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بد إحياء للذكرى الثانية لرحيل األستاذ ع

 الرحمن الحاج صالح
  يةيُنظم قسم اللغة واألدب العربي بجامعة المد
 بمساهمة المجمع الجزائري للغة العربية

بعنوان األّول وطنيالملتقى ال  
 

 

النظرية 

الخليلية 

 الحديثة
ها أبعاد

 وتطبيقاتها

 الديباجة

في خضم النظريات اللسانية الغربية التي      

انهالت على العالم العربي وأعجب بها الكثير 

من الدارسين العرب ظهر األستاذ الدكتور 

عبد الرحمن الحاج صالح بنظريته اللسانية 

المعروفة بالنظرية الخليلية الحديثة، والتي 

استخرجها من رحم التراث النحوي األصيل 

تالميذه، وعلى الخصوص للخليل وشيوخه و

 تلميذه سيبويه.

هذا األخير الذي حفظ لنا آراء الخليل 

وشيوخه في الكتاب، وجعل الخالفين من 

أتباعه يواصلون العمل بمقتضاها فهما 

وتفسيرا وتعميقا، إلى أن وقعت الكارثة 

بدخول الفلسفة اليونانية والمنطق األرسطي 

ماء إلى العالم العربي، حيث تأثر بهما العل

العرب في مختلف العلوم، ومنها النحو، فكان 

ذلك سببا في انحراف الناس عن آراء الخليل 

وأفكاره، وبالتالي سببا في انغالق المفاهيم 

الخليلية، واستبدالها بمفاهيم دخيلة ال تمت 

 إليها بصلة.

وقد مرت على هذا االنحراف عن النظرية   

الخليلية القديمة في صورتها األصيلة قرون، 

إلى أن بدأت اللسانيات الغربية في الذيوع 

واالنتشار، وتبنى الدارسون العرب الكثير من 

نظرياتها، محاولين تطبيقها على اللسان 

العربي، وكأن اللسان العربي ال يملك نظرية 

لكن األستاذ الدكتور لسانية خاصة به، و

الحاج صالح وبعد طول بحث وتنقيب في 

التراث العربي األصيل وترديد النظر في 

اللسانيات الغربية ونظرياتها المختلفة وصل 

إلى الكشف عن نظرية لسانية عربية علمية 

أصيلة، هي من وضع الخليل وشيوخه 

وتالميذه، فصاغها صياغة علمية رياضية 

أركانها، وصارت بعد أن بين أصولها و

تعرف بالنظرية الخليلية الحديثة، ألنها كما 

: "نظرية بعد نظرية"، أو كما قال قال:

"métathéorie ." 

والغرض من هذا الملتقى حول النظرية 

الخليلية الحديثة استبانة الجديد الذي جاء به 

األستاذ الدكتور الحاج صالح، إذ ال شك أن 

حصول النظرية الخليلية القديمة قبل 

االنحراف المنوه به قد كانت قائمة في كتاب 

سيبويه وكتب النحاة الخالفين أمثال المبرد 

وابن السراج وابن جني وأبي علي الفارسي 

وأبي سعيد السيرافي وأبي الحسن علي بن 

 عيسى الرماني.

فما الذي يميز النظرية الخليلية الحديثة عن 

ل النظرية الخليلية القديمة ؟ وما الذي جع

نظرية الحاج صالح تعتبر نظرية خليلية 

بي حديثة ؟ وما الذي جعلها أولى باللسان العر

؟ ثم ما أوجه من غيرها من النظريات الوافدة

التقارب بينها وبين النظريات اللسانية الغربية 



ص نظرية النحو التوليدي وعلى الخصو

 ؟يالتحويل

وأهم من كل ما مضى هو ما مدى إسهامها 

لدرس اللساني العربي في مختلف في تطوير ا

 ؟النظرية والتطبيقية المستويات:

وهذا كله من أجل شحذ الهمم على مواصلة 

العمل العظيم الذي قام به الحاج صالح رحمه 

الله، إذ الرجل قدم ما قدم، ولم يدخر شيئا من 

وسعه فيما قدم، مما اعتبره خدمة للعربية 

 ؟يذهفما الذي يمكن أن يقدمه تالم وأهلها،

 ـ أهداف الملتقى:

ـ مواصلة النهج العلمي الذي رسمه األستاذ 

 عبد الرحمن الحاج صالح.

 ـ توسيع التعريف بالنظرية الخليلية الحديثة

ـ التّعّرف على الجديد الذي قدمته النظرية 

بالقياس إلى النظريات الخليلية الحديثة 

 اللسانية األخرى.

من توضيح جوانب االستفادة العملية ـ 

   .النظرية الخليلية في مجاالت علمية مختلفة

  محاور الملتقى
بين النظرية الخليلية القديمة   المحور األّول: ـ

 والحديثة

أسس النظرية الخليلية الحديثة و :المحور الثانيـ 

 قراءة التراث اللساني العربي

النظرية الخليلية الحديثة : المحور الثالثـ 

 اللساني الحديثومحاوالت تجديد الدرس 

استثمار النظرية الخليلية في  :المحور الرابع ـ

 تعليم اللغة العربية )وغيرها(

المفاهيم الخليلية الحديثة  :المحور الخامسـ 

 والمفاهيم اللسانية الغربية الحديثة 

 منطقالنظرية الخليلية وال :المحور السادس ـ

 الرياضي

الخليلية الُمصطلح في النظرية : المحور السابعـ 

 الحديثة

 شروط المشاركة

ـ أن يكون البحث أصيال، لم يُشارك به من قبل في 

 أي ملتقى.

 ـ تعطى األولوية للبحوث ذات الطابع التطبيقي

 ـ أن تكون ذات صلة وثيقة بمحاور الملتقى

العلمي )الجدة، الدقة، ـ االلتزام بمعايير البحث 

 (التوثيق

 اإلنكليزية ـ الفرنسيةالعربية ـ : لغات البحث

 61حجم  traditional Arabicتُكتب البحوث بخط ـ 

 ، أسفل كل صفحة(61)الهوامش، حجم 

 هيئة الملتقى

مدير الجامعة: أد. حميدي  السيد:الرئيس الشرفي: 

 يوسف

  رئيس الملتقى: د. محمد بن حجر

 اللجنة العلمية

 (2)جامعة الجزائر أ ـ عبد المجيد سالمي

 (2)جامعة البليدة بن لعالممخلوف أ . 

 )جامعة المدية( أ ـ مبارك تريكي

فتيحة خلوت )المجمع الجزائري للغة  أة ـ

 العربية(

 )جامعة المدية( أ ـ محمد بن حجر

 )جامعة المدية( أ ـ حميدي بن يوسف

 )جامعة المدية( أ ـ محمد ولددالي

 )جامعة المدية( أـ قرمزلي عبد القادر

  اللجنة التنظيمية

  أ . عبابسي ميلود
 أ . سعدودي الشاذلي 

  ـ أ .  عبد السالم بن علية

 أ ــ ركي العربي

 أـ محمد كوشنان 

 أ ـ محمد خريبش

  أ ـ دوالي بلخير

 أ ـ محمد سرير

 أ. عائشة جمعي

 أة ـ نورة كادي

 أ ـ فاطمة عويمر

 + طلبة الدكتوراه



 

 تواريخ هامة

 1162/ 61/61ـ آخر أجل الستقبال الملخصات 

 1162/ 11/61ـ الرد على الملخصات: 

  1162/ 16/ 11آخر أجل الستقبال المداخالت ـ 

ـ الرد على المداخالت وإرسال الدعوات 

61/11/1162. 

 1162مارس  11 الملتقى يومتاريخ انعقاد ـ 

 

 :ترسل المداخالت على البريد اآلتي

 tnkmedea2019@gmail.com 

 

 مصاريف المشاركة

 دج  لألستاذة 4000

 دج لطلبة الدكتوراه 2000

  الملتقى كفل الملتقى بوجبة الغداء في يوميت

 

 0552222520: لالتصال

  0506220020 أو        
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