاصرة، مفاهيم ومناذج، عامل الكتب ينظر حسن محائز، التنظري املعجمي والتنمية املعجمية يف ال  12

  .99، ص 2012، 1احلديث للنشر والتوزيع، األردن، ط
، 1طاألردن، -عمانبتول الربيعي، املعجمية العربية يف فكر الدكتور علي القامسي، مركز الكتاب األكادميي،  13

 .24، ص 2018
، إربد-مل الكتب احلديثعند فخر الدين الرازي، عافاطمة داود، اللسانيات العربية، املستويات الداللية  14

 .01، ص 2017، 1ط عمان،
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أعتقد أن احلاجة العلمية لبحث الرتاث العريب اإلسالمي عامة واحلركة اللغوية املبكرة خاصة ال تزال ماسة وقائمة *

منذ وقت بعيد حىت على الرغم من ا�هودات العلمية اجلادة اليت بذهلا يف هذا املضمار علماء عرب وأجانب 

اليوم، وليس استمرار البحث العلمي عجبا، بل العجب أن تتوقف عجلة البحث اللساين وحركة العمل، وما 

: استمرار البحث األكادميي يف هذا الرتاث اللساين العريب األصيل إال داللة على قوته وأصالته وعراقته، من كتاب

، ص 2009، 2ات العربية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، طعبد اجلليل مرتاض، الفسيح يف ميالد اللساني

05.  
، 1اجلزائر، ط-ينظر خمتار درقاوي، مباحث منهجية يف اللسانيات العربية، الناشر ألفا للوثائق، قسنطينة 15

 .05، ص 2017
 ،1، طألردنا، صناعة، عامل الكتب احلديث، إربدعمار ساسي، اللسانيات العربية، املنهج واملفهوم وال 16

 .01، ص 2019
األردن، -حيدر غضبان، اللسانيات العربية رؤى وآفاق، عامل الكتب احلديث، تقدمي أبو بكر العزاوي، إربد 17

 .01ص ، 1، ج2019، 1ط
  .03ص  املرجع نفسه، 18

نه من هي الدراسة النقدية ملبادئ العلوم، وفروضها ونتائجها بقصد حتديد قيمتها النفعية، فإ: االبستيمية* 

الصعب القيام مثال بنقد نتائج العلوم دون البدئ أوال بفحص املنهاج الذي اتبع للحصول عليها، وفحص املناهج 

هو من اختصاص املتدولوجيا بالذات، كما أن نقد النتائج وتأويلها هو من اختصاص فلسفة العلوم، وهو شيء 

بد اجلابري، مدخل إىل فلسفة العلوم العقالنية حممد عا: ميس كذلك بشكل أو بآخر نظرية املعرفة، من كتاب

  .20، ص 2002، 5واملعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط

تعد أمهية املنهج التحليلي املستنبط من اللسانيات للنقد، وتوضيح آلياته واجراءاته ومصطلحاته اليت تقود إىل * 

دم الوقوف عند الوصف فقط، بل جيب صراحة التوجه للتحليل النقدي اللساين نقد رصني ومنهجي، لذا جيب ع

احملض الذي يقارب النص، ويأخذ بعني االعتبار األبعاد التداولية واالجتماعية والتارخيية للغة، وهذا ما يتيح لنا 

ينظر : ساين وتلقيه، من كتابمعرفة السياقات اللغوية والتارخيية واالجتماعية اليت تؤثر يف عملية انتاج اخلطاب الل

، نوفمرب 1عفاف البطاينة، املنظمة العربية للرتمجة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط: روجر فولر، النقد اللساين، تر

  .09، ص 2012
 ناشرون للعلوم العربية الدار اللسانيات، يف بستمولوجيةإ قضايا املالخ، احممد علوي، إمساعيل حافظ ينظر 19

  .26-25، ص 2009- ه1430 ،1ط ،العاصمة اجلزائر االختالف، منشورات
مصطفى غلفان، اللسانيات العربية احلديثة، دراسة نقدية يف املصادر واألسس النظرية واملنهجية، سلسلة  20

، ص 1991 ،)د ط( ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة احلسن الثاين، املغرب،04رسائل وأطروحات رقم 

72. 
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ور الذي حصل يف نظرة النقاد العرب املعاصرين إىل الرتاث قد أملته درجة الوعي �ذا الرتاث، من جيل إىل التط* 

جيل، وما زالت تلك النظرة آخذة يف التبلور ليومنا هذا، دون أن تسكن لصيغة ثابتة، وهذا يدل على أن املواقف 

ينظر حسن خمايف، : ا بالرتاث وغريته عليه، من كتاباملتنوعة من القراءة ال ترتك فرصة متر دون أن تعلن اعتزازه

اململكة - املفهوم واملنهج يف القراءات العربية املعاصرة للرتاث النقدي، أفريقيا الشرق، وزارة الثقافة، الدار البيضاء

  .10-09، ص 2016، )د ط(املغربية، 
، )د ت(، )د ط( لبنان،- العربية، بريوت ينظر حممود السعران، علم اللغة، مقدمة للقارئ العريب، دار النهضة 21

 .17ص 

حافظ امساعيل العلوي، اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة، دراسة حتليلية نقدية يف قضايا التلقي وإشكاالته، 22 

  .11، ص 2009، 1لبنان، ط-دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت
راسة نقدية يف املصادر واألسس النظرية واملنهجية، ص ينظر مصطفى غلفان، اللسانيات العربية احلديثة، د 23

60.  
  .60ينظر املرجع نفسه، ص  24
  .61ينظر املرجع نفسه، ص  25
- ه1436 ،1ط ،ينظر هدى صاحل رشيد، نظريات لسانية حديثة، منشورات ضفضاف، دار األمان، الرباط 26

 .13-12، ص 2015
، )د ط(نيات العربية املعاصرة، موفم للنشر، اجلزائر، عبد الرمحان احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف اللسا 27

  .280، ص 2012


