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 الحديثة

عرفت اللسانيات طريقها إلى 

العالم العربي، باعتبارها حقال 

معرفيا جديدا وافدا وليس أصيال، 

ولذلك فإنها عند العرب لم تبلغ ما 

بلغته عند الغرب، رغم المحاوالت 

الجادة من قبل أعالمها في تفك شفرة 

هذا العلم الجديد. وذلك راجع في 

رأينا إلى كونها لم تنبثق عن 

بية واإلسالمية، كما الثقافة العر

 شرحنا في المحاضرات السابقة.

سانيات العربية اليوم هي في اللّ  

واقعها كتابة لسانية تعليمية، تحاول 

ما وسعتها المحاولة شرح النظريات 

اللسانية الحديثة، وذلك بعرض 

مبادئها ومناهجها. ونجدها تتخذ 

ة من ة كاألمثلة المستمدّ وسائل تعليميّ 

سوم والرّ عادة،  غة العربيةاللّ 

...  سواء حصاءالبيانية والجداول واإل

في دراسة المدونات أو في نقدها، وهي 

على غير عادة العرب في كتاباتهم 



. نستخلص إذن أّن موضوع 1التراثية

اللسانيات العربية اليوم هو تقديم 

الّنظريات الّلسانية للقارئ العربي 

وشرح مبادئها، ومناهجها، واتجاهاتها، 

وأعالمها. وهذا ما نجده لدى جميع 

األلسنيين العرب، وهناك تطبيقات، وهي 

عبارة عن محاوالت، يحاول من خاللها 

ن هؤالء أن يطبقوا، ما تلقفوه ع

األلسنيين الغربيين، على مدونات عربية 

 أية مدّونات.

وعلى كّل فإنها في مجملها تعليميّة،  

وإّن أدّل شيء على ذلك هو عناوين الكتب 

التي ألفت حول موضوع الّلسانيات. وإّنه 

من الّضروري جدا اإلشارة هنا إلى أّن 

العنوان نسخة مصغرة عن محتوى الكتاب 

 تعبير ومختزله، أو هو على حدّ 

. ومن هذه 2األسنيين، دال على مدلول

العناوين األمثلة اآلتية: علم اللغة، 

علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، علم 

اللغة العام، األلسنية )علم اللغة 

العام(، المبادئ واألعالم، مدخل 

 للّصواتة التوليدية وغيرها كثير.

وكّل هذه المؤلفات موجهة إلى قارئ 

ته الّتعرف على مبادئ عربي مبتدئ غاي

الّلسانيات على أساس أّنها علما جديدا 

على الثقافة العربية، وتحاول أن تحيل 

هذا القارئ اعتمادا على الوظيفة 

المرجعية، على الّلسانيات بشكل عام، 

من نحو علم الّلغة، مدخل إلى علم 



الّلغة، مدخل إلى األلسنية، توطئة في 

حيله على علم الّلغة... كما تحاول أن ت

مدرسة لسانية محّددة، أو مجموعة منها، 

وذلك من مثل: الّلسانيات البنيوية، 

الّلسانيات الوظيفية، الّلسانيات 

الّتوليدية الّتحويلية...وفضال عن ذلك 

كّله فإنها، تلك المؤلفات، تحيل 

القارئ العربي المبتدئ على مجال من 

مجاالت، كعلم األصوات، وعلم الداللة، 

يائيات...،أو على فرع داخل والسيم

مجال معيّن، كمؤلف: مدخل للصواتة 

التوليدية، ومدخل إلى السيميائيات، 

وقد تتجه صوب التعريف بأعالم 

اللسانيات، كسوسير وتشومسكي وبيرس 

 ويمسليف وفيرث، وغيرهم .  

والحقيقة التي البد من اإلشارة إليها 

هاهنا هي كون هؤالء المؤلفين مؤمنين 

لسانيات العاّمة، علم قائم بأن ال

بذاته، ويتمظهر هذا اإليمان من خالل 

تصريحهم أو تلويحهم، بهدفهم من وراء 

الكتابة في هذه الموضوعات، بطريقة 

تجعل من الباحث القارئ ينخرط في تلك 

الدائرة، بل وتجعله مقتنعا بتلك 

وطالما   األديولوجية إن صّح الّتعبير.

ارئ الناشئ كان المتلقي وهو عادة الق

ليست له خلفية وأسس وقةاعد متينة 

بنية على التراث اللساني العربي، 

فإنه سرعان ما ينقاد إلى أهداف 

فين في الّلسانيات ومقاصد المؤلّ 

وعادة ما يعّول هؤالء المؤلفين ، ةالعامّ 



 على مقّدمات أنفعالية إغرائية

وتأثيرية وذلك بربط الموضوع بالغايات 

التعليمية التبسيطية، مع الّتأكيد على 

 قيمة الّدرس اللساني الحداثي الغربي

 .ومكانته العلمية

وهناك من المؤلفين العرب في    

قضايا اللسانيات من يذهب إلى أبعد من 

ذلك، بحيث نجد مبارك حنون في تقديمه 

من ألحد الكتب المترجمة يقول: " و

االكيد أّن القيام باختيار هذا النص 

وتعريبه يخدم هدفين اثنين: الهدف 

األّول ويكمن في تقديم المعارف الحديثة 

الجيدة وتعميمها على أوسع القراء، 

والهدف الثاني يتجلى في محاولة تأصيل 

هذا العمل وجعله جزءا ال يتجزأ من 

بنيتنا الثقافية عمال على استنهاضها، 

قا من من معاودة النظر في وذلك انطال

مكوناتها، وفي بنائها على أسس معرفية 

 صلبة وجديدة" 

وهكذا بدأت لسانيات دي سوسير ومن 

البيت العربي"  أتى بعده تدخل إلى ّ

أصبحت اللسانيات العتيق العتيد، و

تحتل خالله موقعا مركزيا بين العلوم 

اإلنسانية الشيء الذي جعلها تفرض 

عليها نموذجها التحليلي  و معجمها 

وحصل اإلقبال المتزايد  ، المفهومي

عليها حيث  " اكتسبت قضايا علم اللغة 

الحديث رواجا في الجامعات العربية، و 

 أقبل كثير من الدارسين على متابعتها،



و التخصص فيها، من حيث كانت مخرجا من 

الحائط المسدود الذي وقفت عنده 

دراسات النحو و الصرف و اللغة منذ 

حصول طفرة وهذا ما يفسر بعيد "  . 

األطروحات  و كبرى في عدد الكتب   و

المحاضرات و الندوات في هذا الحقل 

المعرفي، مما يدل بدوره على مدى 

ات تأثير اللسانيات في الدراس

" وهذا األكاديمية و األبحاث  العلمية 

رأي ابن رشد المعتمد ومحمد خريص، في 

 كتابهما، مدارس علم الّلغة.

ومن األمثلة على ما نذهب إليه ما 

ورد في مقدمة المترجم لكتاب جون 

ليونز: نظرية تشومسكي اللغوية، حلمي 

رجمة ال أقصد بهذه التّ خليل، إذ قال:" 

ج لمذهب، و أو أروّ أن أدعو إلى نظرية 

ا هي محاولة لمعرفة نظرية علمية إنمّ 

غوي اإلنساني أكثر أثرت في الفكر اللّ 

، و ما زال أثرها واضحا ، من ربع قرن

حتى اليوم ، في دراسات و أبحاث علماء 

مكانة  غة المعاصرين ، حتى قيل إنّ اللّ 

أي نظرية لغوية ال يمكن أن تتجاهل 

نظرية  نة أيّ مكا ، بل إنّ ة تشومسكينظريّ 

و إنجازها في حقل الدراسات اللغوية 

د بمدى صلتها بنظرية المعاصرة يتحدّ 

تشومسكي، قربا وبعدا، أو نقدا  

 ".تعديالو

 أهميةوهنا نصل إلى أّن الّتركيز على 

اللسانيات أو أحد مجاالتها يشكل بؤرة 



اهتمام المؤلفين العرب المحدثين دون 

ظ استثناء كما قال الدكتور حافي

 إسماعيل علوي. 

وبعد الحديث عن األهمية يأتي الحديث 

و هي : علم  عن موضوعات اللسانيات،

، و علم Dialéctologieاللهجات 

، و Etymologieاالشتقاق التاريخي 

،                           Grammaireالنحو 

، و الصرف   Lexicologieو المعاجم 

Morphologie و األعالم ،Onomastique و،

، وعلم األصوات Philologieالفيلولوجيا 

 ،و علم األصوات Phonétiqueالعام 

و علم    Phonologie الوظيفي

 ، و علم األسـلوب  Sémantiqueالـداللة

Stylistique  و أسـماء البلدان ،

Toponymie . 

وبعد موضوعات اللسانيات، يأتي دور 

تعريف اللسانيات بمنهجها، الذي 

منهج غير مسبوق في  ص في أّنهيتلخّ 

الّدراسات الّلغوية والسر في ذلك ما 

يعتمده من مناهج محدثة ال تقتصر على 

هذه اللغة دون غيرها، على رأي محمد 

 قدور في كتابه مبادئ اللسانيات.

وفضال عن تعريف الكّتاب العرب 

المهتّمين بمسائل الّلسانيات العاّمة 

والذين هم في األساس لغويين، فإّنهم 

عون جاهدين إلى تقريب فهم يس

اللسانيات للقارئ العربي عن طريق 



مقارنة بين مبادئها ومبادئ التراث 

اللغوي العربي، وتحّول هذا االتجاه 

إلى قناعة أطرت ما أصبح يعرف 

"بلسانيات التراث" كما يسميها 

الدكتور مصطفى غلفان في محاولة منه 

لتأويل التراث العربي عن طريق 

انية المعاصرة. وفي هذا المناهج اللس

الصدد يقول التهامي الراجحي: إّن لنا 

نحن العرب في هذا الباب علما قديما، 

بل ركاما من هذا العلم، فهل من 

الصواب أن نفرط في هذا الكنز بدعوى 

أنه جد جديد في هذا الموضوع؟أفال 

صانة أن نحاول ربط الماضي من الرّ يكون 

ضي مشرق ر ،السيما و أن هذا المابالحاض

اء )...( لهذا كان لزاما علينا و وضّ 

  .أن نربط الحديث بالقديم" 

 

 

 

 

غة، ازدواجية ازدواجية اللّ  - 4

 قافةالثّ 

 

وقد الحظنا منذ مّدة طويلة أّن جّل 

في قسمنا  الرسائل واألطروحات الجامعية

وفي أقسام أخرى من الجامعات 



الجزائرية هذا المنحى في الّتأليف 

والبحث الّلغوي، وكأني بهؤالء جميعا لم 

يقووا على التخلي عن القديم ولم 

يتمكنوا من التأثر بالحديث، فهم بين 

هذا وذاك، وما أكثرهم، بل وما 

 أكثرنا، لألمانة.

وهناك اتجاها على طرف نقض يرى أّن 

المسلك العلمي إنما هو خلط  هذا

واضطراب ال يساعد على االستيعاب أبدا. 

وهو فعال كذلك ألننا إذا عملنا بهذا 

االختيار فإننا سننتج عمال هجينا وال 

 ريب في ذلك.

إّن هذا المسلك المعرفي يطرح أمامنا 

قضية أخرى والحقيقة أننا ال نعرف 

بالضبط أإذا كانت ظاهرة صحية أم 

ا نقصد ازدواجية اللغة، مرضية، وإنن

وازدواجية اللغة تحمل معها في أحيان 

قليلة ازدواجية الثقافة. وهذا مؤشر 

سلبي على مردودية الكتابة في 

الّلسانيات العاّمة. والسبب في سلبية 

هذا المظهر أّن المؤّلف أو المترجم 

الذي يقوم بالبحث قد ال يكون وفيّا كّل 

. وهذه الوفاء لفحوى النصوص المترجمة

اكبر معضلة تعترض التلقيالصحيح 

لمبادئ اللسانيات العاّمة وبالتلي 

الترويج ألفكار مغلوطة جدا ومشوهة وقد 

عايّنا مجموعة من النصوص التي التكاد 

تبين، فكأن القارئ واقع أمام طالسم 

 غامضة



 

يقول أحمد محمد قدور عن أحد 

ا مصادر هذا الكتاب أمّ مؤلفاته: "  

من المصادر األجنبية فهي مجموعة 

المترجمة إلى العربية، و مجموعة أخرى 

من مصادر عربية لغوية متنوعة، منها 

ما هو ذو منحى لساني عام متأثر 

هو ذو منحى بالدرس األجنبي، و منها ما 

. إضافة الغوي خاص بالعربية وعلومه

إلى جملة من الكتب القديمة و الحديثة 

 األفكارمما كان مجاال الستمداد 

واهد و الشّ الجزئية، أو األمثلة 

هناك أيضا مجموعة من عددة، والمتّ 

وريات العربية التي حوت دراسات الدّ 

ية موضوعة باللغتين كتب أجنبة، ومهمّ 

حافيظ  قويعلّ ، " الفرنسيةو اإلنجليزي

إسماعيل علوي عن قضية الجمع بين 

المصادر القديمة قدم الزمن وأخرى 

سؤاال غير  حديثة حداثة اليوم. ويطرح

حقيقي، هو: كيف يمكن الجمع بين مصادر 

 قديمة ومصادر حديثة؟  

عوة إلى قراءة كتب الدّ  إّن مجرد

اللسانيات المترجمة إلى العربية أو 

الكتب التي حاولت شرح محتواها، هو في 

حقيقته دعوة ملحة وغير مبطنة لإلقبال 

والعتناق إديولوجيات غريبة عن 

" إن صحت هذه الّتسمية.  "إديولوجيتنا

ال تخلو وناهيك عن هذا المنحى فإّنه "

الكتابة اللسانية التمهيدية من وظائف 



رية تفيدنا كثيرا في تكوين صورة، إخبا

سانيات داخل ا يطبع اللّ ة ، عمّ لو عامّ و

ثقافتنا من قضايا و إشكاليات، ومن 

 المعطيات التي نستشفها :

حول سانيين اختالف الباحثين الل -1

، وهو اختالف تصورهم للبحث اللساني

يتعدى حدود االختالفات القائمة بين 

ألنه  –المدارس و التوجهات اللسانية 

 – لو كان كذلك لكان اختالفا مشروعا

و المبادئ ، و إلى اختالفات في األصول 

 هذا مكمن اإلشكال .

تخلف اللسانيات في الثقافة  -2

 العربية ، مقارنة مع مثيالتها في

الغرب ، و هذا ما يستنتج من مضمون 

 الكتب اللسانية التمهيدية .

غياب التنسيق بين الباحثين  -3

اللسانيين . ويظهر ذلك مثل في غياب 

إجماع على ترجمة المصطلحات اللسانية 

كما هو واضح من خالل العناوين 

 -األلسنية -السابقة. ) اللسانيات

 علم اللغة...( -اللسنيات

ة " القطائع " في مجال عدم مراعا -4

علم اللسانيات، التي خلخلت الكثير من 

معطيات علم اللغة التقليدي،     و 

على هذا األساس ال تتم مراعاة " نقطة 

 الالعودة التي يبدأ منها علم ما " .



الخلل المنهجي في التحليل ، و  -5

هذا يجعل الكثير من الكتابات التي 

ة كليا تنسب نفسها إلى اللسانيات بعيد

ساني بمعناه العلمي عن البحث  اللّ 

النص مأخوذ عن حافيظ  . "الدقيق

اللسانيات  إسماعيلي علوي، من مقالته:

، في الثقافة العربية وإشكاالت التلقي

 (.)اللسانيات التمهيدية نموذجا

 المرجع األساسي : 

قافة العربية سانيات في الثّ اللّ 

مهيدية سانيات التّ )اللّ ، لقيوإشكاالت التّ 

 بتصرف. .حافيظ إسماعيلي علوي، نموذجا(

  مراجع وسيطة:

في علم اللغة العاّم، عبد الصبور 

 شاهين

مارسيلو داسكال: االتجاهات  

السيميولوجية المعاصرة .ترجمة 

مجموعة من الباحثين .إفريقيا الشرق 

: ينظر تقديم  1987.الدار البيضاء . 

 .11مبارك حنون ص

. 

 

الخالصة في انتظار  تقبلوا تحياتي

 . محاضرات أخرى

 


	إنّ مجرد الدّعوة إلى قراءة كتب اللسانيات المترجمة إلى العربية أو الكتب التي حاولت شرح محتواها، هو في حقيقته دعوة ملحة وغير مبطنة للإقبال ولاعتناق إديولوجيات غريبة عن "إديولوجيتنا " إن صحت هذه التّسمية. وناهيك عن هذا المنحى فإنّه "لا تخلو الكتابة اللسا...
	5- الخلل المنهجي في التحليل ، و هذا يجعل الكثير من الكتابات التي تنسب نفسها إلى اللسانيات بعيدة كليا عن البحث  اللّساني بمعناه العلمي الدقيق" . النص مأخوذ عن حافيظ إسماعيلي علوي، من مقالته: اللسانيات في الثقافة العربية وإشكالات التلقي، (اللسانيات التم...

