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شكل صراع الفكر العربي على مر العصور تيارين متصارعين  ،تيار يسعى للمحافظة على التراث العربي ،وبين
تيار حداثي يحاول أن يتبنى املسار الغربي ومحاكاته .وملا كانت الدرس اللغوي العربي بصفة عامة  ،والدرس
اللساني بصفة خاصة جزءا ال يتجزأ من نشاط هذا الفكر فقد خضع بالفعل إلى ما خضع هذا الفكر من صراع
مع مختلف املرجعيات  ،بداية من التصور الفلولوجي وانتهاءا إلى التصورات القديمة التي شكلتها النظرية
اللغوية العربية القديمة .وفي ظل فوض ى هذه التجاذبات  ،والتقاطعات حاول الدرس اللساني العربي  ،أن يبني
لنفسه هيكال مستقال بنفسه بعيدا عن املرجعيات الثقافية  .انطالقا من هذا الطرح تسعى دراستنا هذه  ،إلى
الوقوف على أثر هذه املرجعيات الثقافية على الدرس اللساني العربي ،في ظل الصراع الفكري بين أنصار التيار
املحافظ والتيار الحداثي ،وأن نرصد مواقف وأعالم الدرس اللساني العربي في ضوء هذا الصراع.
الكلمات املفتاحية :الدرس اللساني +اللسانيات العربية +املرجعيات الثقافية +تيار محافظ  +تيار حداثي
مخلص البحث باللغةاألجنبية:
The impact of cultural references in modern Arabic Linguistics
-Form of Arab thought struggle through the ages even suggest currents, stream
strives to maintain the Arab heritage, and modernist stream tries to adopt the
Western path and emulate.Since the Arabic language lesson in General, and the
lesson of tongue in particular are an integral part of this activity is thought to
have already undergone undergone this thought of conflict with different terms,
from alflologi down to old perceptions perception formed by ancient Arabic
linguistic theory.In the chaos of this tugging, and intersections, lingual lesson
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tried to build himself an independent structure itself away from cultural
references.
Judging from this, this study seeks to determine the impact of these cultural
references on the lingual lesson in Arab intellectual conflict between supporters
of the conservative and modernist stream and monitor positions and informing
the Arab tongue lesson in light of this conflict.
.Key words: lesson of tongue +Arabic + tackling of cultural Linguistics +
stream conservative modernist stream.
 اإلنجليزية: ملخص البحث باللغة األجنبية
-The struggle of Arab thought over the ages has formed two conflicting
streams, one that seeks to preserve the Arab heritage, the pioneers who tried
to seek and islamize linguistics by trying to find a linguistic formula that
proceeds from the Arab tradition.
Not from the data of modern linguistics, they took from linguistics what they
found to be similar in Arabic studies.
This current sees that the Arabic tongue thought is still a minor and unable
to keep up with the modern linguistic thought, as from the point of view of
this group thought lacks the basics of the modern linguistic approach,
because it restores the sayings of measurement, ills and factors, and
demonstrates its success by the time factor, and its argument in that the
thought that Nearly a dozen centuries of my tongue's thought is sophisticated
and successful.
The pensive thought of the proponents of this trend reveals their claim to
modernity and evolution with the evidence of their use of new words and
formulas and this is manifested through their use of new examples, which
made camel for other sentences, replaced (Khaled, Saeed, and Rabab)
replaced (Zaid, AMR, Abdallah and Fatima), and replaced the wholesale
(cotton picking) Dates), this replacement is in fact a formality replacement
that has not added to the essence of Arabic linguistic thought, but has helped
to some extent to improve the teaching methods of Arabic grammar.
The second is the modernist current, which tried to embrace the western
path and simulate it. It was adopted by a group of linguists who specialize in
their academic studies in the linguistic tradition, but they read about
linguistics and educate them in keeping up with the modern-day fashion, and
they put themselves as a linguist, and what they are, because their knowledge
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of the tongue is not organized but is not based on a true true perception of
linguistics and an approach.
Cultural reference in the tongue lesson:
First: In Western studies:
There is no doubt that the follower of the history of the linguistic studies
since its inception will notice the disparity in dimensions and semantics and
even the horizons, the old studies have been religious purpose and the
language lesson for Indians for example, their aim was to preserve the
language of their religion, and in their holy book (Vedas) so they focused all
their efforts M on all the linguistic aspects only
– especially lexical studies – because they do not allow mistakes in their
language, as well as in the Greeks and other peoples, the same applies to the
importance of language in Western studies that have taken an unparalleled
interest in recent studies since the tongue Revolution created by de Suser,
which He had a definite and clear mission which was the language, which
was manifested in the lectures he had thrown at the Tlamizeth at the
university terraces later, and generally arguably
The purpose of the study of the tongue lesson of this era was centred on two
points:
-The first is to know the tongues in terms of a general human phenomenon,
to discover the implicit laws governing the linguistic phenomenon, and to
adjust their phonetic, synthetic and semantic features to achieve the laws of
the whole language and explain the characteristics of scientific speech, and
the interpretation of the barriers of organic, psychological and social
obstructionist For its performance, and the construction of a linguistic theory
of a general character, on the basis of which all languages and histories can
be studied by recounting the history of the language families and rebuilding
the mother tongues in each of them as far as possible.
-The second is that the general rules were looking for an explanation for the
special uses of the language in accordance with general rules governed by
logic and the Arabic language mass was a race to draw this strategy for the
Arab language, which was founded on their hands the knowledge of the
origins of Greek logic investors and the science of fiqh, but Mel The history
of historical linguistics in Europe has identified new and previously
amorphous perceptions, such as changes in language, which are not subject
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to the conscious will of the human being, but are an internal necessity,
natural and subject to the internal organization of languages.

-Modern Arabic linguistics information between originality and
modernity:
Speaking of what is known as modern Arabic linguistics or the modern
Arabic linguistic lesson, it should be limited to a number of writings and
linguistic studies that have been authored by Arab linguistics scholars since
the mid-1940s, in which the communication and recognition of Western
linguistic approaches have begun. Talk.
Early Arabic language studies, which embraced the Western curriculum,
define linguistics only in the 1960s, defining the beginnings of the
transmission of linguistic thought to the field of Arabic linguistic thinking
by beginning the actual contact with Western civilization in modern times.
This history has marked a decisive turning point in the formation of modern
Arab thought, and these pioneers have placed Arab Arabian thought in front
of two cultural models and made modern Arabic linguistics a state of tide
between the two parties:
1-It is a return to the past as the identity of the nation to be preserved by
breaking it as a good vision for every time and place, which is beyond a form
of betrayal and is based on the methods of kissing and questioning trying to
link all new shows.
Second: The attempt of linguistics to read the Arabic linguistic heritage
in a modern way, and try to find its origins
Before de Sosser, returning to the theory to its true pioneers and began to
show the relationship of the pioneers of Arabic language lesson between the
Western curriculum and the Arabic linguistic research, through the
information provided by the Arabic lingual studies in the Levant and
Morocco
Proverbs: Ahmed al-Mutawakel, Abdul Rahman Al Haj Saleh and Al-Moti,
Mahmoud al-Masan, Ramadan Abdel Tawab, Saad Musbaseah, Abdulqader
al Muhairi, Abdul Rahman Al Haj Saleh and Mazen al-Badra.
First: The linguistic experience at Abdulrahman Ayoub:
Representing a model of acute subtraction that led to the postponement of
the acceptance of the Arabic culture of linguistics to the next generation, in
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the 1970s, he started his lingual studies in 1957 with his famous book,
"Critical Studies in Arabic grammar".
It was a pure thought of my tongue, but it was not based on tongue
propaganda in Arab culture, so as much as this book was a shock to most of
the Arab science workers at the time, it was an undesirable face of linguistics,
criticism has its criteria
That make it acceptable to the other, but criticism that is not based on the
study of the other even partially by the standards is a cultural shock,
especially as it is directed to the roots of the Arab grammar in the
circumstances of its genesis and its relationship with Greek logic and based
on measurement and worker theory.
Second: The linguistic experiment at Hassan Hussein:
This linguist is one of the most prominent Arab linguists who influenced the
Arabic language scene with the most important successful works, and the
first to re-divide the Arabic words on the basis of the meaning and the
building, and the first difference between the grammar time and the
morphological time, and the few who mastered the modern language
curriculum and good Use it has not concealed its apparent influence with the
data of Western linguistics of the curricula and theories, he was engaged in
descriptive studies, and adopted its curriculum in his language study, and we
find his book entitled: "The language between normative and descriptive "
The starting point of his analytical orientation in the Arabic tongue lesson,
while In the opinion of some of the specialists in the Arab intellectual studies,
the victory of Tammam Hassan with the award of the Permanent Bureau for
the coordination of Arabization in the Arab world in Rabat, the real
beginning to accept the general Arabic culture of modern linguistics,
especially that his research was about the grammatical evidence, and ask the
worker, and the syntactic Discretionary and local, that is, criticizing the
theory of the worker in the Arabic grammar on the foundations of the tongue
became a scientific opinion respected and appreciated the flags of
grammatical and linguistic thought
Keywords: lingual lesson + Arabic Linguistics + Cultural references +
conservative current + modernist current
:  توطئة-
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والثقافية ،في النصف األول من القرن العشرين  ،ولئن أعطت هذه العملية تأثيرا إيجابيا على
مستوى تطور الدرس اللغوي العربي ،إال أنه شكل صراعا فكريا وثقافيا  ،الزالت تبعاته تظهر إلى
يومنا هذا وتجلى هذا من خالل الصراعات الفكرية التي بدأت تتشكل في اآلونة األخيرة  ،فقد ظهر
تيار يسعى للمحافظة على املوروث اللغوي العربي  ،وبين تيار حداثي يحاول أن يتبنى املسار الغربي
ومحاكاته للدرس اللساني الحديث  .وملا كانت الدرس اللغوي العربي بصفة عامة  ،والدرس اللساني
بصفة خاصة جزءا ال يتجزأ من هذا النشاط الفكري والثقافي  ،فقد خضع بالفعل إلى ما خضع
له هذا الفكر من صراع  ،مع مختلف املرجعيات الثقافية ،بداية من التصور الفلولوجي وانتهاءا
إلى التصورات القديمة التي شكلتها النظرية اللغوية العربية القديمة .
ومما يجب التذكير به في هذا املقام هو أن الكثير من رواد الدراسات اللغوية العربية الحديثة
أعادوا قراءة التراث اللغوي العربي من أمثال الخليل وسيبويه والجرجاني  ،ومن جاء بعدهم
إلى حدود القرن الرابع ،ودرسوا بعد ذلك النظريات اللسانية الغربية ومن ثم ربطها بالدراسات
العربية ،متتبعين إياها بالتحليل والتفسير والنقد .وهذا ما جعل بعض املهتمين بالنشاط اللساني
العربي يعتقدون أن هذا األمر يعد بداية التأسيس الفعلي للسانيات العربية  ،والتي ظلت دوما
تستمد أصولها ومرجعيتها الفكرية والثقافية من فكر الخليل وتالميذه ،ولذلك أطلق عليها املرحوم
األستاذ الحاج صالح (اللسانيات الخليلية) .
لقدحا ول الدرس اللساني العربي على مر العصور  ،أن يبني لنفسه هيكال مستقال بذاته بعيدا
الصراعات وع ن تأثير املرجعيات الثقافية التي ظلت تراود شلة من الباحثين الش يء الذي ولد بعض
الصراعات :
األول :يتمثل في بعض املهتمين بهذا الشأن الذين حاولوا عوربة اللسانيات بمعنى محاولة إيجاد
ّ
ّ
العربي ال من معطيات علم اللسانيات الحديثة فأخذوا من
لسانية  ،تنطلق من املوروث
صيغة
ً
ّ
العربية .
اللسانيات ما وجدوا له مثيال في الدراسات اللغوية
ّ
تخصصوا في دراساتهم الجامعية باملوروث
الثانــي :يتمثل بمجموعة من اللسانيين الذين
اللغوي ،لكنهم قرأوا عن اللسانيات وتثقفوا بها مجاراة ملوضة العصر الحديث ،وطرحوا أنفسهم
بوصفهم لسانيين ،وما هم كذلك ،ألن معرفتهم اللسانية غير منظمة
ً
ً
بل غير مؤسسة على ّ
تصور صحيح حقيقي للسانيات علما ومنهجا.
انطالقا من هذا الطرح نسعى في هذه الدراسة إلى الوقوف على أثر هذه املرجعيات الثقافية
املختلفة ضمن فضاء النظرية اللسانيات الحديثة في ظل الصراع الفكري بين أنصار التيار
املحافظ ،والتيار الحداثي ،وأن نرصد آراء ومواقف وأعالم الدرس اللسانـي العربي في ضوء هذا
الصراع .
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كل هذا نستعرضه وفق منهج وصفي تحليلي مستعنين بعدد من اآلليات واإلجراءات املنهجية،
ّ
املنهجية العامة التي تتعلق بهذا
كاالستقراء ،واالستنباط ،واالستدالل ،فضال عن بعض األدوات
املنهج ،وتفسير بعض املفاهيم اللسانية املرتبطة بهذا املوضوع .والبد في بداية حديثنا عن هذه
اإلشكالية  ،أن نشير إلى تأثير اللسانيات اللسانية األوروبية ،واألمريكية ،على العالم العربي والتي
بدأت في بداية األمر عن يد اللغويين العرب الذين انتقلوا إلى أوروبا ،ثم الترجمة ،فأخذ هؤالء
مناحي مختلفة  ،فمنهم من تأثر بنظريات الغرب ،وحاول تطبيقها على اللغة العربية ،فطاوعته في
بعض قضاياها ،وتعسف في بعضها اآلخر فخرج عن املألوف  ،ومنهم من اتجه اتجاها معاكسا
تماما ،رافضا ّ
كل النظريات التي جاءت من الغرب ،مقتصرا في ذلك على ما ورثته العربية عن
اللغويين والنحويين القدامى .
يعتقد كثير من الدارسين أن اللسانيات العربية كانت محاولة في بداية األمر لنقل النظرية اللسانية
الغربية وتطبيق مقرراتها على اللغة العربية ،وكان الهدف من ذلك هو أن تبني لنفسها هيكال
مستقال تصف من خالله اللغة العربية اعتمادا على األصول النظرية ،مع مراعاة ما يتطلبه
الواقع اللغوي ،اليوم من نظر خاص فاتجهت في بداية األمر كما يقول السعران "إلى ما يمكن
تسميته لسانيات توقيفية تتبنى أنموذجي وصفيا يمزج املقوالت النظرية الغربية الحديثة بمقوالت
نظرية النحو العربي .وكان هذا املوقف هو املوقف اإلسالمي في اللسانيات العربية ،على الرغم من
النقد الذي وجهه اللسانيون العرب إلى نظرية النحو العربي ،إذ لم يستطيع وان ينتجوا درسا
لسانيا منبتا عن أصله التراث ،يعلن القطيعة التامة مع التراث النحوي القديم ،اذ كان هذا يعني
(تغريبا) ثقافيا يهدد الهوية الثقافية العربية اإلسالمية".1
لقد شكل الصراع حول االتجاه اللساني الذي أرادت أن تتبناه بعض الفرق اللسانية في بداية
األمر ،هاجسا سواء على مستوى املرجعية الثقافية ،أم املرجعية الفكرية  ،من هنا تشكلت بعض
الفرق حاول من خاللها كل فريق الدفاع عن رأيـ ـ ـ ـ ــه منها فكان:2
ّ
ّ
العربي مازال قاصرا غير قادر على مجاراة الفكر اللساني
اللساني
الفريق األول :يرى أن الفكر
الحديث  ،فهو من وجهة نظر هؤالء فكر يفتقر إلى أساسيات املنهج اللساني الحديث ،ألنه يعيد
مقوالت القياس والعلل والعوامل  ،ويدلل على نجاحها بالعامل الزمني ،وحجته في ذلك أن -الفكر
ً
ً
ّ
قرنا ٌ
لساني متطور ناجح  -لكن الواقع أننا وجدنا كتبا
فكر
الذي يصمد ما يقرب من اثني عشر
ّ
ّ
نحوية في عصر النهضة ال تختلف كثيرا في مادتها النحوية املشكلة لها عن ما وجد في القرون
تغير وإن ّ
السابقة ،وكأن الزمان ما ّ
تبدل األشخاص ،وقد ظهرت فئة تنتمي إلى هذا االتجاه تدعوا
إلى الحداثة والتطور وقد تجلى ذلك من خالل استخدامهم أللفاظ و أمثلة جديدة ّ ،
فحل جملة
(خالد وسعيد وباسم ورباب) محل جملة (زيد وعمرو وعبد هللا وفاطمة) ،وحلت جملة (قطفت
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ُ
(أكلت التمر) ،وهذا االستبدال في الحقيقة استبدال شكلي لم يضف إلى
القطن) محل جملة
ً
شيئا وإن ساعد إلى ّ
ّ
حد ما على تحسين طرائق تدريس النحو العربي.
العربي
جوهر الفكر اللساني
الفريق الثاني  :ناقش بعض النظريات النحوية والصرفية  ،وهاجم بعض األطراف بدواعي
ّ
العلمية وتعقيد النحو والصرف ،وعدم اإلقناع بل وعدم املناسبة لعصر النهضة
الخرافة وعدم
َ
انتفض على نظرية العامل ،و شوقي ضيف الذي وجد ضالته
الحديث مثل إبراهيم مصطفى الذي
ّ
ّ
في آراء ابن مضاء عندما أعاد الحياة إلى كتابه (الرد على النحاة)  ،لكن هذا الفريق يعاني عدم
ّ
ّ
اللساني ،فعلى سبيل املثال نجد عباس حسن في كتابه (اللغة
املنهجية للفكر
ثبات في الرؤية
والنحو بين القديم والحديث) 3يتحدث عن أداء الفكر اللساني العربي املوروث في القياس
ّ
النحوية.
واالستشهاد والتعليل والعامل واألوهام
ّ
لكنه في موسوعته املعروفة باسم (النحو الوافي)  4يعود إلى بوتقة الفكر اللغوي النحوي الذي
انتقدهّ ،
ويتحد في شخصيته مع شخصية الراض ّي األستراباذي شارح الكافية والشافية في القرن
السابع الهجري ،فال يكاد يختلف عنه ،واملأزق الكبير عند هذا الفريق يتمثل في أن الهدم ال يقابله
ٌ
اللساني ،فإذا َ
ّ
أثبت باحث ما أن نظرية العامل لم يعد لها سلطان على النحو ،فإن هذا
البناء
علمية ما لم ّ
اإلثبات ال ّ
ّ
يعد إضافة ّ
ّ
اللغوية.
العلمي القادر على تفسير انتظام الظاهرة
يقدم البديل
ّ
اللساني الحديث بسبب إطاللته عليه في أوروبا وأمريكا بنفس
الفريق الثالث :يطرح الفكر
الفكرة التي جاء بها ّرواد الحركة اللسانية العربية كعبد الرحمن أيوب ،و إبراهيم وأنيس  ،وتمام
حسان وغيرهمّ ،
ّ
اللساني
لكن طرحهم كان آنذاك أقرب ما يكون إلى محاكمة غير عادلة للفكر
ّ
ّ
اللغوية الحديثة ،وما تفض ي إليه هذه املنجزات في اللغة والنحو
العربي ،فهو يقدم مناهج الدراسة
ً
واألصوات ،من غير أن يكون هذا التصور حوارا مع التراث ،أي أننا كنا  -وربما إلى حد ما ما نزال-
اللسانية 5وجهة النظر الواحدة التي ّ
ّ
تغيب وجهات النظر األخرى ،وهذا
نمثل في مطارحاتنا الفكرية
ّ
ّ
العربي لم يدخل في حوار علمي حقيقي مع الفكر اللساني الحديث ليحدد
اللساني
يعني أن الفكر
موقعه منه ،وقد نستثني من هذا الحكم القاس ي إلى ّ
حد ما أعمال عبد السالم املسدي عبد
الرحمن الحاج صالح.
ولعل هذا التشخيص يفرض علينا إعادة تقييم هذه االتجاهات بإعادة دراسة تلك األعمال
بموضوعية ّ
ّ
اللساني
علمية  ،ال تهرب من املاض ي لكنها ال ترهن نفسها للحاضر الحديث في الفكر
ً
ّ
اللساني
العالمي ،ألننا بحاجة ماسة جدا إلى وقفة مع اإلنجاز الحديث كي نعدل مسار البحث
ّ
ّ
ّ
اللساني
العربي من الفكر
اللساني
الحديث ،وعندها فقط نستطيع أن نتكلم عن موقع الفكر
الحديث؛ ألننا سنكون قد اطلعنا على فكر التيارين ،وعرفنا صور أزمة البحث اللغو ّي الحديث
املتمثلة في الخلط بين النظرية والتطبيق ،والخلط بين حدود اللفظ واملعنى ،و بين األصالة
ّ
ّ
العربية بتنقيتها من الشوائب
اللغوية
واملعاصرة ،و الثابت واملتغير ،6وبالتالي يمكننا معرفة النظرية
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التي علقت بها عبر القرون بسبب املمارسات غير الدقيقة للنحاة املتأخرين سواء في الجانب
النظري ،وهو املهم ،أو في الجانب التطبيقي ،وهو النتيجة الطبيعية لسالمة التصور النظري للغة
وعلومها املختلفة.
املرجعية الثقافية في الدرس اللساني:
أوال :في الدراسات الغربية:
الشك أن املتتبع لتاريخ الدراسات اللغوية منذ نشأتها سيالحظ ذلك التفاوت في األبعاد والدالالت
وحتى األفاق ،فالدراسات القديمة كان غرضها ديني بجث كما حا الدرس اللغوي عند للهنود مثال
فقد كان هدفهم املحافظة على لغة دينهم  ،وعلى لغة كتابهم املقدس( الفيدا ) لهذا ركزوا كل
جهودهم على كل على الجوانب اللغوية فقط– خاصة الدراسات املعجمية منها – ألنهم ال
يسمحون باألخطاء في لغتهم ،وكذلك الحال عند اإلغريق وغيرهم من بقية الشعوب  ،واألمر ذاته
ينطبق على أهمية اللغة في الدراسات الغربية  ،فقذ أخذت اهتماما منقطع النظير في الدراسات
الحديثة منذ الثورة اللسانية التي أحدثها دي سوسير  ،الذي كانت له مهمة محددة وواضحة
وهو اللغة  ،وهو ما تجلى في املحاضرات التي كان يلقيها على تالميذته في مدرجات الجامعة فيما
بعد  ،وعموما يمكن القول أن الهدف من دراسة الدرس اللساني في تلك الحقبة كان يتمحور في
نقطتين رئيستين :7
األولى  :هو معرفة األلسنة من حيث هي ظاهرة بشرية عامة ،واكتشاف القوانين الضمنية التي
تحكم الظاهرة اللغوية ،وضبط سماتها الصوتية  ،والتركيبية  ،والداللية  ،للوصول إلى قوانين
كلية للغة وشرح خصائص العلمية الكالمية ،وتفسير العوائق العضوية والنفسية  ،واالجتماعية
 ،املعرقلة ألدائها ،وبناء نظرية لسانية لها صفة العموم ،إذ يمكن على أساسها دراسة جميع اللغات
وتاريخها بسرد األسر اللغوية  ،وإعادة بناء اللغات األم  ،في كل منها ما أمكنها ذلك.
الثانية  :هو أن القواعد العامة كانت تبحث عن إيجاد تفسير لالستعماالت الخاصة للغة  ،وفق
قواعد عامة تتأسس حول املنطق  .وقد كان اللغويون العرب القداس سباقين إلى رسم هذه
اإلستراتيجية للغة العربية  .فتأسس على أيديهم علم أصول النحو مستثمرين املنطق اليوناني
وعلم أصول الفقه  ،غير أن ميالد اللسانيات التاريخية في أوروبا حدد تصورات جديدة لم تكن
متبلورة في السابق  ،مثل التغيرات التي تشهدها اللغة فهي ليست رهن اإلرادة الواعية للبشر وإنما
ضرورة داخلية كما أنها طبيعية وتخضع للتنظيم الداخلي للغات .
ومن أبرز معالم اللسانيات التاريخية ظهور املؤلف األملاني :بوب  F-Boppالذي وضع "نظام
التصريف للغة السنسكريتية مقارنة مع اللغات اإلغريقية والالتينية والفارسية والجرمانية عام
 1816فقد كان إعالنا عن ميالد النحو املقارن رفقة األخوة شليجل وجريم وشليغر .فسمح بإيجاد
القرابة بين اللغة السنسكريتية املقدسة للهند القديمة وأغلب اللغات األوروبية.8.
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وأخذت الدراسات اللسانية هذا املنحى حتى مع "النحويين الجدد" في النصف الثاني من القرن
التاسع عشر ،الذين تطلعوا إلى تجديد النحو املقارن بحيث دعوا الى تفسير التغيرات الحاصلة
داخل اللغة وعدم الوقوف عند وصفها ،ورأوا أن األسباب الوحيدة القابلة للمراجعة هي البحث
عن نشاط الفاعلين املتكلمين  ،وفضلوا تحديد مسافة لدراسة التغيرات اللغوية .
وكما هو واضح فإن طبيعة اللسانيات التاريخية وموضوعاتها ،لم تسمح بمعالجة موضوع الخطاب
معالجة ذات صلة بجوهر اللفة  .فالتحليل التعاقبي الذي طبع املنهج التاريخي في الدراسات اللغوية
فرض على الباحث السويسري فرديناند دي سوسير .
ّ
اللساني
ثانيا :في الدراسات العربية :شهد القرن العشرون إعادة إنتاج لجوانب كثيرة من الفكر
ً
ً
ّ
اللغوي
العربي بفعل أسئلة عصر النهضة الحديث ،وهذه اإلعادة في الحقيقة كانت دليال دامغا
ّ
ّ
العربي ال يتجاوز عمره القرون األربعة األولى من الهجرة ،ألن زمن اإلبداع
اللساني
على ّأن الفكر
بعد ذلك قد تجمد باستثناءات قليلة هنا وهناك ونشهد بعد ذلك االنطالقة الحقيقية للثورة
اللسانية من خالل اللغة التي تبانها رواد الدرس اللغوي العربي في شتى أبحاثهم .
فقد تجاوز ّ
الرواد األوائل في اللسانيات لألوهام التي رافقت البحث اللغو ّي  ،عند األمم ذات
اللغوية املعروفة مثل اليونان والرومان  ،والهنود والصينيين والعرب وغيرهم  ،ي ّ
ّ
عد
الدراسات
ً
ّ
ّ
ّ
والتحيز اللغو ّي ،واملسلمات غير
اللغوية،
الخصوصية
عبورا إلى دائرة العلم ،فقد تجاوزوا مفهوم
ّ
ّ
بشرية تتجلى بأصوات
العلمية من األساطير الثقافية والفكرية ،وانطلقوا من ّأن اللغة ظاهرة
ً
مبنيا على ثنائية اللسان واإلنسان ،لهذا ّ
تطور بشكل سريع إلى
مختلفة .فاالنطالق كان في جوهره
ً
ثنائيات اللسان وعلوم اإلنسان ،وال تزال اللسانيات تحمل وعدا بمفاجآت ّ
علمية قد تكون مذهلة
نتيجة التفاعل املعرفي بين العلوم املختلفة عبر جسر اللسانيات.
إن الدراسات اللغوية بمختلف مستواياتها وبكل مقوماتها وخصائصها  ،بقيت على مر العصور
تسعى من أجل الحفاظ والوقوف على أسرار هذا العلم الذي حافظ على كتاب هللا من ذيوع اللحن
 ،وخوفا عليه من عوادي الفتنة ويمكن مالحظة ذلك بوضوح في الدراسات العربية القديمة،
حيث كان الغاية األساسية هي املحافظة على القرآن بالدرجة األولى وفهمه ثم املحافظة على لغته9
فالقرآن الكريم بقي دستور اإلسالم نصا موثوقا بكل تفاصله  ،بدءا من خروج حروفه إلى عالمات
إعرابه إلى ألفاظ كلماته إلى تركيب جمله  ،إلى أماكن الوقف  ،من خالل هذه الجمل وفي نهايتها،
ثم هو نص معجز سواء من حيث املعنى السامي القصد ،10ومن حيث املبنى املحكم النسيج ،هذا
من جهة .أما من جهة أخرى فإلزالة الغموض والتناقضات الحاصلة في الشكليات التي طغت على
الجوهريات في الكثير من الدراسات ،تيسيرا وتسهيال منها إلبعاد عنه التقديرات  ،والتأويالت ،
ّ
ّ
العربية
فالعقلية
والتفسيرات الفلسفية املعقدة ،التي حالت دون تمكين القراء من ناصية اللغة ،
ّ
ّ
العربية
علمية في الحضارة
كانت دوما تهتم بدراسة علوم اللغة  ،حتى إن ثاني أكبر شريحة
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ّ
اإلسالمية هي شريحة علماء اللغة والنحو ،وهذا يدل على اهتمام بالغ بعلوم اللغة على مستوى
األمة.
 اإلشكالية الثقافية في اللسانيات العربية  :إن تحديد لحظة النشأة ،في ما تعلق بالدرس اللسانيالعربي الحديث يرتبط ،برصد ظروفه ومالبساتها ،من حيث ارتباطها بالضرورة ،باملناخ العام الذي
حكم الفكر العربي الحديث ،ابتدءا مما عرف بـ (عصر النهضة العربية) ،أوائل القرن التاسع عشر
الذي كان وليد ظروف التدخل االستعماري في البالد العربية11.
لقد شكل القرن التاسع عشر بالفعل منعطفا حاسما في تكوين الفكر العربي الحديث ،إذ وجد
هذا األخير نفسه مجبرا على القيام بمشاريع إصالحية كبرى وعلى اختالف املستويات جميعا،
في الغرب ،الذي صدم
وضرورة إعادة النظر في أوضاع هذا الفكر ملواكبة التطور الحاصل
العرب للمرة األولى مع الحادث االستعماري وبالتالي وضع هذا الوعي العرب بضرورة التغيير وجعلهم
أمام أنموذجين حضاريين وقطبين متنافرين.
أوال :أنموذج عربي إسالمي يعبر عن الذات ويحفظ الهوية بقطب سلفي يحاول أن يعيد إنتاج هذا
املوروث الحضاري اإلسالمي ،بصيغته القديمة نفسها ،أو بصيغة معدلة تعديال جزئيا،
ثانيا  :أنموذج الحضارة الغربية الذي استوعب بنفوذه كل مظاهر العصر ،بقطب حداثي يحاول
أن يتبنى املسار الحضاري الغربي بكل تفصيالته ،ويعلن القطيعة مع القطب األول.
وملا كانت الدراسة اللغوية جزء ال يتجزأ من نشاط هذا الفكر،بمختلف انقساماته وأحواله ،فقد
خضع بالفعل إلى ما خضع له هذا الفكر من صراع بين أصول نظرية مختلفة استمدت منها
وجوده.
لقد كان اهتمام اللغويين املحدثين واملعاصرين العرب باللغة العربية بالغ األهمية عميق الدراسة
ّ
ُ
العربية في تقعيد علوم العرب ّية
علماء
في جميع املستويات ودرسوها بمختلف الطرق ،والتي سلكها
من نحو وصرف ،وفقه اللغة ،وصوتيات ولهجات ،وقراءات ،وبالغة  ،وتحقيق املخطوطات التراثية
وغيرها ،كل ذلك كان شغلهم الشاغل في دراستهم وأبحاثهم اللغوية ،خاصة وأن الحديث عن
ً
ّ
ّ
اللسانية عند بعض الفئات املهتمة
اللساني كان يعد ضربا من املفاخرة بين األمم في الجهود
البحث
ُ
فقد اللسانيات
بالبحث اللغوي  ،بينما تعتبر الفئة الثانية الحديث عن هذا املوضوع بهذه الصفة ي ِ
أهم سماتها وهي دراسة اللغة انطالقا من كونها ظاهرة ّ
بشرية تتجاوز االختالف في األصوات وطرائق
بناء الكلمات وتركيب الجمل بين اللغات البشرية .
لقد رفع الرعيل األول من اللغويين العرب  ،الذين عادوا من كبرى الجامعات الغربية في أوربا
مع منتصف القرن العشرين من أمثال جيل تمام حسان  ،وعلي عبد الواحد وافي  ،ومحمود
السعران  ،إبراهيم أنيس  ،لواء راية الحدثة في الدرس اللساني العربي ،وأسهموا في التعريف بهذا
املولود الجديد ،فكانوا يعتبرون هذا املوضوع همزة وصل في تقريب الثقافة بل الثقافات بين
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الشرق والغرب ،ملا له من تأثير على عملية البحث ومناهجه الحديثة  ،وجمعوا األصالة واملعاصرة
في بحوثهم  .فاألصالة عندهم هي االعتزاز بالتراث اللغوي العربي ،وإعادة إحيائه ،ودراسته وفق
منهجية علمية لغوية كالتي تسير عليها الدراسات اللغوية العربية ،وهذا إلزالة كل التهم التي ترى
أن البحث اللغوي العربي جامد وفاته الزمن بل هو عقيم ،فكان لز ًاما على هذا الجيل الدفاع عن
األصالة بحجج وأدلة مقنعة ودامغة مثلما دافع عنها باألمس جيل الجاحظ عندما اشتدت نار
الشعوبية برغم أصله الفارس ي ومثله :ابن قتيبة الدينوري ت 273هـ) وغيرهما.
الجوانب التراثية ومصادره الثقافية في اللسانيات العربية  :إن موقف رواد الدرس اللغوي
العربي من التراث العربي  ،هو تتبنى آراؤه  ،والعمل على إعادة قراءاته وفق منظور حداثي ،ويطلق
على هذا النوع من املؤلفات التي ظهرت في السنوات األخيرة باسم" :لسانيات التراث" ،وموقفهم
من هذه القضية هو محاولة التوفيق بين التراث والحداثة في دراسة اللغة العربية  ،من خالل
تطبيق املناهج الحديثة عليه  ،ويطلق على هذا النوع من املؤلفات اسم" :لسانيات العربية" كونهم
ينطلقون من التراث – اللغة العربية ودراستها -ويطعمونه بمناهج ونظرايات حديثة ،كما يحاولون
تطبيق املناهج الغربية الحديثة على نماذج العربية .وذلك حال معظم الدراسات  ،ألن أعالم
اللسانيات ينهضون في هذا املسار اللساني املعاصر إلعادة تأسيس هذا العلم الوليد ويذهبون في
ذلك بمذاهب مختلفة .
َّ
ولعل هذا هو
ولعل من مميزات هذا التراث أيضا ثراء ثروته  ،ووفرة الجوانب املضيئة فيه ،
ّ
املركبات التراثية لدى العرب ،وكثرة ُّ
ّ
اليومي في مختلف املجاالت وليس
ترددها
السبب في شيوع
الزماني واملكاني  ،هذا األخير الذي يشمل ّ
ّ
أهم بقاع
أدل على ذلك هو اتساع هذا التراث بإطاريه
ً
ً
العالم القديم وأوسعها .12فقد َّ
امتد في بعض ِحقبه من الصين شرقا إلى األندلس غربا ومن أواسط
ّ
ً
ً
خط االستواء جنوبا  ،مستمدا أصوله من الحضارات املختلفة
فرنسة وأعالي قزوين شماال إلى ِ
َّ
األولى التي شكلتها على مر التاريخ .
ّأما عن بعض جوانب هذا التراث اللساني ومصاد ه ،فهي ّ
ّ
ومتشعبة فهناك الكثير من
متعددة
ر
ِ
ِ
املعطيات والتاريخية ،وحتى الدينية ،بما فيها من مذاهب وأفكار وطرائق سلوكية تشير إلى هذا
التعدد والثراء َّ
ثم هناك املعارف العامة والخبرات التي تنسب إلى زمن مض ى دون غيره كما يمكن
ٌ َ
ّ
َّ
عد ّ
كل ثمرات العلوم على اختالفها من هذا التراث الذي لم تترك ّأمة مثله من
أن يتوسع املرء في ِ ِ
ّ
ويمثل التراث األدبي أوسع تلك املعطيات ،وأكثرها
قبل ،على هذا النحو الذي هو عليه لدى العرب ِ
ً
أثرا في الحياة العربية على امتداد العصور.
ولم ُ
تخل "لسانيات التراث" الالهثة وراء مسوغات القراءة( :السبق التاريخي والحضاري ،العامل
الديني ،الخ) من مفارقات ّ
حركتها أسباب نفسية باألساس(:عقدة التراث ،الصراع بين الوصفية
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واملعيارية ،تهميش اللسانيين الغربيين للتراث اللغوي العربي ،)...جعلتها ال تقيم وزنا للوضع
اإلبستيمولوجي للقراءة ،ألنها تجمع بين خطابين متباعدين منهجا وغاية.
الش يء الذي أصاب القراءة بالخلل املنهيي ،فجاءت النتائج املتحصلة بعيدة كل البعد عن البحث
اللساني بمعناه العلمي الدقيق .إلى جانب ما سبق ،وقفت العقبات إلبستيمولجية في وجه نجاح
الترجمات اللسانية في الثقافة العربية 13.وما ترجمة كتاب فيرديناند دي سوسور إال وجها من
األوجه العديدة إلخفاقات الترجمة اللسانية املطبوعة بالتجزيئية واالرتجال واالنتقاء غير الواعي
للنصوص ،في غياب توحيد املصطلح واالتفاق على معاجم لسانية موحدة.
لقد تخللت هذه القضية -األصول املعرفية للتراث -عديد املواقف بين مؤيد ومعارض ففي
ّ
املتطرفة تجاه التراث سواء أكانت معه أم
املوقف الفكري والحضاري نجد بداية َّأن االتجاهات
ِ
ضده ،لم َّ
َّ
يقدر لها أن تسود ،إذ لم ّ
تؤيدها الوقائع التالية ومجريات الحياة املعاصرة فالسمة
ِ
الغالبة على املواقف املعلنة من التراث ،كانت تشير إلى اقتناع ّ
عام بضرورة التراث لبناء الحياة
ّ
مقومات الحضارة العربية .و املطالبة بضرورة إعادة إحياء التراث الغوي
الجديدة واملحافظة على ِ
العربي  ،والتمسك بما جاء به الخليل  ،وسيبويه و غيرهما من حائمة الدرس اللغوي العربي، 14
وعدم االنسياق كليا وراء الدراسات الغربية  ،و رفضوا فكرة تطويع اللغة العربية زو قواعدها
لهذا املناهج الغربية الغربية عن الفكر العربي.
فيما كان الفريق اآلخر يدعوا إلى محاولة قراءة التراث وفق املناهج الغربية  ،و بذلك تفادي خلق
قطيعة مع املوروث اللغوي مكن جهة ،و من جهة أخرى  ،الحرص على عدم التوقع في التراث و
ً
بذلك تضيع فرصة االرتقاء بالدراسة الغوية العربية  ،و التجديد فيها ولكنهم لم يلقوا قبوال مع
ما كان لديهم من نفوذ مبعثه الدوائر االستعماريةَّ .
لكنهم على الرغم من ذلك ُّ
التهور واالنحياز
ّ
ُّ
املتشددين
والتوسط حين أسهموا في زحزحة
املشبوه إلى الغرب وحضارته ،أفادوا أنصار االعتدال
ِ
ً
من أنصار التراث الذين حاربوا َّ
كل جديد ،من السيطرة على الساحة تماما.
ومهما يكن من أمر فالتراث الذي أدرك ّرواد النهضة الحديثة أهميته ،بدأ يتغلغل في نسغ الحياة
ً
ّ
َّ
والتصدي في آن معا مع َّأن موقف
ليمدها بالقوة العاملة  ،على النهوض والتجديد ،واملواجهة
ِ
هؤالء الرواد ظل دائما يستمد مرجعيته الفكرية انطالقا من الجذور الدينية ،فالنزوع نحو القديم
ً ًّ
ً
عاما شمل جميع مجاالت الحياة ،وأوجه
إلحيائه والنسج على منواله كان يومئذ موقفا حضاريا
شك إذن في َّأن غنى تراثنا ُّ
النشاطات املختلفة .ال َّ
وتعدد مناحيه ،وما له من أثر في ربط الحاضر
ً ًّ
مهما في تكوين شخصيتنا
باملاض ي ،وتوجيه ملسيرة األمة ،أعطى له من األهمية ما جعله عنصرا
ّ
بأي شكل من
الحضارية في هذا العصر .ولذلك يستطيع الدارس أن يتتبع وجود هذا التراث ِ
ّ
املتعددة.
األشكال في هذا الجانب ،أو ذاك من جوانب الثقافة
ِ
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لقد بدأ انتقال الفكر اللغوي الغربي (بطابعه التقليدي) إلى ميدان التفكير اللغوي العربي  ،ببداية
االتصال الفعلي بإحضار الغربية في العصر الحديث ،وفي مصر تحديدا ،إذ برز التأثر بهذا الفكر
في كتابات رفاعة رافع الطهطاوي ،الذي دعا إلى إنشاء مجمع للغة العربية على غرار املجمع العلمي
الفرنس ي.15
وظهر هذا التأثر في كتابي جرجي زيدان الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية (1886م) ،واللغة
العربية كائن حي (1904م)  ،ويبدو ،فيها ،متأثرا بالنزعة الداروينية التي سادت آنذاك ،وبنظرية
النشوء واالرتقاء ،ونظرية النمو التلقائي للكائنات ،اذ تبنى نظرية اللغات املرتقية واللغات غير
املرتقية ،ونظرية املقطع األحادي التي تفسر تولد الكالم ،وحاول البحث في أصول العربية ونشأتها،
مع مقارنتها بشقيقاتها من اللغات السامية ،معتمدا النظريات التي ساد في نهاية القرن التاسع
عشر.16
بينما بقيت الدراسات العربية الحديثة بمختلف آرائها تكاد تجمع على أن االتجاه البارز فيها كان
يسعى الى تطعيم القديم بالجديد هو االتجاه من نشأته أن يقدم الجديد وان كان البعض اآلخر
يراه ال يبتعد هو أيضا عن االتجاهين السابقين فـ "تراثا احد رجلين فأما ناقل لفكر غربي ،وآما
ناشر لفكر عربي قديم ،فال النقل في الحالة األولى وال النشر في الحالة الثانية يصنع مفكرا عربيا
معاصرا ،ألننا في الحالة األولى سنفقد عنصر العربي وفي الحالة الثانية عنصر املعاصرة ،واملطلوب
هو أن نستوحي لنخلق الجديد سواء عبرنا املان لننقل عن الغرب أو عبرنا الزمان لننشر عن العرب
األقدمين"17
ّ
اللسانية  ،على املشتغلين
ومهما يكن من أمر فإننا بعد نصف قرن أو يزيد من طرح مختلف الرؤى
ّ
ّ
العربي عامة  ،بكل توجهاتهم املحافظ أو املعاصر ،
العربية خاصة واملثقفين في العالم
بعلوم
ّ
لم نخرج من دائرة الجدل في فهم اللسانيات بل في طرحها ألن جهود الباحثين في تقديم اللسانيات
للعالم ا ّ
لعربي تاه ت في توجهات فكرية  ،ال طائل لعل التوجه األبرز ذلك الذي يشير إلى :
ً
العربية إلى القارئ العربي ّ
ّ
ّ
ّ
التوجه أوال إلى الباحث العر ّبي،
واملثقف العربي  ،بدل
توجه اللسانيات
ّ
فمحمود السعران عندما ألف كتابه (علم اللغة) أضاف إلى عنوانه مقولة (مقدمة للقارئ
العربي)
ً
وهذه املقولة ّ
تدل على تجاوز الباحث إلى املثقف ،وهذا التجاوز قد يكون يأسا من إقناع الباحث
ً
ّ
اللسانية ،أو التفافا عليه بالذهاب إلى املثقف والقارئ .وهو في الحالتين يشير إلى
آنذاك باملقوالت
مأزق في الطرح األول لهذا العلم ،مما يعني أن بعض اللسانيين األوائل لم يحسنوا زرع النباتات
ّ
ّ
ّ
العربي
العربي ،ألنهم حملوا اللسانيات ،ولم يحملوا طريقة زرعها في العالم
اللسانية في العالم
ّ ً
ّ
بالحوار ّ
املبني على فهم التراث اللغو ّي
اللسانية ،من هنا حملت
العربي أوال ،ثم فهم املعطيات
ّ
ّ
اللسانية األولى في العالم ال ّ
العربية في نحوها وصرفها ومعجمها كما
عربي اتهامات للغة
األطروحات
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يبرز في بعض أعمال ّ
الرواد األوائل مثل الدكتور عبد الرحمن أيوب ،و أنيس فريحة وغيرهما وقد
نستثني اثنين من ذلك الجيل بعض اللسانين كما هو حال إبراهيم أنيس وتمام ّ
حسان.
ّ
إذن ،فبدل أن ّ
العربية من منعطف الرفض بسرعة  ،بقيت فيه مدة
تمر اللسانيات في الثقافة
ً
ً
ً
ّ
العربية  ،نحوا وصرفا  ،ومعجما  ،على هدي
طويلة بدليل وجود رافضين لها بين الباحثين في
ً
ّ
التراث اللغو ّي إيمانا منهم بأنه ليس باإلمكان أبدع مما كان ،وهي مقولة خطيرة حذر منها الجاحظ
في القرن الثالث الهجر ّي عندما استشرف أن أخطر ما يهدد العلم أن يؤمن املشتغلون به ألسباب
ً
ً
مختلفة بأنه قد اكتمل وصار شيئا بديعا صاغه مبدعون.
 أعالم اللسانيات العربية الحديثة بين األصالة واملعاصرة  :إن الحديث عما يعرف باللسانياتالعربية الحديثة أو الدرس اللساني العربي الحديث ،ينبغي أن يقتصر على جملة من املؤلفات
والدراسات اللسانية التي ألفها لسانيون عرب  ،منذ منتصف األربعينات من القرن العشرين،
وفيها بدا االتصال والتعرف على مناهج النظر اللساني الغربي الحديث .فالدراسات اللسانية
العربية املبكرة التي تبنت املناهج الغربية  ،م تعرف مصطلح اللسانيات إال في أوساط الستينات
تحدد بدايات انتقال الفكر اللغوي إلى ميدان التفكير اللغوي العربي ببداية اتصال الفعلي
بالحضارة الغربية في العصر الحديث18.ويمثل النموذج املصري تحديد صورة لنشأة العالقة بين
الباحث العربي واللسانيات الغربية الحديثة على الطريقة النمطية حيث انعقدت صلة الجامعات
املصرية بالدرس اللساني الغربي الحديث منذ مطلع األربعينيات ،أما الشخصية الرئيسية التي
تمثل نقطة هذه الصلة فهو "جون روبيرت فيرث"  J-R firthالذي كان أستاذا للسانيات العامة في
جامعة لندن  ،ما بين عامي  1944و.1960
وعلى يد هذا العالم وتالمذته في مصر بدا التيار اللساني األساس ي  ،يمد رافدا يتسلسل في استحياء
من اللسانيات الفرنسية "جوزيف فندريس" و"أنطوان مييه" ،واتخذت اللسانيات األمريكية
سبيلها في النهاية من خالل املتابعة والجهد الذاتي لتالمذة فيرث ،ثم على يد العائدين من أمريكا
في الستينات ،ومعظم من أقسام اللغة االنجليزية في الجامعات املصرية19.
برز التأثر بهذا الفكر في كتابات رفاعة الطهطاوي ،الذي دعا إلى إنشاء مجمع للغة العربية على
غرار املجمع العلمي الفرنس ي ،وظهر هذا التأثر أيضا في كتابي جرجي زيدان "الفلسفة اللغوية
واأللفاظ العربية" ( ،)1886واللغة العربية كائن حي ( ،)1904ويبدو فيهما متأثرا بالنزعة الدروينية
التي سادت آنذاك ،وبنظرية النشوء واالرتقاء ،ونظرية النمو التلقائي للكائنات ،اذ تبنى نظرية
اللغات املرتقبة واللغات غير املرتقبة ،ونظرية املقطع األحادي التي تفسر تولد الكالم ،وحاول
البحث في أصول العبية ونشأتها ،مع مقارنتها من اللغات السامية ،معتمدا النظريات التي سادت
في نهاية القرن التاسع عشر20.
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ً
ّ
اللساني مقبوال عند املتخصصين واملثقفين بعد هذه الفترة  ،بظهور رواد كثر
لقد أصبح الحديث
من املشرق واملغرب وظهرت أسماء جديدة مثل عبد القادر الفاس ي الفهر ّي ،ومازن الوعر ،وخليل
ً
ّ
املسدي وغيرهم ،ثم يأتي الجيل الجديد بوعي أكثر انفتاحا
عمايرة ،ومحمد يوسف وعبد السالم
على اللسانيات وفروعها لكن لألسف بوعي منقوص إلى ّ
حد ما عند كثير منهم للتراث اللغو ّي.
إذن فقد شكلت هذه التواريخ منعطفا حاسما في تكوين الفكر العربي الحديث ،ووضع هؤالء
الرواد الفكر العربي العرب أمام نموذجين حضاريين وجعل اللسانيات العربية الحديثة تعيش
حالة من املد والجزر بين الطرفين:
األول :عائد إلى املاض ي باعتباره هوية األمة الواجب الحفاظ عليها بتكسيرها كرؤية صالحة
لكل زمان ومكان ،والتي يعد تجاوزها شكال من إشكال الخيانة معتمدا في طرحه على أساليب
التقويل واالستنطاق محاوال ربط كل جديد يظهر.
أما الثاني :فيتمثل في محاولة اللسانيات قراءة التراث اللغوي العربي بأسلوب حديث ،
ومحاولة البحث عن أصوله قبل دي سوسير ،ورجوعا بالنظرية إلى روادها الحقيقيين و بدأت
و البحث اللساني
تظهر عالقة رواد الدرس اللغوي العربي بين املناهج السانية الغربية ،
العربي  ،من خالل ما قدمه أعالم الدراسات اللسانية العربية في املشرق و املغرب أمثال :احمد
املتوكل و عبد الرحمان الحاج صالح واملسدي ،ومحمود السعران  ،رمضان عبد التواب  ،و سعد
مصلوح ،و عبد القادر املهيري و عبد الرحمان الحاج صالح و مازن الوعر.
وأما عن درجة الوعي فيما يتعلق باملرجعية الثقافية لهؤالء الرواد فمنهم من أدرك أهميتها واحتكم
إليها في صياغته ملقوالت النظريات اللسانية  ،والتزم بتلك املقوالت عند التطبيق مثل تمام حسان،
ّ
ّ
ثقافية
مرجعية
عبد الرحمن أيوب ،صالح كمال بشر ..وغيرهم ،ومنهم من أخفق في االحتكام إلى
ّ
ّ
النظرية من أمثال :عبد الرحمن الحاج ؛ األمر
طبيقية مع مقوالته
بعينها ،فتعارضت ممارساته الت
الذي يستوجب إعادة النظر في آليات ّ
ّ
ّ
الغربيةّ ،
وينبهنا إلى أهمية الوعي
للنظريات
التلقي العربي
ّ
ّ
والثقافية  ،لها قبل ّ
تلقيها أو إعادة إنتاجه" 21وحتى تتضح لنا الصورة بشكل
املعرفية
باألبعاد
نشير هنا في معرض حديثنا روادنا األوائل والذين كان لهم قصب السبق في هذا املجال نذكر
منهم:
ّ
الحاد الذي
التجربة اللسانية عند عبد الرحمن أيوب  :إن عبد الرحمن أيوب نموذج للطرحّ
أدى إلى تأجيل ّ
العربية للسانيات إلى الجيل الالحق  ،في السبعينات من القرن
تقبل الثقافة
العشرين ،فقد استهل دراساته اللسانية سنة 1957م بكتابه املشهور "دراسات نقدية في النحو
ً
ّ
ّ
ّ
العربية ،
لسانية في الثقافة
العربي" 22وهو فكر لساني خالص ،لكنه لم يكن مؤسسا على دعاية
ً
ّ
العربية آنذاك  ،كان وجها
لهذا بقدر ما كان صدور هذا الكتاب صدمة ملعظم املشتغلين في علوم
ً
مقبوال عند اآلخرّ ،
لكن النقد غير ّ
املبني
غير مرغوب فيه للسانيات ،فالنقد له معاييره التي تجعله
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ً
جزئيا باملعايير ّ
ّ
العربي
يعد صدمة ثقافية ،وال سيما أنه ُو ِ ّجه إلى جذور النحو
على دراسة اآلخر ولو
ّ
اليوناني وارتكازه على القياس ونظرية العامل.
في ظروف نشأته وعالقته باملنطق
ّ
ّ
تحصل عليها عبد
املنهجية بين معرفتين مختلفتين ،
ويبدو ّأن هذا الكتاب كان ر ّدة فعل للمفارقة
ّ
ّ
اثية ّ
الرحمن أيوب ،األولى تر ّ
لسانية أجنبية ،انتهت املفارقة عند حدود هذا الكتاب
والثانية
عربية،
منهجية املعرفة اللسانية على منهجيات املعرفة التر ّ
ّ
اثية في علوم اللغة .وبعد املفارقة التي
بانتصار
أدت إلى النقد اقترب عبد الرحمن أيوب في أعماله الالحقة من مفهوم املوافقة في الحوار العلمي
بمعنى العودة إلى التوازن بين املعرفتين ،والتعريف باللسانيات كما في محاضراته في اللغة التي
ّ
ّ
ّ
صوتية.
لسانية
العربية واللهجات على أسس
نشرها سنة 1966م واهتمامه باألصوات
التجربة اللسانية عند تمام حسين :يعد هذا اللغوي من ابرز أشهر اللغويين العرب الذين أثرواالساحة اللغوية العربية بأهم األعمال الناجحة ،وأول من أعاد تقسيم الكالم العربي على أساس
املعنى واملبنى  ،و أول من فرق بين الزمن النحوي والزمن الصرفي  ،ومن القالئل الذين أتقنوا
املناهج اللغوية الحديثة وأحسنوا استخدامها ولم يخفى تأثره الظاهر بمعطيات اللسانيات الغربية
من مناهج ونظريات ،فقد كان منكبا على الدراسات الوصفية ،وتبنى منهجها في دراسته اللغوية،
ونجد كتابه املعنون ب" :اللغة بين املعيارية والوصفية" 23نقطة انطالق توجهه التحليلي في الدرس
اللساني العربي  ،في الوقت الذي يرى فيه بعض من املختصين في الدراسات الفكرية العربية ،أن
َ
فوز تمام حسان بجائزة املكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي في الرباط ،البداية
َ
ّ
العربية للسانيات الحديثة  ،وال سيما أن بحثه كان عن القرائن
الحقيقية لتقبل عموم الثقافة
ّ
النحوية  ،واطرح العامل ،واإلعرابيين التقديري
واملحلي ،أي ّأن نقد نظرية العامل في النحو
ً
ً
ّ
ّ
لسانية أصبح رأيا علميا يحظى باحترام وتقدير أعالم الفكر النحوي واللساني
العربي على أسس
ّ
(العربية) قد زرعت في بيئة مصر
ولعل املفارقة الغريبة في التحو ّل الفكري لتمام أن اللسانيات
ّ
ّ
الفرنسية ،فلم
العربي ألنهم عرفوا اللسانيات عبر الثقافة
والشام ،ولكنها أثمرت في بيئة املغرب
يمروا في مرحلة تشبه الترجمة أو ر ّدة الفعل .
لم يظهر منهجه بصفة جلية وواضحة من خالل نموذج"اللغة العربية معناها ومبناها " ألنه كان
يهدف إلى إلقاء الضوء على التراث اللغوي من خالل املنهج الوصفي ،فقد أقام بناء هذا النموذج
على أساس أن املعنى هو الغاية في ضبط العالقة بين الشكل والوظيفة و أن النحاة العرب القدامى
وجهوا جل عنايتهم إلى املبنى ،ولم يتنبهوا إلى جعل املعنى فيصال في إقامة التوازن بين األشكال
والوظائف ،وهو يعزو هذا املنحى في البحث لدى النحاة القدامى إلى نشأة الدراسات اللغوية العربية
وتطورها عبر العصور ،كما أن تأثره بنظرية فيرث في سياق الحال أسبغ على عمله جانبا وظيفيا
مهما ،وعليه فقد وصف (تمام) النحو العربي من منظور وصفي وظيفي ،وهو املنحى الذي
استخدمه جعفر دك الباب ،فيما بعد ،في وصف نظرية اإلمام الجرجاني في النظم ،وأنماط الجملة
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العربية" 24وينبغي لي أن نشير هنا إلى أن إطالق مصطلح "وصفي وظيفي" على ما قام به (تمام
حسان) لم يأت اتفاقا ،ذلك أن (تمام حسان ) قد تناول النحو العربي تناوال وصفيا بعيدا عن
التعليل والتقدير .
 بعض مظاهر الفكر اللساني في مؤلفات تمام حسان :إذا تأملنا كتاب "اللغة العربية معناهاومبناها" لألستاذ "تمام حسان" الذي صدر عام 1973م نتأكد من أن صاحبه سعى جاهدا لقولبة
دراسة وصفية واضحة املعالم للغة العربية ،بناءا ملا تتضمنه قواعد البنيوية ،ويمكن هدفه في
هذه الدراسة فيما يلي:
أوال -دراسة اللغة العربية دراسة (وصفية شاملة) تقف عند حدود اللغة العربية وفق ما
تمليه "نظرية فيرث السياقية" التي تميز بين (املعنى املعجمي) ،و(املعنى املقامي).
ثانيا -إعادة قراءة التراث (النحو العربي) قراءة جديدة علمية وفق نظرية علمية تعمل على
صياغة (منهجية حديثة) تراعي البعد العلمي الجديد.
وكان قبل ذلك قد ألف قبل هذا الكتاب عمال آخر عنونه ب" :مناهج البحث في اللغة" ،وصدر
عام 1955م ،ففي هذا الكتاب اعتمد أسلوبا خاصا في شرح املنهج الوصفي ،يجمع بين (نماذج
لغوية فصحى) و(أخرى عامة) ،وأخرى (نماذج لغوية أجنبية) بحجة أن هذه الطريقة أوفى في بسط
إجراءات املنهج الوصفي في اللغة العربية  ،واقر بها للشرح والتحليل الوصفي العميق،وكان قد
علق بنفسه على كتابه هذا بقوله ":جاء ذلك الكتاب في حينه ليقدم للقارئ العربي ما اصطنعه
الغربيون من منهج وصفي ،وليعرض هذا املنهج عرضا مفصال آخذا أمثلة ووسائل إيضاحه من
الفصحى حينا  ،ومن العاميات حينا ،ومن لغات أجنبية ثالثا ،فلم يكن بحثا خالصا للفصحى،
بقدر ما كان عرضا للمنهج الوصفي" 25وأما عن أهم ما جادت به قريحته في هذا الكتاب نذكر :
أوال  -:دراسة النحو العربي من كل جوانبه ،ومعطياته دراسة وصفية تتخللها رؤى نقدية،
و استنتج نقاط تفاهم منهجية بين الجذور اللغوية العربي ،وما ترصده املناهج اللسانية الغربية،
ومثل لذلك باعتبار (نظرية فيرث السياقية) تتالقى في اهتمامها بالسياقات اللغوية مع ما ورد في
(نظرية النظم) التي أسس معاملها (عبد القاهر الجرجاني) ،واعتبر هذا عامال محفزا إلضفاء الصيغ
املنهجية الغربية على املكون اللغوي العربي ،والسعي قدما الى تطوير نظام اللغة العربية اعتمادا
على الطرق املنهجية العصرية.
ثانيا  -استعمل (نمطا منهجيا) تحليليا في دراسة للمستوى النحوي يعتمد أساسا على التوجه
(البرغماتي) "الفعال" فهو :حسب ما يراه (تمام حسان) يقوم بتصنيف وترتيب العناصر املكونة
للبنية على أساس (الشكل والوظيفة) ،أي باستقراء نتائج التحليل البنيوي لقواعد النحو العربي.
ولكن على العموم ما يمكن استخالصه في النماذج التي قدمها لنا تمام حسان وضعه للغة نظاما
ينتظم أربعة مستويات هي :املستوي الصوتي ،واملستوى الصرفي ،واملستوي النحوي ،واملستوي
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الداللي ،ومحاولته تفسير العالقات بين هذه املستويات بالنظر إلى ثنائية (املبنى واملعنى) ،فمزج
بين معطيات علم النحو وعلم املعاني ،مستندا في ذلك إلى النموذج البصري أو نحو جمهرة النحاة
بتعبير أدق" 26إن العمل الذي أنجزه تمام حسان يمكن اعتباره نموذجا مثاليا ألول دراسة متكاملة
على أساس املنهج الوصفي البنيوي ،أعاده إلينا من خالله درس النحو العربي القديم من منظور
وصفي ،في وقت اكتفى فيه اآلخرون ممن ّادعوا في الناس أنهم وصفيون  ،بمالحظات ال ترقى إلى
مرتبة األعمال املتكاملة كتلك التي أقامها لنا هذا اللساني املتميز.
واألهم من ذلك هو إعادة قراءته للتراث القديم بمنوال نظرية جديدة  ،نواكب بها الحضارة
اللسانية املتطورة فهو يقول"وتشعبت املسالك إمام الشعب بعد أن تثاءب وتمطى ونفض عن
نفسه غبار املوت ،فوجد أمامه طريقا في املاض ي يقوده إلى التراث العربي الخصب ،ورأى انه لو
بعث هذا التراث وأحياه دافعا لعزة جديدة ال تقل روعة عن التأريخ العربي نفسه ،ووجد إمامه
طريقا في املستقبل معامله ما في أيدي األمم من علوم ومعارف ...ثم رأى انه لو سلك الطريق األول
فحسب ال نقطع به التاريخ عن الحياة ولو سلك الثاني فحسب النقطعت به الحياة عن التأريخ،
ففضل أن يأخذ بنصيب من التراث العربي يوحي إليه باالعتزاز ،ونصيب من الثقافة املعاصرة
يمنحه العزة".27
إن املتتبع ملواقفه تجاه التراث اللغوي العربي ،يجد عددا من املالحظات التي تنم عن إطالق دقيق
 ،و متفحص ملا جادت به قريحة العلماء األوائل للعربية ،و لكنه لم يرض أن يقدم تلك املالحظات
في ثوب تقليدي  ،بل حاول أن يمزج بين التراث و املعاصرة من خالل مشروع يهدف إلى تقديم
قراءة جديدة للتراث الغوي العربي ،وفق منهج وصفي فهو يقر أن مشروعه " نظرية جاءت نتيجة
تجارب قرون في الغرب  ،فهيكلها غربي و تطبيقها في اللغة العربية هو القسم الذي أنا مسؤول
عنه في هذا الكتاب"28
التجربة اللسانية عند محمود السعران وكمال بشر :أسس محمود السعران لهذه التجربةاللسانية العربية في كتابه " علم اللغة مقدمة للقارئ العربي" واتضح موضوعه العام من خالل
مقالته  ":وأنا لم ألتزم في جملة ما عرضت مذهبا بعينه في كل أصوله وفروعه من هذا الدرس
اللغوي املتعددة ،بل ركنت إلى التعريف باألصول العامة التي ارتضيتها والتي قل أن يختلف فيها
أهل هذا العلم مع بيان مصادرها ومذاهب أصحابها في معظم األحوال مع اإلشارة في الوقت نفسه
إلى اآلراء املخالفة الصادرة عن مذاهب أخرى حتى يكون القارئ على بينة من املذاهب اللغوية
املختلفة ،وعلى دراية بالفلسفات التي قامت عليها 29" .
فقد كان من األوائل الذين استعملوا مصطلح بنيوية في الفكر اللساني العربي الحديث غير أنه
في الدراسة املعتمدة على وجه الخصوص مزج بين اتجاهين متعارضين فتراه يحاول التوفيق بين
التحليل الشكلي الذي أرس ى دعائمه بلومفيلد في االتجاه التوزيعي ،وهو اتجاه يقلل إلى حد كبير
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من أهمية الجانب املعنوي في الوصف النحوي فالوظيفة النحوية للمورفيم محددة في الجملة من
خالل توزيعه في أمثالها األخرى ،وبين االتجاه الذي جاء به فيرث الذي يربط النحو بالداللة
،ويخصص في إطار البحث الداللي مبحثا خاصا يعرف فيه بجهود ميشال بريال وفيرث في دراسة
الداللة اللسانية دراسة علمية30
لقد بدا واضحا تأثر محمود السعران بالدراسات اللغوية الغربية عن طريق مدرسة فيرث في لندن
الذي نقل إليهم بقية نظرية املدارس اللغوية الغربية التي سبقته ولعل أهم مظاهر التأثر للسعران
في الدراسات اللغوية الغربية دعوته للتخصص في هذا العلم واالستفادة من تخصصاته من
الدراسات اللغوية العربية بمختلف فروعها بعيدا عن النظرة القاصرة التي يتزعمها رواد النظرة
التقليدية من أجل تطوير الدرس اللغوي العربي .
يقول محمود السعران أن اغلب املشتغلين باللغة في البالد العربية "يرفض النظر في هذا العلم
الجديد ،أو ال يحاول تفهمه ،أو يعجب أن ما في يده من علم قد يحل محله علم آخر حادث وافد
من (البالد الغربية) وخيرهم ظنا بهذه الدراسة الجديدة وبالقلة القائمة بها من أبناء العربية يعد
علم اللغة أو بعض فروع ،كعلم األصوات اللغوية (ترفا) علميا لم يؤن األوان بعد لالنغماس فيه
أو التطلع إليه".31
وأما عن تجربة كمال بشر :تظهر بعض من آراء كمال بشر اللسانية من خالل كتابه دراسات في
علم اللغة  32الصادر سنة 1969م والذي خصصه للبحث في التفكير اللغوي عند العرب في ضوء
علم اللغة الحديث  ،والحقيقة أن البحث الذي أسسه ظل متواترا عند نخبة من الباحثين  ،اهتم
في البداية بتأصيل النظريات اللسانية ،والكشف عن جذورها في الفكر اللساني العربي ،وركز
خالل دراسته على ابن جني ،و السكاكي اللذان يعتبرهما خير ممثل لعلماء العربية ،نظرية وتطبيقا
،ومنهجا ،إلدراكهم طبيعة العالقات النسقية بين مستويات اللغة الصوتية  ،والصرفية ،
والتركيبة  ،والداللية ،وإن أعاب عليهم بعض الش يء عدم توفيقهم في التطبيق وبالنسبة إلى إمكانية
التوفيق بين منهج العرب  ،واللسانيات الحديثة يصرح بصعوبة ذلك لعدم تكافؤ الطرفين ثقافيا
وعلميا ،ويرى في التلفيق بين املنحيين خليطا من التفكير ومزيجا من طرائق البحث أوقعتهم في
أخطاء منهجية  ،ال يقرها البحث الحديث .
ومن جهة ثانية يبين كمال بشر الهدف العملي للدراسة اللسانية العربية املرتبطة بالنص القرآني
في املرحلة األولى  ،وبتعليم القواعد النحوية في املرحلة الثانية ،وعليه يتبدد الوهم القائل بإمكانية
تطبيق املناهج الحديثة في اللسانيات تطبيقا صارما على النحو العربي الختالف األصول واألدوات
 ،بل اختالف السياق الحضاري كله ،واألنفع بالنسبة إلى الباحثين الكشف عن جوانب النظرية
اللسانية العربية ال االدعاء بعدم ارتكاز البحث اللساني على منهج ثابت وواضح.33
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إن ّ
الرواد األوائل كانوا على مستوى عال من اإلدراك العلمي ،مما ّ
ّ
اللسانية
يسر لهم فهم املعطيات
العلمية من ّ
ّ
ّ
ّ
العربية بسرعة وإتقانُ ،
مؤهالت نجاح الخطاب اللساني
الشخصي ِة
بصفتهم
فه ْم
غير
ِ
ِ
ً ً
ّ
ُ
كل واحد منهم ّ
ّ
العلمية تؤكد أن ّ
مؤهل تأهيال عاليا ليكون في املستقبل
وسيرتهم
في الثقافة العربية،
عالم لسانياتّ ،
ألن معظمهم إن لم يكن كلهم كانوا مبتعثين من جامعاتهم إلكمال دراساتهم العليا،
وعادة ما يكون املبتعثون من أوائل األقسام ،وهذا االبتعاث يشير إلى وعي مبكر إيجابي من املهتمين
بهذا األمر آنذاك ألهمية دراسة اللسانيات بفروعها املختلفة.
ّ
للنظرية اللغوية الحديثة في
يمكننا القول أن األثر الذي تركته املرجعيات الثقافيةجاء ناقدا
بداية األمر ثم تحول إلى حوار متوازن في السبعينات بين البعد اللساني  ،والبعد التر ّ
اثي ،ثم بات
ً
ً
متقدما بالنظريات اللسانية من غير توازن مع النظريات التر ّ
اثية  ،األمر الذي يجعله
بعد ذلك وعيا
ً
ّ
العملية في محصلة األمر قليلة إذا ما قورنت بالجهود الفردية
تيها نوع جديد؛ لهذا تصبح النتائج
ّ
ّ
التطور
العربية ،ألن اللسانيات نفسها قد أصابها كثير من
الضخمة على امتداد مساحة الثقافة
ّ
والتغير حتى أمكننا الحديث عن ّ
ّ
اللساني في النصف الثاني من القرن العشرين ،وألننا
تطور الفكر
اللساني املتكامل إلى ّ
إلى اآلن لم ّ
ّ
ّ
لسانية رائدة زرع
حد ما حتى مع وجود دراسات
نقدم املشروع
ّ
اللسانية ،لكن تالمذتهم لم يكونوا بمستواهم ليعتنوا بالزرع .
أصحابها رؤاهم
ولعل هذا التشخيص يفرض علينا إعادة تقييم هذه األطروحات  ،وال يتأتى ذلك إال بإعادة دراسة
تلك األعمال بموضوعية ّ
علمية ال تهرب من املاض ي  ،لكنها ال ترهن نفسها للحاضر الحديث،في
ً
ّ
اللساني العالمي ،ألننا بحاجة ماسة جدا إلى وقفة مع اإلنجاز الحديث  ،لكي يتعدل مسار
الفكر
ّ
ّ
ّ
العربي من
اللساني
اللساني الحديث ،وعندها فقط نستطيع أن نتكلم عن موقع الفكر
البحث
ّ
لساني الحديث؛ ألننا سنكون قد اطلعنا على الفكرين االثنين ،وعرفنا صور أزمة البحث
الفكر ال
اللغو ّي الحديث املتمثلة في الخلط بين النظرية والتطبيق ،والخلط بين حدود اللفظ واملعنى،
ّ
ّ
العربية
اللغوية
والخلط بين األصالة واملعاصرة ،والخلط بين الثابت واملتغير ،ومعرفة النظرية
بتنقيتها من الشوائب التي علقت بها عبر القرون بسبب املمارسات غير الدقيقة للدرس اللغوي عند
املتأخرين سواء في الجانب النظري ،وهو املهم ،أو في الجانب التطبيقي ،وهو النتيجة الطبيعية
لسالمة التصور النظري للغة وعلومها املختلفة .
لقد كان هدف هذه الدراسة هو محاولة باألساس تكوين صورة متكاملة عن مختلف التأثيرات التي
حامت حول اللسانيات العربية عبر العصور
والتعريف بالنظريات واملناهج الحديثة من خالل قضية التأثير والتأثر من جهة وإماطة اللثام عن
اللسانيات التراثية التي تعيد قراءة التراث العربي لتلمس ما فيه من أصول مالمح لسانية حديثة
؛ و التعريف بهذه الدراسات مع البحث عن أصول لها في تراثنا العربي القديم ،منطلقين من إيمان
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عميق بأن ما قدمه علماؤنا القدماء في دراسة اللغة كان عمال دقيقا وشامال جامعا ال يحتاج إلى
املناهج املستوردة التي ال تقدم جديدا أصيال حقيقيا.
الهوامش:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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.9
.10
.11
.12
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.14
.15
.16
.17
.18
.19
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