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السؤاُل األوُل:

بدايــة، ال أحــد يجــادل فــي أن اللســانيات بحســبانها 
أســعف  مهًمــا  معرفًيــا  فتًحــا  تعــد  حديًثــا،  علًمــا 
الباحثيــن فــي مختلــف فــروع المعرفــة فــي مقاربــة 
ــا  نصــوص وخطابــات متنوعــة. أســالكم ســؤااًل بدهًي
عنــد كثيريــن؛ مــا اللســانيات؟ ومــا أهــم مدارســها؟ 

ومــا درجــة إســهامها فــي بنــاء المنهــج؟

ــه أحــدَث  ــة، ألّن ــُم الّلســانيات مــن الُعلــوم اإلنســانية الحديث أ- عل

قطيعــًة إبســتيمولوجيًة مــع علــوم الّلغــة التقيليديــة فــي الغــرِب، 

مــن جهتيــن:

- أوالهمــا أّنــه انتقــَل مــن ِدراســة اللغــة وظواهرهــا والتقعيــد 

ــُد البنيــاِت اللغويــَة والقواعــَد التــي  َلهــا، إلــى دراســة اآلليــات التــي تولِّ

تنتجهــا، أي انتقــَل البحــث اللســانيُّ مــن البحــِث فــي اللغــة إلــى البحــث 

فــي نحــو اللغــِة.

اللغــات  مــن  خاّصــة  بلغــة  االهتمــام  مــن  انتقــل  أّنــه  الثانيــة   -

ــًة  ــة اللغــة اإلنســانية عاّم ــى االهتمــام بنظري البشــرية المعروفــة إل

بغــّض الّنظــر عــن األنمــاط واألنــواع.

اللســانياِت  فــي  تنــدرُِج  التــي  الّلســانية  المــدارِس  عــن  أمــا  ب- 

الُمعاصــَرة َفهــي َكثيــرٌة وُمتشــّعبٌة، وَتعّدُدهــا راجــع إلــى األســس 

الفكريــة والفلســفية والمعرفيــة التــي تنطلــق منهــا كّل مدرســة أو 

ــم الّلغــوّي السويســري  ــدأ الَبحــُث اللســانيُّ مــع العالِ اّتجــاه، فقــد ب

ــَق القطيعــة  دوسوســير بوصِفــه حامــَل لــواِء الّتجديــد اللغــوّي وُمحقِّ

مــع َمناهــج الّدراســِة التقليديــة التــي كاَنــْت تحشــُر فــي دراســة اللغــة 

وصفيــًا  منهجــًا  وَفــَرَض  وتاريخيــًة...  وعرقيــًة  اجتماعيــًة  اعتبــاراٍت 

البنيــة  َعــدِّ  وعلــى  والمدلــول...  الــّداّل  ثنائيــة  علــى  يعتمــُد  صارمــًا 

ــر بالعوامــل الخارجّيــة، وال تتحّكــم فيهــا  ــة بنيــًة ُمغَلَقــة ال تتأّث اللغوّي
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المؤثِّــراُت االجتماعّيــة غيــُر الّلغوّيــة

ماذا يعني مصطلُح "اللسانياُت؟

أو  "اللســانيات"  مصطَلــح  أّن  الحقيقــُة   

حديــٌث  مصَطَلــح  "األلســنّية"  أو  "الّلْســنيات" 

نشــأُته  تتجــاوُز  ال  العربــي  اللغــوي  الــدرس  فــي 

الغربّيــِة  األدبيــاِت  مــن  مســتَمدٌّ  الّســبعينيات، 

علمّيــًة  ِدراســًة  الّطبيعّيــة  الّلغــة  دراســِة  فــي 

ــُم ُمســَتعارًا فــي  ــَح هــذا العل ممنهجــة، وقــْد أصب

ــِة اليــوَم. وعلــى الّرغــم مّمــا  ســائرِ الّثقافــاِت الَكونّي

يشــوُب ُمصطَلــَح اللِّســانياِت فــي العاَلــم العربــّي 

ب واختــالٍف وتشــّتٍت وتعــّدِد َمجــاالٍت،  مــن تشــعُّ

مناهــِج  فــي  الّتحديــِث  علــى  أمــارًة  أصبــَح  فإّنــه 

وَتجــاُوزِ  واألســلوبّي،  والبالغــّي  الّلغــوّي  رس  الــدَّ

ــِة  ــًة فــي ُمقارب ــة التــي كانــت مّتَبَع الّطــرِق الّتقليدّي

الّلغويــة. الّظاهــرة 

راساِت الّلغوّية باُين في الدِّ االْختالُف والتَّ

َتتميــُز الّدراســاُت اللســانيُة باالختــالف والّتبايــن 

وبالّتجديــِد  َكبيــرٍ,  حــّد  إلــى  النظــرِ  وجهــاِت  فــي 

بيــن  تأتــي  حيــُث  النظريــات,  هــِذه  فــي  المســتمرِّ 

ســابقَتها ُتلغــي  نظريــٌة  واألخــرى  الفنيــة 

أَجــل، اللغــة عميقــٌة تســتحّق كلَّ هــذه الجهــود 

والوصــف  الّدراســة  فــي  والتطبيقّيــة  الّنظريــة 

أعقــد  مــن  إنســانية  ظاهــرٌة  اللغــُة  والتفســير، 

الّظواهــر، ليســت اللغــة مجــّرَد أصــوات أو تراكيــَب 

فــي  مخــزوٌن معرفــّي  ولكنهــا  معــاٍن،  علــى  تــدّل 

بنيــاٍت  تعكــس  لغويــة  وبنيــاٌت  المتكّلــم،  ذهــن 

فكرّيــًة وتمثيــالٍت ذهنّيــًة. ومهّمُة الباحِث اللســانّي 

أن يبحــَث فــي خصائــِص اللغــاِت البشــريِة وفــي 

ُطــرِق اكتســاِب المتكّلــم لهــا وأن يصطنــَع أدواِت 

الّلغويــِة  الّظاهــرة  َبــِة  لمقاَر والّتفســيرِ  الوصــِف 

ُمقاربــًة علمّيــًة منهجّيــًة.

أّمــا اختــالُف المــدارس اللســانية فــي وصــف 

إلــى  راجــٌع  فهــو  وتفســيرِها  الّطبيعّيــة  اللغــاِت 

أمريــن:

التــي  والفلســفّية  الّنظرّيــة  األســس  أوال:   -

الّظواهــر  تنــاول  فــي  تعتمــد عليهــا كلُّ مدرســة 

المدرســة  بيــن  )كالفــرق  ومقاربِتهــا  الّلغويــة 

والمدرســة  التوليديــة  والمدرســة  البنيويــة 

). . الوظيفّيــة.

فــي  الّلغــات  بيــن  الّشــديُد  الّتباُيــن  ثانيــا:   -

والّتركيبيــِة  الصرفيــِة  والبنيــاِت  األصــواِت 

االختــالف  أي  الداللــي،  والتأويــل  والمعجمّيــِة 

والّتنــّوع فــي حقــل الّظواهــر الّلغويــة الموصوفــة، 

ــن الــذي يفــرض علــى الباحــث أن يصــوَغ  هــذا الّتباُي

تّتســُم  ــرًة  ومفسِّ واصفــًة  لســانيًة  نظرّيــاٍت 

واالنســجام،  والّتماُســك  والُيســر،  بالبســاطة 

والّشــمولّية واالســتيعاب، والمرونــة، لكــي تكــوَن 

قابلــًة للتطويــر واالســتجاَبة لمــا يجــّد مــن ظواهــَر 

اللســانية  النظريــاِت  مــن  كثيــٌر  عرفــْت  ولقــد 

نمــاذَج نحوّيــٍة وصياغــة  تطــورًا ملحوظــا بَتجــاُوزِ 

نمــاذَج أخــرى جديــدٍة متطــّورٍة َتســتجيُب إلشــكال 

ولقضيــة  وُتراعيــه،  المذكــورِ  الّلغــوي  التباُيــن 

هــذه  ومــن  المتكّلميــن،  لــدى  اللغويــة  الكفايــة 

التحويلــي،  التوليــدي  النحــو  نظريــة  النظريــات 

الوظيفــي. النحــو  ونظريــة 
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السؤال الثاني:

بمجموعــة  الثقافيــة  الســاحة  تحبــل 
مــن النقاشــات؛ منهــا نقــاش العالقــة 
العربيــة  اللغويــات  قطــب  بيــن 
القديمــة وقطــب اللســانيات الحديثــة. 
مــا هــي أوجــه االئتــالف واالختــالف بيــن 

القطبيــن؟

ُمصطَلــَح  ُنطلــُق  عنَدمــا  أّننــا  الحقيقــُة 

ُعلــوُم  َتعنيــه  مــا  بــه  َنعنــي  ال  فإننــا  اللســانياِت 

العربيــة بالمعنــى الَقديــم؛ ألســباٍب ِعــّدة نوجزهــا 

يلــي: مــا  فــي 

علمّيــٌة  منهجّيــٌة  دراســٌة  اللســانيات  أّن   -

علــوُم  أّمــا  عاّمــًة،  البشــرّية  الّلغويــة  للّظاهــرة 

العربيــة فهــي دراســٌة تتنــاوُل جوانــَب مــن الّلغــة 

العربيــة خاّصــًة كالجانــب الّنحــوّي أو الّصرفــي أو 

البالغــي...

الغــرِب  فــي  ُولِــَد  حديــٌث  علــٌم  واللســانياُت   -

وفقــه  الكالســيكية  الّلغــة  ُعلــوم  أنقــاض  َعلــى 

اللغــة المقــارن والنحــو المعتِمــد علــى المنطــق 

َمعرفّيــًة  قطيعــًة  أحــدَث  بعَدمــا  األرســطي... 

اللغويــِة.  الّدراســات  ماضــي  َمــع  ومنهجّيــة 

- أّن اللســانياِت ُشــعبٌة مــن ُشــعب الُعلــوم 

مــن  ظاهــرًة  بالّدراســة  تتنــاول  ألّنهــا  اإلنســانّية 

الّلغوّيــة،  الّظاهــرة  هــي  اإلنســانّية  الّظواهــر 

منطــق  علــى  موضوِعهــا  رصــِد  فــي  وتعتمــُد 

التــي  الّلســانية  الّنمــاذج  صياغــِة  أي  الّنمَذَجــة 

الّلغــاُت  بهــا  تشــتغل  التــي  اآلليــاِت  َتفتــرُض 

. البشــريُة 

أّمــا علــوُم العربيــِة فهــي َمْحصــوَرٌة فــي دراســة 

الّلغــة العربيــِة وحَدهــا، واســتخراج قواِعِدهــا وبيــان 

الكثيــرَة  المصــادَر  العلمــاُء  أّلــف  أنســاِقها، وقــد 

وإعراِبهــا  وَنحِوهــا  الَعربيــة  ُمعجــم  دراســِة  فــي 

بلغــت  ولكّنهــا  وبالغِتهــا...  وأصواتِهــا  وصرِفهــا 

الّنظــر  فــي  والُعمــِق  المنهــج  فــي  الّدّقــة  مــن 

والتفصيــل فــي البحــِث مــا جعلهــا قابلــًة ألْن َتقــَف 

فــي مصــاّف اللغوّيــاِت العالمّيــة اليــوَم وأن ُتقــاَرن 

بكثيــرٍ مــن النظريــات اللســانية الحديثــة.

- وُيضــاُف إلــى الحديــث عــن الَفرق بين الّدراســات 

رِس اللســانّي الحديِث  الّلغويــة الَعربيــة الَقديمــة والــدَّ

أّن اللســانياِت الحديثــَة أتيــَح لهــا فــي هــذا العصــرِ 

االســتفادُة مــن الســياق العلمــي المســتفيض؛ إذ 

أفــادْت مــن المعــارِف اإلنســانية والعلــوم الّدقيقــة 

وعلــوم الحاســوب واإلعالميــات، وهــو أمــر لــم ُيَتــح 

ــة قديمــًا. ــوم العربي بالقــّوة نفِســها للعل

ــَة القديمــَة  ــَة العربي ــّم إّن الّدراســاِت اللغوي - ث

فهــي  الخاّصــة،  لغِتهــا  َنحــَو  تبنــي  كاَنــت  عندمــا 

إّنمــا كانــْت تفعــُل ذلــك ُبغيــَة حفِظهــا مــن الّلحــن 

واالنحــراِف، أّمــا اللســانياُت الحديثــُة فإنهــا َتســعى 

خصائــَص  ويفّســُر  يصــُف  كّلــّي"  "نحــو  بنــاء  إلــى 

اللغــاِت الّطبيعّيــة بصــورٍة أعــّم .

أضــْف إلــى ذلــَك وجــود نــوع مــن الَحساســّية فــي 

الّتعاُمــِل مــن الّلســانّيات الَحديَثــة، فمــا مصــدُر هــذه 

الحساســيِة التــي َتــرى أن اللغــة العربيــة ُوصَفــت بمــا 

َيكفــي بمناهــج النحــو والبالغــة وعلــوم اآلَلــة العربيــة، 
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ُتْبــِق هــذه العلــوُم زيــادًة لمســتزيد، والســبُب  ولــم 

فــي ذلــك تفاُضــل اللغــات، وأن للغــة العربيــة امتيــازًا 

وأفضليــًة ليــس لباقــي لغــات األرض. 

والحقيقــُة أّن الفــرق بيــن اللغويــات العربيــة 

األخيــرَة  هــذه  أن  الحديثــَة  اللســانيَة  والّنظريــاِت 

ألّن  بيَنهــا؛  تفاضــُل  وال  الّلغــاِت  بيــن  تســّوي 

اللغــاِت أدواٌت للتواُصــِل والّتــداُول والّتعبيــرِ عــن 

إلــى  تنقســُم  اللســانياِت  أّن  وَمعلــوم  الحاجــاِت، 

متباينْيــِن: تيارْيــِن 

- تيــار صــورّي يقــف عنــد بنية اللغــة وال يتعّداها 

إلــى مــا يمكــُن أن تحمَلــه من وظائــَف تواصلّية.

- وتيــار وظيفــّي يصــُف بنيــَة الّلغــِة مــن خــالِل 

مــا تؤّديــه مــن وظائــَف داخــَل المجتمــع 

تتســاوى  الّطبيعّيــُة  فاللغــاُت  ذلــك  ومــع 

أم  مجــّرَدًة  بنيــًة  أكانــت  ســواء  الّلســانييَن  عنــَد 

إلــى  الّنظــرِ  فــي  عيــَب  فــال  بنيــة وظيفّيــة.  كانــْت 

اللغــاِت الّطبيعّيــة بمنظــارِ اللســانياِت الحديثــِة، 

يعتمــُد  موضوعــّي  منظــار  ألّنــه  غضاَضــَة؛  وال 

والّتفســيرِ.    الوصــف  فــي  العلمّيــَة  المنهجّيــَة 

أن أ.  ُيمكــُن  أو  العربيــُة  اســتفادتُه  الــذي  مــا 

وهــي  بُفروعهــا،  اللســانياِت  مــن  تســتفيَده 

اللســانياُت النظريــُة، واللســانياُت التطبيقيــُة، 

ومــا يدخــُل تحَتهــا مــن َقضايــا َتعليــم للغــات 

الّلغوّيــة.  والسياَســة  اللغويــة  والَحْوَســَبة 

وهــل كاَن فــي منهــِج تقســيم الــّدرس اللغــوّي ب. 

المــاّدَة  تقتطــُع  متعــّدَدة  مســتويات  إلــى 

الّلغوّيــَة إلــى بنيــات صوتيــة وصرفيــة وتركيبيــة 

اللغــة  دراســَة  ُيثــري  مــا  وتداوليــة،  ودالليــة 

العربيــة وتحليــَل أبعادهــا ويكشــُف منهــا مــا 

النحــو العربــي؟ لــم يســتطْعه 

مــا هــي الثمــرُة المعرفّيــُة المرجــّوُة مــن مقارَبــة ج. 

العربيــة  اللغويــة  واإلشــكاالت  الَقضايــا 

بواســَطة الــّدرس اللســاني الَحديــث، َهــل ُيــراُد 

مــن كلِّ مقاربــٍة لســانيٍة َحديَثــٍة لمنهــج البحــث 

اللغــوي الَقديــِم أن ُتســهَم فــي َتقريــِب َعاَلَقــِة 

ْحــِويِّ ِبِلَســاِن اْلَعــَرِب وَتْنزِيــِل أَدواِت  النََّظــرِ النَّ

ــِة، بطريقــٍة جديــدٍة  ِبيَّ الَوْصــِف َعلــى َظواِهــرِ الَعَر

َمواِضــَع  فــي  الّلســانّيَة،  بــاِت  الُمقاَر َتعَتِمــُد 

َمْخصوَصــٍة؟ ــٍة  َتْطبيِقيَّ

فــي  أثيــَرت  إشــكاالٍت  أو  أســئلٍة  بضــُع  هــذه 

اللســاني  البحــث  أولويــاِت  عــن  الَحديــث  ســياق 

تنفصــُل  ال  أســئلٌة  وهــي  العربــّي،  العاَلــم  فــي 

عــن األســئلة الكْبــرى المتعّلَقــة بتحديــِث منهــج 

أدوات  وتجديــِد  العربيــة  الثقاَفــة  إلــى  النظــر 

البحــث والتحليــل الستكشــاِف المعانــي واألفــكار 

لهــا  ُيجــّدُد  َمــن  تنتظــُر  التــي  المعرفيــة  والَفوائــد 

البديهّيــاِت  مــن  بــاَت  فلعّلــه  االســتخراِج؛  أمــَر 

 Humanity الّتذكيــُر بمــا حَمَلتــه الُعلــوم اإلنســانيُة

البحــث  مناهــِج  فــي  َجديــٍد  مــن   contributions

البحــِث  اإلنســانّيِة؛ ومنهــا مناهــُج  واهــرِ  الظَّ فــي 

اللســانّي التــي أخــَذت تتجــاوُز الّصفــَة المعيارّيــَة إلى 

الوصفّيــِة والتفســيرّيِة العلمّيــِة، منــُذ أن ُنِشــَرت 

فــي  ُجمَعــت  التــي  وكتاباُتــه  دوسوســير  َأَمالِــي 

ــِف المعــروِف: "ُمحاضــرات فــي اللســانياِت  الُمصنَّ
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العاّمــة"))) ، إلــى أن اســَتَوت اللســانياُت علــى يــد 

المــدارِس الالحَقــة، فــي أوربــا والواليــاِت المّتحــَدة. 

فَلــم يُعــْد أمــاَم أحــٍد مجــاٌل للّشــكِّ فــي علمّيــِة 

البحــث  بمناهــِج  المتســلِّحِة  الحديَثــة  اللســانّياِت 

النظرّي والّتجريبّي، وإن تفاَوَتت درجاُت الموضوعّيِة 

والعلمّيــِة واالّطــراِد وغيرِهــا مــن َقَســماِت العلــوم 

التــي تظهــُر  بالُقــّوِة نفِســها  الَحديثــِة، ولــم تظَهــْر 

بهــا فــي الُعلــوم الّطبيعّيــِة، أّمــا اللســانياُت العربيــُة 

ــاَر بُخصوِصهــا إشــكاُل  ــُة فــإّن اإلشــكاَل الُمث الحديث

ٍة عربّيــة  الَمنهــِج، أي منهــج َتْأســيِس َمْعرَِفــٍة لســانيَّ

ــٍة،  عامَّ وأْفــكارٍ  راٍت  َتَصــوُّ بنــاِء  علــى  قــادرٍة  حديثــٍة، 

ــِة: َغِويَّ لَِفْهــِم الّظاِهــَرِة اللُّ

راثـِـيِّ الَحــيِّ الــذي ُيْشــَهُد  - َســواء فــي ُبْعِدهــا التُّ

رِ  َتَطــوُّ َمواَكَبــِة  فــي  ــِن  َمكُّ والتَّ ِباالْســِتْمرارِ،  َلــُه 

اْلُمعاِصــرِ،  اللِّســانِيِّ  ْرِس  الــدَّ

النَّمــاِذِج  َبْيــَن  الُمواَزنــاِت  ِإطــارِ  فــي  َأْو   -

ــِة  َغِويَّ واِهــرِ اللُّ واالْجِتهــاداِت المْقَتَرَحــِة لَِوْصــِف الظَّ

 ، ها َتْفســيرِ و

راِت النَّْحِو واللِّســانِّياِت،  - َأْو فــي ِإطــارِ ِإْجــراِء ُمَقرَّ

وإْخراِجهــا  ــِة،  اأَلَدِبيَّ وَغْيــرِ  ــِة  اأَلَدِبيَّ النُّصــوِص  َعلــى 

لِْلَقضايــا  والتَّْفســيرِ  والَفْهــِم  التَّطبيــِق،  ــزِ  َحيِّ إلــى 

ــِة  والّتاريِخيَّ ــِة  واالْجِتماِعيَّ ــِة  والَعَقِديَّ ِة  النَّْفِســيَّ

ُعموًمــا))).  َعــِة،  المَتَنوِّ ِة  واإلنســانِيَّ ِة،  ياِســيَّ والسِّ

غيــَر أّن كثيــرًا مــن الكتابــاِت الّلســانّيِة العربّيــِة ال 

(3( Ferdinand De Saussure, Cours de linguistique 
générale, Publié par Charles Bally, Albert Sechehay et 
Albert Riedlinger. Ed. Arbre d’Or, Genève, 2005.

العربّيــة،  والّلغــة  الّلســانّياِت  فــي  بــودرع:  الرحمــن  عبــد   )((
.5 ص:  وَنمــاذج،  َقضايــا 

ــّي،  ــى أســاليِب التأليــف اللســانّي الغرب ــكاُد َترقــى إل ت

عــن  بالُقصــورِ  تتَّســُم  منهجّيــًة  مداخــَل  الختيارِهــا 

ُبلــوغ الَمــراِم، وبالّنقــِص فــي أدواِت البحــث والّتحليــِل 

بيعِة  وجمــِع الّظواِهــرِ، والميــِل إلى الُبحــوث ذاِت الطَّ

ــِة وإهمــاِل وظيفــِة  ــِة علــى الظواِهــرِ الُجزئّي التطبيقّي

التنظيــر للســانياٍت عربّيــٍة حديثــٍة تقــُف فــي مصــافِّ 

ــم  ُنهــا الّتنظيــُر مــن الّتحكُّ الّلســانّياِت الكّلّيــِة، وُيمكِّ

فــي تحديــِد أولويــاِت البحــِث الّلســاني. 

بّيــِة  الَعَر الّلســانّية  المؤلَّفــاِت  َتراُكــَم  لكــنَّ 

ُيقــّرُب  األخيــَرة، خاّصــًة فيمــا  الثَّالثيــَن ســنًة  فــي 

الَقديمــِة  اللغويــاِت  مــن  الَحديثــَة  اللســانياِت 

فــرَض علــى اللســانياِت العربّيــِة َوضعــًا جديــدًا فــي 

ُمقاربــة الظاهــرِة اللغوّيــِة َمنهجــًا وغايــاٍت وأدواٍت، 

 
ِ

وكاَنــت هــذه المرحلــُة بدايــَة انشــغاِل الخطــاب

رس  اللســاني العربــي الُمعاصــر بالعالقة بين الدَّ

وبطبيعــِة  العربيــة،  وعلــوم  الَحديــث  الّلســاني 

العالَقــة التــي ُيمكــُن أن ُتْبنــى بيــن ُتــراث العربّيــة 

واللســانياِت، عنــَد َمــن َيقولــون بإمــكان التقــاُرب 

والتــراُدِف فــي األنســاق وأصــول الَمفاهيــم، لكــنَّ 

ــَل  -لكــي يتوصَّ اللِّســانيَّ العربــّي الحديــَث  البحــَث 

إلــى تحديــِد هــذه األولويــاِت - » يفتقــُر إلــى دراســاٍت 

رّيــَة  ُد ألُســَس اإلبســتمولوجيَة والّتصوُّ كافيــٍة ُتحــدِّ

والّنحــِو  الّلســانياِت  بيــن  العالَقــَة  تضبــُط  التــي 

ــّي  ــد انشــَغَل الخطــاُب اللســاني العرب ــّي. لَق العرب

الُمعاصــُر بَمفهــوم التأصيــل الــذي ُيحــاوُل تتبــَع 

وإيجــاِد  المعاصــرِة  الّلســانّيِة  المفاهيــم  بعــَض 

نظائــَر لهــا عنــد الّنحــاِة. وَقــد نتــَج عــن ذلــَك أغــالٌط 
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وأغاليــُط...«)5).

َجوانــِب  مــن  أّن هــذا جانــٌب واحــٌد فقــط  غيــَر 

فــي  األولويــاِت  ســؤاِل  عــن  الحديــِث  إشــكاِل 

ــؤاُل  السُّ هــذا  وَيبقــى  بــّي،  الَعَر الّلســانّي  الــّدرس 

تتجــاوُز  منهجّيــٍة  معالجــٍة  إلــى  َيحتــاُج  قائمــًا 

اللســانياِت  لعالقــِة  البســيَط  الجزئــيَّ  التنــاُوَل 

ــة بعلــوم العربيــة، إلــى البحــِث فــي إمكانيــِة  الحديَث

ــٍة  ــٍة تنضبــُط بضوابــَط منهجّي بنــاِء لســانياٍت عربّي

مــن  ونســٍق  وَمفاهيــَم  بَوســائَل  وتتوّســُل 

النظرّيــَة  مرجعيَتهــا  تجــُد  التــي  االســتدالالِت، 

فــي الــّدرِس الّلســانّي المعاصــرِ وتتَّســُع ُقدرُتهــا 

العربّيــِة.  الّلغوّيــِة  الّظواهــرِ  وصــَف  لتشــمَل 

السؤال الثالُث:

ارتبــاط  باللغــة  اللســانيات  ترتبــط 
الرابطــة  هــذه  باســتحضار  تــالزم. 
المتينــة مــاذا تقترحــون ألجــل النهوض 
بالعربيــة المعيــار، وجعلهــا لغة فاعلة 

محيطهــا؟ فــي 

اللغــات  لدراســة  ُوضــَع  علــم  اللســانيات 

البشــرية باســتعارة مناهــَج مــن العلــوم اإلنســانية 

ُيغيــَة  وذلــك  الدقيَقــة،  العلــوم  بعــض  ومــن 

البنيــات  بخصــوص  دقيقــة  نتائــَج  إلــى  التوصــل 

اللغويــة وكيفيــة إنتاجهــا وطريقــة ارتبــاط الــدال 

بالمدلــول، 

)5( محّمــد بــن صالِــح وحيــدي، الّلســانّياُت والّتــراُث الّنحــوّي: 
الّنــدوة  أعمــال  ســجّل  وإبســتمولوجّية،  منهجّيــٌة  إشــكاالٌت 
الّدولّيــة الّثانيــة: ِقــراَءة الّتــراث األدبــّي والّلغــوّي فــي الّدراســاِت 
منشــورات  5))1هـــ-)201م،  محّكمــة،  علمّيــة  بحــوث  الحديَثــة، 

الريــاض، ص: 09).  الملــك ســعود، كليــة اآلداب،  جامعــة 

الُخــروُج عــن َســْمِت العربّيــِة أمــٌر منتظــٌر، وهــو 

ــى فــي الّشــرائِع  ــاِس، حّت ــِع األشــياِء والّن مــن َطبائ

ُســل إاّل  َحــِل؛ َفمــا ُبِعــَث األنبيــاُء والرُّ والملــل والنِّ

لُيجــّددوا للّنــاِس مــا اعــوجَّ مــن أمــورِ دينهــِم ومــا 

انَحــَرَف مــن َعقائدِهــم، فهــذه رســالٌة ال تنقطــُع، 

متسلســلٌة ُمتَّصلــُة الَحلقــاِت، فأّمــا فــي الّنحِو َفما 

وُيجــّددون،  ُيصّححــوَن  و  ُيصّنفــوَن  الُعَلمــاُء  زاَل 

ــا هــذا، علــى َتفــاوٍت  منــُذ عهــِد ســيبوْيه إلــى عصرِن

ــِد،  ــِد أو جــرأِة الّتجدي ــى التقلي ــداِد إل ــم فــي االرت بينُه

ومــا زاَل أهــُل اللغــِة ُيصّنفوَن الَمعاجَم ويســتدرُِك 

الّنــاِس  يــوم  إلــى  َفواَتــه،  بعــٍض  علــى  بعُضُهــم 

َلْحــِن  ُيصّنفــوَن فــي  الّتعبيــرِ  أهــُل  زاَل  هــذا، ومــا 

العاّمــِة َبــل لحــِن الخاّصــِة أنُفِســهم و يحرِصــوَن 

علــى تصفيــِة اللغــِة مــن األوشــاِب، فأنــَت تعلــُم 

مــن هــذه الَحَرَكــِة الّدائمــِة الّدائَبــِة أّن أمــَر اللغــِة 

عصــرٍ  كلُّ  وســيظلُّ  َجســيٌم،  وَخَطرهــا  َعظيــٌم 

يجمــُع بيــن َجناَحْيــه االنحــراَف والّتقويــِم، والّلحــَن 

علــى  والقيــاَس  الّشــاذِّ  واســتحداَث  والّتصحيــَح، 

الَمْســموِع. الــوارِِد 

اللســانيات  أدوات  بعــُض  ُتســتعاُر   وقــد 

الحديثــة للقيــام بواجــب تصحيــح التركيــب العربــي 

منــه  ليــس  ممــا  بــه  علــق  وتخليصهممــا 

السؤال الرابع:

يعــزو كثيــٌر مــن الباحثيــن "تلكــؤ" علــم 
إلــى  العربيــة  البيئــة  فــي  اللســانيات 
الفوضــى التــي تطبــع ترجمــة مفاهيمــه 
مفاتيحــه  بوصفهــا  ومصطلحاتــه 
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علــى  والعمــل  بتقريبــه،  المضطلعــة 
الثقافــة  فــي  الحســن  النبــات  نباتــه 
هاتــه  علــى  تــردون  كيــف  العربيــة. 

الدعــوى؟ 

ذهــَب بعــُض الباحثيــَن إلــى القــوِل بُوجــوِد أزمــٍة 

وتتمّثــُل  العربــّي،  الّلســانّي  البحــِث  َتوطيــِن  فــي 

َبَعــة،  الُمتَّ الّنظرّيــِة  المجــاالِت  فــي  األزَمــُة  هــذه 

وفــي  البحثّيــِة،  والموضوعــاِت  الَمنهــِج  وفــي 

ســاِت الّلســانّيِة وأقســاِم َتدريــِس  جانــِب المؤسَّ

ُمدّرســيَن  مــن  بذلــَك  يّتصــُل  ومــا  الّلســانّياِت، 

ُل  ُينــزَّ العلــَم  هــذا  أّن  ذلــَك  إلــى  أضــْف  وُطــاّلٍب. 

ــِة  ــوِم اإلنســانّيِة واالجتماعّي ــًة دوَن باقــي الُعل منزل

الّلســانيَّ  البحــَث  أصاَبــت  التــي  األزمــُة  وهــذه   .

ليَســت خاّصــًة بــه، ولكّنهــا جــزٌء مــن أزمــٍة عاّمــٍة 

أصاَبــت المؤسســاِت الجامعّيــَة والبحــَث العلمــيَّ 

عامــًة، وهــذا شــأُن كثيــرٍ مــن المعــارِف الجديــَدِة 

التــي تحــلُّ بثقافــٍة ذاِت طابــٍع مختلــٍف، كالثقاَفــِة 

العربّيــِة. ولكــّن تلــَك األزمــَة كاَنــت حافــزًا لالنطــالِق 

وتطويــرِه  العربــي  اللســانّي  البحــث  تعميــق  فــي 

بــّي.  الَغْر الّلســانيَّ  رَس  الــدَّ لُيواكــَب 

ولعــلَّ جــزءًا كبيــرًا مــن األزَمــة التــي نشــأت مــع 

نشــأِة اللســانياِت العربّيــِة، راجــٌع إلــى صفــِة التلّقــي 

الّثقافــَة  العربــيُّ  القــارُئ  بــه  تلّقــى  الــذي  ِل  األوَّ

الغربّيــَة فــي مجــاِل اإلنســانياِت عامــًة والّثقافــَة 

اللســانّيَة علــى وجــه الخصــوِص، ومــا طَبــَع هــذا 

أّن  إلــى  هــا  مردُّ قيــٍم،  وصــراِع  ريبــٍة  مــن  الّتلّقــي 

كلَّ فكــرٍ ُمســتنَبٌت فــي ديــارِه وَيحمــُل خصائــَص 

َعــْوا أّنــه خــرَج  أصحاِبــه وُيعالــُج ُمشــكالتهم وإن ادَّ

مــن حــدِّ الُخصوصّيــاِت إلــى َحــدِّ الكّلّيــاِت، وهــذا مــا 

عّبــَر عنــه تــودوروف )T. Todorov(  بقولـِـه: » صــورُة 

ُبهــا وُتعّبــُر عنــه، أكثــر  اآلَخــر ُتحيــُل إلــى واقــِع َمــن ُيركِّ

َبــت لــه وُبِنَيــت َلــه«،  مّمــا ُتحيــُل إلــى واقــِع َمــن ُركِّ

ــُز تــودوروف فــي كتابــه "نحــن واآلَخــرون" بيــَن  ويمي

ــٌة تجمعهــا  ــٌة واجتماعّي ــّذاِت وهــي َجماعــٌة ثقافّي ال

عــن  َيختلفــون  الذيــن  اآلَخريــن  وبيــَن   ، خصائــُص 

الــّذات فــي تلــك الَخصائــص .

أن  لبثــت  مــا  الّنفســّيَة  األحــواَل  تلــَك  ولكــّن   

ُد عنَدمــا انتَشــَرت األبحــاُث الّلســانّيُة  أخــَذت تتبــدَّ

بــّي. الغربّيــُة بَتدريــٍج فــي الَمشــهِد الّتداولــّي الَعَر

ومــن َمظاهــرِ األزَمــة أيضًا ُمشــكلُة المصطَلح 

وهــي  العربييــن،  واألدبــّي  اللســانّي  الــّدرس  فــي 

مشــكلٌة نشــأت عنَدمــا اّتصــَل هــذا الــّدرُس العربّي 

الوافــدِة  اإلنســانّيِة  العلــوم  بُمنَجــزاِت  الحديــُث 

ــالِد العــرِب  ــح فــي ب مــن الغــرِب، فعــَرَف الُمصَطَل

وعــدِم  واضطــراٍب  خلــٍط  وحاَلــَة  َفوضــى  حالــَة 

اّتفــاٍق واســتقرارٍ، خاّصــًة فــي  الفتــرِة الواقعــِة بيــن 

أربعينيــاِت القــرِن الماضــي وســّتينياتِه، والســبُب 

فــي أزمــة المصطَلــح اختــالف مناهــج الّدارســين 

ــه  ــراث وينحتــون من ــوا يغترفــون مــن الت ــن كان الذي

ُمصطلحــاٍت  َيضعــون  والذيــن  مصطَلَحهــم، 

المصطلــِح  اشــتقاِق  بَقواعــِد  َتعبــأ  ال  جديــدًة 

وجــه  علــى  األزمــة  وتجّلــت   ، المناِســِب  الَعربــّي 

ــركات النقــِل والّترجمــة لمــا جــّد  الخصــوص فــي َح

ويجــّد فــي ميــدان العلــوم اإلنســاّية خاّصــًة وفــي 

. أَخــصَّ بصفــٍة  اللســانياِت 

بعــَد  العربــّي  اللغــوّي  البحــِث  تطــّوَر  ولكــّن 

َوْضــِع  أزمــَة  تامــًا  محــوًا  َيْمــُح  لــم  الفتــرِة  هــذه 
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للَمفاهيــِم  المناســِب  العربــّي  المصطَلــح 

والمقــوالِت اللِّســانّيِة الحديَثــِة؛ إذ ظــّل المنهجــاِن 

المختلفــاِن ســائَديِن، فأّوُلهمــا َيبحــُث عــن ُمقاِبــٍل 

للُمصطلحــاِت الّلســانّيِة الَغْربيــِة فــي ُمصطلحاٍت 

ُلغويــٍة َعَربيــٍة قديمــٍة ذاِت حمولٍة َمعرفيٍة ُمختلفٍة 

ِمــن َغيــر ُمبــاالٍة بُمناَســَبتها للَمدلــوِل عليــه أو َعــدِم 

ُمناســبتها، والمنهــُج الثانــي َكَســَر قاعــدَة الَعــودِة 

ــراِث وابَتــدَع ُمصطلحــاٍت غريبــًة ال ُيفهــُم  إلــى التُّ

وهــذا  الّلاتينــي،  بأصِلهــا  ُقرَِنــت  إذا  إال  َمعناهــا 

بــّي  َمظهــٌر مــن َمظاِهــرِ أزمــِة الَبحــِث الِعلمــّي الَعَر

فــي َمجــال الُعلــوم اإلنســانّية، وِمــن مظاِهــرِ األزمــِة 

عنــَد  الِعلمــّي  الَعمــل  فــي  الَفــرديُّ  الُبعــُد  أيضــًا 

ُمقابــِل  فــي  يوضــُع  الــذي  المعاصريــَن،  الَعــرِب 

ُعلمــاِء  عنــَد  بالفريــِق،  والَعمــِل  الَجماعــّي  الُبعــِد 

. الغــرب وباحثيــه 

ــادرًة  ــد الرحمــن مب ــور طــه عب م الدكت ــدَّ ــد َق وَلَق

العلــوم  فــي  الُمصَطَلــح  ترجمــة  أزمــِة  حــّل  فــي 

ــدًا فــي  ــه شــقَّ منهجــًا جدي اإلنســانّيِة، ومفاُدهــا أّن

ابتــكارِ المصطلحــاِت واشــتقاقها وفقــًا لقواعــد 

درجــًة  ُمحققــا  العربيــة،  الصرفيــة  االشــتقاق 

عاليــًة مــن الّدّقــة فــي ترجمــة ُمبدعــة مبنيــٍة علــى 

االنتقــاء والّصياَغــة الّداّلــة التــي ُتعّبــُر عّمــا يدخــُل 

ذلــك  علــى  ســاَعَده  المصطَلــح،  داللــة  ضمــَن 

وإلماُمــه  والمنطــق،  بالداللــة  الواســع  علُمــه 

علــى  الكبيــر  واّطالعــه  اللغــة،  بفلســفة  الجيــد 

التــراث اللغــوي والفلســفي العربــي واإلســالمّي، 

واالشــتقاق  الصــرف  بأصــول  الجيــدة  ومعرفُتــه 

ونحــت المصطلحــات، فتلــَك المعــارُف والعلــوُم 

المصطلــح  اشــتقاق  َمَلَكــَة  منحتــه  والمناهــُج 

مصطلــح  ذلــك  ومــن  وإْبداعــه،  المناســب 

التداوليــات وغيرهــا مــن عشــرات المصطلحــات 

المبثوثــة فــي كتبــه الفلســفية والحجاجيــة... انظــْر: 

طــه عبــد الرحمــن: فقه الفلســَفة: 1-الفلســَفة 

1996 العربــي  الثقافــي  المركــز  والترجمــة، 

السؤال الخامس:

5- يقرن عموم الســامعين اللســانيات 
بالغــرب، أليــس فــي المجــال العربــي 
حقيقــة  وباحثيــن  لعلمــاء  تجــارب 
بــأن نخلــع عليهــا توصيــف المدرســة 
مــن  األصيلــة  العربيــة  اللســانية 
ردكــم  كان  وإذا  هويتهــا؟  حيــث 
باإليجــاب فاذكــروا لنــا بعــض األعــالم، 
التجديــد  ومالمــح  وإضافاتهــم، 

منجزاتهــم. فــي  واألصالــة 

َنَعــم، اللســانياُت الحديثــُة علــٌم غربــي خالــٌص، 

وفــرٌق كبيــٌر بيــن ُمصطَلــَح اللســانياِت ومــا تحملــه 

مــن حمولــٍة مفهومّيــة ومعرفّيــٍة، وبيــَن مــا َتعنيــه 

ِعــّدة  ألســباٍب  الَقديــم؛  بالمعنــى  العربيــة  ُعلــوُم 

نوجزهــا فيمــا يلــي:

- أّن اللســانيات  Linguisticsدراســٌة منهجّيــٌة 

أّمــا  عاّمــًة،  البشــرّية  الّلغويــة  للّظاهــرة  علمّيــٌة 

جوانــَب  تتنــاوُل  دراســٌة  فهــي  العربيــة  علــوُم 

أو  الّنحــوّي  كالجانــب  العربيــة خاّصــًة  الّلغــة  مــن 

البالغــي... أو  الّصرفــي 



173دصال جي اتعجارم( وصالا   وذجل '' اتاتك  فاةءدرق اتثادحلم تاعجارم

حديــُث  خالــٌص)6)،  غربــيٌّ  علــٌم  واللســانياُت   -

ُعلــوم  أنقــاض  َعلــى  الَغــرِب  فــي  ُولِــَد  النشــأة، 

الّلغــة الكالســيكية وفقــه اللغــة المقــارن والنحــو 

بعَدمــا  األرســطي...  المنطــق  علــى  المعتِمــد 

ماضــي  َمــع  ومنهجّيــة  َمعرفّيــًة  أحــدَث قطيعــًة 

اللغويــِة.  الّدراســات 

- أّن اللســانياِت ُشــعبٌة مــن ُشــعب الُعلــوم 

مــن  ظاهــرًة  بالّدراســة  تتنــاول  ألّنهــا  اإلنســانّية 

الّلغوّيــة،  الّظاهــرة  هــي  اإلنســانّية  الّظواهــر 

منطــق  علــى  موضوِعهــا  رصــِد  فــي  وتعتمــُد 

التــي  الّلســانية  الّنمــاذج  صياغــِة  أي  الّنمَذَجــة 

الّلغــاُت  بهــا  تشــتغل  التــي  اآلليــاِت  َتفتــرُض 

. يُة لبشــر ا

أجــل، لقــد قــّدَم العلمــاُء العــرُب الُقدمــاُء مــاّدة 

علمّيــًة ضخمــة فــي ميــداِن علــم الّلغــة، ولكــّن هــذه 

ــادئ  ــى إعــادة الّصياغــِة وفقــا لمب ــاُج إل المــاّدَة تحت

الّتنظيــرِ  فــي  وشــروطها  الحديثــة  اللســانياِت 

والّنمذَجــة، ويبــدو أّن كثيــرًا مَن الباحثيَن الّلســانييَن 

الّتــراِث  لقــراءة  يبذلــوَن جهــودًا منهجّيــة  العــرب 

الّلغــوي وإعــادة تركيِبــه وفقــا للّتصــّورات اللســانّية 

الحديثــة.

مــه  ــا قدَّ ــى اإلفــاَدِة مّم ــَف الســبيُل إل ولكــن كي

ُعلمــاُء العربّيــِة الُقدمــاِء، لبنــاِء لســانياٍت عربّيــٍة 

وُمعاصــرٍة؟  أصيلــٍة 

اللســانييَن  مــن  كثيــٌر  اجتهــَد  أّنــه  الجــواُب 

العــرب المعاصريــَن فــي تقديــم ُمعالجــاٍت لســانية 

)6( مــازن الوعــر: َقضايــا أساســية فــي علــم الّلســانّياِت الَحديث، 
دار طالس، دمشــق، 1988

للّنحــو العربــي خاّصــًة وللّتــراث اللغــوّي والبالغــي 

قــراءاٍت  وقّدمــوا  عاّمــًة،  والكالمــي  واألصولــي 

لســانيًة واعيــًة لهــذا الّتــراث فــي ضــوء مــا ُيناســُبه 

مــن نمــاذَج لســانيٍة حديثــة. وانطلقــوا فــي هــذه 

نظــرّي  وإطــار  محــّددة،  منهجّيــة  مــن  القــراءة 

يوّحــد بيــن ظواهــر الوصــف والتحليــل، مــن هــذه 

الــذي  الّتداولــّي  الوظيفــي  الّنحــو  نجــُد  القــراءاِت 

صالحــا  لســانيا  إطــارا  عليــه  المشــتغلون  عــّده 

الّنســق  واستكشــاف  الّتــراث  هــذا  لمقارَبــة 

الّنظــري العــاّم الــذي يؤّطــر علومــه جميعــا علــى 

ــا ورجالهــا،  ِد مصنَّفاتِه اختــالف مواضيعهــا وتعــدُّ

أّن عوامــَل نشــأتها ومصادَرهــا واحــدٌة،  وخاّصــة 

وهــذا مــا يفــرض علــى قــارئ هــذا الّتــراث أن يتنــاوَل 

علوَمــه ال علــى أّنهــا مســتقّل بعُضهــا عــن بعــض، 

متجانســا  خطابــا  اعتبارهــا  أســاس  علــى  ولكــن 

نظــرّي  جهــاز  مــن  ومنهَجــه  مفاهيَمــه  يســتمدُّ 

َبــة))) – يرّكــز  واحــد – كمــا يقــول أصحــاُب هــذه المقاَر

علــى عناصــَر وظيفّيــٍة تداولّيــٍة رئيســٍة منهــا مقــام 

الخطــاب، ومنهــا مقاصــُد المتكّلــم ونّيتــه مــن وراء 

الخطــاب، ومنهــا أّن وســيلة الّتخاطــب فــي الّتــراث 

ــى  ــّي تجــاَوَزت المفــرداِت والجمــَل إل الفكــرّي العرب

النــصِّ بوصِفــه وحــدًة تواصلّيــًة متكاملــًة ينتظــم 

وغــرٌض. أجزاَءهــا موضــوٌع 

اللســانّي  الخطــاِب  لهــذا  المميــزُة  فالســمُة 

العربــّي الَحديــِث هــي حرُصــه علــى »التوفيــق بيــن 

ُمــه  ُتقدِّ ومــا  العربــّي  اللغــوّي  الّتــراِث  َمضاميــِن 

الّلســانّياُت الحديثــُة مــن نظريــاٍت وَنمــاذَج وأدواٍت 

لســانّيو  وَيســتعمُل  تحليــٍل،  وَطرائــِق  إجرائيــٍة 

اللغــوي  الفكــر  فــي  الوظيفــّي  الَمْنحــى  المتــوكل،  أحمــد   )((
ــاط، )2)1هـــ/ 2006م. ــداد، دار األمــان، الّرب ــي، األصــول واالمت العرب
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الّتــراِث شــّتى الوســائِل المعرفّيــِة لتحقيــِق هــذا 

إعــاَدِة  أو  بقــراءِة  ُعــرَِف  مــا  الَمســعى، فــي إطــارِ 
الّتــراِث«)8) قــراَءِة 

نتحــّدَث  أن  يمكــن  االســتفادة  مســألة  وبعــد 

عــن حــدود االّتصــال بيــن علــوم العربيــة والّنمــاذج 

لســانيات  علــى  للُحصــول  المعاصــرة  الّلســانية 

ــة مســتقلة، وبالّضبــط يمكــن أن نتحــّدَث عــن  عربّي

القدمــاِء  العربّيــِة  علمــاِء  أفــكارِ  اســتثمار  إمــكاِن 

ونظراتهــم، وتوظيِفهــا فــي تطويرِ البحث الّلســاني. 

واالنفصــال  المفارقــة  مراعــاُة  ينبغــي  ولكــن 

والّلســانيات  القديمــة  العربيــة  الّلغويــات  بيــن 

تنــدرُج  المعاصــرة  الّلســانية  فالّنمــاذُج  الحديثــة؛ 

علمــيٍّ  ببرنامــٍج  مضبوطــٍة  نظريــاٍت  إطــار  فــي 

د األهــداف. أّمــا اللغويــاُت العربيــة القديمــُة  محــدَّ

فهــي جمهــرة مــن المعاَلجــاِت اللغويــة المتعــّددة 

فــي  العمــق  حيــُث  مــن  والمتفاوتــة  المســتويات، 

ــّد  الوصــف والّتحليــل، واإلجمــال أو التفصيــل، وال ب

مــن أخــذ هــذه الفــروق بعيــن االعتبــار... 

السؤال السادس

المنعقــدة  العالقــات  إلــى  بالعــودة 
بيــن اللغويــات القديمــة واللســانيات 
الحديثــة، كيــف يمكــن اســتثمار علــوم 
اآللــة العربيــة مــن بالغــة ونحــو وصــرف 
الدراســات  تجديــد  فــي  وعــروض 

العربيــة؟ اللســانية 

المنهــج،  العربّية–أســئلة  الّلســانّيات  غلفــان:  مصطفــى   )8(
.18( ص: 

الحقيقــُة أّننــا ال نســتطيُع أن نتحــّدَث عــن 

الّلســانّيات  العلــوم العربّيــة وصلِتهــا بميــدان 

إاّل إذا تطّرْقنــا إلــى أهّميــِة تجديــِد مناهــج الّنظــرِ 

إلــى هــذا الّتــراث؛ فقــد أحدثــت الّلســانياُت فتحــًا 

ــى فــي  ــِة، تجّل ــم المعرَِف ــا ضخمــًا فــي عاَل معرفّي

تجديــد مناهــِج الّدراســة، وإدراِج مفاهيــَم علمّيــة 

وأدواٍت منهجّيــة جديــدٍة مــن أحــِل إعــادِة قــراءِة 

هــذا الّتــراِث قــراءًة واعيــًة تكشــُف عــن نقــاِط 

فــي  وتبحــُث  الحديــث،  الّلغــة  بعلــم  االلتقــاِء 

إمــكاِن صياغــِة لســانّياٍت عربّيــة حديثــة تســتمّد 

الموروَثــة،  اللغوّيــة  المصــادرِ  مــن  ماّدَتهــا 

الحديثــِة،  اللســانية  الّنظرّيــاِت  مــن  ومنَهَجهــا 

إّنهــا لســانياٌت عربّيــة حديثــٌة تنطلــُق مــن الّتــراِث 

الســتمداِد المــاّدِة الّصالحــِة للوصِف والّدراســة، 

ومــن الّنظرّيــاِت الّلســانّية الَحديَثــِة الســتمداِد 

المنهــِج والّتصــّور وأدواِت الوصــِف والّتفســير. 

اإلحيائّيــة  العملّيــِة  هــذه  ســياِق  فــي  وتــرُِد 

ــة  ــِة ضــرورُة اســتثمارِ الّنظــرات العلمّي الّتحديثّي

العميقــِة لعلمائنــا العــرِب، للوصــوِل إلــى مرحلــِة 

ــِس مــا َبْيــَن اأَلْنظــارِ  منهجّيــٍة وهــي ُمحاَوَلــُة َتَلمُّ

ــِة َقديِمهــا وَحديِثهــا ِمــْن ِصْهــرٍ وَنَســٍب  َغِويَّ اللُّ

ــِل فــي  َأمُّ بــى، َفَرَضْتهــا َطبيَعــُة التَّ وَوشــائِِج ُقْر

ــِة، وَأْمالهــا االْنِتســاُب ِإلــى هــذا  ّغِويَّ واِهــرِ اللُّ الظَّ

ُكّلــّي  َبَشــرِيٌّ  َحْقــٌل  ُهــَو  الــذي   ، َغــِويِّ اللُّ اْلَحْقــِل 

ــروِف واأَلْحــواِل، وال  ــرِ الظُّ ــُر ِبَتَغيُّ شــامٌل ال َيَتَغيَّ

مــوَن َمْهمــا َتُكــْن َوســائُِل  ــُه اْلُمَتَكلِّ َيْســَتْغني َعْن

َمْيــداِن  فــي  ُة  اْلُمْســَتَجدَّ اْلَبدائِــُل  َو  االتِّصــاِل 

َفاُهــِم َو التَّخاُطــب .  التَّ

والــرأُي عنَدنــا أّن العلمــاَء العــرَب الُقدمــاَء 
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قــد َقّدمــوا مــاّدة علمّيــًة ضخمــة فــي ميــداِن 

إلــى  تحتــاُج  المــاّدَة  هــذه  ولكــّن  الّلغــة،  علــم 

اللســانياِت  لمبــادئ  وفقــا  الّصياغــِة  إعــادة 

الحديثــة وشــروطها فــي الّتنظيــرِ والّنمذَجــة، 

الّلســانييَن  الباحثيــَن  مــَن  كثيــرًا  أّن  ويبــدو 

العــرب يبذلــوَن جهــودًا منهجّيــة لقــراءة الّتراِث 

للّتصــّورات  وفقــا  تركيِبــه  وإعــادة  الّلغــوي 

الحديثــة. اللســانّية 

والباحثيــَن  العلمــاَء  أّن  فــي  شــّك  وال 

وفــي  عاّمــة،  اإلنســانّية  العلــوم  فــي  الغربّييــن، 

عنَدمــا  الُخصــوص،  وجــه  علــى  الّلســانيات 

ارتضــوا ألنفِســِهم الخــوَض فــي دراســة الّلغــات 

الّشــامل،  اإلنســانّي  ُبعدهــا  فــي  الّطبيعّيــة 

متجاوزيــَن بذلــَك الّدراســاِت الّلغوّيــَة الكالســيكّية 

لغــاٍت  أو  لغــٍة  وصــِف  فــي  تنحصــُر  كاَنــت  التــي 

خاّصــة، فقــْد أْلَفــْوا أنفَســُهم ُملَزميــَن بَتْمحيــِص 

لوصــف  َوَضعوهــا  التــي  الّنظرّيــة  َفرضياتِِهــم 

اللغــِة وتفســيرِها، إلثبــاِت قّوتِهــا الّتجريبّيــة، وال 

يتــّم َتمحيــُص هــِذه الفرضيــاِت إاّل باســتعراض 

جهــوِد كثيــرٍ مــن العلمــاِء الُقدمــاء. فتشومســكي 

علمّيــة  مــاّدة  علــى  التوليــدي  نحــَوه  بنــى  مثــاًل 

اعتمــادًا  كثيــرة،  مصــادَر  مــن  اســتقاها  غزيــرٍة 

ذاُت  18م  و  )1م  القرنيــن  أنحــاء  منهــا  نقــدًا،  أو 

مــن  وغيرهــا  والمنطقّيــة،  الفلســفية  األســس 

َتــه  األنحــاء الكالســيكية األخــرى، كمــا اســتقى مادَّ

"بنينــي"،  القديــم  الهنــدي  الّلغــوي  أعمــال  مــن 

ومــن الفيلســوف الفرنســي ديــكارت، وفالســفة 

ومفّكريــَن ولغوييــن أوروبييــن وأمريكييــن مثــل 

وهاريــس  وهمبولـــدت  وبلومفيلــد  ديــكارت 

والكتابــاِت  المصــادَر  ولكــّن  كثيــر،  وغيرهــم 

ــرا الّطــالع تشومســكي علــى  اللســانيَة ال تذكــُر أث

الّنحــو  أعــالم  مــن  َعَلــم  علــى  أو  العربــي  الّنحــو 

مــن  ينقــُص  ال  عليــه  اّطالِعــه  وعــدُم  العربــي. 

قيمتــه بــل تــدّل ُكتــُب ُمتقّدمــي الّنحــاة كســيبويه 

الّنظــر  فــي  ُعمــٍق  علــى  وغيرِهمــا  والمبــرِد 

والّتقعيــد. وليــس بعيــدا أن يكــوَن تشومســكي 

َقــد ســعى إلــى االّطــالع علــى َنظريــة العامــِل فــي 

كتــاب ســيبويه، ومــا َيــدوُر فــي َفَلِكهــا مــن مفاهيــَم 

كالتقديــر والحــذِف وغيرِهمــا، ال ُيســتبعُد أن يكوَن 

قــد اّطلــع علــى العاملّيــة النحويــة العربيــة قبل أن 

يؤســَس نظريَتــه الّشــهيرة، "العاملّيــة والّربــط" 

]Government & Binding[ وإن لــم ُيصــّرح بذلــك، 

كمــا يقــوُل بعــُض الباحثيــن، ولكــّن هــذا االحتمــاَل 

يحتــاُج إلــى دليــل علــى كّل حــال .

السؤال السابع

فــي  المعاصــرة  الحيــاة  تنصبــغ 
البحــث  وضمنهــا  مناشــطها،  شــتى 
االكتشــافات  بتســارع  اللســاني، 
عــن  مــاذا  ذلــك.  واطــراد  وتطورهــا 
العلمــي  البحــث  إليــه  مــا توصــل  آخــر 
فــي مجــال اللســانيات؟ وكيــف تــرون 
العربــي؟ اللســاني  البحــث  مســتقبل 

الــدرس  أهميــة  إلــى  اإلشــارة  مــن  بــّد  ال  أواًل 

الوعــي  فــي  الَعميــق  وأثــره  الحديــث  اللســاني 

بالَمفاهيــم وقيمتهــا فــي بنــاء المعرفــة اإلنســانية 

اللســانيات  أّن  فــي  شــك  وال  العلــوم،  وتطويــر 
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المفاهيــم  تأســيس  فــي  كبيــر  نصيــب  ذات 

والمصطلحــات التــي ال يحصــل التواُصــل العلمــي 

النظريــاُت  ُتعــَرف  وال  بهــا  إال  األفــكار  وتــداُول 

واألدوات والطــرق والمناهــج وأنســاُق المعرَفــة 

بهــا  إال 

ثانيــًا: َمــدى إْســهاِم الّلســانّياِت الَحديَثــِة فــي 

خدَمــِة َنْحــِو العربّيــِة

- هــل تعالــج النظريــاُت اللســانيُة النحويــُة 

ــاُت  ــُف النظري ــَة النحــِو العربّي؟  هــل تضي قضي

اللســانيُة طرقــًا جديــدًة لتعليــم النحــو العربــي 

هنــاَك  وهــل  التقليديــة؟  الطريقــة  مــن  بــداًل 

نتســاَءل  أن  وُيمكــن  لهــا؟  ناجــح  تطبيــٌق 

بطريقــة أخــرى: مــا مكانــة الّنحــو العربــّي مــن 

الحديثــة؟  الّلســانيات 

ال شــّك فــي أّن الّلســانياِت قبــَل أن تنظــَر 

فــي نحــو مــن األنحــاء الّتقليدية كالّنحــو العربي، 

قــد اســتفادت – بمختِلــف مذاهِبهــا ومناحيهــا 

الّتقليديــة  بأخــرى، مــن األنحــاء  أو  – بطريقــة 

والّنحــو  المعيــاري  والّنحــو  الّتاريخــّي  كالّنحــو 

ورّبمــا  والقياســي  العــاّم  والّنحــو  المقــارن 

اســتفادت  العربــي،  الّنحــو  مــن  اســتفادت 

مــن هــذه األنحــاء فــي بنــاء نماذِجهــا وصياغــة 

الّتحليــل اللســاني،  مفاهيِمهــا وأدواتِهــا فــي 

فــي  واضــٌح  االســتفادة  هــذه  علــى  والمثــال 

الّنحــو الّتوليــدي، حّتــى قيــَل إّن الّنحــو التوليــدي 

واألنحــاء  التقليديــة  األنحــاء  بيــن  تركيــٌب 

البنيوّيــة التــي ظهــرت بعــد دوسوســير، وقيــَل 

إّنــه أخــذ فكــرَة بنــاء "نحــو كّلــي" مــن "مدرســة 

بــور رويــال" فــي القــرن الّســابع عشــر، وأخــَذ 

ــة"، ونظيــر ذلــك  ــه" مــن األنحــاء البنيوّي "َصْوَرَنَت

األنحــاء  مــن  الوظيفــي"  "الّنحــو  اســتفادة 

الّنحويــة"،  "بالوظائــف  القــول  فــي  التقليديــة 

"البالغــة  مــن  الحديثــة"  "الّداللــة  واســتفادُة 

مــن  "الّتداولّيــات"  واســتفادة  القديمــة"، 

. والمنطــق"  الّلغــة  "فلســفة 

أن  يمكــن  االســتفادة  مســألة  وبعــد  ثالثــًا: 

الّنحــو العربــي  بيــن  نتحــّدَث عــن حــدود االّتصــال 

والّنمــاذج الّلســانية المعاصــرة، وبالّضبــط يمكــن 

الّنحــاة  أفــكارِ  اســتثمار  إمــكاِن  عــن  نتحــّدَث  أن 

فــي  وتوظيِفهــا  ونظراتهــم،  القدمــاِء  العــرِب 

. الّلســاني  البحــث  تطويــرِ 

ولكــن ينبغــي مراعــاُة المفارقــة واالنفصــال 

بيــن الّلغويــات العربيــة القديمــة والّلســانيات 

المعاصــرة  الّلســانية  فالّنمــاذُج  الحديثــة؛ 

تنــدرُج فــي إطــار نظريــاٍت مضبوطــٍة ببرنامــٍج 

د األهــداف. أّمــا اللغويــاُت العربيــة  علمــيٍّ محــدَّ

المعاَلجــاِت  مــن  جمهــرة  فهــي  القديمــُة 

اللغويــة المتعــّددة المســتويات، والمتفاوتــة 

والّتحليــل،  الوصــف  فــي  العمــق  حيــُث  مــن 

واإلجمــال أو التفصيــل، وال بــّد مــن أخــذ هــذه 

االعتبــار... بعيــن  الفــروق 

العــرب  اللســانييَن  مــن  كثيــٌر  اجتهــَد  ولقــد 

لســانية  ُمعالجــاٍت  تقديــم  فــي  المعاصريــَن 

للّنحــو العربــي خاّصــًة وللّتــراث اللغــوّي والبالغــي 

قــراءاٍت  وقّدمــوا  عاّمــًة،  والكالمــي  واألصولــي 

لســانيًة واعيــًة لهــذا الّتــراث فــي ضــوء ما ُيناســُبه 
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مــن نمــاذَج لســانيٍة حديثــة. وانطلقــوا فــي هــذه 

نظــرّي  وإطــار  محــّددة،  منهجّيــة  مــن  القــراءة 

يوّحــد بيــن ظواهــر الوصــف والتحليــل، مــن هــذه 

القــراءاِت نجــُد الّنحــو الوظيفــي الّتداولــّي الــذي 

عــّده المشــتغلون عليــه إطــارا لســانيا صالحــا 

الّنســق  واستكشــاف  الّتــراث  هــذا  لمقارَبــة 

الّنظــري العــاّم الــذي يؤّطــر علومــه جميعــا علــى 

ِد مصنَّفاتِهــا ورجالهــا،  اختــالف مواضيعهــا وتعــدُّ

وخاّصــة أّن عوامــَل نشــأتها ومصادَرهــا واحــدٌة، 

أن  الّتــراث  هــذا  قــارئ  علــى  يفــرض  مــا  وهــذا 

أّنهــا مســتقّل بعُضهــا  يتنــاوَل علوَمــه ال علــى 

عــن بعــض، ولكــن علــى أســاس اعتبارهــا خطابــا 

مــن  ومنهَجــه  مفاهيَمــه  يســتمدُّ  متجانســا 

جهــاز نظــرّي واحــد – كمــا يقــول أصحــاُب هــذه 

ــٍة  ــٍة تداولّي ــة)9) – يرّكــز علــى عناصــَر وظيفّي َب المقاَر

رئيســٍة منهــا مقــام الخطــاب، ومنهــا مقاصــُد 

أّن  ومنهــا  الخطــاب،  وراء  مــن  ونّيتــه  المتكّلــم 

وســيلة الّتخاطــب فــي الّتــراث الفكــرّي العربــّي 

تجــاَوَزت المفــرداِت والجمــَل إلــى النــصِّ بوصِفــه 

أجزاَءهــا  ينتظــم  متكاملــًة  تواصلّيــًة  وحــدًة 

وغــرٌض. موضــوٌع 

ومــن اللســانّيين العــرب َمــن اجتَهــد فــي وضــع 

نحــو جديــٍد للعربيــة المعاصــرة وذلــك مــن خــالل 

ألنمــوذج  الّنظريــة  للمبــادئ  الّتطبيــق  إمــكان 

أو  العربيــة المعاصــرة)10)  اللغــة  لســانِيٍّ مــا علــى 

علــى أجــزاء منهــا، ويــؤّدي هــذا الّتطبيــُق إلــى تغييــرِ 

العربــي،  اللغــوي  الفكــر  فــي  الوظيفــّي  "الَمْنحــى  انظــر:   )9(
بــاط،  الّر األمــان،  دار  المتــوّكل،  د.أحمــد  واالمتــداد،  األصــول 

2006م. )2)1هـــ/ 

)10( اللســانيات واللغــة العربيــة، د.عبــد القــادر الفاســي الفهري، 
دار توبقــال للّنشــر، الــّدار البيضــاء، المغرب، 1985م 

الفنيــة،  المصطلحــات  وإعــداد  الّلغــوّي،  الوضــِع 

تجديــد  قصــد  اللغــة  أجهــزة  فــي  الّنظــر  وإعــادِة 

الّتعبيــر بهــا، وإتاحــِة الفرصــة للّتطويــع الّلغــوّي، 

جديــدة،  وعلمّيــة  حضاريــٍة  مفاهيــَم  وإدمــاِج 

وبرمجِتــه،  وتصميمــه  الّتعليــِم  مشــاكِل  وتنــاُوِل 

وتحقيــِق األهــداف المتوّخــاة منــه، ووضــِع الكتــاِب 

الّنحوّيــة،  والكتــِب  المعاجــم  وتأليــِف   ، المدرســيِّ

تعليــم  فــي  الّلســاني  البحــث  نتائــج  واســتثمار 

اللغــة العربيــة، للناطقيــن بهــا وبغيرِهــا، وتطبيــِق 

اللســانياِت فــي تحليــِل أنــواِع الخطــاِب المختلفــِة، 

وتحليــِل اآلثــار الفّنّيــِة، وتحليــِل الّظواهــرِ الّنفســّيِة 

والَمَرِضّيــة المّتصلــة بالّنشــاط الكالمــّي، ومعاَلَجة 

الّنصــوص معاَلجــًة آليــًة حاســوبّيًة، إلــى غيــرِ ذلــك 

الّتطبيقّيــة...  المياديــن  مــن 

جديــدٌة  طــرٌق  أحِدثــت  قــد  أّنــه  نجــد  وهكــذا 

الوظيفّيــة  الُمقارَبــُة  منهــا  العربيــة،  تعليــم  فــي 

ــُة مــن خــالل بعــض  ــُة الّتوليدي ــة، والمقارب الّتداولّي

نماِذجهــا التــي ترّكــز علــى البنيــة الســطحية والبنيــة 

 ... والّتحويــالت  العميقــة 

ــه أّن العربيــَة لغــٌة تتضّمــُن  ومعنــى ذلــَك كلِّ

مــن  تمّكُنهــا  طاقــاٍت تعبيريــًة وتواصليــًة هائلــة 

ــُر  تيسِّ مختلفــٍة  لســانية  بمقاربــاٍت  ُتعاَلــج  أن 

تعليَمها وإدماَجهــا فــي الســياق العــاّم للمعرفــة 

ية. البشــر

العاَلــم  فــي  اللســانيات  مســتقبل  عــن  أمــا 

َحَرَكــة  تطــور  بَمــدى  يتعلــُق  أمــر  فهــو  العربــي 

بقــوة  واردٌة  الّترجمــة  إلــى  والحاَجــُة  الترجَمــة؛ 

فائدَتْيــن:  لتحقيــِق 
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الكبــرى  اللســانيِة  األعمــال  َنقــُل  أوالُهمــا   -

العربّيــِة  اللســانّياِت  لتزويــِد  العربّيــِة  اللغــِة  إلــى 

وَتزويــِد  الَجديــَدِة،  الّلســانّية  ِة  بالمــادَّ وإمداِدهــا 

الّلســانّي  الفكــر  فــي  جــدَّ  بمــا  العربّيــِة  الّثقاَفــة 

الُمواَكَبــة.  َشــرِط  وَتحقيــِق  الحديــِث، 

الّلســانّية  الّترجَمــة  ســارِ  فــي  والُمالحــُظ 

وواَجــه  متواصــل  ــر  لَتعثُّ تعــرََّض  أنــه  العربّيــة 

عقبــاٍت كثيــرًة، منهــا غيــاُب الّتكاُمــل والّتنســيق 

بيــن الُمترجميــَن اللســانيين الَعــرب، ومــا أســفَر 

وَعــَدم  وتناُثرهــا  األبحــاِث  َتكــرار  مــن  ذلــَك  عنــه 

ُيفضــي  ــٍم  ُمنظَّ معرفــّي  تراكــم  إلــى  انضباِطهــا 

إلــى إرســاِء َقواعــد الَبحــث العلمــّي الّصحيــح )11). 

ومــن ُمشــكالِت ترجمــة األعمــال الّلســانّيِة أيضــًا 

العربّيــِة واضطــراُب  الّلســانّيِة  المعاجــِم  َنقــُص 

َمشــاكِل  وأكبــُر  ومصاِدرِهــا.  ومنهجهــا  هــا  موادِّ

الّترجَمــِة الّلســانّيِة إشــكاُل الُمصطلــِح الّلســانّي؛ 

وانتشــاَره  الّلســانّي  المصطَلــح  ُوضــوَح  فــإّن 

َصَخــب  َزَمــن  فــي  الَمفاهيــم؛  َتماُيــز  فــي  شــرٌط 

هــذا  عــل  ترّتــَب  ومــا  ِتها،  وَتشــتُّ الُمصطَلحــاِت 

َخــِب مــن اختــالط الَمفاهيــِم وَتداُخِلهــا ومــن  الصَّ

ــِق الَبحــِث العلمــّي. وال  َمتاهــاِت األنفــاِق فــي َطري

تســتقيُم لغــُة البحــِث العلمــّي فــي الّلســانّياِت إاّل 

وُوضــوح  الَمْفهــوِم  وَتمييــزِ  الُمصطَلــح  بضبــِط 

الَمنَهــج لوقايــِة القــارِئ والمتلّقــي مــن َتناُقــض 

الّذهــِن.  فــي  الَمعانــي 

 
ِ

األولويّــات مــن  أصبــَح  ذلــَك  أجــِل  ومــن 

 
ِ
والُمصطلــح  

ِ
الترجَمــة  

ِ
مناهــج تَوحيــُد 

)11( حافــظ إســماعيلي علــوي: الّلســانّياُت فــي الّثقاَفــة العربّيــة 
الُمعاصــرة، ص: 196.

ــُرق واألدواِت،  ــِد الُجهــوِد والطُّ الّلســانّي، بتوحي

فــي  اللســانّية  الَبحــث  فــرِق  بيــن  والتنســيِق 

األعمــاِل  بترجمــِة  الَمعنّيــِة  العربــّي  العاَلــم 

الّلســانّيِة الُكْبــرى عاّمــًة وترجمــة الُمصطلحــاِت 

يتحقــُق  وال  الُخصــوِص.  وجــه  علــى  الّلســانّيِة 

ــُق ُحهــوَد  ــٍة تنسِّ ســٍة علمّي ــَك إاّل بُوجــوِد مؤسَّ ذلِ

ُههــا، وتتوّلــى مراجَعــَة الُمتْرَجمــاِت  الّترجَمــِة وُتوجِّ

الُمْقَتَرحــاِت االصطالحّيــة.  ومراَجَعــَة  اللســانّيِة 

الوقــِت  باختصــارِ  كفيــٌل  الُجهــوِد  تنســيَق  فــإّن 

الّلســانيِة  األعمــاِل  ُصــدورِ  َحَركــِة  ومواَكَبــِة 

ترجمِتهــا)12). علــى  ــِب  للّتغلُّ العاَلمّيــِة، 

فــي   
ِ

الّلســانّيات إســهاُم  الثانيــُة    -

ها 
ِ
ــها وإمداد

ِ
 التّرجَمــة نفس

ِ
 عملّيــة

ِ
تَطويــر

وفــي   ،
ِ
والمنهجّيــة  

ِ
العلمّيــة  

ِ
بــاألدوات

وتطبيقاتِهــا  الّترَجمــِة  لُعلــوم  اســتثماٌر  ذلــَك 

إلــى  الَحديــِث  الّلســانّي  الفكــرِ  نقــِل  عملّيــِة  فــي 

َرت  تطــوَّ فَقــد  العربّيــِة؛  اللِّســانّيِة  الّثقاَفــِة 

عنَدمــا  صناعــًة،  أو  علمــًا  بوصِفهــا  الترجمــُة 

تســلََّحت بــأدواِت اللســانياِت الَحديَثــِة ومناهِجهــا 

. تِهــا ُمصطلحا و

وتتجّلــى َعالقــُة الّلســانّياِت بالّترجَمــِة فــي أّن 

للظاهــرة  دراســٌة علميــة منهجيــة  اللســانياِت 

اللغويــة ووْصــٌف لِبْنياتِهــا الصوتيــة والصرفيــة 

ــة؛  والتداوليَّ والُمعجميــة  والدالليــة  والتركيبيــة 

تهــا ووظائفها، أّمــا  وذلــَك لمعرفــة قوانيــن حركيَّ

ــِة  ــِة َركــب األعمــاِل العاَلمّي ــن مواكَب ــِف َع )12( مــن نمــاذِج الّتخلُّ
َل  الكْبــرى والتقصيــرِ فــي تعريِبهــا، مــا ذَكــَره الباحثــوَن مــن أّن أوَّ
ترجمــٍة َظَهــرت لكتــاِب سوســير َظَهــَرت فــي الثقاَفــِة العربّيــِة، 
ســنَة )198، أي » َبْعــد مــرورِ َحوالــي َســبعيَن ســنًة علــى ظهــورِ 
الّطبعــِة األولــى مــن الِكتــاِب ســنَة 1916... « : حافــظ إســماعيلي 

ــة الُمعاصــرة، ص: 200. علــوي: الّلســانّياُت فــي الّثقاَفــة العربّي
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لغــة  مــن  المعانــي  نْقــِل  فــنُّ  فهــي  الترجمــة 

إلــى أخــرى مــع الحفــاظ علــى خصائــِص اللغــِة 

المنقــوِل إليهــا، والجامــُع بينهمــا أن اللســانياِت 

ُتمــدُّ فــنَّ الترجمــة بمعرفــة خصائــص اللغــات 

هــا  وتمدُّ فيــه  َتختلــف  ومــا  فيــه  َتشــترِك  ومــا 

بالتقنيــات اللغويــة لنقــل المعانــي. وَتســتعيُن 

ِبنيــات  معرفــة  فــي  باللســانيات  الّترجمــُة 

وَمعرفــة  ومميزاتهــا،  وخصائِصهــا  اللغــاِت 

ــا التواُصــل بيــن اللغــات والتقريــِب بينهــا.  قضاي

األعمــال  بنــاء  فــي  كبيــٌر  تأثيــٌر  فللســانّياِت 

النظــرِ  فــي  كبيــٌر  ٌر  تطــوُّ وَقــد حصــَل  الترَجمّيــة، 

َيمتلــك  وتقنيــًة  ــا  فنًّ َكونهــا  مــن  الترجمــة  إلــى 

المترجــُم آلياتهــا، إلــى كونهــا علمــًا قائمــًا علــى 

مبــادئ دقيقــٍة أثَّــَرت اللســانياُت فــي صياغتهــا 

ــد آَن األواُن لتَّتخــَذ  وَبســِطها أمــاَم الترَجَمــة. وَق

مــن  رئيســًة  أداًة  الترجمــَة  العربّيــُة  الّلســانّياُت 

أولوياتِهــا. مــن  ُكْبــرى  وأولوّيــًة  أدواتهــا 
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