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الدكتور عبد الرحمن الحاج �سالح
����س: لقد اأ�سار العالم الأنثروبولوجي كل���ود ليفي �ستراو�س اإلى اأن الل�سانيات 
بف�س���ل توجهها العلمي �ست�سبح ج�سرا تعبره كل العلوم الإن�سانية الأخرى اإن هي 
اأرادت اأن تحق���ق ن�سيبا من العلم. ول اأحد اليوم ي�ستطيع اأن ي�سكك في تحقق هذه 
النبوءة،   ما الذي يجعل الل�سانيات ت�سغل �سدارة العلوم الإن�سانية وت�ستاأثر بكل 

هذا الهتمام؟
هذا  مث�ل  ظهر  وق�د  ذلك.  ف�ي  أتباع�ه  وبع�ض  س�تراوس  للف�ي  رأي  ه�ذا  ج: 
أنه  إال  الميالدي  عش�ر  التاس�ع  القرن  في  التاريخية  اللس�انيات  يخص  فيما  اإلعجاب 
عن  قيل  بم�ا  نعتّد  أن  يمك�ن  وال  سوس�ور.  بعد  ما  إلى  وش�امال  عظيم�ا  إعجاب�ا  كان 
عن  نتس�اءل  يجعلنا  بحيث  ذلك  يقولون  الذين  عدد  كثر  إذا  إال  زمانن�ا  في  اللس�انيات 

األمر. حقيقة 
�س: من ال�سوؤال الثاني اإلى ال�سوؤال الثامن: 

نظري  في  ذلك  ويدل  مختلفة  جوانب  من  أو  بأشكال  سيتكرر  الثاني  السؤال  ج: 
والبحث  العل�م  هذا  انتش�ار  عدم  على  الس�ؤال  هذا  مثل  يس�أل  من  كل  تعجب  عل�ى 
العرب  تعرف  على  قرن  نصف  من  أكثر  بعد  العربية  الجامعات  في  وتلقينه  فيه  العلمي 

بأنه: ذلك  في  نقول  أن  ويمكن  عليه. 
إذا سبقه  زمان طويل وخاصة  بمرور  إال  الجديدة  العلوم  من  العلم  ينتشر  1 - ال 
اللس�انيات  مثل  آخر  بمنظور  آخ�ر.  علم  يحتله(  أن  يري�د  (الذي  المكان  احت�الل  في 
تدخلها  أن  يس�مح  ل�م  باريس  ف�ي  اللس�انيات  (فمعهد  بعده�ا  والوصفي�ة  التاريخي�ة 

فيها(. أستاذا  مارتيني  بمجيء  1945م   سنة  بعد  إال  البنوية  اللسانيات 
فيه  االختصاصين  من  العدي�د  ظهر  إذا  إال  نفس�ه  الجديد  العلم  يفرض  وال   -  2
فيها وال يحصل  بما جاء  عندئذ  المثقفون  فيقتنع  الكبيرة  القيمة  ذات  بتآليف  واشتهروا 

جدتها. مع  لتماسكها  مقنعة  حجج  أو  بأدلة  هؤالء  جاء  إذا  إال  ذلك 
من  يظهر  أن  الكيفي�ة:  بنفس  إال  آخ�ر  بلد  في  ذلك  يحص�ل  أن  يمك�ن  وال   -  3
إلى  يدعو  ال�ذي  العلم  أن  المثقفين  جمه�ور  يقنع  أن  يس�تطيع  من  االختص�اص  أهل 
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يتطلب: وهذا  بذلك  جدير  والبحث  التعليم  في  وإدماجه  فيه  الخوض 
بلد. كل  في  المتميزين  اللسانيين  من  كافيا  وعددا  طويال  وقتا 

فقط  يكون  وال  األفكار  وجدة  التفكي�ر  بأصالة  التمّيز  يكون  أن  ش�يء  كل  وفوق 
وتقليد. نقل  بمجرد 

أما فيما يخص التن�افي: النحو≠ اللسانيات والتراث اللغوي العربي≠ اللسانيات 
في  النحو  أما  اللسانيات.  هو  فليس  تعليمي  كله  التقليدي  فالنحو  جدا.  بس�يط  فشكله 

اللسانيات. هو  فليس  األلفية  كشروح  المتأخر  اللغوي  التراث 
وأما  اللس�انيات  من  األهم  الجزء  فهو  توليديا  أم  كان  وصفي�ا  العلمي  النحو  أما 
العباقرة  وبعض  وأتباعه  أحمد  ابن  الخليل  عند  إال  علمي  نحو  فال  العربي  التراث  ف�ي 
اللس�انيون  وال  المثقفون  ال  أعل�م-  -فيما  حقيقته  عل�ى  يعرفه  ال  النح�و  فهذا  بع�ده. 
عليه  مال�ك  اب�ن  مفاهي�م  بإس�قاطهم  إال  األول�ون  يعرف�ه  ال  ب�ل  القلي�ل  إال  الع�رب 
مذاهب  من  مذهب  بمقاييس  اختباره  أو  عليه  الغربية  البنوية  بإسقاطهم  إال  واآلخرون 
به  واس�تهزؤوا  انتقصوه  فيه  الغربي�ة  األفكار  وج�ود  عدم  إلى  تفطن�وا  فإذا  اللس�انيات 
وإما  األصوليون  قاله  بما  إم�ا  النحوي  القياس  يفس�رون  وهم  ال  رفضا.كيف  ورفضوه 
يبدعوا،  ولم  أكثر زمالئنا  عند  األولين مستعار  النحاة  عند  (فكل شيء  أرسطو  قاله  بما 

هكذا(. األمر  يكون  أن  وهيهات  شيئا  زعمهم،  في 
الوقت  في  الكثي�ر  يس�ميها  أن  يفضل  التي  اللس�انيات  بأن  نقول  أن  بن�ا  ويج�در 
تعالج  أنه�ا  وهي  أهميتها  ث�م  فم�ن  صحيح  وهذا  خصوصي�ة  اللس�ان  بعلوم  الراه�ن 
بالرياضيات  يل�م  لم  فمن  محضة  علمية  وأكثره�ا  جوانب  ع�دة  من  اللس�انية  الظواهر 
الخاصة  التراكيب  قس�مة  في  ويبحث  ينظر  أن  يمكن  كيف  الرياضي  والمنطق  الحديثة 
أن  له  يجوز  فكيف  صوت�ي  مخبر  في  قط  يدخل  ل�م  ومن  (Combinatoire(؟  باللغ�ة 
عن  يكش�ف  أن  اللغة  في  باحث  ألي  يمكن  كيف  بل  الخليل؟  أقوال  عن  ش�يئا  يقول 
الحديثة  النظري�ات  من  الكثير  يجه�ل  وقد  ومجاريها  بنيته�ا  حيث  من  اللغات  أس�رار 
يحتاج  وقد  وغيرها(  اللغة  وهندسة  الحاس�وبية  اللس�انيات  (مثل  أحدث صورها؟  في 
في  اللس�انيات  تش�ارك  التي  الميادين  من  ج�دا  بالكثير  اإللمام  إل�ى  كان  أيا  اللس�اني 

جوانبها. من  جانب  في  للغة  عالجها 
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المش�رق  في  كثرت  فق�د  فبالعك�س  تمهيدي�ة  لس�انية  كتاب�ة  بغي�اب  الق�ول  أم�ا 
في  وخاصة  أكثرها  أن  إال  باللس�انيات  التعريف  موضوعها  التي  المؤلف�ات  والمغرب 
بالتالي  وتكتفي  الم�دارس  من  بغيرها  تهتم  وال  واحدة  مدرس�ة  على  تعتمد  المش�رق 
الغربيون  قدم�ه  ما  حت�ى  (يتجاهلون  نق�د  أي  دون  اختارت�ه  ال�ذي  المذه�ب  بع�رض 

يقدمونه(. يزالون  وما  نقد  من  أنفسهم 
بالنسبة  والتحّسس  االطالع  طور  في  هم  النامية  البلدان  وأكثر  العرب  أن  والحق 
اللسانيات.     في  خاصة  ومذاهب  آراء  أكثرها  ألن  اإلنسانية  بالعلوم  الخاصة  للنظريات 
ذاك  في  في�ه  االختصاص  أه�ل  فيه  يأت  ل�م  ما  بلد  ف�ي  يزدهر  ال  العل�م  إن  ث�م 
أصيل  موضوعي  بنق�د  إتيانه  ذلك  ومن  غي�ره(  إلى  بها  يدين  (ال  أصيل�ة  بأفكار  البل�د 

بالبديل. أتى  إذا  غيره  على  تأثيًرا  أكثر  ويكون  الحالية  للنظريات 
����س: تواجه اللغ���ة العربية مجموعة من التحديات ف���ي �سياق دولي عولمي 
غير م�سب���وق ينذر بالبتالء والبتالع، حيث يتحدث الكل بنهم وهرج عن العولمة 
واقت�ساد المعرفة، وتكنولوجي���ا المعلومات والت�سالت، فماذا اأعد العرب للغتهم 
ف���ي هذا ال�سدد؟ وما هي اأهم التحديات التي �سيواجهونها في نظركم؟ وكيف يمكن 

مواجهتها؟
مجلة  ف�ي  كمقالة  ونش�رت  ه�ذا  من  قريب  موض�وع  ف�ي  محاض�رة  ألقي�ت  ج: 
العربية  (اللغة  وعنوانها:  (الع�دد2-2005-ص27-9(  العربية  للغة  الجزائري  المجمع 

العصر(. تحديات  أمام  المعاصر  العلمي  والبحث 
ينظر  أن  ينبغ�ي  وال  بها  الناطق�ة  الش�عوب  حظ  هو  حظها  والثقاف�ات  فاللغ�ات 
بل  والزوال  باالن�زواء  المهّددة  وحده�ا  هي  العربية  اللغ�ة  فليس�ت  عنها  بمعزل  إليه�ا 
في  الكامل  بالتفّوق  يمت�ازون  الذين  أصحابها  ينافس  أن  يس�تطيع  ال  التي  اللغ�ات  كل 
اللغة  تتهم  أن  ينبغي  ال  فإنه  أخرى  وبعبارة  والتكنولوجيا  والعلوم  والصناعة  االقتص�اد 
أية  العربية  اّللغ�ة  تحمى  ولن  الميادي�ن.  جميع  في  أصحابها  ف�ي  والضعف  بالقص�ور 
ش�املة.  أصحابها  ترقية  إلى  الرامي�ة  المحاوالت  م�ن  جملة  في  تك�ن  لم  إن  محاول�ة 

المجموع. من  يتجزأ  ال  جزء  اللغة  فترقية 
البحث  مي�دان  في  يدخل  فه�ذا  ذاتها  ف�ي  اللغوية  الترقي�ة  نوعية  يخ�ّص  ما  أم�ا 
صورة  أح�دث  في  البحث  وطرائ�ق  ال�رؤى  من  جديد  م�ن  طرأ  م�ا  بمراعاة  اللغ�وي 
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من  العربي  الوطن  في  األعمال  من  ج�َاٍر  هو  مَا  أمَا  الذكر(.  الس�ابقة  المحاضرة  (أنظر 
العربية  بالذخيرة  المسمى  القومي  المشروع  هو  لذلك  مثال  فأحس�ن  الترقية  هذه  أجل 
المهندسين  بين  التعاون  أساس  على  العرب  الباحثون  بإنجازها  يقوم  أخرى  ومشاريع 
في  التخصصات  المتع�دد  التكوي�ن  تعمي�م  إل�ى  يحت�اج  التع�اون  وه�ذا  واللغويي�ن. 
الذي  اللسان  علوم  في  التخصصات  متعدد  ماجس�تير  كإعداد  وذلك  العالي  المستوى 

اللغوية.  والتطبيقات  الّلغوية  الظواهر  وموضوعه  الجزائر  في  اآلن  يوجد 
����س: ما هي متطلبات تقلي�س الفجوة الرقمية بين العربية واللغات المتقدمة 

معلوماتيا؟
الفجوة: هذه  ستتقلص  ج: 

العربية(  البلدان  كل  في  عائلة  لكل  (حاسوب  الحاسوب  استعمال  بتعميم  أوال: 
هذا  تنسيق  ثم  وغيرهما،  والتكويني  العلمي  النشاط  أوس�اط  جميع  على  ذلك  وتعميم 

العربي. الوطن  في  التعميم 
حدة  على  لهم  تكوين  وتخصيص  والطالب  التالمي�ذ  من  المتميزين  انتقاء  ثانيا: 

العربي. الوطن  مستوى  على  وتنسيقه  ذلك  وتعميم  الحاسوبيات  في 
����س: لماذا ل توج���د اتجاهات اأو تيارات اأو مجموع���ات علمية تتخذ العربية 
مو�سوعا لنظرها في كل اأبعاده���ا وم�ستوياتها الل�سانيات؟ األأن العربية عربيات؟ 
عربي���ة قديمة تراثية، وعربي���ة مقد�سة، وعربية و�سطى ه���ي الم�ستعملة الآن في 

التداول المكتوب �سحافة وفنا؟
التي  اللغات  لكل  فإن  طبيعي.  أمر  هي  اليوم  المس�تعملة  العربية  تنّوع  مسألة  ج: 
مس�توى  وهو  منه  المنقبض  التعبير:  من  مس�تويين  كتابي،  إنتاج  وألصحابها  كتابة  له�ا 
الذي  وهو  والمسترس�ل  حرمة،  مقام  ف�ي  خطاب  وكل  المحاضرات  وإلق�اء  الخطب 
زماننا  في  العربية  أما  واألصدقاء.  األقرب�اء  مع  كالخطاب  وتراخ  أنس  في حالة  يك�ون 
الفرنسية.  في  حاصل  هو  ما  بخالف  المس�تويين  بين  فيها  كبيرة  فجوة  بوجود  فتتصف 
االستعمار.  عهد  في  والسيما  االنحطاط  زمان  منذ  األمية  انتشار  نظري  في  سببه  وهذا 
كل  (وليس  كله  ش�فاهي  بالضرورة  المسترس�ل-وهو  المس�توى  تغلب  الزمان  فبطول 
فهي  وس�طى  وعربية  وتراثية  قديمة  عربية  لغة  بوجود  القول  أما  مسترس�ال(.  ش�فاهي 
مس�تويات  على  لغة  كل  تصنيف  إل�ى  يميلون  الذين  اللس�انيين  م�ن  الوصفيين  أق�وال 
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صارت  ما  الكامل-مثل  االخت�الف  حد  إلى  اتس�عت  إذا  الفجوة  أن  فصحيح  التعبي�ر. 
الوسطى  بالعربية  لغتين مختلفتين إال أن ما يسمونه  الالتينية-فالمستويان يصبحان  إليه 
االقتصاد  وهو  اإلدراج  (عن  العامية  ال  »الدارج�ة«  الفصحى  وهي  للفصحى  تنوع  هو 
حد  إلى  فيها  بكثرة  موجودا  اللح�ن  كان  وإن  اللحن)))  هو  ليس  واإلدراج  األداء(  ف�ي 

ما.
ما  القديمة  العربي�ة  هذه  أن  هو  القديم�ة  والفرنس�ية  التراثية  العربية  بين  والف�رق 
العربية  ف�ي  موج�ودا  مفرداتها  وأش�هر  جوه�ره  ف�ي  النحوي  الصرف�ي  نظامه�ا  ي�زال 

منها. المعاصرة  إلى  بالنسبة  القديمة  الفرنسية  بخالف  المعاصرة 
الزمان.  عبر  لكن  أيضا  هو  للعربية  تّنوع  القديمة  فالعربية 

نظرة  على  ذل�ك  في  نعتمد  وال  بموضوعية  الظواه�ر  هذه  إل�ى  ننظر  أن  وينبغ�ي 
نظاما  اللغات  من  للغة  تنوع  كل  في  يرون  الذين  اللس�انين  من  والبنويين  المستشرقين 
ليست  اللغوية  التنوعات  فهذه  الطبع  حراكي  أنه  مع  بحثهم  موضوع  فيجمدون  منفردا 
كاملة  أنظمة  كأنه�ا  أو  ملموس�ة  ودواليب  أجه�زة  كأنها  وتحّلل  تعال�ج  وأش�ياء  ذواتا 

وأتباعه(. مارتيني  أندري  مثل  الوظيفيين  نزعة  (وهذه 
����س: ما هي الإ�سكالت التي يمكن اأن تطرحه���ا العربية بو�سفها لغة الإنتاج 

الإبداعي والتوا�سل القطاعي المكتوب، ل لغة التداول اليومي؟
المسترس�ل  التعبير  م�ن  مس�تويين  البش�ر  لغات  لجمي�ع  ب�أن  قلن�ا  أن  س�بق  ج: 
على  لغة  (تأثير  تاريخي�ة  بأس�باب  اآلخر  عن  أحدهما  كثي�را  يبتعدان  وقد  والمنقب�ض 
المس�توى  بإقصاء  غالبًا  ألصحابها  الفعل  رّد  فيك�ون  بها(.  الناطقين  باخت�الط  أخرى 
م�ن  اإلدراج  صف�ة  بنف�ي  وذل�ك  الكتاب�ي  واالس�تعمال  التكوي�ن  ع�ن  المسترس�ل 
لغة  بذلك  فتفق�د  اليومي  التخاط�ب  به  يتص�ف  الذي  االقتص�اد  صفة  وإزال�ة  التعلي�م 
(وتقليد  القرآني  الن�ص  أداء  في  ذلك  ب�دأ  وقد  عفويتها.  العربية،  إل�ى  بالنس�بة  الثقافة 
في  يبالغون  المعلمون  فأصب�ح  حاربه(.  الذي  والتش�ّدق  الجاحظ  زمان  في  األع�راب 
تقترب  ولكي  لتالميذه�م.  إياها  تلقينهم  ف�ي  الالزم  من  أكثر  اإلعرابي�ة  الحركات  م�ّد 

وأكب�ر َوه�م ظ�ل طيل�ة ق�رون عالقا بأذهان الن�اس هو االعتقاد بأن عالمات اإلع�راب كان ينطق بها   (1)
فصح�اء الع�رب (الذي�ن س�مع منه�م اللغويون(كما ينطق به�ا معلم العربي�ة اآلن و هذا غير صحيح 

تماما.     اآلن  تكون مجهولة  تكاد  تاريخية  حقيقة  اللحن- هو  -غير  فاالدراج 
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الملحون  بتفصي�ح  نكتفي  ال  أن  يج�ب  هذا  عصرنا  ف�ي  التخاطب  لغة  م�ن  الفصحى 
كما  العفوية  صفات�ه  العف�وي  التخاطب  يس�تلزمه  ال�ذي  ل�ألداء  نعيد  أن  ب�ل  العف�وي 
المس�ؤولين  إقناع  إلى  يحتاج  وه�ذا  العرب.  فصحاء  ش�افهوا  الذين  العلم�اء  وصفها 
المستوى  تعليم  يقتصروا على  أاّلّ  اآلن  المدارس  في  العربية  تعليم  التعليم وعلى  على 
منذ  الفصحى  من  المسترسل  المستوى  إهمال  تم  فقد  المدارس.  في  وحده  المنقبض 
العفوية  فالفصحى  في�ه  نحن  الذي  المش�افهة  عصر  في  أهمية  يقل  ال  وهو  بعيد  زمان 
ويقابله  بالَح�ْدر  (ويس�مى  القرآن  بها  ويق�رأ  األولون  النح�اة  وصفها  قد  عربي�ة  وهي 
وبداية  كلمة  آخ�ر  (بين  اإلدغام  وكثرة  الح�ركات  باختالس  خاصة  ويتصف  الترتي�ل( 
المشافهة        لغة  به  تمتاز  مما  ذلك  وغير  المّد  وقصر  جاز  حيثما  والتس�كين  مثال(  أخرى 
ودراسات  (بحوث  كتابنا  في  الموضوع:-نش�رناه  هذا  إلى  يتطرق  الذي  البحث  (أنظر 

والتحرير())).  المشافهة  بين  العربية  اللغة  العربية:  اللسانيات  في 
العربية  الذخيرة  مش�روع  على  المش�رفة  العليا  الهيئة  عل�ى  فس�تقترح  هذا  وعلى 
(إعداد  العربية  تعليم  في  المسترسل  المستوى  إلدماج  الظروف  لتهيئة  فرعيا  مش�روعا 
اإلطار  هذا  في  بالمعلم  خاص  كتاب  وإعداد  شفاهية  بتمارين  األداء  في  خاص  كتاب 
اإلذاعة  ف�ي  والمذيعين  المعلمي�ن  تكوين  م�دارس  في  ش�يء  كل  قبل  ذلك  وإدخ�ال 

والتلفزة(.
�س: كيف يمكن للغة العربية اأن ت�سبح فاعلة في محيطها؟ وما هي الم�ساكل 

التي تعتر�س �سبيل المعالجة الآلية العربية؟
من  جانب  مض�ى  قد  محيطها  ف�ي  فاعلة  العربية  جع�ل  كيفية  ع�ن  الج�واب  ج: 
اللجوء  إن  السياس�ي.  القرار  عل�ى  األولى  بالدرجة  متوق�ف  فهذا  ذلك،  ع�ن  اإلجابة 
والتعليم  واإلدارة  كاالقتصاد  األهمية  ذات  الميادين  في  األجنبية  اللغات  إلى  الش�امل 
هي  األجنبية  اللغ�ات  ُترك�ت  إن  أن�ه  إال  ضروري�ا  أحيان�ا  كان  وإن  واإلع�الم  العال�ي 
ميدان  كل  في  مقامها  األخ�رى  اللغات  وقيام  للعربية  التام  الغياب  درجة  إلى  الس�ائدة 
الميادين  في  العربية  انزواء  يسبب  ذلك  فإن  وخيمة:  جّد  عواقب  وذو  جدا  خطير  فهذا 

المقصود هو أن يعّلم التلميذ الصغير األداء االسترسالي للفصحى (غير الملحون( كما نطق به العرب   (1)
جديد. تحيا من  أن  ينبغي  قواعد  وله 
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وتخرج  للغتهم  به�ا  الناطقين  احتق�ار  إلى  ي�ؤدى  وهذا  الطالئعية  وغي�ر  الحيوية  غي�ر 
الحية.  اللغات  جملة  من  بذلك 

في  بالفعل  ومس�تعملة  موج�ودة  العربي�ة  تك�ون  أن  يج�ب  فإنه  ذل�ك  ولتف�ادى 
ولتكنولوجيا  بالعلوم  الخاص  العالي  التعليم  ف�ي  حتى  ذكرناها  التي  القطاعات  جميع 
منها  مناص  ال  ضرورة  فيه�ا  األجنبية  اللغات  إلى  اللجوء  كان  ف�إن  العلمي.  والبحث 
ثقافة  في  تماما  الندماجنا  ذلك  ُيمّهد  إذ  األمور  أخطر  من  هو  للعربية  التام  الغياب  فإن 

لها. ذنب  ال  بريئة  ذلك  كل  في  واللغة  لهويتنا))).  التام  والمحو  أخرى 
جدا  عظيم  دور  فه�و  بالعربية  النهوض  في  اللغوي�ة  المجامع  دور  يخص  وفيم�ا 
كبيرة  إسهاما  وأسهمت  وحماس  بجد  ُأنشئت  أن  منذ  تعمل  قد  بأنها  نقول  أن  ويمكن 
في وضع المصطلحات العلمية وتحقيق التراث ونشره ونخص بالذكر مجمعي دمشق 
المفيد.  العلمي  بالنش�اط  المليئة  الفترة  هذه  في  العلماء  به  قام  بما  ونفتخ�ر  والقاهرة. 
أن  إال  ومفيدة  طيبة  أعمالها  كانت  وإن  المجامع  وواصلت  لزمانه.  مناس�با  كان  وذلك 
إال  تتكيف  أن  المجامع  تحاول  ولم  تطّورت  والتكنولوجيا  اللسان  وعلوم  تغّير  الزمان 
أن  يمكن  نظرنا-  عيب-ف�ي  أكبر  ثم  طويل  وق�ت  ذلك  في  فضاع  األخيرة  األي�ام  في 
تضعها  التي  المصطلحات  هذه  إليه  ستصير  بما  االهتمام  عدم  هو  أعمالها  في  نالحظه 
باتحاد  تسمى  دولية  هيئة  ُأنشئت  وقد  أبدًا-  يكفي  فال  وتوزيعها  مطبوعة  نشرها  -وأما 
منها،  الموّح�د  لتروي�ج  الوقت  نف�س  وفي  خاص�ة  المصطلح�ات  لتوحي�د  المجام�ع 
الوقت  حان  فقد  أبدا.  االتحاد  فيه  يفكر  لم  بل  يتم  لم  الهام  العمل  هذا  أن  والمالحظ 
إنجاز  أخيًرا  أعضاؤه  قرر  وقد  فائدته؟  فما  وإال  أجله.  من  ٌأنش�ئ  بما  االتحاد  يقوم  أن 
مدونة  ُجمعت  إذا  إال  يتم  أن  يمكن  ال  هذا  أن  يفكروا  ولم  التاريخي  المعجم  مشروع 
لالستعمال  التتّبع  ليسهل  وتحوسب  زماننا  إلى  الجاهلية  من  النصوص  من  جدا  كبيرة 
المعجم  لهذا  المحررون  سيعتمد  ش�يء  أي  فعلى  العصور.  عبر  العربية  للغة  الحقيقي 
للغة  الحقيقي  االس�تعمال  أي  اللغوية؛  المعطيات  تصرفهم  وتحت  لديهم  يكن  لم  إن 

العصور. عبر  ظهرت  التي  الحقيقية  النصوص  في  وتتمثل  العربية 
المصطلحات  وض�ع  في  محص�وًرا  اللغوي�ة  المجامع  عم�ل  يبق�ى  ولماذا  ه�ذا 

العربية( للغة  اآللية  المعالجات  (من  آخره  في  قيل  وما  السؤال  هذا  بين  العالقة  أفهم  لم   (1)



92

ال  بالها  فما  العربية؟  اللغ�ة  ترقية  عن  األولى  المس�ؤولة  هي  أنها  مع  التراث  وتحقي�ق 
خاصة؟  منها  والتطبيقية  العربي�ة  اللس�انيات  -وفي  بها  الخاصة  البحوث  تطور  تراقب 
والخاص  العام  التعليم  ف�ي  العربية  اللغة  تعليم  مردود  ص�ار  ماذا  إلى  تتتبع  ال  ولم�اذا 
جميع  مع  بالتع�اون  لترقيته  والعملي�ة  العلمي�ة  اإلج�راءات  جميع  تتخ�ذ  أن  وتح�اول 
الجامعات.  في  المتخصصة  واألقسام  البحث  مراكز  خاصة  وبصفة  المعنية  القطاعات 
من  يجرى  بما  العربية  تستأنس  حتى  األجنبية  اللغات  يخص  ما  كل  على  تش�رف  وأن 

اللغات. من  غيرها  في  بحوث 
�س: يبدو اأن التحديات التي تعتر�س �سبيل الل�سانيات العربية كبيرة، لكن ما 
يعمق من طبيعة الإ�سكال هو اأن الل�سانيات في ثقافتنا لم ت�ستطع لحد الآن اإيجاد 
حلول عملية لم�ساكلها الخا�سة، اأ�سير في هذا ال�سياق اإلى بع�س الإ�سكاليات التي 
ظل���ت توؤرق البح���ث الل�ساني العربي منذ زمن بعيد، كتل���ك المرتبطة بالم�سطلح 
والتعريب؟ وماذا تقترحون بهذا الخ�سو�س )من الناحية المنهجية تحديدا(؟ وماذا 

عن اإ�سهام الل�سانيات العربية في الل�سانيات العالمية؟
جًدا  العربي�ة ضعيف  للمجتمع�ات  الثقافي  المس�توى  أن  ه�و  عن�دي  ال�ذي  ج: 
كل  تنال  التي  هي  الكبرى  الغربية  البلدان  دامت  وما  الغربية  المجتمعات  إلى  بالنس�بة 
عن  يتمّيز  كأنه  المعاصر  العربي  اللس�اني  الفكر  عن  نتساءل  فلماذا  تقريبًا  نوبل  جوائز 
وال  هذا  غيره؟  في  نجدها  ال  خاصة  وبنوعية  بطفرة  األخرى  العلوم  في  العربي  الفك�ر 
ما  وأصيل  مبتدع  كشيء  اللسانيات  في  بالعربية  دراس�ات  من  يظهر  ما  نعتبر  أن  ينبغي 
البنوية  من  أحد  يخ�رج  لم  وما  أفكار  من  إليه  ُيس�بق  لم  بش�يء  أصحابها  فيها  يأت  لم 
وهو  أراه  والذي  البديل.  واقتراح  علمي  بنقد  نقائصها  ليظهر  التداولية  أو   التوليدية  أو 
ال  وهذا  الغربية  بالمذاه�ب  متأثرون  عصرنا  ف�ي  العرب  اللس�انيين  أن  فهو  بي  خاص 
النحاة  عند  يكتش�ف  أن  حاول  أعل�م-  -والله  منهم  ا  أح�دً أعلم  ال  أنني  إال  من�ه  مفر 
النظرية  واألفكار  تحليالته�م  في  الحقيقية  مقاصده�م  وس�يبويه  الخليل  مثل  األوليين 
مفهوم  وهو  (وزنه�ا(  الكلمة  بن�اء  مثل  النحوية  مفاهيمهم  عليه�ا  بنوا  التي  األساس�ية 
العربي(  النحو  أنه درس  إلى  له يرجع  الغربية (ومعرفة بعضهم  اللسانيات  تماما  تجهله 
عند  وخاصة  األولي�ن  النح�اة  عند  إال  نجده�ا  ال  كثيرة  دقيق�ة  علمية  مفاهي�م  وهن�اك 
الباحثون  لها  يتفطن  ولم  الحديثة.  الغربية  اللس�انيات  في  نجدها  وال  وسيبويه  الخليل 
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-لعمومه-  التركيب  وغير  الكلمة  غير  وهي  »اللفظة«)))  مفهوم  منها  زماننا.  في  العرب 
السابق  J.Gagnepain...(األس�تاذ  كتبه   فيما  مرة  ألول  نجده  ذلك  من  قريب  وش�يء 
صحة  على  حجة  أكبر  إن  ث�م  كبيرة  أهمية  أيضا  العامل)))  ولمفه�وم   .)Rennes  2 في 
به  يقوم  ال�ذي  هو  الحقيقة  إل�ى  وأقربه  وأصح�ه  للغة  تحليل  أج�ود  أن  هو  ندعي�ه  ما 
هو  العربية  إلى  بالنس�بة  والعبقري  عليها  نش�أ  التي  لغته  إلى  بالنس�بة  العبقري  اللغ�وي 
مّهد  وقد  س�يبويه.  وهو  مثله  عبقري  وخلفه  ورثه  أن  في  عظيم  ح�ظ  له  وكان  الخليل 
المصطلحات  من  ورد  م�ا  أكثر  أن  ذلك  إلى  وأضف  العلماء  من  الس�ابق  الجيل  لهما 
ذلك  في  ويدخل  الموضوعي  العلم�ي  بالنظر  المحدثون  يتناوله  لم  س�يبويه  كتاب  في 
معنى  النحاة  من  المتأخرون  أعطاها  وق�د  اآلن  إلى  رائجة  تزال  ما  التي  المصطلحات 
مصطلح  غير  كأنه  يب�دو  ما  فيها  كما  األول.  غي�ر  عام  منظور  في  آخر  تص�ورًا  أو  آخر 

كثير. ذلك  وغير  متطورًا  علميًا  معنى  تتضمن  أنها  مع  ًباب)))  كلمة  مثل 
الش�املة  النظرة  في  بل  التقليدي  أو  الحداث�ي  االتجاه   ف�ي  تنحصر  ال  فالقضي�ة 
وتنتقدها  فيها  وتنظ�ر  إال  نظرية  أية  تت�رك  وال  الحديث  وال  القديم  ال  ُتقص�ي  ال  الت�ي 
هو  حيث  م�ن  ال  هو  هو  حيث  م�ن  فيه  ينظر  أن  يج�ب  فالقديم  س�ابقة؛  فك�رة  ب�دون 
الفرنس�ي  كونت  مذهب  على  مس�تقيم  خط  على  العلمي  بالترقي  نؤمن  ال  ألننا  قديم؛ 
هو،  حيث  من  أي  جديد  كل  إلى  النظرة  نفس  نلقي    Positivismeيس�مى ما  (مذهب 
كس�لوك  الباحث  يتخذه  ما  أبغض  هو  كان  مهما  والتقلي�د  ذاته.  في  هو  قيمت�ه  في  أي 
العلمي  التراث  إلى  الباحثين  بعض  أضّر  وقد  للمحدثين.  أو  للقدماء  تقليدا  كان  سواء 
األولون،  علماؤنا  بنى  كان  م�ا  يهدمون  وذهبوا  بالذات.  الس�لوك  بهذا  العربي  اللغوي 
القرن  بداية  في  ظهرت  التي  بها  الخاصة  وبمقاييسهم  الغربية  المذاهب  على  باالعتماد 
األفكار  ه�ذه  فضل  ننكر  ال  ونحن  اللس�انيات  في  اآلن  إل�ى  ذلك  بعد  وم�ا  العش�رين 

وهي االسم المفرد وما يدخل عليه » فليس قطعة كالمية جامدة بل وحدة لها تصّرف ال في صيغتها   (1)
الداخلية فقط بل بدخول زوائده وخروجها كأداة التصريف والمضاف إليه وعالمة اإلعراب والتنوين 

.Lexie يسمى  أن  واقترحنا  والصفة« 
الخليل�ي  العام�ل  العام�ل عن�د شومس�كي  Governor   (وال يطاب�ق  Régissant وباالنجليزي�ة  ه�و   (2)

بالتمام(.
Ensembles structuré استعمله الخليل وأتباعه والخوارزمي وغيرهما وينطبق  وهو مفهوم رياضي:   (3)

نتيجة. إلى  تؤدي  التي  المرتبة  العمليات  ومنها مجموعة  عامة  بنية  ذات  المجموعة  على 
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الحديث. أو  للقديم  كان  سواء  واحد  التقليد  ولكن  بها  المرتبطة  والمناهج  الجديدة 
أن  دائمًا  نح�اول  إذ  موضوعية  س�يرة  الخليلية  مدرس�تنا  في  ذلك  في  س�رنا  وقد 
إلى  فنرجع  خاص�ة  العربية  أو  العام�ة  الَصوتيات  مث�ال  يخص  قول  صحة  م�ن  نتحقق 
لفظ   من  س�يبويه  يريد  كان  ماذا  نعرف  أن  ونح�اول  الصوتي  المخبر  هن�ا  وهو  الواق�ع 
للتصحيح  الوحيد  المقي�اس  هو  واالختبار  ذل�ك.  وغير  بين  بين  لف�ظ  ومن  المجهور 
بقبول  ذلك  ويك�ون  التحليلية  والمناه�ج  للنظريات  االختب�ار  إلى  األم�ر  هو  وكذل�ك 
بمفهوم  ذل�ك  في  يكتفي  وال  الم�دى  البعي�دة  الرياضي�ة  المنطقي�ة  للصياغ�ة  النظري�ة 
بنى  من  بنية  وه�و   Monoïde�ال وهو:  الحديثة  الرياضي�ات  في  مصطلح  ه�و  المنوئيد 
عليها  تعتمد  الذي   ))gaoupe مرة  الزُّ ف�ي  يتحقق  الذي  التناظر  ينقصه  الحديث  الجبر 
التوليدية  نظري�ة  عن  المنبثقة  الحالي�ة    )grammaires formelles)الصوري�ة األنح�اء 
بما  اختبار  مسألة  دائمًا  هي  فالمس�ألة  للنصوص  اآللي  العالج  في  المس�تعملة  الحالية 

حديث. أو  قديم  قول  ألي  إقصاء  ودون  الحديثة  التكنولوجيا  لنا  تسمح 
�س: نجد الي���وم �سبه اإجماع على �سعف العربية ف���ي موؤ�س�سات التعليم في 
مختلف الأ�سالك، وهو و�سع ينذر بالكارثة، في ظل معطيات تفر�س اأن يكون الو�سع 

معكو�سا تماما؟ بم ت�سخ�سون هذه الظاهرة؟
بل  العربية  به  تخت�ص  ال  العربية  اللغة  في  المس�توى  ضعف  من  نالحظه  م�ا  ج: 
تعليم  يمتاز  وق�د  العلمي.  المس�توى  وحتى  اللغ�ات  كل  الجزائر  ف�ي  عندنا  يع�ّم  هو 
بل  وحده  للمعلم  ال  الضعيف  للمستوى  راجع  وهذا  الضعف  من  بش�يء  العربية  اللغة 
وس�معته  رأيته  ما  بحس�ب  العربية  البلدان  كل  يعم  والمش�كل  فوقه.  التي  األطر  حتى 

أعلم. والله 
�س: ما هي ال�سبل الكفيلة في نظركم باإنجاح م�سروع الإ�سالح اللغوي العربي؟ 
نق�سد تحديدا اأهم الق�سايا التي يجب اأن ترتكز عليها البحوث الل�سانية العربية اإن 

هي اأرادت م�سايرة الركب والنتقال من مرحلة ال�ستهالك اإلى مرحلة الإنتاج؟
من  تس�تحقه  مما  أكثر  للس�انيات  نعطي  ال  أن  يج�ب  أنه  هنا  قل�ت  أن  س�بق  ج: 
العلوم اإلنسانية ثم قد تكون  األهمية فلماذا تريد أن يكون دورها أهم من أخواتها في 
جيدة  فهي  عليها  تسير  التي  الحديثة  المناهج  ال  بذلك  ونعني  عائقًا  الغربية  اللس�انيات 
المذاهب  مثل  وتصبح  والمتضارب�ة  الكثيرة  النظريات  نعني  بل  للتط�ور  قابلة  مادامت 
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واالستدالل. التجربة  على  تبنى  مما  أكثر  واالعتقاد  اإليمان  على  تبنى  الدينية 
�س: �سلكتم في اأبحاثكم م�سل���كا خا�سا، من خالل اإعادة قراءة التراث اللغوي 
العربي، وب�سفة خا�سة في نظريتكم الخليلية الجديدة، ما هي اأهم الخال�سات التي 

انتهيتم اإليها من خالل هذه القراءة؟
اآلن  إلى  ظهر  ما  لكل  بناء  نقدا  يكون  أن  فنريد  الخليلية  نظريتنا  يخص  فيم�ا  ج: 
واالختبار  العلمية  الوسائل  بكل  االختبار  أساسه  مذهًبا-  -ال  ومشروعا  النظريات  من 
من  كبيرا  ع�ددا  ش�ملت  بأن  التحليل  في  فكرة  نجحت  فكلما  تطبيق  أكث�ره  هو  عندنا 
لم  فإن  بها   استبش�رنا  للغة  اآللي  العالج  أهل  م�ن  المهندس�ون  عليها  وأقبل  الظواهر 
منه  ش�يء  جاٍر  حال  كل  عل�ى  فهو  العربي�ة  البلدان  جمي�ع  في  ب�ه  معموال  ه�ذا  يكن 
في  البحث  في  الروح  هذه  مثل  أيضا  يوجد  وهو  الحديثة.  الخليلية  مدرستنا  في  عندنا 
فالذي  هي  هي  األفكار  تك�ون  أن  لله-دون  والحمد  العربي  الوطن  م�ن  كثيرة  جهات 
دقيق  بحث  يجرى  أن  دون  األولي�ن  نحاتنا  على  الش�ديد  التهجم  هو  منه  وأنفر  أنتقده 
أو  واحد  مذهب  عل�ى  المطلق  الكلي  االعتم�اد  من  أنفر  كم�ا  الس�نين  يدوم  ذلك  في 

مطلقا. نبذًا  سواها  ما  ونبذ  واحدة  نظرية  على 
تتغلب على غيرها وخصوصًا  أن  بد  الحقائق ال  األمر ألن  كان  متفائل مهما  وأنا 
اللسانيات  أن  وأعتقد  الجديد.  الجيل  من  الشبان  للباحثين  العلمي  المستوى  ارتفع  إذا 
الحلول  وض�ع  في  ستس�هم  س�يأتي،  ومن  الجيل  ه�ذا  بها  س�يتخصص  التي  العربي�ة 
لذلك  اإلعداد  من  ب�د  ال  أنه  إال  اللغوية.  المش�اكل  من  اآلن  علينا  يطرح  لما  الناجع�ة 
وذلك  إليه  نصبو  ما  تحقيق  في  عربية  دولة  كل  تس�هم  أن  ينبغي  إذ  الجماعي؛  بالعمل 
المشروع  أنه سيكون  وأعتقد  العربية  الذخيرة  مثل مشروع  كبرى  قومية  بإنجاز مشاريع 

التنفيذ. مجال  اآلن  دخل  وقد  ذلك  في  الرائد 


