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 محددات الوعي/ ومجاالت التشغيل التنمية وتطوير المغة العربية:
 أ.د. خالد فهمي

 كمية اآلداب/ جامعة المنوفية
 مقدمة

تعالج ىذه الورقة مشكل العالقة بين التنمية بمفيوميا االجتماعي واالقتصادي          
 وتطوير المغة العربية، بوصفيا عالقة عضوية متبادلة التأثير.

 لى تناول ىذه القضية من خالل فحص ثالثة مطالب أساسية ىي:وتسعى إ 
 / مدخل: المسان واإلصالح : قصة قديمة.1

يتناول أصول اإلحساس التراثي بعالقة المغة بإصالح المعاش، وتنامي ىذا            
 اإلحساس وأثره في تطوير المغة العربية.

 لوعي في المسانيات المعاصرة./ عالقة التنمية بتطوير المغة العربية: محددات ا2
ويتناول ىذا المطمب جرد مقوالت المسانيين المعاصرين التي تكشف عن حضور           

الوعي بعالقة التنمية بالتحسين المغوي عمى المستوى العام الذي يتجمى في إدراك أثر المغة 
ومطالب النيضة  في بناء العالم، وعمى المستوى الخاص الذي يقرر أن االشتغال بالتنمية

 والتحديث سبيل جيدة لتطوير المغة وتحديثيا.
 /التنمية وتطوير المغة العربية: مسارات التشغيل.3

ويتناول تعيين ثالثة مجاالت أو مسارات عممية يمكن أن تكون مفتتحا لتطوير المغة          
 سارات ىي:العربية في المستقبل القريب لتستجيب لمطالب التحديث الحيوية وىذه الم

 أوال: اإلصالح القانوني والتشريعي.
 ثانيا: إصالح قواعد الكتابة. 
 ثالثا: إصالح المعجم. 

واختيار ىذه المجاالت الثالثة تعيينا راجع إلى اتساع نتائج التجسين المغوي المترتبة          
العربي  عمييا من جانب، وألنيا تغطي مساحة كبيرة من حل المشكالت التي تواجو المسان

منذ زمان طويل من جانب ثان، ألن الواقع في البمدان العربية زاخر بالتجارب والكفاءات 
المينية الممتازة في مجاالتيا، مما يمنح المجتمع فرصا لمتفاؤل بإحراز نجاحات ممموسة 

 فييا.
 الكممات المفتاحية:

 _)التنمية/ تطوير المغة العربية/ المسانيات المعاصرة(.
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 المسان واإلصالح : قصة قديمة! / مدخل:1
لقد كان من المدىش جدا أن تتنبو أصوات عدد من المسانيين التراثيين لمشكل          

العالقة بين المغة والنيضة واإلصالح؛ ليكون ذلك فاتحة تاريخ عريق يضع المغة في قمب 
 عمميات الترقي الحضاري بصورة واضحة.

( في مقدمة كتابو ] فقو المغة وسر العربية ، تحقيق د. ىـ429يقول الثعالبي )            
م 2118، سنة  2خالد فيمي، تصدير د. رمضان عبد التواب، دار الوفاء، القاىرة، ط

(1/3:] ) 
إن اإلقبال عمى تفيم المغة العربية من الديانة؛ " إذ ىى مفتاح التفقو في الدين،           

حراز الفضائل واالحتواء عمى المروءة وسائر أنواع والمعاد، ثم ىي إلوسبب إصالح المعاش 
 المناقب".
وتحميل ىذا النقل كاشف عن جممة من الوظائف واألدوار التي تنيض بيا المغة           

 العربية في حياة الناس والمجتمعات ىي:
أوال: بناء النموذج المعرفي المنبثق من التصور اإلسالمي في نصوصو المرجعية العميا؛ 

لكتاب العزيز ، والسنة المشرفة وىذه الوظيفة تسكن بنية عبارة ) إذ ىى مفتاح التفقو في ا
 الدين(

ثانيا: تأسيس المنظومة األخالقية ، وبناء اإلدراك األخالقي لمعالم، وىي الوظيفة التي تنطق 
 بيا عبارة ) ثم ىى إلحراز الفضائل واالحتواء عمى المروءة وسائر أنواع المناقب".

لثا: بناء اإلصالح والترقي وسبيل تأسيس التنمية وىي الوظيفة التي تعبر عنيا عبارة ) ثا
 ىى... سبب إصالح المعاش(.

والحقيقة أن ىذا الصوت التراثي القديم جاء تجميا لسانيا لقضية أعمق وأكبر              
وتغيير العالم من تفرعت عن الوعي اإلسالمي / القرآني بتأسيس " الكممة" لموعي واإلدراك 

 طريق تشكيل رؤية جديدة لمعالم تنيض عمى أسس ثالثة ظاىرة ىى:
 التوحيد. - أ
 التزكية.-ب
 العمران. -ج

ويمثل نزول الكتاب العزيز منعطفا محوريا في دراسات التطور الذي أصاب المسان          
 معوالعربي، والسيما عمى مستوى التصريف والمعجم لمدرجة التي يمكن أن نقرر 
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" في القرآن كان البدء" عمى حد تعبير غريغور شولر في كتابو ] الكتابة والشفاىية في 
بدايات اإلسالم ، غريغور شولر ، ترجمة رشيد بازي ، المركز الثقافي لمكتاب ، الدار 

 م[2116البيضاء، المغرب، وبيروت لبنان، 
كثير جدا من األدبيات ولم تغب المفردة المركزية)تطوير( عن الحضور في           

القديمة والحديثة والمعاصرة التي رامت دراسة جانب من جوانب الجيد المبذول من أجل 
 محددات تطوير المسان، وتطوير عمومو.

 [:166يقول شولر] ص 
 النسق النحوي العربي". تطوير" ساىم الخميل بن أحمد ... بشكل كبير في 

رحمو اهلل خطوة أوسع فيقرر أن القرآن الكريم  م(2118ويذىب فؤاد سزكين ) ت          
أثر تأثيرا بالغا في " تطور التراث العربي" ] انظر : تاريخ التراث العربي: عمم المغة، فؤاد 
سزكين ، ترجمة د. عرفة مصطفى ، مراجعة مازن عماوي، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 ([.16/)ص1ج 8م )مج 1988ىـ=1418اإلسالمية ، الرياض، الممكة العربية السعودية ، 
وظل ىذا االعتراف بأثر القرآن في تطوير المغة العربية وعموميا يتنامي وتتسع          

جغرافيتو حتى ظير عنوانا مستقال في كثير من األحيان عمى ما نرى مثاال عميو في : ] أثر 
ف اهلل أحمد، دار القرآن في تطور النقد العربي، د. محمدد زغمول سالم ، تقديم محمد خم

 م[.1961المعارف، 
ووصل ىذا األمر إلى تسمية األمة العربية بأمة الكتاب؛ والمقصود أن القرآن الكريم          

 أنشأ ىذه األمة من جديد لسانيا وعقميا وحضاريا .
وىي التسمية التي قررىا في حقيا آدم جاسك في مفتتح كتابو ] تقاليد           

، آدم جاسك ، ترجمة محمود محمد زكي ، وتقديم د. فيصل الحفيان  المخطوط العربي
 ( [ حيث يقول:1/15م )2118، معيد المخطوطات العربية ، القاىرة ، 

" الحضارة العربية اإلسالمية حضارة كتاب... وتحديدا كتاب ىذا الدين) القرآن الكريم... 
 حتى ليمكن القول إنو وىذه الحضارة قرينان"!

ويطول بنا األمر لو رحنا نتتبع ىذه االعترافات بأثر القرآن الكريم في تطوير المغة          
 العربية ويكفي بجوار ما مر صوتان ميمان في السياق االستشراقي والسياق العربي ىما:

م( في كتابو ] العربية دراسات في المغة والميجات 1974صوت يوىان فك ) ت  . أ
. عبد الحميم النجار ، تصدير د. أحمد أمين ، واألساليب ، يوىان فك ، ترجمة د
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وتقديم د. محمد يوسف موسى ، مكتبة الخانجي، القاىرة، 
 ( حيث يقول:2م)ص1951ىـ=1971

" لم يحدث حدث في تاريخ المغة العربية أبعد أثرا في تقرير مصيرىا من ظيور اإلسالم 
و بمسان عربي مبين ، ... عندما رتل محمد صمى اهلل عميو وسمم القرآن عمى بني وطن

تأكدت رابطة وثيقة بين لغتو والدين الجديد ، كانت ذات داللة عظيمة النتائج  في 
 مستقبل ىذه المغة".

م( في كتابو] المغة العربية عبر القرون 1941صوت د. محمود فيمي حجازي ) و  . ب
)  م1968، ود. محمود حجازي ، وزارة الثقافة ، دار الكاتب العربي ، القاىرة ، 

 ([ حيث يقول:43( )ص197المكتبة  الثقافية الحرة ع
"يتفق الباحثون في تاريخ المغة العربية عمى أن أىم حدث في ىذه المغة ىو ظيور 

 اإلسالم"
 [ : 45ويقول ] ص 

" ولعل أىم ما يالحظ في تاريخ المغة العربية ابتداء من الثمث األخير من القرن 
نة مرموقة وطيدة... وذلك لعدة أسباب أىميا األول اليجري أنيا أصبحت ذات مكا

 أن... العربية ىي لغة الدين ولغة القرآن الكريم".
وأىمية ىذين االعترافين تأتي من مكانة الصوتين المذين قررىما من جانب ومن طبيعة      

السياق المذين صدرا فييما ؛ فقد جاء ىذان االعترافان في عممين كانت مشغمتيما باألساس 
 مالمح التطور الذي أصاب المغة العربية في مسيرتيا الطويمة العامرة. فحص

 / عالقة التنمية بتطوير العربية : 2 
 محددات الوعي في المسانيات المعاصرة                  

إن جزءا من إدراك إسيام التنمية في تطوير المغة العربية راجع باألساس لتنبو           
 إلى ىذه العالقة الفاعمة المسانيات المعاصرة

 وقد توزعت عالقات الوعي بيذه العالقة بين التنمية وتطوير المغة عمى مستويين ىما:   
المستوى العام الذي يقرر أن بناء العالم ، أو إعادة صياغتو وتشكيمو وأن السمو  -2/1

مرىون بالنشاط اإلنساني بوصف ذلك ترجمة عممية لعوائد اإلصالح والنيضة والتنمية 
 بتفعيل المغة بوصفيا صانعة ذلك كمو.
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وفيما يمي نصوص متنوعة لعدد من المسانيين تكشف عن ىذا المستوى من الوعي           
 بيذه العالقة:

يقول لويس جان كالفي] حرب المغات والسياسات المغوية ، لويس جان كالفي ، ترجمة  -
 ([.227م ) ص2118د. حسن حمزة ، بيروت 

 س بالتجربة االجتماعية ) يكون( عبر تعديل المغة"إن " اإلحسا
 ويوسع اعترافو ىذا فيقول : " إن كل تعديل في الداللة سوف يعدل إحساسيم بالعالم"
م ) 2118وتقول ربيكانوث ] إبادة الكتب ، ربيكانوث ، ترجمة عاطف سيد عثمان الكويت، 

 [.411ص
 إلنساني"" إن المغة ىي الوسيمة األساسية لمسمو بالنشاط ا

وىذه التجميات الكاشفة عن الوعي بعالقة المغة بتطوير الحياة ، وعالقة التنمية           
بتطوير المغة ناشيء من وعي أعمق بتجاوز العناية بقضايا المغة لممجاالت المغمقة يقول 
سكوت مونتغمري ] ىل يحتاج العمم إلى لغة عالمية ، سكوت مونتغمري ، ترجمة د. فؤاد 

 ([:47م) ص2114المطمب ، الكويت ،  عبد
 إن " قضايا المغة والعمم تتجاوز كثيرا المجال األكاديمي ".

[" أن المغة 47وتئول محددات ىذ الوعي العام إلى اإلعالن الواضح الذي يقرر ] ص       
سياسة" وأن " كل إصالح لممعجم في لغة ما ىو في حقيقتو نشاط سياسي" عمى حد تعبير 

ج ] إنسان الكالم... مساىمة لسانية في العموم اإلنسانية ، كمود حجاج ، بيروت ) كمود حجا
 ([.265ص

وتصل المسانيات االجتماعية المعاصرة إلى نقطة ميمة في اإلعالن عن ىذا الوعي        
بيذه العالقة العضوية المتبادلة ، يقول فموريان كولماس ] دليل السوسيولسانيات ، فموريان 

 ([:927م) ص218، ترجمة ، د. خالد األشيب، وماجدولين النييبي ، بيروت ،كولماس 
 " تؤدي المغة دورا أساسيا في التفاعل االجتماعي "

 " وىي وسيمة ميمة في انتقال القيم الثقافية واالجتماعية"
 (:393ويقول: ) ص
 الحضارية".عوالم حسية مميزة تسيم في تشكيل اليوية الفردية و  –كذلك -"إن المغة تقيم 
 (:412ويقول ) ص 

 بوظيفتي : صياغة العالم، وبنائو"! –في الوقت نفسو  –إن " المغة نفسيا تقوم 
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المستوى الخاص الذي يقرر أن االنشغال بالتنمية والنيضة سبيل مجربة لتطوير  -2/2
 المغة، وتتنوع األصوات المسانية المعاصرة في التعبير عن الوعي بيذه العالقة.

يقول فموريان كولماس] المغة واالقتصاد ، فموريان كولماس ، ترجمة د. عبد السالم         
 ([:234م ) ص 2111رضوان ، الكويت، سنة 

 " إن العامل االقتصادي عامل ميم في التحديث المغوي، والتقيقر المغوي كذلك"
سميمان ، ويقول موريس أولندر] لغات الفردوس، موريس أولندر، ترجمة جورج          
 ([:38م) ص2117بيروت، 

" منذ أواخر القرن الثامن عشر ومع بداية النصف األول من القرن التاسع عشر بدأت العموم 
اإلنسانية ) ومنيا المسانيات ( تستعين بعموم األحياء... وطبقات األرض في صياغتيا 

 ألدوات مفيومية جديدة".
ثمة اعترافات كثيرة تقرر أن تحديث المغة جزء  ونختم ىذه المسألة باإلشارة إلى أن         

ال يتجزأ من جيود تحقيق التطور والتقدم السياسي واالجتماعي  ] انظر: لغة مقدسة وناس 
عاديون معضالت الثقافة والسياسة في مصر، نيموفر حائر، ترجمة : إليام عيدراوس 

 ([.27م)ص2111القاىرة، 
لسانيون معاصرون من مشارب مختمفة تكشف عن إن ىذه النصوص التي قررىا           

الحضور المتميز لموعي بقضية العالقة بين أمر تحديث المغة وأمر التقدم الحضاري في 
] د. تجمياتو المختمفة سياسيا واجتماعيا وتنمويا لدرجة وصمت إلى أن يقول بعض الباحثين : 

 ([:24م ) ص/2118، 131خالد زيادة ، حوار مع عمى جازو ، مجمة الدوحة ، قطر،ع
 " إن المعجم في التجربة العربية الحديثة يمثل أحد أىم العوامل التي أسيمت في النيضة"

واألمر نفسو يمكن تقريره فنقول إن التحديث الذي شيدتو التجربة المصرية            
 جبارة عمى تطوير المغة العربية وتحديثيا في كل أبعادىا ومستوياتيا. والعربية ترك آثارا

 / التنمية وتطوير المغة العربية: مسارات التشغيل.3
إن قضية تحديث المسان العربي وتطويره ال يصح أن تبقى مسألة نظرية فكرية           

التطوير والتحسين فقط، ذلك أنو من الميم جدا تجاوز ىذا اإلطار في عمميات التحديث و 
المغوي بصورة مدروسة ومخططة في ظل تنامي بحوث  عمم التخطيط المساني بوصفو فرعا 

 ميما من فروع المسانيات التطبيقية.
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وىذه الدعوة إلى خمق مسارات تشغيل تستيدف التطوير اوالتحسين المغوي ليست أمرا        
ربية من قبل عممية صورة من صور ىذا جيدا ، فقد استيدفت حركة النيضة ، ثم القومية الع

 التحديث المغوي فيما عرف باسم اإلحياء المغوي التي طمحت إلى ما يمي:
 أوال: تيسير المغة العربية.

تحديث المغة العربية ؛ لتكون أكثر مالءمة لموظائف الحديثة] انظر : لغة مقدسة  -ثانيا 
 ([.36وناس عاديون ) 

إلى تطوير المغة العربي وتحديثيا وتحسينيا من خالل تعيين  وتدعو ىذه الورقة           
 ثالثة مسارات تشغيمية أساسية ىي:

 . اإلصالح التشريعي/ القانوني.3/1
 . إصالح قواعد الكتابة.3/2
 . إصالح المعجم.3/3

وىذه المسارات التشغيمية الثالثة تمثل نمطا من االقتحام المباشر ألظير           
 ي تواجو المسان العربي في المحظة الراىنة.المشكالت الت
وىي مشكالت تقع في القمب مما يمزم نيوض برامج التخطيط المغوي لحميا من            

 خالل المراحل المعروفة في بحوثو وىي:
 التفكير. - أ
 التقرير . -ب
 التطبيق والتنفيذ. -ج

 ([.221] انظر: حرب المغات والسياسات المغوية ) ص 
وفيما يمي إضاءة لكل مسارات من ىذه المسارات العممية التشغيمية التي تستيدف            

 تطوير المسان العربي في المستقبل :
 . اإلصالح التشريعي / القانوني طريق لإلسهام في تحديث المغة العربية 3/1

ة إن الدول العربية مدعوة إلى السير في اتجاىين أساسيين بشأن توفير الحماي        
القانونية والتشريعية الضامنة لعدم اإلضرار بالمغة العربية ، ومحاصرة عوامل التقيقر التي 

 تتقدم بعنف نحو التأثير السمبي عمييا وىذان االتجاىان ىما:
استكمال بقية الدول العربية استصدار قوانين حماية المغة العربية، والسعي نحو  -أوال

 توحيد ىذه التشريعت.
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يل عمل ىذه القوانين والتشريعات بصورة إيجابية من شأنيا دعم حماية الغة تفع -ثانيا 
 العربية وتوفير المناخ الصحي لتطويرىا وتحسينيا وتحديثيا.

والحقيقة الظاىرة أن البمدان العربية تأخرت كثيرا في ىذا الباب مقارنة بالتجارب            
لذي تجاىد المجامع المغوية العربية الغربية التي رامت صيانة لغاتيا، ففي الوقت ا

والمؤسسات المعنية باستكمال البناء التشريعي والقانوني لضمان حماية المغة العربية بصورة 
فإن التجارب العالمية تكشف عن عراقة ىذه المنظومات التشريعية ، واتساع مداىا  -عامة

 الموضوعي ، ومن أمثمة ذلك:
م، إذ ينص المرسوم 1539تصحيحيا في فرنسا سنة إصدار قانون يمزم بتدقيق الكتب و  - أ

الذي أصدره فرانسوا األول في فقرتو السابعة عشرة عمى ما يمي : ] لغة مقدسة وناس 
 ([:114عاديون ) ص 

" إن لم يكن مالكي المطابع الذين ينتجون الكتب متعممين بما يمكنيم من القيام 
ال  نتوظيف مصححييجب عمييم  –بتصحيح الكتب بأنفسيم  لعقوبة تعرضوا اكفاء ، وا 

 الغرامة".
م في الدولة العثمانية يقرر ] لغة مقدسة وناس عاديون ) 1727إصدار تصريح عام -ب

 ([:114ص/
يمزم " أن تتعرض الكتب لممراجعة من قبل عمماء مؤىمين وأن الطباعين يجب أن يبذلوا     

 عناية خاصة لمتأكد من أن النسخ خالية من األخطاء"
وىذه النقطة ميمة جدا ، ويتعمق بيا إحداث نتائج جوىرية عمى عمميات التعميم    

 والتحصيل والفيم واإلدراك ، كما أن ليا آثارا اقتصادية إيجابية.
 إصالح قواعد الكتابة  -3/2

 طريق لإلسهام في تحديث المغة العربية       
قدم يكشف عن أن المجوء إلى إن مراجعة تاريخ تطوير المغة العربية منذ ال           

إصالح الكتابة كان طريقا ووسيمة مأنوسة ، تستيدف عمميات االرتقاء والنيوض المجتمعي 
بصورة عامة ، وتحميل تجارب إصالح الكتابة العربية منذ جمع القرآن الكريم وصوال لعصر 

 إلى اآلن.الخميل بن أحمد تكشف عن نمط عزيز من العناية بيذه القضية التي لم تتوقف 
والحقيقة أن عمميات إصالح الكتابة مسألة ميمة جدا في التخطيط المغوي            

 تستيدف وظائف عممية واجتماعية عديدة.
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 وترجع أىمية ىذا المسار التشغيمي لعدة عوامل ظاىرة منيا: 
االجتماعي أوال: تراجع استعمال الكتابة العربية عند أبنائيا من األجيال الشابة في التواصل 

 في صوره المكتوبة والسيما وسائط التواصل التقنية الحديثة.
ارتباط الخط وصورتو برىانات أيديولوجية وسياسية قومية ووطنية ، يقول لويس جان  -ثانيا

 ([:313كالفي ] حرب المغات ) ص
ة "الكتابة تصوير خطي لمغة ووسيمة من وسائل حفظ الكالم فيى تشكل من ىذه الناحية وسيم

اتصال ... غير أن ىذا ليس إال ظاىر األمر ونرى أن الصورة الخطية لمغة ... موضع 
 رىان إيديولوجي وسياسي"!

وىذا العامل األخير ىو السبب في رفض أية محاولة تستيدف إصالح الخط            
 تنيض عمى القطيعة مع أصول الكتابة العربية الموروثة.

 ام في تحديث المغة العربية إصالح المعجم طريق لإلسه -3/3
القدرة عمى التوليد ؛ ذلك أن: " المغة التي ال تعرف التوليد  -من عالمات حيوية أية لغة     

 لغة ميتة".
] المولد دراسة في بناء األلفاظ، جان يريفو ، وجان فرانسوا بميرول، ترجمة خالد جييمة ، 

 ([.19م ) ص 2111بيروت، 
 ([:93المغة واالقتصاد ) ص ويقول فموريان كولماس ] 

" إن أىم االستثمارات التي تسيم في تحسين االنتفاع المغوي ىى : تصنيف المعاجم 
 لالستعمال العام، ومعاجم المصطمحات في مجاالت محددة".

وىذا الوعي بقيمة ىذا المسار العممي التشغيمي الالزم لتحديث المغة العربية ، لتتحمل      
تسارعة ناتج من اإلدراك لحقيقة أثر التصنيف المعجمي في ىذا التطور مطالب التحديث الم

 [:98لمغة، وىو ما يدعمو فموريان كولماس بصورة واضحة جدا عندما يقول ] ص
 والتنمية معا". لمتهذيب المغوي" إن المعاجم حجر األساس 

اضح يتمثل في أن وقد توقفت ىذه الورقة أمام ىذه المسارات التشغيمية الثالثة لسبب و       
البمدان العربية تممك رصيدا غنيا من التجارب والكفاءات الممتازة لتي يمكنيا أن تحقق 
إنجازات كبيرة تحمل عمى التفاؤل في مواجية المشكالت األخرى التي تحيط بالمغة العربية 

ت ليا ألسباب حضارية متردية ، وألسباب تتعمق ببقايا آثار الخبرة االستعمارية التي تعرض
 زمان طويال ، وتركت بسببو آثارا عميقة وعنيفة في النفس العربية! 
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والحقيقة أن مسئولية اإلنسان العربي األخالقية والدينية والعممية والحضارية تفرض       
عميو أن يتحمل واجبات ىذا التطوير ؛ ذلك " أن المغة بأبنائيا ، فاإلنسان ىو الذي يطور 

لديناميتيا " وفاعميتيا عمى حد تعبير رياض قاسم ] مستقبل العربية  المغة ، ويبقي المحرك
الفصحى في تطويرىا ؛ د. رياض قاسم ، ضمن المغة العربية ... أسئمة التطور الذاتي 

 ([.215م ) ص2115والمستقبل ، بيروت ، 
 خاتمة :
وسعت إلى فحص تناولت ىذه الورقة مشكل العالقة بين التنمية وتطوير المغة العربية ،      

 التأثير المتبادل بينيما.
 وقد توقفت أمام ثالثة مطالب ىي: 

 : المسان واإلصالح : قصة قديمة.أوال
: عالقة التنمية بتطوير المغة : محددات الوعي في المسانيات المعاصرة عمى المستويين ثانيا

 العام والخاص.
 : تطوير المغة العربية: مسارات التشغيل.ثالثا 
 ن فحص ىذه المطالب الثالثة مجموعة من النتائج ىي:وظير م 

: قدم اإلحساس بعالقة تطوير المغة في إحداث " إصالح المعاش" ودعم مقررات النيضة أوال
والتنمية، وتراكم ىذا اإلحساس في المسانيات في التراث العربي، وتنامي ظيوره في العصر 

 الحديث.
صالح وتطوير المغة وتحديثيا في مصادر المسانيات : ظيور الوعي بعالقة التنمية واإلثانيا 

 المعاصرة عمى مستويين؛ عام وخاص.
: ظير أن تطوير المغة العربية وتحديثيا بطريقة يجعميا قادرة عمى مواجية المشكالت ثالثا 

 المحيطة بيا، يحتاج إلى مسارت عممية تطبيقية تشغيمية تمثمت أىميا في ثالثة ىي:
 لتشريعية القانونية لحماية المغة.تطوير المنظومات ا - أ
 تطوير أنظمة الكتابة وقواعدىا.-ب
 تطوير التصنيف المعجمي وتحديثيا. -ج
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 المراجع:
  ،و1108إثبدح انكزت ، رثٍكبَىس ، رزجًخ عبطف طٍذ عثًبٌ انكىٌذ 
 ر أثز انقزآٌ فً رطىر انُقذ انعزثً، د. يحًذد سغهىل طالو ، رقذٌى يحًذ خهف هللا أحًذ، دا

 و0950انًعبرف، 
 إَظبٌ انكالو... يظبهًخ نظبٍَخ فً انعهىو اإلَظبٍَخ ، كهىد حجبج ، ثٍزود 
  ٌربرٌخ انززاس انعزثً: عهى انهغخ، فؤاد طشكٍٍ ، رزجًخ د. عزفخ يصطفى ، يزاجعخ يبس

عًبوي، جبيعخ اإليبو يحًذ ثٍ طعىد اإلطاليٍخ ، انزٌبض، انًًكخ انعزثٍخ انظعىدٌخ ، 
 و.0988هـ=0318

  ٌرقبنٍذ انًخطىط انعزثً ، آدو جبطك ، رزجًخ يحًىد يحًذ سكً ، ورقذٌى د. فٍصم انحفٍب
 و1118، يعهذ انًخطىطبد انعزثٍخ ، انقبهزح ، 

  حزة انهغبد وانظٍبطبد انهغىٌخ ، نىٌض جبٌ كبنفً ، رزجًخ د. حظٍ حًشح ، ثٍزود
 و1118

 .خبنذ األشهت، ويبجذونٍٍ انُهٍجً ،  دنٍم انظىطٍىنظبٍَبد ، فهىرٌبٌ كىنًبص ، رزجًخ ، د
 و1108ثٍزود ،

  ، انعزثٍخ دراطبد فً انهغخ وانههجبد واألطبنٍت ، ٌىهبٌ فك ، رزجًخ د. عجذ انحهٍى انُجبر
رصذٌز د. أحًذ أيٍٍ ، ورقذٌى د. يحًذ ٌىطف يىطى ، يكزجخ انخبَجً، انقبهزح، 

 و0941هـ=0971
 هًً، رصذٌز د. ريضبٌ عجذ انزىاة، دار انىفبء، فقه انهغخ وطز انعزثٍخ ، رحقٍق د. خبنذ ف

 ( [:0/2و )1108، طُخ  1انقبهزح، ط
  ًانكزبثخ وانشفبهٍخ فً ثذاٌبد اإلطالو ، غزٌغىر شىنز ، رزجًخ رشٍذ ثبسي ، انًزكش انثقبف

 و.1105نهكزبة ، انذار انجٍضبء، انًغزة، وثٍزود نجُبٌ، 
  و1111د. عجذ انظالو رضىاٌ ، انكىٌذ، طُخ انهغخ واالقزصبد ، فهىرٌبٌ كىنًبص ، رزجًخ 
  ، ًانهغخ انعزثٍخ عجز انقزوٌ ، ود. يحًىد حجبسي ، وسارح انثقبفخ ، دار انكبرت انعزث

 (097و ) انًكزجخ  انثقبفٍخ انحزح ع0958انقبهزح ، 
  ،و1107نغبد انفزدوص، يىرٌض أونُذر، رزجًخ جىرج طهًٍبٌ ، ثٍزود 
 د انثقبفخ وانظٍبطخ فً يصز، ٍَهىفز حبرز، رزجًخ : إنهبو نغخ يقذطخ وَبص عبدٌىٌ يعضال

 و1100عٍذراوص انقبهزح، 
  يظزقجم انعزثٍخ انفصحى فً رطىٌزهب ؛ د. رٌبض قبطى ، ضًٍ انهغخ انعزثٍخ ... أطئهخ

 و1114انزطىر انذارً وانًظزقجم ، ثٍزود ، 
 ل، رزجًخ خبنذ جهًٍخ ، انًىنذ دراطخ فً ثُبء األنفبظ، جبٌ ٌزٌفى ، وجبٌ فزاَظىا ثهٍزو

 و1101ثٍزود، 
  هم ٌحزبج انعهى إنى نغخ عبنًٍخ ، طكىد يىَزغًزي ، رزجًخ د. فؤاد عجذ انًطهت ، انكىٌذ

 و1103، 

 
 


