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 :مقدمة
الشٌؾ أف تقكيـ المناىج كالبرامج التعميمية كتطكير البحث فييا إجراء ضركرم يعكد بالنفع العميـ لكٌؿ نظاـ 

كاف مف الفائدة بمكاف أف تخضع المناىج  لذلؾ. تربكم يعمؿ عمى التطكير كالتحسيف كفؽ معايير مكضكعية
الٌدراسٌية باستمرار لممتابعة كالمراجعة كالتقكيـ كالتعديؿ مف أجؿ ترقيتيا كجعميا أداة فاعمة في التككيف كالتأىيؿ 

 . االجتماعي
يب فكاف البٌد مف إيجاد األسال. إف أكبر مشكمة تكاجو المناىج التعميمية عامة ىك تزايد المعارؼ كتراكميا

. المناسبة لمعالجة محتكل المناىج كمراجعتيا كربطيا بالتطٌكرات التي تمٌس المجاالت المعرفٌية كالمينٌية المختمفة
كمعنى ذلؾ أف أٌية تقنٌية أك إجراء تعميمٌي قد ال يككف ذا فائدة إذا لـ تكٌجو العناية أيضا لممادة العممية كالمغكية 

كساب قدرة عمى التفكير كاإلبداع  فمف دكف معارؼ منظمة ال يتمٌكف الفرد مف اكتساب القدرات . كالممارسةكا 
 . كالميارات

ال ينفصؿ مجاؿ تعميـ المغات في الجزائر كمنو تعميـ المغة العربٌية بظركفو كبمشكبلتو عف ميداف التعميـ العاـ 
بإصبلح المناىج كتعديؿ البرامج  تعميـ المغة العربية ألبنائيا"فبرغـ الجيكد التي تبذؿ مف أجؿ تطكير . كالجامعي

 ممخص
ما يمكف أف تسيـ بو النظرية  دراسةنتناكؿ في ىذه ال

 الخميمية الحديثة في ترقية تعميـ المغة العربية في
قصد تيسير استعماليا  ما قبؿ الجامعة حؿ التعميـامر 

. كتكسيع مساحة انتشارىا كجعميا لغة التكاصؿ الفعمي
إف فضؿ ىذه النظرية كبير في تكضيح الكثير مف 
المفاىيـ العممية التي أبدعيا عمماء العرب القدامى ال 

سانيات الحديثة، كفي تقديـ تقٌؿ أىميٌة عمٌا أثبتتو المٌ 
مفظ ككاقع ي تنطمؽ مف كاقع الٌ غكية التالتحميبلت المٌ 

الخطاب، كفي اقتراح أنجع الحمكؿ لتدريس المغة 
 .العربية كنشرىا كجعميا المغة المستعممة بالفعؿ

سنتطرؽ لمسبؿ التي تكفرىا النظرية الخميمية  الحديثة 
مف خبلؿ ما تضمٌنتو مف حقائؽ كقكانيف كما انبنى 

  .عمييا مف دراسات
 

Résumé 
Dans cette étude nous traitons la 

théorie Neo-Khalilienne qui peut aider 

à la promotion de la langue arabe dans 

les cycles pré-universitaires et 

favoriser son usage pour qu’elle soit 

une langue de communication concrète. 

Cette théorie a le mérite d’avoir 

clarifié de nombreux concepts 

scientifiques que les anciens savants 

arabe ont crées et qui ont été 

reconduits par la linguistique 

contemporaine. 

Enfin, nous proposons des solutions 

efficaces pour régler les problèmes de 

l’enseignement de l’arabe et les 

difficultés de sa diffusion.  
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كتغيير محتكل الكتب كالٌدركس، كبرغـ ما عقد مف ندكات عممية كما أقيـ مف دكرات تككينٌية لممعٌمميف كالمشرفيف 
 : كقد يعزل ذلؾ إلى أسباب عديدة أىٌميا. التربكييف فإٌف الكاقع يثبت أف النتائج ىزيمة كالمشاكؿ المغكية متفاقمة

اٌتساع الفارؽ بيف األىداؼ  توج الٌدراسية الحالية عف تحقيؽ ما كضع مف أىداؼ كانت نتيجعجز المناى .1
 .المعمنة كاألىداؼ المحققة

ج المدرسي بالكاقع، فبل يعالج المشكبلت الحقيقية، كال يستجيب لمحاجات الراىنة، كال يمتفت اعدـ ربط المني .2
 . إلى جيكد العمماء كال إلى ما تكٌصمت إليو دراساتيـ المسانية التربكية مف نتائج تستحؽ العناية كالتطبيؽ

ال األكائؿ -قة نحاة العرب المتأخريف تقٌيد كاضعي برامج المغة العربية في الكطف العربي كمنيا الجزائر بطري .3
ككانت نتيجتو ابتعاد الٌدراسة النحكية عف المنيج القكيـ . في تحميؿ المغة–الذيف عاشكا في القركف األربعة لميجرة 

 .لمعمماء القدامى في دراسة العناصر المشٌكمة لبنية المغة العربية كتراكيبيا
ئميف عمى كضع مناىج المغة العربية كبرامج تعٌمميا إلى أىمية ما كنسعى في ىذا السياؽ إلى لفت انتباه القا

تركو نحاة العرب األكائؿ في دراسة المغة، كعدـ االنسياؽ التاـ كراء النظريات كتحميبلت الغربييف ألف معظـ ما 
 .  جاءكا بو مستنبط مف لغاتيـ الغربية

الذم استطاع أف  (1)"عبد الرحمف الحاج صالح"دكتكر كبيذا الصدد تتنػزؿ النظرية الخميمية الحديثة لصاحبيا ال
يكشؼ عف القيمة العممٌية ألعماؿ المغكييف كالنحاة العرب القدامى كشرع يستثمر أكصافيـ كتحميبلتيـ في مياديف 

 .تطبيقية مختمفة مثؿ تعميـ المغة العربية كتعٌمميا، كالعبلج اآللي لمنصكص كالترجمة اآللية كأمراض الكبلـ
 لسانية  إنيا نظرية بالنظرية الخميمية الحديثة، الخكض في المكضكع، يجدر بنا إعطاء تعريؼ مكجز  كقبؿ
الخميمية ىي رمز لمتراث العربي األصيؿ الذم يجٌسده ك  .العشريف  القرف  خبلؿ الربع األخير مف  ظيرت عربية 

مف العمماء األفذاذ أمثاؿ سيبكيو ك مف سمؾ نيجو ( ق175ت)المغكم العربي الخميؿ بف أحمد الفراىيدم 
  (ق180ت)

ك عبد القاىر الجرجاني ( ق392ت )ك ابف جٌني ( ق377ت)أبك عمي الفارسي  (ق 211ت)كاألخفش األكسط 
 .ك غيرىـ( ق471ت)

كعمـ   ك صناعة المعاجـ، قد أبدع الخميؿ بف أحمد في المياديف المغكية المختمفة، ك ىي عمـ األصكات،ك 
 . النحك

لذم أبدع عمـ العركض، ك اختٌص بتحميمو لممفاىيـ الرياضية، ك عيرؼ عنو قدرتو الفائقة عمى الكصؼ ىك اك 
 .ك تعميميا بكيفية عممية مقنعة  الدقيؽ لمظكاىر المغكية

تأسست النظرية بعد التأٌكد مف قيمة ما أبدعو عمماء العرب القدامى ك بعد أف أصبحت مناىجيـ أداة لفيـ 
 .(2)يا المغكية التي ما تزاؿ عند الكثير مف الباحثيف غامضة مستغمقةالكثير مف القضا

يسعى أتباع ىذه النظرية إلى اإلسياـ الجاد في إعادة قراءة التراث العربي األصيؿ ك مكاصمة العمؿ مف حيث 
إليجاد أدكات أكثر ك  تكقؼ أسبلفنا مف دكف التقٌيد بالتقميد األعمى لكٌؿ ما ىك تراثي لتطكير مناىج المغة العربي

 .(3)نجكعا في التحميؿ المساني ك المعالجة اآللية
إف أصحاب ىذا االتجاه غير مقتنعيف أيضا بما جاء بو البنكيكف الكصفيكف الغربيكف مف مفاىيـ ألٌنيا ال 

ت العربية ك ما دام. فمعظـ ما جاء بو مستنبط مف تأمميـ لمغاتيـ األكركبية. تنطبؽ في الغالب عمى المغة العربية
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مختمفة عف تمؾ المغات كجب أف تطبؽ عمييا مناىج تنطمؽ مف كاقع المغة العربية ال تمغي خصائصيا، ك لكف 
 .تستفيد مما ىك مشترؾ بيف جميع المغات باعتبار المغة ظاىرة إنسانية

مار المفاىيـ المكتشفة لـ يتكقؼ أتباع ىذه النظرية عند حدكد التحميؿ المساني لمغة العربية، بؿ تعٌداه إلى استثك 
في تطكير البحث في تعميـ المغة العربية ك تعٌمميا مستعينيف بأىـ ما تكٌصؿ إليو الباحثكف في عمـك التربية 

 .كالتدريس
كنقتصر في ىذا البحث عمى ما يمكف أف تسيـ بو النظرية الخميمية الحديثة في مجاؿ ترقية تعميـ المغة العربية 

، كىذا في إطار ىدؼ أشمؿ ىك الكصكؿ إلى تيسير استعماليا كتكسيع مساحة انتشارىا عةمرحمة ما قبؿ الجامفي 
 .كجعميا المغة المستعممة بالفعؿ

إف فضؿ ىذه النظرية كبير في تقديـ التحميبلت المغكية التي تنطمؽ مف كاقع المفظ ككاقع الخطاب، كفي اقتراح 
كسنتطرؽ لمسبؿ التي تكفرىا ىذه النظرية مف خبلؿ ما . يةأنجع الحمكؿ لتدريس الٌمغة العربٌية عمى أسس عمم

 : تضٌمنتو مف حقائؽ كقكانيف كما انبنى عمييا مف دراسات كفؽ ما يمي
 :نقد الكاقع المغكم كالكضع الٌراىف لتعميـ المغة العربٌية -أكال 
كيزداد ىذا . يكتب النجاح ألٌم تعميـ ال ينطمؽ مف الكاقع كال يقٌدر الكضع الراىف بخصكصياتو كمشاكمو لف

كبحسب النظرية الخميمية الحديثة فإف البحث عف حمكؿ لمشكبلت . األمر أىمٌية في مجاؿ تعميـ الٌمغات كتعٌمميا
ى الجامعي يستدعي االنطبلؽ مف الكاقع المغكم تدريس العربكتعٌمميا في مختمؼ مراحؿ التعميـ مف االبتدائي إل

كلطالما دعا أصحابيا إلى تغيير الكضع التعميمي بشكؿ جذرٌم، كذلؾ . كنقده لمعرفة الكضع الٌراىف لتعميميا
يجاد الحمكؿ المناسبة بكٌؿ  بانتياج األسمكب العممٌي في البحث عف األسباب كجمع الحقائؽ الميدانٌية كتحميميا كا 

 : كبحسب ىذه النظرية فإٌف أىـٌ المشكبلت التي كاجيت تعميـ العربٌية كتكاجييا اليـك ىي .مكضكعٌية
ميما تعٌددت المقامات، ذلؾ أف أسمكب التعبير الذم يعٌمـ لؤلطفاؿ  كجكد مستكل كاحد مف التعبير لكٌؿ الفئات -أ

كاحد مف مستكيي التعبير المكجكديف في في المدارس ال يخرج عٌما يطمؽ عميو التعبير الترتيمي أك اإلجبللي، كىك 
. ؛ أٌما األٌكؿ فيك مستكل االسترساؿ كعفكية التعبير، كيحصؿ ىذا في مكاضع األنس كاالسترخاء(4)كؿ المغات

كال يعتنى بيذا المستكل في تعميـ العربية بمدارسنا رغـ . كىي مكاضع ال يستخدـ فييا الناطؽ بالعربية إاٌل العامية
 .صمية في المجتمعأىمٌيتو التكا

أٌما الثاني فيك مستكل التعبير الترتيمي الذم يستعمؿ في حاالت خاصة كمناسبات معٌينة، فحرمة المقاـ 
تقتضي مف المتكٌمـ العناية الشديدة بما يتمٌفظ بو مف كممات كما يصكغو مف عبارات، كىك المستكل الذم تغيب 

فيذا المستكل ىك الذم . (5)، كىي حاؿ يطمؽ عميو انقباض المتكٌمـفيو عف المتكٌمـ عفكية التحٌدث كاالسترساؿ فيو
ىي سبب كاؼ في  في مراحؿ التعميـ ما قبؿ الجامعيأحادية التعبير  سيادة كعميو فإف. يسكد بمفرده مدارسنا

 .(6)"مياليك المياديف النابضة بالحياة أال كىي التخاطب " رككف الفصحى إلى زاكية األدب كالكتابة كابتعادىا عف 
ٌف انحصارىا عف التخاطب اليكمي، ميداف االستعماؿ الكاسع لمغة، ىك الذم أٌدل إلى إحبلؿ العاميات مكاف  كا 
الفصحى الخفيفة التي لـ يعد ليا إاٌل مجاؿ  ضٌيؽ ال يتجاكز بعض المناسبات كما تكٌفره بعض الخطب 

ككانت نتيجة ىذا االنحصار أف تعٌطمت  ,(7)"كالمحاضرات كالندكات كالنشرات اإلخبارية مف فرص االستعماؿ
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الطاقات التعبيرية لمعربية، فمـ تعد األداة الفاعمة في التعبير عف الكثير مف المفاىيـ الحديثة كحاجات التكاصؿ 
 . اليكمي فتحٌكلت إلى لغة عمى العمـك ميٌمشة بعد إحبلؿ المغات األجنبٌية كالعاميات محٌميا

فقد بدا في النظرية الخميمية  (8)ؿ الذم تمعبو العاميات العربية في التكاصؿ اليكميكبالنظر إلى الدكر الفٌعا
الحديثة ضركرة مراعاة ىذا الدكر عند كضع البرامج كصياغة األىداؼ التعميمية كالتركيز عمى العبلقة بيف 

يعاممكىا معاممة عدائية، ف (9)العاميات كالفصحى؛ إذ عمى كاضعي البرامج أف ال ينظركا إلى العاميات نظرة سمبية
كيحاربكىا باإلقصاء كالمنع لكي يحتفظكا بما ىك إيجابي فييا، كىي تمؾ المفردات كالتراكيب كالصيغ كالدالالت 
ذات االستعماؿ المشترؾ مع الفصحى، كأف يٌطمعكا إلى ما تحدثو العاميات مف تراكيب خاطئة عمى ألسنة التبلميذ 

. عكبات في التعبير بالفصحى فيضعكا خطة تعالج ىذه المشكمة معالجة احتكاءفي كتاباتيـ، كما تشٌكمو مف ص
كىنا ينبغي أف يستعيف كاضعك المناىج بآراء عمماء المساف الذيف برىنكا عمى أف الكثير مف األلفاظ كاألساليب 

 . المستعممة في التخاطب اليكمي عربٌية فصيحة في األصؿ
؛ فقد أفضت المعاينة الميدانية كالمشاىدة المكضكعية مقابؿ خصاصة في مدلكالتياغزارة في المادة اإلفرادية  -ب

لمممارسات التعميمية التعٌممية التي أنجزت في إطار النظرية الخميمية الحديثة كمنيا الدراسات المنجزة في إطار 
التبميغية خصكصا إذا تعٌمؽ الرصيد المغكم الكظيفي إلى أف المادة المغكية المقٌدمة لمطفؿ ال تستجيب لحاجاتو 

فقد تبٌيف أف ما  .(10)األمر بالتعبير عف الكثير مف المفاىيـ المستخدمة كأسماء المبلبس كأجزائيا كالمرافؽ كغيرىا
غزارة في المادة اإلفرادية مف جية، كخصاصة في مدلكالتيا مف جية : كاف يقٌدـ لمٌناشئة يٌتصؼ بسمبيتيف ىما

تمؾ المدلكالت غريب عمى الطفؿ، كيعرض في تراكيب تكصؼ ىي أيضا بالغرابة، يعٌبر  ثانية، مع أف الكثير مف
إٌف اٌطبلعنا عمى الحصيمة مف المفردات التي تقٌدـ لمطفؿ " :عبد الرحمف الحاج صالح عف ىذه الحقيقة بقكلو .د

في ىذه الحصيمة ال يكاد عيكبا كنقائص  -معشر المسانييف في المغرب العربي–في المدارس االبتدائية أظير لنا 
المربٌي، فمف حيث الكـ تقٌدـ لمطفؿ غالبا كمٌية كبيرة جدا مف العناصر المغكية التي ال يتمٌكف بحاؿ مف  يتصٌكرىا 

كلذلؾ تصيبو ما نسٌميو بالتخمة المغكية، كقد يككف ذلؾ سببا في تكٌقؼ آليات . األحكاؿ أف يأتي عمييا جميعا
في النص الكاحد مع كجكد صعكبات أخرل  (11)لي، كىذا ما نبلحظو في تنٌكع المفرداتاالستيعاب الذىني االمتثا

  . (12)...."تخٌص غرابة التركيب
إف الحاصؿ أيضا مف معادلة الغزارة كالخصاصة أف الكثير مف التبلميذ في المدارس كالثانكيات كحتى 

يرٌددكف ألفاظا " تجدىـ عمى العمـك  حيث   verbalismeالجامعات، قد أصيبكا بما يسمى بمرض المفظية 
كقد يجدكف لذة في استعماليا، فإذا ما سألتيـ عف . (13)"يجيمكف معانييا أك ال يعرفكنيا بمدلكالتيا المحٌددة بدقة

 . معانييا كانت إجاباتيـ مضطربة يسكدىا التعميـ المفظي المبني عمى حصيمة لغكية جكفاء
لذلؾ فعمى الميتميف بشؤكف المعجمية العربية كالباحثيف في المسانيات التطبيقية العمؿ باستمرار عمى انتقاء 
يجاد أفضؿ السبؿ لتنظيميا كعرضيا عمى  األلفاظ المسايرة لمٌتطكر االجتماعي كاالقتصادم لؤلفراد كالمجتمعات، كا 

 . يالمتعٌمميف لتككف ليـ معينا عمى الفيـ كالتكاصؿ العمم
قد يككف المتعٌمـ عارفا بالقكاعد النحكية كلو دراية كاسعة باأللفاظ  :عدـ اإلحاطة بكيفيات تأدية المغة العربٌية -ج

غير أٌنو ال يستطيع أف يحٌكؿ ذلؾ إلى أقكاؿ تٌتسـ بالعفكية في التعبير كخفة عمى السامع مع الحفاظ عمى قيمتيا 
ربية في مدارسنا ال يتعٌدل ىذا النكع مف التمقيف الذم يقتضي التركيز عمى كالحقيقة أف إكساب المغة الع. الداللية
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النظرية الخميمية الحديثة أف االقتصار عمى  أتباع رليك . المعارؼ النظرية كالسبلمة المغكية مع جماؿ التعبير
العفكم مف خفة كاقتصاد تحقيؽ ىذه العناصر يخٌؿ بحقيقة االستعماؿ الفعمي لمغة العربية بكٌؿ ما يتطٌمبو التعبير 

كعميو فإٌف تغيير الكضع التعميمي متكقؼ عمى تغيير النظرة إلى طبيعة المغة العربية ذاتيا،  .(14)في الجيد كالكقت
كالمعٌممكف بالدرجة . كمف ثـٌ إلى كظيفتيا في التكاصؿ باختبلؼ أغراض المتكٌمميف كتنٌكع أساليبيـ في التعبير عنيا

كيككف ذلؾ بالعكدة إلى مفيـك . بتغيير النظرة إلى المغة كمف ثـٌ إلى الكضع التعميميٌ األكلى ىـ المعنيكف 
التخاطب اليكمي كتصحيح نظرتيـ إلى المغة في ضكء حقيقتو حيث تتصؼ المغة بالخفة كاالقتصاد الكاسع في 

المفردات كالتراكيب ذلؾ أف تدريسيـ لمعربية في غياب ىذه الحقيقة يجعميـ يحكمكف عمى الكثير مف . التعبير
الفصيحة التي يختمس فييا اإلعراب كالحركات غير المكقكؼ عمييا كاختزاؿ الحركؼ بفعؿ المشاكمة كالتقريب 

فالمقكلة السائدة بأف العربية ال تبدأ بساكف كال تقؼ عمى متحٌرؾ ال نجد . بالخطأ ألنيا غير مكجكدة في العاميات
كتجاىؿ الناس ىذا المستكل المستخؼ مف " :عبد الرحمف الحاج صالح/كؿ ديق .ليا تطبيقا في تعميمنا لمعربٌية

فإٌف الطفؿ )...( اىـ ذلؾ إلى المحف، كذلؾ مثؿ الكقؼالتعبير العفكم، لشٌدة غيرتيـ عمى الصحة المغكية حتى أدٌ 
ة، كذلؾ ألف العربي ال يعرؼ أٌف النطؽ بالحركة كالتنكيف في الكممة المسككت عنيا ىك شيء غريب في العربيٌ 

الكقؼ ىك مف قبيؿ المشافية، كىك حذؼ لئلعراب كالتنكيف، فكأنو مٌس بالعربية التي تتمايز باإلعراب 
كقد بٌيف  .فبل ينبغي لممعٌمميف االنصراؼ عف التأديات المختمفة المبتذلة بحجة كجكدىا في الميجات. (15)كالتنكيف

كمع ذلؾ . ديات قد ثبت استعماليا في كبلـ العرب القدامىعبد الرحمف الحاج صالح أف الكثير مف تمؾ التأ.د
يجيمكف قكاعد الخٌفة في الكبلـ، كال يعرفكف أٌف األداء القرآني في ذاتو قائـ عمى الخفة،  -عمى العمكـ–فالمعممكف 

ـ تماما كقد يجيؿ المعمٌ . كقد يمحف المعٌمـ عندما يبتعد عف المغة المنطكقة كذلؾ بإظيار اإلعراب كالكقؼ:"يقكؿ
قكاعد تخفيؼ اليمزة ، كقكاعد اإلدغاـ، كاختبلس الحركات، كىك شيء ال يعرفو اآلف إاٌل القٌراء كالعمماء 

كعميو فإف مسألة تجاكز التعقيد كالتخفيؼ مف الجيد العضمي بحسب النظرية  .(16)"المتخٌصصكف مع األسؼ
التي تمقف في المدارس لؤلطفاؿ، كأف تدرج مادة األداء الخميمية الحديثة يقتضي إعادة النظر في المادة المغكية 

 . (17)العربي كمنو القرآني في مناىج إعداد المعٌمميف كفي إعداد أساتذة المغة العربية بمعاىد تككيف المذيعيف
كسابيا -ثانيا   :تركيز البحث في كيفيات اكتساب المغة العربية كا 
كسابيا مف صميـ التعميمية  كبالنظر إلى تعٌدد مجاالت البحث في تعميـ المغة . يعٌد البحث في اكتساب المغة كا 

 : (18)كتعٌمميا، فقد جمعتيا النظرية الخميمية الحديثة في ثبلثة مياديف أساسية ىي
 .ند الراشدكيبحث في كيفية اكتساب لغة المنشأ عند الطفؿ أك المغة الثانية ع: الميداف األكؿ
كيبحث في آفات التعبير كىي تمؾ التي تعيؽ الطفؿ أك المتعٌمـ عف التعبير أك عف فيـ ما يتمقاه : الميداف الثاني
 . مف خطابات

 . تقكيمٌي يتـٌ فيو معاينة المقٌررات الٌدراسية المختمفة، كممارسات المعٌمميف، ككيفية إكسابيـ لمغة: الميداف الثالث
لمياديف يكٌمؿ بعضيا بعضا ألف البحث فييا جميعا يمتقي عند مصٌب كاحد ىك االستعماؿ كالكاضح أف ىذه ا

كىي تمؾ التي تٌتصؼ بالخٌفة كاالقتصاد كما كانت أياـ الفصاحة العربية، كتؤدم ما . الفعمي لمغة العربية الفصحى
ي لمغة العربية في النظرية كمف ىنا اعتبر االستعماؿ الفعم. يمبي حاجات التخاطب اليكمي كالتكاصؿ العممي

لذلؾ فإف البحث المكضكعي .  الخميمية الحديثة الخيط الممتد بيف مياديف البحث المساني الجامع لعناصره المختمفة



 2132 سبتمبر -13عدد                                                                  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

110 

 

كليذا فإف النظر في تطكير :"عبد الرحمف الحاج صالح .الشامؿ يقتضي عدـ الفصؿ بيف تمؾ المياديف، يقكؿ د
النظر في مشكبلت تطكير المغة العربية عامة، ثـٌ ىذا أيضا ال ينفصؿ عف تدريس ىذه المغة ال ينفصؿ عف 

النظر في كيفية استعماؿ الناس لمعربٌية في الجامعة كالحياة كمدل مشاركة العاميات كالمغات األجنبٌية إٌياىا في 
 . (19)مختمؼ المستكيات كالبيئات

كسابيا ىك الكصكؿ إلى أفضؿ السبؿ إلكساب  كالفائدة  مما تقٌدـ أف الغاية مف البحث في اكتساب المغة كا 
كلف يتحٌقؽ ذلؾ بحسب النظرية الخميمية الحديثة إاٌل بإصبلح تدريس . ممكة لغكية تكاصمية لدل متعٌممي العربية

 . العربية بجميع مراحؿ التعميـ العاـ كحتى الجامعي
 :كيمر عبر ما يمي: يس العربية قكامو إصالح الممكة المغكية كتنميتياإصالح تدر  -ثالثا 

؛ يرل أصحاب ىذه النظرية أف أٌم إصبلح في تعميـ مف التركيز عمى المادة المغكية إلى التركيز عمى المتعٌمـ -أ
تغيير في االنتقاؿ مف كيتمٌثؿ ىذا ال. المغة العربية لف يحٌقؽ األىداؼ المرجكة إاٌل بإحداث تغيير في التعميـ ذاتو

التركيز عمى المادة إلى التركيز عمى المتعٌمـ بالتأكيد عمى قدرات االستيعاب كالممارسة، أم العمؿ عمى إصبلح 
. الممكة المغكية كتنميتيا لدل التبلميذ ميما اختمفت إمكاناتيـ المغكية كتعددت حاجاتيـ كتنٌكعت ميكليـ كاتجاىاتيـ

 : ف لتعميـ العربيةكيتـ ذلؾ باعتماد مرحمتي
فيرٌكز فييا عمى إكساب الممكة األساسية، كىي القدرة عمى التعبير الٌسميـ كالتصرؼ العفكم  المرحمة األكلىأما 

كيتطمب ذلؾ كضع تدٌرج منطقٌي الكتساب التراكيب كالبنى األساسٌية لمعربٌية، كاالنتقاؿ مف األصكؿ . في بنى المغة
 . يحرص عمى تجٌنب كٌؿ أنكاع التعبير الفني الذم يستخدـ المحسّْنات البيانية كالبديع كفي المقابؿ. (20)إلى الفركع
فتخٌصص إلكساب الميارة عمى التعبير الفٌعاؿ بعد أف يككف المتعٌمـ قد اكتسب البنى المرحمة الثانية أما 

كال يفيد . يو قكانيف االستعماؿحتى ال يشٌؽ عميو في ىذه المرحمة تكظيفيا بما تقتض (21)األساسية إفرادا كتركيبا
المتعٌمـ في ىذه المرحمة االكتفاء بتمقيف قكاعد السبلمة المغكية كمعرفة قكاعد الببلغة العربٌية لذاتيا، بؿ أف تكٌجو 

كعمى ىذا فاالستعماؿ الفعمي لمغة في جميع :"عبد الرحمف الحاج صالح/ العناية القصكل إلى االستعماؿ، يقكؿ د
ينبغي أف يككف المقياس األكؿ كاألساسي في بناء كٌؿ منيج )...( بية التي تستمزميا الحياة اليكمية األحكاؿ الخطا

ـٌ بيا المغكم  . (22)"تعميمٌي، كأسرار ىذا االستعماؿ ينبغي أف يم
ذا كانت الممكة ال تنمى إاٌل بالرياضة كالممارسة المتكاصمة التي يخضع ليا المتعٌمـ كيحكـ بيا عمى مدل  كا 

كىذا مبدأ جكىرم ال يمكف . كتسابو لمغة، فمف يكتب النجاح ألٌم تعميـ خٌطط لو بمعزؿ عف حاجاتو التكاصميةا
كىذا يتطٌمب . (23)"تبنى المناىج برمتيا عمى ىذا المبدأ"القفز عميو في النظرية الخميمية الحديثة التي تدعك إلى أف 

لدل الناشئة عمى الخصكص بالنظر في "  Besoins langagiers"تنشيط البحث في مجاؿ الحاجات المغكية 
كتابات األطفاؿ العفكية كتسجيؿ كبلميـ العفكم كخطاباتيـ في المدرسة كفي البيت كفي المبلعب كغيرىا، كفي "

 .(24)"جميع األحكاؿ الخطابية كالعادية كالطبيعية
التقكيـ ركنا أساسيا في العممية التعميمية، ىدفو األسمى تحسيف تأدية التبلميذ لمغة تأدية تجمع بيف  كيعدٌ  

غير أف كثرة األخطاء المرتكبة لدل التبلميذ يستدعي إعادة النظر في طريقة . صحة االستعماؿ كسبلمة المبنى
ادىا أف األخطاء ظاىرة طبيعٌية  ال عيب التقكيـ التقميدية، كيتطٌمب ذلؾ كضع بيداغكجية تنطمؽ مف فكرة مف

كإلنجاح . يعاقب عميو التمميذ، كتككف أداة لربط التقكيـ بعممية التعٌمـ، فبل يككف التقكيـ في كاد كالتعميـ في كاد غيره
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ىذه العممية ينصح خاصة باالعتناء بكٌؿ أشكاؿ التقكيـ، كعدـ االقتصار عمى االختبارات التحصيمية التي ارتبطت 
 . االمتحانات الفصمية التي تحٌدد بمكجبيا نسبة النجاح كالرسكبب
إٌف تبني االستعماؿ مف حيث ىك مبدأ أساسي في تعميـ التمييز بيف نكعيف مف النحك كنكعيف مف البالغة؛ -ب

ييز بيف المغة العربية يقتضي مف المعٌمميف كالقائميف عمى كضع البرامج كالمقٌررات الٌدراسية لتعميـ العربية التم
كما يقتضي . النحك العممٌي كالنحك التعميمٌي، كبيف الببلغة مف حيث ىي نظرية كالببلغة مف حيث ىي تأدية

االستعماؿ منيـ بالمقابؿ عدـ الفصؿ بيف تعميـ النحك كتعميـ الببلغة؛ فبل تدٌرس الببلغة بمعزؿ عف النحك كأبكابو 
 .الستعماؿ، فتٌتضح المقاصد كتبٌمغ األغراضألنيا بكٌؿ بساطة امتداد لمنحك، كبيا يتجٌسد ا

فالتمييز بيف المعرفة النظرية لمغة كبيف تطبيقاتيا في الممارسة الكبلمٌية شيء أساسٌي ينبغي لكٌؿ معمـ أف  
ىيكؿ " عبد الرحمف الحاج صالح عندما يرل أف النحك مف حيث ىك  .يككف عمى كعي تاـ بو، كىذا ما كٌضحو د

ككذلؾ ىك . شيء كالنظرية البنكية لمعربٌية التي ىي عمـ النحك شيء آخر -كرتيا كبنيتياكىك بذلؾ ص –لمغة 
األمر بالنسبة لمببلغة، فيي تقابؿ النحك في أٌنيا كيفية استعماؿ المتكٌمـ لمغة كالنحك فيما ىك مخٌير لتأدية غرض 

بيذا المعنى شيء كالنظرية التحميمية  فالببلغة .معٌيف، فيي بيذا امتداد لمنحك، كليا مثمو قكاعد كسنف معركفة
 . (25)لكيفية تخٌير المتكٌمميف لؤللفاظ لغاية التأثير شيء آخر

إف اعتماد مبدأ التمييز بيف المعارؼ النظرية كالممارسات التطبيقية مف جية، ثـ عدـ الفصؿ بيف تعميـ النحك 
تحٌكؿ مف التركيز لمتحٌكـ في تعميـ المغة ك لمة ك كتعميـ الببلغة مف جية أخرل مف شأنو فتح المجاؿ كاسعا لمممارس

كمثؿ ىذا التكٌجو يتطٌمب أف ننطمؽ في تعميميا مف تصنيؼ . عمى العناصر المغكية إلى التركيز عمى الكظائؼ
 . كاقعي لمنصكص كالخطابات أساسو التمييز بيف الخطاب اليكمٌي كالخطاب األدبٌي كالخطاب العمميٌ 

فاستنادا إلى مبدأ االستعماؿ ذاتو، فإٌنو : صكص األدبية في تعميـ التعبير كأساليبوعدـ االقتصار عمى الن-ج
يرجى أف تكٌجو اىتمامات المربيف إلى العناية باالستعماؿ بدؿ التركيز عمى النصكص األدبٌية ألنيا ال تمٌثؿ إاٌل 

انتقاء األساليب العربية الفصيحة التي جانب التعبير الفنٌي، كأف يعتني الباحثكف في مجاؿ تعميمية المغة العربية ب
فة فقد أكرد عمماء العرب القدامى الكثير مف العبارات المخفٌ . تتصؼ بالخفة كثبت استعماليا عند العرب الفصحاء

اآلالؼ مف "مف ذلؾ أف سيبكيو قد جمع في كتابو . التي يدرجكنيا ضمف ما يسٌمى بسعة الكبلـ كاالختصار
كيدٌؿ ذلؾ عمى )...( سمع مثميا مف الكبلـ المنطكؽ، كىي تمٌثؿ المغة الحٌية اليكمية  التراكيب التي سمعيا أك

 .(26)"حيكية العربية ال كمغة أدب كشعر، بؿ ككذلؾ كمغة يتخاطب بيا أصحابيا في حياتيـ اليكمٌية
كما يعكد إلى  ضركرة التمييز بيف ما يعكد إلى المفظ اعتماد منيجية لتحميؿ المغة العربية تقـك عمى-رابعا

ؽ األساسي في تدريس العربية ككضع البرامج كالطرائؽ المناسبة يكمف في مكمف جانب آخر فإٌف المنط: استعمالو
كبيف ما يعكد إلى تأدية  (القدرة عمى التعبير السميـ)ضركرة التمييز بيف ما يعكد إلى المفظ مف صيغة كمدلكؿ 

كىك منطمؽ يمٌيز أيضا بيف تحميميف لمغة؛ تحميؿ (. عمى تبميغ األغراضالقدرة )المفظ كمدلكلو في كاقع االستعماؿ 
يتناكؿ الجانب المفظي المتعٌمؽ بالكضع، كتحميؿ يتناكؿ ما يعكد إلى الخطاب بكٌؿ ما يحممو مف دالالت 

الحديثة إلى كقد استندت النظرية الخميمية . (27)كىذا مبدأ منيجٌي أساسٌي في النظرية الخميمية الحديثة. االستعماؿ
عبد الرحمف الحاج صالح  .كقد كٌضح د. ىذا المبدأ كأٌكدت عمى امتناع المجكء إلى أحدىما لتفسير ظكاىر اآلخر

إف المفظ إذا حٌدد أك فٌسر بالمجكء إلى اعتبارات تخٌص المعنى، فالتحميؿ معنكٌم :"الفرؽ بيف ىذيف المستكييف بقكلو
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 ر عمى المفظ نفسو دكف أم اعتبار لممعنى فيك تحميؿ نحكٌم دليميٌ أما إذا حصؿ التحديد كالتفسي. ال غير
(sémiologico-grammmticale )(28) (29)"يعتبر خطأ كتقصيرا)...( ، كالتخميط بيف ىذيف االعتباريف . 

ذا كاف تعٌمـ المغة يستدعي مف التبلميذ ممارستيا بالتمٌرف عمى إعادة استعماؿ الصيغ كالبنى المغكية، فإفٌ   كا 
ذلؾ ال يستبعد المعرفة النظرية ألنيا تتماشى مع النمك الفكرم لمتبلميذ، إذ كٌمما انتقمكا مف سنة إلى سنة، كمف 

اعتماد تخطيط يكٌفؽ فيو  -طبعا –كيقتضي ىذا األمر. مرحمة إلى أخرل أصبحكا أقدر عمى تمقي النحك الٌنظرمٌ 
 . بحسب المستكيات كالمراحؿ الٌدراسية بيف حصة المعرفة النظرية كحصص العمميات االكتسابٌية 

ذا تعٌمؽ األمر بالجانب (ما يعكد إلى المفظ كما يعكد إلى الخطاب)كفي إطار الفصؿ بيف تحميميف لمغة  ، كا 
المفظي منيا فإٌف تطبيقو في الميداف التربكم كخصكصا في تدريس مكضكعات النحك كقكاعده يفرض عمينا ما 

 : يمي
المكركثة عف عمماء النحك  (المنتقاة حسب النظرة التصنيفية اإلفرادية)المكضكعات النحكية إعادة النظر في -1

المتأخريف، كىذا يتطٌمب أف تنتقي المادة النحكية كتخطط عناصرىا كفؽ تصنيؼ تدٌرس بمقتضاه الكحدات المغكية 
ت العبلمة اإلعرابية فيو إاٌل دليبل رتكز إلى نظرة بنكية ليسيي ك  باعتبارىا أجزاء التركيب ال عناصر منعزلة عنو،

كبفضؿ ىذا التصنيؼ يمكف الجمع بيف مكضكعات كانت . نحكيا، كال تعتمد أساسا لتصنيؼ مكضكعات النحك
لحاؽ عدد منيا بمكضكعات أخرل  . كالزالت تقٌدـ منفصمة في مناىجنا المدرسٌية كا 

النحكية كفؽ النظرة التصنيفية اإلفرادية ليس الغرض منيا إٌف الدعكة إلى إعادة النظر في طريقة انتقاء المادة 
حذؼ أبكاب مف النحك العربي، بؿ أف يعاد صياغتيا كتصنيفيا كترتيبيا كفؽ نظرة تركيبية تنطمؽ مف البنية 

( أك العالمة اإلعرابية)التي ال يمٌثؿ فييا العنصر النحكم المدركس إاٌل أحد أجزائيا، كليس اإلعراب  (30)الجامعة
ختار كفقو المكضكعات النحكية؛ فالفاعؿ مثبل الذم ىك المعمكؿ األكؿ لمفعؿ ال يككف ىك المعيار الذم تي 

بالضركرة عمما ألف محتكاه متعٌدد، فقد يككف كذلؾ ضميرا منفصبل أك مٌتصبل أك مستترا، كيككف مفردا أك عنصرا 
فة مف األسماء كالتراكيب، تحتٌؿ مكضعا كىك لذلؾ عنصر مجٌرد يتجٌسد في أشكاؿ مختم(. الجممة)مركبا 

فعندما ندٌرس مكضكع الفاعؿ مثبل فإٌننا نعٌرؼ التمميذ بأنكاع متعٌددة مف األسماء كالتراكيب التي  ؛أكمكاضع معٌينة
نقيض ذلؾ إذا كاف المكضكع المقٌدـ درسا في أسماء . ؿ كعنصرا إجباريا لمفعؿتقع مكقع الفاعؿ باعتباره معمكال أكٌ 

فمعناه أف انتقاءه لـ يتـٌ كفؽ نظرة  -كما ىك سائد في دركس القكاعد النحكية بمناىجنا الدراسية–اإلشارة مثبل 
فٌرع عميو البنى كيمحؽ بنكية بؿ إفرادية؛ فاسـ اإلشارة في ذاتو ليس عنصرا تركيبيا، كال يصمح أف يككف أصبل ت

 . بعضيا ببعض
كاعتمادا عمى ىذا .  (31)كعميو ينبغي أف يككف التركيب ىك المنطمؽ في التحميؿ النحكم ألنو قكاـ الكبلـ المفيد

المبدأ المستكحى مف النظرية الخميمية الحديثة يتسنى لنا إيجاد البديؿ لممكضكعات النحكية المنتقاة حسب النظرة 
، كتجديد محتكيات التدريبات كطرؽ مراحؿ التعميـ العاـفرادية السائدة في تدريس قكاعد النحك بالتصنيفية اإل

التقكيـ، كيعطى المتعٌممكف فرصا كاسعة لمتعبير عف األغراض كالمقاصد المتنٌكعة بمغة تتكٌفر فييا شركط السبلمة 
 . كاإلفادة

، كىذا مف أىـ مبادئ في تدريج مكضكعات النحكاالنطالؽ مف البنى األصمية  إلى فركعيا مبدأ أساس  -2
كاعتماده يستكجب أف ترٌتب األبكاب النحكية انطبلقا مف البنى األصمية ألنيا أساس ما . النظرية الخميمية الحديثة
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 لف ينفصؿ كبيذا اإلجراء. يتفٌرع عنيا مف التراكيب التي يمكف أف نبني عمى منكاليا ما ال يحصى مف الجمؿ
كحتى يككف الترتيب متماسكا ينبغي أف تعالج معا المكضكعات . مادة النحكية عف طبيعة المادة المنتقاةالتخطيط لم

كلدكاع لسانية تربكية ال يمكف أف نفصؿ . بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بو -مثبل-التي تندرج في بنية مشتركة كأف نجمع 
كفائدتو أف . لفاعؿ عنصر أساس مبنٌي عميو الفعؿعنيا التراكيب التي يبنى فييا الفعؿ لممفعكؿ؛ فنائب الفاعؿ كا

يعرض بإجراء تقابؿ بيف فئتيف مف التراكيب، إحداىما يككف الفعؿ فييا مبنيا لمفاعؿ، كالثانية يككف فييا الفعؿ مبنٌيا 
أف  كبيذا نتيح الفرصة لمتمميذ بأف يتعٌمـ عف طريؽ المقارنة فيدرؾ الفركؽ، كمف ثـٌ يمكنو. لما لـ يسـٌ فاعمو

كمف جية أخرل يستطيع بالمقارنة أف يراجع دركسا سبؽ أف عرضت عميو مف . يجرييا في حديثو بكيفية سميمة
 . قبؿ، فيزيده تثبيتا كترسيخا

كفي ضكء ىذا المنيج نقترح أف يتأٌلؼ برنامج القكاعد النحكية في كٌؿ سنة دراسية مف كحدات؛ تضـٌ كٌؿ كحدة 
ينطمؽ فيو مف بنية تركيبية تتحٌقؽ في أقؿ الكبلـ مٌما يدؿ عمى . عاـ مشترؾ مجمكعة مف الدركس يجمعيا محكر

تخضع . (32)تتصؼ ىذه البنية بأٌنيا بسيطة، خبرية، مثبتة، كالفعؿ فييا مبني لممفعكؿ. معنى يحسف السككت عميو
ز عف أصميا بزكائد عمى اليميف ىذه البنية لمتحكيؿ بالزيادة عمييا فيتكٌلد عدد مف البنى التركيبية الفرعية التي تتميٌ 

تتحٌكـ في العناصر األساسية في التركيب كتؤٌثر في أكاخر كممو، كأخرل عمى اليسار ىي عناصر مخٌصصة 
 . ، ال يحدث خركجيا أٌم تأثير في البنية األساسية(33)تربطيا ببقية التركيب عبلقة كصؿ

كىكذا نتحٌصؿ عمى صنفيف مف الدركس؛ الصنؼ األكؿ كيشمؿ العناصر األصمية في بنية الجممة العربية، 
كعمى ىذا األساس يمكف لمتربكييف ك كاضعي مناىج المغة (. لمخٌصصاتا)كيشمؿ الثاني العناصر غير األصمية  

ات الدراسية، كبما يتماشى مع دركس الببلغة العربية إيجاد خطة لتكزيع الدركس النحكية كترتيبيا بما يبلئـ المستكي
 . كالتعبير كفنيات الكتابة األدبية كالعممية

 
 : ةػخاتم

كختاما نقكؿ إف النظرية الخميمية الحديثة لصاحبيا الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح قد تضٌمنت منيجا ثبت 
غربية التي حاكؿ الكثير مف الباحثيف العرب أنو أكثر صبلحية لمدراسية العممية لمغة العربية مقارنة بالمناىج ال

فتمؾ المناىج تصمح أكثر لتحميؿ المغات . تطبيقيا حرفيا دكف اعتبار لخصكصياتيا الصكتية كالصرفية كالتركيبية
 . األكربية، كلـ تكضع خٌصيصا لدراسة غيرىا مف المغات

ـٌ اقتراح تصٌكرات  (34)الخميمية الحديثةكبفضؿ البحكث التطبيقية التي أنجزىا بعض الباحثيف أتباع النظرية  ت
لتعميـ المغة العربية لمناطقيف بيا كبغيرىا مف المغات انتقاء كترتيبا كعرضا كترسيخا في ضكء المبادئ التربكية 

 .كاليدؼ العاـ ال يخرج عف معرفة دقيقة بالمغة العربية كتحٌكـ في استعماليا. الحديثة
ية الخميمية الحديثة لكضع برامج تعميـ العربية في جميع مراحؿ التعميـ ما كالذم نرجكه أف تعتمد أسس النظر 

 .قبؿ الجامعي، عمى أف يتـٌ تككيف مختٌصيف كمكٌكنيف في تعميـ العربٌية في ضكء تمؾ األسس
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 اليكامش
تحٌصؿ عمى دكتكراه . ك بكردك ك باريس  ـ، ك درس في القاىرة1927كلد عبد الرحماف الحاج صالح بمدينة كىراف سنو  -1

ك عٌيف . ـ1962إلى  1961عمؿ أستاذا بجامعة الرباط بالمممكة المغربية مف سنة . الدكلة في المسانيات مف جامعة السكربكف
ديرا لمركز مديرا لمعيد العمكـ المسانية الصكتية التابع لجامعة الجزائر الذم أنشئ في نياية الستينات مف القرف الماضي، تـٌ م

عٌينو بعد ذلؾ رئيس الجميكرية عبد العزيز بكتفميقة رئيسا . 1991البحكث العممية لترقية المغة العربية الذم تـٌ إنشاؤه سنة 
مجمة المسانيات : ك ىك مدير مؤسس لمجمتيف عمميتيف ذات سمعة عالمية ىما . ـ2000لممجمع الجزائرم لمغة العربية سنة 

ك مجمة المجمع الجزائرم لمغة العربية التي صدر أكؿ عدد ليا في . 1971في النصؼ األكؿ مف سنة  التي ظير أكؿ عدد ليا
 .2005مام 

  .كعٌماف كالقاىرة دمشؽ: عبد الرحماف الحاج صالح إضافة إلى ميامو السابقة عضكا في المجامع المغكية اآلتية . قد شغؿ دك 
ينطمؽ مف . ىدفو إنجاز بنؾ آلي لمغة العربية يخدـ كؿ العمكـ كالفنكف. كيشغؿ حاليا مديرا عاما لمييئة العميا لمذخيرة العربية

ك ىك مشركع حضارم عربي كبير عمؿ األستاذ عبد الرحماف . التراث المغكم العربي األصيؿ، ك يكاكب العصر بكٌؿ تطكراتو
كات، فبدأ بالتعريؼ بو مف خبلؿ عقد العديد مف الممتقيات ك األياـ الدراسية بالجامعات الحاج صالح عمى تجسيده منذ سن

 .الجزائرية في الداخؿ
 .ك الداعية لئلسياـ فيو تقديـ الكثير مف المحاضرات في البمداف العربية المكٌضحة ألىمية المشركع فمف خبلؿ الخارج، أما في 
لمزيد  .ك التاريخية كالعممية  ك االجتماعية  ك ثقافيا ك مصدرا لشتٌى الدراسات المغكية اسيصبح بعد تجسيده مرجعا عمميا ك تقنيك 

لمدكتكر عبد الرحماف الحاج " ك التطبيقية مشركع الذخيرة المغكية العربية ك أبعادىا العممية: "مف التفصيؿ عف المشركع انظر 
 –، منشكرات المجمع الجزائرم لمغة العربية 1الجزء " ت العربيةك دراسات في المسانيا بحكث: "مقاؿ منشكر في كتابو . صالح

 .                                                                ، ك ما بعدىا395، ص2007الجزائر 
يد العمكـ عبد الرحماف الحاج صالح، أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدٌرسي المغة العربية، مجمة المسانيات، مع. د -2

 .27، ص 1974، الجزائر، 4المسانية ك الصكتية، العدد
بحكث ك دراسات في : عبد الرحماف الحاج صالح، تكنكلكجيا المغة ك التراث المغكم العربي األصيؿ، منشكر في كتابو . د -3

 .  281، ص 2007، منشكرات المجمع الجزائرم لمغة العربية، الجزائر، (1)المسانيات العربية، الجزء 
 .70ص  المرجع السابؽ،عبد الرحمف الحاج صالح، المغة العربية بيف المشافية كالتحرير، بحث منشكر في  .د :انظر -4
 .70نفسو، ص  – 5
: ، مف كتابو المذككر سابقا161عبد الرحمف الحاج صالح، األسس العممية لتطكير تدريس المغة العربية، ص  .د: انظر -6

 .1سانيات العربية، الجزءبحكث كدراسات في الم
 .75، 74عبد الرحمف الحاج صالح، المغة العربية بيف المشافية كالتحرير، مف المرجع المذككر سابقا،  ص . د :انظر - 7
ك الذاكرم كبالتالي  تتمٌيز العاميات باعتبارىا لغة التخاطب اليكمي بعفكية كاسترساؿ في التعبير كاقتصاد في الجيد العضمي -8

 .68ص  ،ر استعماال في التكاصؿ اليكمي، لمزيد مف التفصيؿ، انظر المرجع السابؽاألكث
يريد المعٌمـ قبؿ كٌؿ شيء أف يصٌحح، باإلضافة إلى :"عبد الرحمف الحاج صالح عف النظرة السمبية لمخطأ بقكلو. يعٌبر د -9

األخطاء الحقيقية، ما يعتقد ىك كغيره منذ مئات السنيف أٌنو خطأ ألنو مكجكد في العامية، فصار شيئا فشيئا مقتنعا بأف كٌؿ ما 
ية الفصحى حتى ليحكـ عمى الكثير مف المفردات كالتراكيب الفصيحة أٌنيا عامية ىك مستعمؿ في العامية فيك خطأ في العرب

 . 75المغة العربية بيف المشافية كالتحرير، المرجع السابؽ، ص : انظر" محضة
 ،4عبد الرحمف الحاج صالح، أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدٌرسي المغة العربية، مجمة المسانيات، العدد .د: انظر -10

 . 46، ص 74، 73الجزائر، 
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كثرة األلفاظ الٌدالة عمى نفس "  ىذا التنٌكع ال يخرج في الكاقع عف الترادؼ الذم يزيد في ضخامة المادة المغكية كىي -11
عبد الرحمف الحاج صالح، األسس العممية .د: ، انظر"المسٌمى في الكتاب الكاحد، كالغريب الذم ال يعرفو حتى المعٌمـ نفسو

 . 180ص  ،كية لبناء مناىج المغة العربية في التعميـ ما قبؿ الجامعي، المرجع نفسوكالمغ
 .46أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدٌرسي المغة العربية، ص  -12
أحمد معتكؽ، ظاىرة المفظية، أسبابيا، نتائجيا، كسائؿ عبلجيا، مجمة جامعة الممؾ سعكد، المجمد الخامس، الرياض،  .د -13

 . 504، ص 1993
 .68مذككر سابقا، ص  مرجع المغة العربية بيف المشافية كالتحرير،: انظر -14
 . 75نفسو، ص  -15
بحكث كدراسات في المسانيات : عمـ تدريس المغات كالبحث العممٌي في منيجية الدرس المغكم، بحث منشكر في كتابو -16

 . ، مصدر سابؽ1العربية، الجزء
الحاج صالح، تأثير اإلعبلـ المسمكع في المغة ككيفية استثماره لصالح العربية، المصدر المذككر  عبد الرحمف.د: انظر -17

 . 106سابقا، الجزء الثاني، ص 
 .53ص  ،أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدٌرسي المغة العربية، مذككر سابقا: انظر -18
 .159ص  ،ر سابقامذكك مرجع األسس العممية لتطكير تدريس المغة العربية،  -19
عبد الرحمف الحاج صالح، مستقبؿ البحكث العممية في المغة العربية، كضركرة استثمار التراث الخميمي، الجزء .د: انظر -20

 . 54ص  ،الثاني، مرجع مذككر سابقا
 . 65ص  ،اثر المسانيات في النيكض بمستكل مدٌرسي المغة العربية، مذككر سابقا: انظر -21
 . 176ص  ،العممية كالمغكية لبناء مناىج المغة العربية في التعميـ ما قبؿ الجامعي،  مذككر سابقا األسس -22
 .188نفسو، ص  -23
 .185نفسو، ص  -24
 . 182نفسو، ص  -25
 .80ص  ،عبد الرحمف الحاج صالح، المغة العربية بيف المشافية كالتحرير، مذككر سابقا. د -26
لحاج صالح، دكر النظرية الخميمية الحديثة في النيكض بالبحكث الحاسكبية الخاصة بالمغة عبد الرحمف ا. د: انظر -27

 . 84العربية، بحث منشكر في كتابو المذككر سابقا، الجزء الثاني، ص 
كأٌما التحديد عمى المفظ فيتـٌ بما يدخؿ عمى الفعؿ . الفعؿ بأٌنو ما دٌؿ عمى حدث كزماف التحديد عمى المعنى كأٌف تعٌرؼ -28

عبد الرحمف الحاج صالح، المدرسة الخميمية الحديثة كالدراسات . د: مف زكائد كقد كالسيف كما يتصؿ بو مف ضمائر، انظر
 . 218سانيات العربية، الجزء األكؿ، ص بحكث كدراسات في الم: المسانية الحالية في الكطف العربي، مف كتابو

 . 219، 218نفسو، ص  -29
 : يعٌبر عف البنية الجامعة بالصيغة الخميمية -30
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مة مف جية، كبينيا كبيف العناصر المخصصة أكالمتمٌ ( األكؿ كالمعمكؿ الثانيالعامؿ كالمعمكؿ )فيي تجع بيف العناصر األصمية 
كبفضؿ ىذه الصيغة يمكننا أيضا كصؼ البنى المتفٌرعة عف كٌؿ . كالحاؿ كغيرىا مف جية أخرل( عدا المفعكؿ بو)كالمفاعيؿ 
                                                         .                                                                                                                            بنية أصمية 

عبد الرحمف الحاج صالح، النظرية الخميمية الحديثة كالدراسات المسانية الحالية في الكطف العربي، . د: لمزيد مف التفصيؿ، انظر
 . كما بعدىا 224مذككر سابقا، ص

يحٌمؿ العنصر النحكم عندىـ إاٌل باعتباره جزءا مف التركيب الذم  كىذا الذم كاف متٌبعا عند العمماء العرب القدامى، إذ ال -31
اٌل لـ يكف كبلما: " يقكـ عميو الكبلـ المفيد، مف ذلؾ قكؿ سيبكيو ، الكتاب، تحقيؽ كشرح "ألٌف الفعؿ ال بٌد لو مف اسـ يبنى عميو كا 

 . 2، ص 1 ، الجزء1983، 3عبد السبلـ ىاركف، بإثبات صفحات طبعة بكالؽ، عالـ الكتب، ط
مازف الكعر، النظريات النحكية كالداللية في المسانيات التحكيمية كالتكليدية كمحاكلة سبرىا كتطبيقيا عمى النحك . د: انظر -32

 . 35، ص 6العربي، مجمة المسانيات، العدد
فالكصؿ الذم يحدث . اة تركيبيةالكصؿ يقابؿ البناء، كيطمؽ عمى العبلقة التي تربط بيف العناصر الزكائد كبيف كممة  أك نك  -33

يطمؽ عمى العبلقة التي تربط الكممة بالزكائد التي تدخؿ عمييا ( كىي االسـ المفرد كما بمنزلتو مف الكبلـ المفيد)داخؿ المفظة 
يبية دكف كأما الكصؿ الذم يحدث عمى مستكل التركيب فيطمؽ عمى العبلقة التي تجمع بيف الزكائد كالنكاة الترك. يمينا أك شماال

 .أٌم تأثير
قاـ أصحابيا ( ماجستير كدكتكراه )أنجز في السنكات األخيرة كفي بعض الجامعات الجزائرية عدد مف البحكث الجامعية  -34

كقد . بتطبيؽ أسس النظرية الخميمية الحديثة في نقد المقٌررات الٌدراسية كبرامج تعميـ العربية في مختمؼ مراحؿ التدريس العاـ
 .  ظميـ إلى نتائج جديرة بأف يعتنى بياتكٌصؿ مع

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


