
«"توصیف للواقع"الغربّیة اللّسانیات العربّیة واللّسانیات»ةبودرامالزایدي

واقع اللساني بین التكامل والتغییبال-

اللّسانیات، كما ھو مّتفق علیھ بین الّدارسین، ھي الّدراسة العلمّیة للغة، واللغة المقصودة ھھنا ھي اللغة التي تمّیز 

، إنھا الِعلم الذي یقرأ اللغة اإلنسانیة على وفق منظور علمي عمیق )دون تخصیص أو تفضیل(الكائن البشرّي 

عھا، قائماً على الوصف وبناء النماذج وتحلیلھا باإلفادة من معطیات ودقیق، ویستند إلى معاینة األحداث وتسجیل وقائ

العلوم والمعارف اإلنسانیة األخرى، ویرمي ھذا الِعلم إلى كشف حقائق الظواھر اللسانیة وقوانینھا ومناھجھا، وبیان 

سع دائرتھا لتشمل ، وھناك من یو1عناصرھا ووظائفھا وعالقاتھا اإلفرادیة والتركیبیة داخل بنیة النص وخارجھا

الظاھرة اللغویة تبسط أمام الفكر البشري منذ القدیم "مختلف الّتطورات التي عرفتھا عبر تاریخھا الحدیث فیورد أّن 

صنفین من القضایا أحدھما نوعي واآلخر مبدئي عاّم، فأّما الّصنف األّول فیتمّثل في عناصر اللّغة باعتبارھا نظاماً 

ّصوتیة والّصرفیة والّنحویة والمعجمّیة، ولكّل ھذه األوجھ فرع مختّص من فروع الّدراسة مخصوصاً لھ مكّوناتھ ال

اللّغویة، وھذا الجانب نوعي باعتبار أّنھ متعلّق بكّل لغة على حدة، وأّما الّصنف الّثاني من القضایا فیّتصل بالمشاكل 

ة مطلقة، ویتدرج البحث في ھذه المسائل من تحدید المبدئّیة التي یواجھھا الّناظر في اللغة من حیث ھي ظاھرة بشری

س نوامیِسھ المحركة لھ حتى یقارب مشاكل أكثر تجریداً وأبعد نسبة كقضیة أصل  الكالم وضبط خصائصھ إلى تحسُّ

اللغة وعالقة الكالم بالفكر وتفاعل اللغة بالحضارة اإلنسانّیة، فضالً عن مشكل الّداللة اللّغویة ذاتھا وكیف یحدث 

.2"دراك العقل لمعاني األلفاظإ

كّل النظریات والمفاھیم "وبناء علیھ، فاللّسانیات ِعلٌم شمولي یتناول جمیع اللّغات دون تفریق، ویدخل ضمنھا 

والمناھج العلمّیة التي تتناول اللسان كظاھرة موضوعیة، وتحاول تفسیرھا باالعتماد على الّتجربة واالستدالل العقلي 

، وھذا 3"اع اللّسانیین الغربّیین أو غیرھم أم من مواصلة البحث اللساني الذي ابتدأه الخلیل وأصحابھسواء كان من إبد

سواء كانت القضایا المعالجة عامة أو (یعني أّن اللّسانیات ال تقّوض أو ال تلغي المنجزات التي قُّدمت قبلھا حول اللغة 

ي القدیم الذي نجده، تبعاً للمفھوم الذي تأخذه اللسانیات، ینضوي ، ومن بینھا ما قّدم في الفكر اللّغوي العرب)خاّصة

.تحت لوائھا مخّصصاً وجھة الّنظر والمعالجة

إننا إذا أمعنا الّنظر في جّل األعمال اللسانیة التي خلّفھا اإلنسان في اللغة أو التي یمكن أن یخلّفھا استقباال فإنھ یمكن 

:4حصرھا في ثالثة إمكانات

ّدراسات اللّسانیة رّكزت وجھة نظرھا على دراسة الخصائص المشتركة بین اللغات جمیعھا، وھو ما بعض ال-أ

.یعرف باللّسانیات الكلیة

.وھناك دراسات جعلت ھّمھا دراسة لغٍة واحدٍة معینٍة وھو ما یعرف باللّسانیات الخاّصة-ب

ما یعرف باللسانیات النسبیة، حیث تتخذ بعض وھناك دراسات وقفت وسطاً بین اللسانیات الخاصة والكلیة، وھي-ج

.اللّغات ال كلھا موضوعاً لھا



وتبعا لھذا التصنیف فالّدرس اللّغوي العربي القدیم یندرج ضمن ما ُیعرف باللسانیات الخاصة التي تتخذ لغة معینة 

.موضوعاً للّدراسة، مع خصوصیة، طبعاً، في محركات الّدراسة ودوافعھا وطریقة المعالجة والنظر) العربیة(

لغوي العربي القدیم مع اللسانیات، فلماذا ھذا الّنفور منھا في للفكر ال) المفترض(لكن إذا كان ھذا ھو الواقع العلمي 

الوسط العربي؟ ولماذا نحّس بأّنھا ِعلٌم غربي یرید أن یسلبنا خصوصّیاتنا ویقضي على تراثنا؟

إّن المدقّق في مرجعّیة ھذا الموقف یجد أّنھ قد غذتھ، في رأي الباحث، مجموعة أسباب، منھا ما یمكن تسمیتھ 

التأّسیسي، ومنھا ما یمكن تسمیتھ بالّسبب االستقبالي، ویمكن القول كذلك إّنھ حتى نظرتنا إلى التراث كانت بالسبب

، وسنعرض لكّل سبٍب على )وھو ما یمكن تسمیتھ بالسبب التراثي(سبباً من األسباب التي صنعت موقف النفور ھذا 

:حدٍة فیما یلي

الّسبب التأسیسيّ -

بدءاً -عن قصد أو من غیر قصد-ود ھذا السبب ھم رواد الفكر اللساني الغربي الحدیث المتسبب الرئیس في وج

نفسھ، فقد أغفل المنجز اللّغوي العربي إغفاالً تاماً، ولم یعتّد في نظرتھ التراجعیة النقدیة إال بما قّدم دي سوسیرمن

، حیث یتبّدى أّن 6اءة بدایات محاضراتھ، وھو ما یمكن استنتاجھ من قر5)قدیماً وحدیثاً (في الحضارة الغربیة 

لكن لیس معنى ھذا أن جمیع اللسانیین الغربیین قد مارسوا . اللّسانیات المراد إنشاؤھا ھي لسانیات غربیة خالصة

موجز تاریخ علم اللغة في (في كتابھ روبنزتغاضیاً بل ھناك من أشاد بالتراث اللغوي العربي أّیما إشادة كما فعل

).اللغة ذلك المجھول(، وجولیا كریستیفا في كتابھا )الغرب

والمطبقین لنموذجھ أّن البحث اللغوي تشومسكيعقائد"واألمر نفسھ مع اللسانیات التولیدیة التحویلیة؛ حیث إن من 

بل كل ما یقع في اللسانیات خارج ، قین الریاضيالمنجز في غیر إطار نظریتھ ال یدخل في البحث العلمي المنتج للی

إذ ، نظریتھ ال یعنیھ، وال یھمھ أمُر ما قد یأتي بھ غیره إذا لم یدّعم بوجھ من وجوه نظریة النحو التولیدي التحویلي

7"كّل ما ُیقال خارج ھذا النحو فھو لیس من علم اللغة ولیس أھالً ألن یقارن بنحوه

في رأي (عض ھؤالء الّرّواد، وھذه المواقف التي كانوا یبنون علیھا تصوراتھم شّكل ھذا اإلغفال الذي مارسھ ب

نفوراً وموقفاً قبلیاً سلبیاً تجاه الّدرس اللساني الحدیث في المراحل األولى الحتكاك الدارسین العرب ) الباحث

وا في الحراك اللساني العالمي، باللسانیات الغربیة، لكن الموقف تغیر مع اللسانیین العرب المتأخرین حیث اندمج

.وصار ینظر إلى اللسانیات نظرة إیجابیة، ومن ثمة فقد زالت كل مبررات النفور

الّسبب االستقبالي-

اللّسانیین األوائل لم "وُیعنى بھ كیفیة إیصال المنجز اللساني الحدیث إلى القارئ العربي العام أو المتخّصص، فبعض 

لسانیة في العالم العربي ألنھم حملوا اللسانیات ولم یحملوا طریقة زرعھا في العالم العربي ُیحسنوا زرع الّنباتات ال

بالحوار المبني على فھم التراث اللغوي العربي أوالً، ثّم فھم المعطیات اللسانیة، من ھنا حملت الطروحات اللّسانیة 

: ومعجمھا كما یبرز في أعمال الرواد األوائل مثلاألولى في العالم العربي اتھاماٍت للغة العربیة في نحوھا وصرفھا

) وأغلبھم درس في جامعات غربیة(، فاللسانیون العرب المحدثون 8...."،أنیس فریحة، وعبد الرحمن أیوبالدكتور



ذي انبھروا بما عند الغرب، ولذلك فقد كانوا یعتقدون أّن اللسانیات التي أتوا بھا من عند ھؤالء تمثل العلم الصحیح ال

یجب أن تقاس بالّنظر إلیھ نتائج الّدرس اللّغوي في األمم األخرى، ومن أخّصھا الدرس اللغوي العربي، ومن ثمة فقد 

جعلوا النتائج الموافقة لھ من الِعلم والتي ال توافقھ مجانبة لھ خارجة عن حدوده، وینبغي طرحھا والتخلي عنھا 

بل ھي غیر ، جودة عند القدماء لیس لھا أي امتیاز في وصف العربیةإن اآللة الواصفة المو: "الفاسي الفھريیقول

إّن التراث عائق في كثیر من األحیان لھاتھ النھضة في : "، ویقول في موضع آخر9"الئقة في كثیر من األحوال

ا زالت كانت الدعوة إلى التراث في كثیر من األحیان وم، وأنا أتحدث عن تجربة، المجال اللغوي والمجال اللساني

، وكان من نتائج ھذا المنطلق الخاطئ أن كانت قراءتھم 10"عائقاً للتطور وللتصور ولحل مشاكل اللغة العربیة

كما أنھ قد غلب على نقاد التراث التوسل بأدوات البحث : "طھ عبد الرحمن، یقول11للتراث قراءة ال تتعدى التجریبیة

ریات، معتقدین أنھم بھذا التقلید قد استوفوا شرائط النظر العلمي التي اصطنعھا المحدثون من مفاھیم ومناھج ونظ

الصحیح، أو لم یدروا أنھ لیس كل ما نقل عن المحدثین بأولى بالثقة مما نقل عن المتقدمین، وال كل ما نسب إلى الِعلم 

.12"الحدیث بأقرب إلى الّصواب مما ُنسب إلى الِعلم المتقدم

؛ أال وھو قلّة االلتفات للجذور التأصیلّیة لھذه )االستقبالي(ا لھذا السبب األخیر وھناك سبب آخر یشّكل امتداد

النظریات الغربیة، إذ ال یكاد یحاط بالخلفیات اإلبستمولوجیة والتساؤالت الفلسفیة التي وجھت بناء النظریة على تلك 

یضاھیھا غیرھا، وال یبطلھا یسیر الزمن وحتى لو قّدرنا أّن المناھج الحدیثة ال : "طھ عبد الرحمنالشاكلة؛ یقول

، 13"علیھا، فھل ملك ھؤالء المقلّدون ناصیة تقنیاتھا وتفننوا في استعمالھا، حتى جاز لھم أن ینقلوھا إلى غیر أصولھا

وھذا ما جعل القارئ العربي، وخصوصاً في البدایات األولى من وفود ھذا الِعلم، غیر مدرك لجوھر تلك النظریات، 

.وإذا لم یدرك ھذا فإنھ ال محالة سیدعو إلى التخلي عنھا ونبذھا. یفیة االستفادة منھا في فھم لغتھوال لك

ُیضاف إلى ھذا أّن ھذه النظریات الغربیة كانت تتسم بسمة المرحلیة؛ فھي ال تلبث أن تغیر الرؤى وتھدم األصول 

- ة والتولیدیة التحویلیة، مما جعل القارئ العربي لتظھر في ثوب جدید یشكل نظریة جدیدة كما ھو الحال مع البنیوی

.ینفر منھا وال یثق فیھا-في بدایات تلقي الدرس اللساني الحدیث

الّسبب الّتراثي-

من المعلوم أّن الّتراث الذي خلفھ السلف تراث ضخم وثري ویحتاج إلى قراءة واعیة وتمثل، ھذا األمر لم نحقّقھ إلى 

، وما یتوفر حولھ من دراسات ھو محاوالت )ھم المحركات والطرائق التي كانوا یعتمدونھالعدم انطالقنا من ف(اآلن 

، إننا إذا لم نستطع استیعاب تراثنا وفھمھ وقراءتھ، وھو القریب منا ألنھ 14لتسلیط الضوء علیھ لكن بعیون غربیة

صاً ونحن نعلم علم الیقین أّن ھذا یشكل ھویتنا ومرجعنا ومستندنا، فكیف یمكن أن نتجاوزه إلى بدائل غربیة، خصو

والمنطق السلیم یوجب علینا أن نقرأ ونفھم ما عندنا . الغربي ما أتى بما أتى بھ إال بعد قراءة تمحیصّیة نقدیة لتراثھ

أوال فإذا استوعبناه أمكننا تجاوزه، وھذا التجاوز ال شّك أنھ سیفتح آفاقا للّنظر في المناھج والنظریات اللسانیة 

.یثةالحد



، أّما الدرس 15ُیضاف إلى ھذا، أّن المنجز التراثي استطاع، باقتدار، أن یكون آلة موصلة لفھم دقائق الّنصوص

وحتى األسئلة التي ینطلق منھا لھا تعلق بثقافة غریبة (الحدیث فأغلب مادتھ نظریة ) العربي التابع للغربي(اللّساني 

المعطیات التراثیة مرجعاً تعتمده وأساساً تبني علیھ تحلیالتھا، وھذا ما وحین تنزل إلى التطبیق فھي تتخذ من ) عنا

یجعل القارئ العربي یفضل ما كان لھ نفع تطبیقي على ما كان آراء فلسفیة ما تلبث أن تفسح المجال لغیرھا لیحلّ 

واقع، ویدقق محلھا، إذ ال یكفي في الّنظریة أن تكون ذات بھرج فكري نظري في حین ال تكاد تنزل إلى ال

في األسباب التي جعلت التراثیین یدعون إلى االكتفاء بما قالھ السلف ُمرِجًعا إّیاھا إلى خمسة محمد األوراغيالباحث

.معرفي، عقدي، حضاري،منھجي، اختیاري: 16مبررات

انطلقت من دراسة "إذ نجدھا قد، یتمثل السبب المعرفي في طبیعة اللغات التي أقیمت علیھا اللسانیات عند الغربیین

أّما السبب ، ألنھا لم تراع خصوصیة ھذه اللغة17"اللغات األوربیة وخلصت إلى نتائج ال یصدق أغلبھا في العربیة

إلى منھج اللسانیات التي ال تقیم تمییًزا بین مختلف مستویات اللغة، وتدعو إلى دراسة اللغة األوراغيالعقدي فیرجعھ

وثانیاً من ، سوف یؤدي، ال محالة، إلى إضعاف العقیدة في النفوس"ّن مثل ھذه الدعوة التواصلیة الحیة، وال شك أ

وتمھیًدا النقسامھ ، خلق تصّدع لساني في الوطن العربي تثبیتاً الستمرار تشرذمھ السیاسي في الوقت الحالي

لغوي سیفضي ال محالة إلى االشتغال بفكر الغربیین ال"أما السبب الحضاري فیرجعھ الباحث إلى أّن ، 18"النھائي

إھمال إلنتاج مفكرینا حول العربیة ألنھ على قدر االنخراط في اللسانیات الحداثیة یأتي االنسالخ من اللسانیات 

أما السبب المنھجي فھو أن االستضاءة بما یورد من نظریات غربیة قد أّدى إلى إسقاطات غیر مقبولة؛ ، 19"التراثیة

وبكثرة الجدل حول . ا من جھة وتولیدًیا تحویلیا من جھة أخرى ووظیفًیا من ناحیة أخرىمن مثل جعل التراث بنویً 

أما ، 20"ھویة النحو العربي تضیع أصول بنائھ وتتعذر عندئذ كل إمكانات استثماره في بناء نظریة لسانیة جدیدة

ین وفق ما یختاره الباحث، بل فال یعني بھ األوراغي حریة األخذ من أي الدرس) السبب االختیاري(السبب األخیر 

بمعنى أنَّ التراثي إذا كان مقلًّدا ألسالفھ راضًیا بتردید : "یعني باالختیاري اختیار القریب حضارًیا ال البعید؛ یقول

وكان الحداثي بدوره مقلًدا ألساتذتھ الغربیین مسترشًدا في دراستھ للعربیة بأفكارھم اللسانیة ، معارفھم اللسانیة

.21"في وصف لغتھ بتطبیق نماذجھم النحویة فإن تقلید القریب ثقافًیا أولى من الغریب حضارًیاومكتفیاً 

الّطرح الغالب في الواقع الّلساني العربي المعاصر-2

تنوعت األعمال اللسانیة العربیة المعاصرة بین الترجمات المباشرة، والتألیف واإلبداع الجدید، والموازنات بین ما "

وبین إحیاء التراث العربي ومحاولة إعادة بعثھ من جدید بغیة ، لیھ الغرب حدیثا وما اكتشفھ العرب قدیماتوّصل إ

وبین القراءات الجدیدة للقدیم على ضوء اللسانیات ، ونفض الغبار عما تاھت عنھ األلباب حدیًثا، عرض أفكاره القیمة

، وفي غیاب تمثل جید للّتراث وفھٍم لمضامینھ 22"المختلفةالحدیثة وقد مست ھذه األعمال اللغة العربیة من جوانبھا

نجد أن الكتابة اإلسقاطیة والكتابة التمثلیة ) وربما عدم االقتناع بھا لكونھا عربیة قدیمة(الفكریة ومحركاتھ المنھجیة 

عدو النقل ذلك أن المجھودات المقّدمة في ھذا المجال ال تكاد ت"تأخذان النصیب األوفر من الكتابات اللسانیة العربیة 



والترجمة عن الغرب، فھي في مجملھا، باستثناء بعض المحاوالت الجادة في إحیاء التراث والتعریف بھ، تنتقل من 

اللسانیات الغربیة وتعود إلیھا، فتقدمھا، أو تطبقھا على المدونة العربیة، ال بل وحتى تقارنھا مع ما جاءت بھ قرائح 

قد نشآ في ظروف مختلفة ، أعني التفكیرین اللغویین العربي والغربي، منھماعلمائنا في الماضي، علماً أّن كالّ 

وھناك بعض الكتابات، وإن كانت قلیلة، انطلقت من تمثل لنظریة ما ، 23"وعصور مختلفة وألھداف مختلفة أیضاً 

ي نظریة النحو لكنھا جعلت من التراث العربي معینا یمدھا بآفاق جدیدة للنظر كما ھو الحال مع أحمد المتوكل ف

.الوظیفي

ولعل الشيء اإلیجابي الذي یمكن التنویھ بھ، فیما یتعلق بھذه الكتابات، ھو أنھ قد تمت العودة إلى التراث اللغوي 

القدیم بكل معارفھ وعلومھ، إما بحثاً عن شرعیة للوجود اللساني في الذاكرة العربیة، وإما بغیة إخضاعھ للفحص 

تطویعھ لخدمة أھداف الحداثة، لذا أصبح لزاماً على كل من رام البحث في حقائق العربیة اللساني المعاصر حتى یتم

واستعماالتھا اللجوء إلى الذاكرة النحویة إما على سبیل انتقاء معطیات الدراسة أو انتقاد التجربة التراثیة، ولكن، رغم 

والنظریة الوحیدة، في حدود علم الباحث، التي ، 24ذلك، ففي كلتا الحالتین یظل جوھر الدرس النحوي العربي مغیبا

عبد الرحمن حاولت االنطالق من التراث وصبغھ بصبغة تتالءم والعقل المعاصر ھي النظریة الخلیلیة للدكتور

تعرضنا في ھذه الدراسة : "، یقول في ھذا الصدد مبینا أصول النظریة التي تبناھا ذاكرا معالم تمیزھاالحاج صالح

قویم النظریة اللغویة العربیة التي كانت أساساً ألغلب ما یقولھ سیبویھ وشیوخھ السیما الخلیل، وكیفیة ألول مرة لت

ویبدأ بوصف المبادئ المنھجیة التي بنیت علیھا ھذه النظریة وذلك . مواصلة ھذه الجھود األصیلة في الوقت الراھن

ثة، وخاصة البنیویة والنحو التولیدي التحویلي، وبین ھذه بالمقارنة بین المبادئ التي تأّسست علیھا اللسانیات الحدی

، 25"وبذلك تظھر في نظرنا الفوارق األساسیة التي تمتاز بھا كل نزعة منھا بما في النظریة العربیة القدیمة. النظریة

ھا امتداد فالغایة من ھذا البحث ھو قبل كل شيء التعریف بھذه النزعة التي تصف نفسھا بأن: "ویقول في موضع آخر

منتقى لآلراء والنظریات التي أثبتھا النحاة العرب األولون وخاصة الخلیل بن أحمد، وفي الوقت نفسھ مشاركة 

.26"ومساھمة للبحث اللساني في أحدث صورة وخاصة البحث المتعلق بتكنولوجیا اللغة

لة المعالم حققت ما یصبو اللساني العربي إلى غیر أّنھ ال یعلم في تاریخ اللّسانیات العربّیة الحدیثة محاولة جادة مكتم

أن "تحقیقھ، فالناظر في الواقع اللساني في العالم العربي یرى أن ثمة اتجاھاً یتجاھل التراث تماماً وحجتھم في ھذا 

ھذه األقوال ھي آخر ما توصل إلیھ الِعلم الحدیث، وأن الباحثین العرب لم یبلغوا، لقلتھم وقرب عھدھم بالبحث، 

ستوى االجتھاد، فإّن األفكار التي تصلنا من الغرب في اللغة وظواھرھا ھي ولیدة ھذا العصر، ثم ھي من جنس م

األفكار التي تخص علوم الفیزیاء والكیمیاء واألحیاء وغیرھا من العلوم التجریبّیة التي تقّدمت في أیامنا الّتقدم 

ألسباب كثیرة، أبرزھا ما (و إلى حّد بعید اللّسانیات الحدیثة ، وفي مقابلھ ثّمة اتجاه یتجاھل تماماً أ27"المعروف

، ویبقى الرأي الوسط ھو الحل لواقعنا، فیجب علینا أن نقرأ تراثنا ونستوعبھ، ثم نضیف إلیھ ما )عرضھ البحث سابقاً 

ات دور التكمیل ال وھكذا سیكون للسانی) مما یخترعھ العقل العربي أو توفّره لھ اللسانیات(ھو ناقص مما نحتاج إلیھ 

.دور التغییب



، لكن ھذا الرأي الوسط لم یتم تحقیقھ بعد، ویحتاج إلى جھود متكاتفة لھا وجھة موحدة ورؤیة واضحة وھدف بّین

وإذا ما ذكرت في ھذا السیاق كتابات المتوكل فإّنھ یمكن القول عنھا كذلك إنھا لم تأخذ بھذه الوسطیة، فعلى الرغم من 

البحث في التراث العربي مستھدفاً الكشف عن نظریة اللغویین العرب من أجل مقارنتھا "نت من أن انطالقتھ كا

بالنظریات اللسانیة المعاصرة، وإدماج تحالیل األولى في الخطاب اللساني المعاصر، حتى إذا اكتمل البناء صار 

، فإنھ لم یستمر في تحقیق ھذا 28"البشریةبإمكان النظریة اللسانیة العربیة أن تصف اللغة العربیة وغیرھا من اللغات

جاعالً إّیاھا اإلطار الذي یشتغل علیھ، وإذا ) نظریة النحو الوظیفي(المشروع، بل اكتفى بتبني نظریة لسانیة غربیة 

ار سیمكننا عقد الحو: "ما نظر إلى النظریة اللغویة العربیة القدیمة فإلغناء تلك النظریة الغربیة، یقول في ھذا الصدد

إغناء النحو الوظیفي ... بین الفكر اللغوي العربي القدیم والنحو الوظیفي، فضالً عن تمحیص مشروعیتھ، من 

بتحلیالت ومفاھیم یستلزمھا وصف الوظائف الخمس في اللغة العربیة خاّصة، دون أن یمّس اقتراض ھذه التحلیالت 

، وھذا معناه أّن المبادئ 29"وال ببنیة النحو المقترحةوالمفاھیم بالمبادئ المنھجیة المعتمدة في النحو الوظیفي

والمفاھیم التي سیتم اقتراضھا یجب أن تقبل االنضواء والدخول ضمن المبادئ المنھجیة في نظریة النحو الوظیفي 

صره فیما وإال نحیت وألغیت، وھذا ما یجعل مجال الرؤیة في الفكر اللغوي القدیم ضئیالً وأبعاد تحلیلھا قلیال ألنھ یح

.یتوافق فقط

الواقع اللساني بین الثبات والتطور-3

مما یفّسر اختالف األنحاء التي ، بناء نظریة نحویة ھو محاولة لإلجابة عن أسئلة محددة"إذا كان من المقرر أّن 

، 30"ریاتأفرزھا الفكر اللغوي اإلنساني على مّر العصور، فباختالف األسئلة الموجھة للنظر تختلف األنحاء والنظ

فإننا نجد أن الدرس اللساني الغربي قد اختلف فیھ األنحاء والنظریات، أما الدرس اللساني العربي فقد تقررت فیھ 

مجموع نظریات فرعیة ترتّد إلى نظرّیة نظریة نحویة واحدة عامة تجمعھا ال یكاد ُیخَرج عن مبادئھا وأصولھا، 

إلى الثبات، -یركن في العموم-وري أما الفكر اللساني العربي فھو فكر وھذا معناه أن الفكر اللساني الغربي فكر تط

ه سابقاً، وإلى الزاویة  ومرجع ھذا، في بعض الجوانب ال كلھا، إلى طبیعة األسئلة التي تطرح في كل درس، كما ُنوِّ

لساني الغربي، الواقع الواقع ال: التي تعالجھا تلك األسئلة، وھذا ما سیحاول البحث مدارستھ بتوزیعھ على نقطتین

.اللساني العربي 

الواقع اللساني الغربي-أ

، ال یندرج ضمن )سوسیر مثالً (رّكز البحث على واقعھ الحدیث ال القدیم؛ ذلك أّن القدیم، في نظر كثیر من الباحثین 

اللساني الغربي اللسانیات، نظرا لغیاب الموضوع وغیاب المنھج الذي یجب أن یعالج بھ، یضاف إلى ھذا أن الفكر 

ال قبلھ، فقد عرفت دي سوسیراكتسب ھذه الحركیة التطوریة الالفتة للنظر بعد تبنیھ للمفاھیم والمساطر التي أرساھا

، وثورة تولیدیة دي سوسیرثورة بنیویة بدأت مع: اللّسانیات الحدیثة طوال القرن العشرین ثالث ثورات كبرى

ویلیام و) Dell Hymes(ھایمسیغیة تواصلیة بزعامة، وثورة تبلتشومسكيتحویلیة تحت لواء

محاضرات في (في كتابھ دي سوسیر، وُیعدُّ الفكر العلمي والمنھجي الذي أرساه)William Labov(البوف



األرضّیة التي ارتكزت علیھا جّل األفكار والّنظریات اللّسانیة التي جاءت بعد ذلك، بل نجد أّن من ) اللسانیات العاّمة

الذي ) اللغة، اللسان، الكالم ( ما یتنّبأ بظھور تلك النظریات؛ وھي المثلث االصطالحي ) أو ثالثیاتھ(ثنائیاتھ بین

.أصبح عالمیا

ھا نظاماً من العالمات، وأّن الّدراسة العلمّیة لھا البّد أن تنظر إلیھا دي سوسیرجعل موضوَع اللسانیات اللغَة ِبعدِّ

مغلقا لھ زمان محدد معزول عن كّل المؤثرات الخارجیة المحتملة، ومن أجل ذاتھا؛ وذلك في ذاتھا؛ بوصفھا كیانا 

معرفة (حین یكون الھدف ھو استكشاف واستنباط القوانین التي تحكم اللغة البشریة والتي تسعف في فھم ھذه الظاھرة 

، أي ...)ما ھي التراكیب التي ترفضھاوحداتھا، كیفّیة تعالق ھذه الوحدات، ما ھي الّتراكیب التي تجوزھا لغة ما و

عدم ربط دراسة اللغة أو جزء منھا بھدف خارجي عنھا، كأن یكون ھذا الھدف تحلیل نصوص معینة، أو دراسة 

.، وذلك ألّن ربطھا بھذا الھدف الخارجي عنھا قد یقلّل من التدقیق الجید لبعض مكوناتھا...مجتمع من المجتمعات

نجد أّن الموضوع والھدف قد اختلفا اختالفاً بّیناً عما كانا علیھ في الّتوجھ األول الوصفي 1957إال أنھ في سنة 

؛ فقد )لكن لیس معنى ھذا إلغاؤه إلغاء كلیا، بل تجاوزه إلى الظالل التي لم تتناول بالدراسة(البنیوي 

ملكة التي یتمیز بھا الكائن البشري عن بقیة الكائنات، موضوع اللسانیات ھو اللسان، ویرید بھ تلك التشومسكيجعل

فموضوعھا ھو الملكة أو القدرة حیث یقوم بوصفھا وتوضیحھا، أما عن الھدف فھو تقدیم تفسیر للكیفیة التي بھا ینتج 

إن الموضوع األول للنظریة اللسانیة ھو المتكلم المستمع المثالي المنتمي : "تشومسكيویفھم متكلم مثالي لغتھ، یقول

لعشیرة لغویة متجانسة كلیا، والذي یعرف لغتھ، وعندما یطبق معرفتھ ھذه في إنجاز فعلي فإنھ ال یخضع للّشروط 

اإلنجاز أو ) عن قصد(ل أغفتشومسكي، ولكن31"النحویة غیر المالئمة كقصور الذاكرة أو عدم االنتباه أو األخطاء

أن دراسة اإلنجاز، أي "الكالم وما یستتبعھ من معطیات تداولیة محكومة بالمقام الذي أنجز فیھ؛ وذلك العتقاده 

، لن تكون ممكنة، من الناحیة اللّسانیة على األقل قبل دراسة شاملة وتامة لطبیعة تشومسكياستعمال اللغة، بحسب

یمكن انتظار الشيء الكثیر من دراسة اإلنجاز دون اعتماد دراسة شاملة ومعمقة القدرة وخصائصھا كما أنھ ال 

، ویرى التولیدیون أنھ یجب على النظریة اللسانیة أن تجیب عن 32"للمعرفة الضمنیة التي یتوافر علیھا مستعمل اللغة

لقدرة اللغویة التي یتوافر علیھا ما طبیعة ھذه اإلمكانات اللغویة، وھذه ا: 33تساؤالت لھا تعلق بھذه القدرة من مثل

األفراد المتكلمون؟ وكیف یستعمل األفراد المتكلمون ھذه اإلمكانات المتوافرة لدیھم؟ وكیف تكتسب ھذه اإلمكانات؟ 

نسق (واإلجابة عن ھذه األسئلة قادتھم إلى البحث عن نموذج لھذه القدرة؛ ویتمثل ھذا النموذج أساساً في نحو اللغة 

تي یتكلمھا األفراد، كما قادتھم إلى بناء نموذج لإلنجاز، أي بیان الكیفیة التي تتحقق بھا القدرة اللغویة، كما ال) القواعد

).وكان أكبر التركیز موجھا إلى الطفل(قادتھم إلى بناء نموذج لالكتساب 

المؤثرة فیھ منذ أواسط وقد بدأ اللّسانیون یلتفتون إلى البحث عن الكیفیة التي یتحقق بھا الّتواصل والعوامل 

ھا نسقاً تجریدیاً (بدل اللغة الكالمالسبعینات، ومع ھذا االلتفات تغیر موضوع اللسانیات حیث صار أو اللسان ) ِبعدِّ

وصار . ؛ وصار یبحث عن الكالم في عالقتھ بمنجزه والكیفیات التي یحقق بھا المتكلم أغراضھ)الملكة أو المقدرة(

لغویة على أنھا وسائل لھدف معین، وإدراك اللغة على أنھا ذلك النشاط الذي تبرز معھ العالمات ال"ینظر إلى 



ویتجلى في تغییر التوجھ ھذا االقتناع بأن اللغات الطبیعیة لیست أدوات وصف ... عالمات یعمل بھا المرء شیئا 

أّن موضوع الیبوفیرىوفي ھذا الّصدد 34"فقط، بل ھي أدوات فعل أیضاً، أي أدوات تنجز بمساعدتھا أفعال

لیس ھو القدرة اللغویة كما یحددھا تشومسكي، وإنما ھو دراسة البنیة اللغویة وتطورھا في خضم السیاق "اللّسانیات 

إّن اللّسانیات العاّمة مھما كان محتواھا یجب أن تقوم أّوال على اللغة كما . االجتماعي الذي تشكلھ العشیرة اللغویة

ما یتمیز بھ الفرد المتكلم ھو "على أن ھایمس، ویؤكد35"الذین یتواصلون بینھم في الحیاة الیومیةیستعملھا المتكلمون 

Competenceامتالكھ لقدرة أكبر وأشمل وأكثر وظیفیة مما یقترحھ الّنحو التولیدي، وھي القدرة التواصلیة

communicative الجمل النحویة، بل تتعلق باشتغال التي ال تمكن من القدرة على إنتاج وفھم ما ال حصر لھ من

السلوك اللغوي في شمولیتھ وواقعیتھ؛ وھي مختلف الّسیاقات والمقامات الممكنة لتحقیق كّل أغراضھ التواصلیة في 

.36"أبعادھا الفردیة والجماعیة

لدالّیات، والمرحلة یمكن، تدقیقاً في المفاھیم وتوضیحاً للرؤیة وتوسیعاً للمدارك، تسمیة المرحلة األولى بمرحلة ا

، ولكل مرحلة منجزاتھا وأتباعھا، وھو ما 37الثانیة بمرحلة الداللیات، أما األخیرة فیمكن تسمیتھا بمرحلة التداولیات

:نوضحھ في النقاط اآلتیة

ویستوعبھا حّق االستیعاب ما یعرف بالّتوجھ البنیوي؛ ركز ھذا التوجھ على تقطیع العالمات : مرحلة الّدالیات-

وتفتیتھا إلى عناصرھا األساسیة باحثة عن العالقات المنظمة لھا والقوانین الداخلیة المتحكمة ) جمل، كلمات(اللغویة 

تبدو صالحًة ألن تأخذ بعین االعتبار الظواھر اللغویة قصد استخراج "فیھا، إن اللسانیات عند أصحاب ھذه المرحلة 

منظومة جاھزة ومعدة من قبل؛ أي مالحظة األحداث، مما یجبرنا على المنظومة التي تتحكم فیھا، ولیس انطالقاً من

، من أبرز 38"، بدل تنظیمھا بحسب قوانینھا الداخلیة الخاصة بھا)النظریة(تنظیم ھذه الوقائع بحسب الطریقة المھیأة 

ھاجن ، علماء مدرسة جنیف، وعلماء مدرسة براغ، وعلماء مدرسة كوبندي سوسیر:أعالمھا من األوربیین

، ومن )مارتني. أ(وعلماء المدرسة الوظیفیة الفرنسیة ) یلمسلیف(

).في البدایات(تشومسكيوتلمیذهھاریسوبلومفیلد:األمریكیین

حاول ھذا التوجھ أن یحدث قطیعة مع الدراسات اللغویة التاریخیة والمقارنة، والتأسیس لمنھج علمي لساني یماثل 

من الممكن أن نجعل : "مركزا على رؤیة استشرافیة للسانیات وھي في بدایاتھابنسرومناھج العلوم الطبیعیة، یقول

.39"إنھا علم تجریبي. مكانة اللسانیات بین العلوم األكثر وضوحاً 

للبنیویة ھي أنھا تكتفي بوصف الظاھرة اللغویة تشومسكيمن أبرز االنتقادات التي وجھھا: مرحلة الّداللیات-

أنھ یجب على اللسانیات أن ال تتوقف عند حدود تشومسكيوتصنیفھا انطالقاً من مدونة لغویة محدودة، ویرى

الوصف والتصنیف بل أن تتجاوزھا إلى تفسیر وتحلیل القدرة اللغویة التي تمكن المتكلم من إنتاج عدد ال محدود من 

.یحة نحویاالجمل الصح



بل ) 1968أو على األقل في المرحلة الممتدة إلى سنة (تشومسكيواالھتمام بالداللة والتركیز علیھا لم یتوفرا عند

، مكاولي، وروس، وفیلمور، وبالداللة التأویلیةفیما یعرفجاكندوف، وكاتز:من أمثال) أو معھم(نجدھا عند أتباعھ 

.40ة التولیدیةبالداللفیما یعرفالكوف، وبوسطالو

: الفلسفة والمنطق، أمثال"وھي المرحلة الثالثة التي بدأت تتضح معالمھا مع رواد : مرحلة الّتداولیات-

، ھؤالء وغیرھم strawson، وستراوسنwittgenstein، وفتجنشتاینrussel، وراسلfregeفریج

، الذین حاولوا التمھید لتداولیات نظریة انطالقاً من فكرة المعارف barhillel، وبارھلیلcarnapككارناب

في الدراسات اللسانیة pragmatique، وُیرِجع كثیر من الباحثین فضل إدراج مصطلح41"والعاقات االجتماعیة

ثم 42"في بناء نظریة للعالماتpeirceوھو اصطالح كان قد أخذ بھ بورسch. morrisإلى شارل موریس"

حین شّنا ھجوماً على التصور التجریدي الذي انحصر فیھ البحث اللساني، دیل ھایمس وولیام البوفأكثر معتجلت 

الذي حصر موضوع تنظیره في اللغة دون الكالم، أم صاحب ) دي سوسیر(سواء من رائد اللسانیات الحدیثة 

.یة دون الكالم أو التأدیةالنظریة التولیدیة التحویلیة الذي قصر موضوع تنظیره على القدرة اللغو

وقد صار التركیز منصباً على دراسة القدرة التبلیغیة، بدل القدرة اللغویة التي صار ینظر إلیھا على أنھا إحدى 

القائمة على تولید الجمل اللغویة المختلفة تشومسكيإن نظریة: "تشومسكيمنتقداھایمسمكوناتھا فقط، یقول

صود منھا وصف اللغة ككیان مستقل بذاتھ بعیداً عن المواقف االجتماعیة والحیاة التي صحیحة تماماً إذا كان المق

تستخدم فیھا اللغة، ولكن اللغة ال قیمة لھا ككیان مستقل، فھي لیست قوالب وصیغاً وتراكیب مقصودة لذاتھا، وإنما 

وغیر ذلك من آالف الوظائف ... ھي موجودة للتعبیر عن الوظائف المختلفة كالطلب والترجي واألمر والنھي 

.43"اللغویة

وبھذا االنتقاد الشھیر أُِعید االعتبار للنظریات السیاقیة، حیث دخلت مجال اللسانیات بقوة، كنظریة أفعال الكالم 

وما یجمع ھذا التوجھ الجدید ھو ... لفالسفة اللغة العادیة، ونظریات التداول والملفوظیة ونظریات النحو الوظیفي 

ربطھ البنیة بوظائف تداولیة محددة تحكمھا سیاقات وطبقات مقامیة معینة، وشبكة من العالقات االجتماعیة محاولة

.المنظمة لمقاصد المتخاطبین، والمنطقیة التي تتضمنھا محاوراتھم

ھا على التي عرفھا الدرس اللساني الغربي الحدیث، وھي تطورات تنبني في أساس) ال كلّھا(ھذه ھي أبرز الّتطورات 

.التراكمیة والتجاوز بحثاً عن أي جانب من الجوانب التي تسعف على فھم الظاھرة اللغویة وضبطھا

الواقع الّلسانّي العربي-ب

) من أي جانب من جوانبھا(یشمل الّدرس اللّساني العربي جمیع العلوم التي تناولت اللغة العربیة بالدراسة والتحلیل 

والناظر في ھذه العلوم یجدھا متداخلة ... البالغیین وعلماء اللغة واألصول والتفسیرفیندرج ضمنھا جھود النحاة و

كما تتفاعل المباحث المنطقیة مع ، فالمباحث الكالمیة تتفاعل مع المباحث اللغویة والبالغیة والفلسفیة"متفاعلة 

الفنون بعضھا لبعض وفي توجیھ مسار وھكذا، وقد ساھم ھذا التفاعل في إثراء العلوم و، المباحث اللغویة واألصولیة

البعض اآلخر، بل أدى ذلك التفاعل إلى امتزاج مصطلحات الِعلم الواحد بمصطلحات غیره من العلوم إلى حّد أن 



تبدو بعض اإلشكاالت المعرفیة التي یولّدھا ھذا الِعلم كما لو كانت تنتسب إلى اإلشكاالت المعرفیة التي تدخل في ِعلم 

ا التفاعل تعكسھ وحدة الھدف الذي من أجلھ وضعت، فھي وضعت من أجل حفظ القرآن والحدیث من ، وھذ44"غیره

التحریف والزیغ وال شك أنَّ أّول خطوات حفظھما ھي حفظ اللغة التي بھا أنزال، وھناك ھدف آخر یستتبع عملیة 

.عنھ وال ینفصلالحفظ ویرتبط بھا أشّد ارتباط وھو ھدف الفھم، فالفھم جزء من الحفظ ال ینفك

الصرفیة والنحویة، : ممثالً في مضامین العلوم المختلفة(ولكن ما إن بنى الدرس اللغوي العربي القدیم جھازه 

حتى توقف عن التجدید والتطویر، فبمجّرد اكتمال اآللة حّولت وجھة الِعلم من البحث والتفتیش إلى ...) والبالغیة، 

؛ من أجل فھم النصوص وإدراك نكاتھا، وربما توسع نحو جمع متفرق أو تفصیل محاولة االستیعاب والتفعیل العملي

.مجمل وھكذا

ھل معنى ھذا أن العلوم التي تناولت العربیة بالّدراسة لم تغفل أي جانب : والسؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا السیاق

متمثلة في النصوص التي بنیت علیھا (من جوانبھا؟ إّن ھذه العلوم تعكس النظام التجریدي الذي یحكم تلك اللغة 

، ولو افترضنا أنھم أغفلوا بعض الجوانب المتعلقة باللغة موضوع الّدراسة فإن ھذا اإلغفال سینعكس ال )الدراسة

التي ) وخصوصاً النصوص الشرعیة التي ھي مناط استنباط األحكام الشرعیة(محالة على بعض جوانب الّنصوص 

خالفاً للدرس اللساني الغربي الذي بني تطوره أساًسا على . فھمھا، على تلك العلومیستعان في تحلیلھا، من أجل

مراعاة الجوانب المغیبة، ولذلك ما یلبث أن یظھر بعد كل نظریة نظریة أخرى تجعل موضوعھا الجانب المغیب 

).كما عرضنا سابقاً (

مبرر معقول یحمل "یر الصحي مرھون بوجود ھل التغییر في نظریات اللغة ظاھرة صحّیة دائما؟ إن التغی: ولكن

واحدا من مجتمع اللسانیین أو أكثر على بناء نظریة لسانیة، ویرغب الباقي في بذل جھد الستیعاب النظریة 

، 45"المستحدثة والوقوف على خصائصھا وجدواھا بالقیاس إلى غیرھا، وال مبرر أقوى من تأزم الفكر اللغوي القائم

ي كل حالة، لم تكن تظھر نظریة جدیدة إال بعد فشل معلن في النشاط العادي لحل المشكالت ف: "توماس كونیقول

.46"وقد بدت النظریة الجدیدة استجابة مباشرة ألزمة... 

إنَّ التطویر ضرورة ولكل عصر مستجداتھ ، لكن، یجب أن ال یفھم أّن التطویر منبوذ وأنھ لم یترك األّول لآلخر شیًئا

یجب أن نفرق بین تطویر یركز على إنشاء نظریات جدیدة تعید النظر في كّل األمور من الصفر وحاجاتھ، لكن 

وبین تطویر یسعى إلى استثمار القدیم والمحافظة على جوانب القوة فیھ ثم تطویعھ لمواكبة ) ممارسة اإللغاء(

لیس معنى ھذا أنھ ال توجد (ق بعد وھذا ما لم یحق...) الحوسبة، التعلیم، الكفایة اإلجرائیة (الدواعي العصریة 

قد قدمت : ، وقد یقول قائل)محاوالت مثل محاولة الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح مع النظریة الخلیلیة الحدیثة

دراسات لسانیة عربیة حدیثة، كجھود تمام حسان، وجھود مختار عمر، وجھود كمال بشر، والمتوكل، والفاسي 

د ھؤالء تطویًرا؟أفال ُتعدُّ جھو... الفھري، 

انطالقا من مفھوم التطویر ذاتھ، الذي یعني أول ما یعني فھم (واإلجابة عن ھذا السؤال تنطلق من تفّھمھ في ذاتھ 

، وھذا التفھم یقودنا إلى أن انطالقة ھؤالء اللسانیین لم یحركھا )الشيء جیداً ومعرفة نقائصھ قبل قول أي شيء



ركھا النظریات الغربیة التي كان یستشف منھا ھؤالء مناھجھم ومفاھیم، ولذلك الوعي بالتراث في ذاتھ بل كان یح

كاد یجمع ناقدو : "؛حیث یقولعز الدین المجدوبكانت جل الدراسات التي قدموھا تتسم بالتجریبیة، على حّد تعبیر

ساسیة من مقتضیات التراث على أن بالنحو العربي عیوباً تجعل إصالحھ وإعادة النظر فیھ ضرورة ملحة ومھمة أ

عصرنا ومستلزمات نھضتنا، وذھبوا في ھذا النقد مذاھب شتى وتباینوا في تشخیص ھذه العیوب وتعیین طرق 

اإلصالح تبایًنا یجعل الباحث یتساءل عن قیمة األسس التي اعتمدوھا ومدى سالمتھا، وقد بدا لنا بعد تدّبر ھذه 

ریبیة، ونحن ال نقصد بالتجریبیة تلك النزعة في العلوم التي تقضي المقاربات للتراث أن عیبھا ھو اتصافھا بالتج

باعتماد التجربة قبل إصدار أحكام علمیة فتلك من محاسن المنھج العلمي، وإنما الذي نقصده بالتجریبیة 

)empirisme (یما ھو قلة التنظیر للممارسة العلمیة وعدم وعي الباحث بالمسلمات التي ینطلق منھا وعدم تفكیره ف

، وال یمكن عّد التجریبیة تطویًرا بحال من األحوال ألنھا تعتمد 47"یقتضیھ التسلیم بھا من مستلزمات ونتائج فرعیة

أّن ھذه األقوال ھي آخر ما "االنتقاء الموّجھ المعتمد في جوھره وأساسھ على ما تصل إلیھ النظریات الغربیة بدعوى 

ومن ... ن العرب لم یبلغوا بعد، لقلّتھم وقرب عھدھم بالبحث لمستوى االجتھاد وأّن الباحثی، توّصل إلیھ الِعلم الحدیث

، وھذا قاد 48"ثّم االعتقاد بأن جمیع ما تصوروه من المفاھیم ھي حقائق علمیة مسلمة من قبل جمیع العلماء الغربیین

.49"غربیون فال قیمة علمیة لھأّن ما ظھر عند العرب من األفكار ولم یثبتھ اللغویون ال"كثیراً منھم إلى تقریر 

وقد یقول قائل إّن فكرة التجریبیة ھذه التي أتى البحث على ذكرھا تنطبق على اللسانیین العرب الوصفیین فقط، وإّن 

ھناك بعض اللسانیین حاول أن یدرس العربیة بجھاز واصف جدید ال یمت بصلة لما كان یعالج عند علماء العربیة 

نظًرا لما ھناك من "اللساني المحدث سجین مناھج القدماء المتقدمین، معتقًدا أن استعمال معطیات القدماء یجعل

العالقة بین األصول التي وضعوھا وبین المواد التي وصفتھا ھذه األصول، مع أنھ ال ضرورة منھجیة وال منطقیة 

تفرض الرجوع إلى فكر الماضي وتصنیفاتھ ومفاھیمھ لمعالجة مادة معینة، وقد أّدى ھذا ببعضھم إلى تبني مواقف 

غریبة تخلط بین وصف اللغة العربیة وقراءة التراث النحوي العربي، كما أّدى ببعض آخر إلى أن یعّرف منھجھ 

سلبًیا فقط، بموضعتھ بالنسبة لما قالھ القدماء، وأال یقترح تصوًرا جدیًدا للظاھرة اللغویة أو نحًوا بدیالً لنسق قواعد 

أن اآللة الواصفة الموجودة عند القدماء لیس "وعدم السقوط فیھ مؤكًدا ، وھذا ما حاول ھذا اللساني تالفیھ50"القدماء

، لكن السؤال الذي یواجھ ھذا اللساني 51"لھا أي امتیاز في وصف العربیة بل ھي غیر الئقة في كثیر من األحیان

ة المتقدمون؟ ھل حقّق فعال بناء جھاز واصف للغة العربیة یضاھي الجھاز الواصف الذي وضعھ علماء العربی: ھو

ثم ما ھي میزتھ وخصیصتھ؟ وھل معنى إنشاء جھاز واصف أنھ تطویر؟ وھل التطویر یطلب لذاتھ؟ وكیف سیتعامل 

ھذا الجھاز الجدید مع الزخم اللغوي التراثي؟

وھذا الذي ذكره البحث یمثل جھود اللسانیین التولیدیین العرب ممثالً في شخص أبرز لساني فیھم وھو الدكتور عبد

یعّد ) الّتولیدي الّتحویلي(القادر الفاسي الفھري، والشك أن ما قدمھ ھو أو غیره ممن یشتغلون على ھذا الّتوجھ 

مرحلة من مراحل اللّسانیات العربّیة الحدیثة، ال مرحلة تطویرّیة للدرس اللغوي العربي القدیم، ونجد إلى جانب ھذا 

التراث إالّ أّنھ لم یسع ھو اآلخر إلى تطویر الدرس اللغوي العربي االتجاه اتجاھاً آخر كان لھ موقف إیجابي من 



القدیم بل سعى إلى محاورتھ لالستفادة منھ، ھذا االتجاه ھو االتجاه الوظیفي، وأبرز متبنیھ من الدارسین العرب ھو 

ضموا إلى اللسانیات من اللغویین المغاربة الذین تخلوا عن مبدإ التوفیق المعرفي فان"الدكتور أحمد المتوكل وھو 

بالبحث في التراث العربي مستھدفاً الكشف عن نظریة اللغویین العرب 1982بدأ مشروعھ اللغوي سنة ... الغربیة 

من أجل مقارنتھا بالّنظریات اللّسانیة المعاصرة وإدماج تحالیل األولى في الخطاب اللساني المعاصر، حتى إذا اكتمل 

لسانیة العربیة أن تصف اللغة العربیة وغیرھا من اللغات البشریة، لكنھ سرعان ما البناء صار بإمكان النظریة ال

لنظریة النحو الوظیفي التي وضعھا سیمون دیك الھوالندي، واتخذھا 1985تخلى عن ھذا المشروع بتبنیھ سنة 

.52"المتوّكل إطاًرا في جمیع مؤلفاتھ التي شارفت العشرین كتابا

خاتمة

:إلى أنھنخلص مما سبق عرضھ

یبقى االطالع على ھذه الجھود والّنظریات ضروریاً لمن رام تطویر النظریة اللغویة العربیة، إذ قد تمدنا ببعض -

.الجوانب التي لم نعھدھا في درسنا أو تنبھنا إلى بعض الزوایا المغیبة عندنا

.تغیب الكتابة اإلبداعیةالواقع اللساني العربي تغلب علیھ الكتابة اإلسقاطیة والتمثلیة وتكاد -

تقزیماً أم (تحقیق التكامل بین اللسانیات العربیة واللسانیات الغربیة مرھون باالعتداد بأي منجز دون تحیز -

.ووضع معاییر یحتكم إلیھا) تضخیماً 

.یتسم الدرس اللساني العربي بالثبات، بینما یتسم نظیره الغربي بالحركیة والتطویر-

.مرھون باالنطالق مما قدمھ علماء العربیة المتقدمون) متكاملة المعالم(وجود نظریة لسانیة عربیة حدیثة -




