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  اللسانيات واملصطلح
  أمحد قدور. د

   متهيد يف تاريخ اللسانيات- ١
ن عاما حركات وض وجتديد بعد  شهدت علوم اللغة عندنا منذ أربعي

وال شك يف أنّ للسانيات أو . راث وحتقيقه وتقدميه للناس عقود من بعث الت
 اقتباس آثارا مهمة يف تلك احلركات، مع ما رافق) Linguistique(علم اللغة 

. اللسانيات أو ترمجة موادها أو تطبيق مناهجها من خلط وتعميم وسوء تقدير
وكانت الدراسات اللسانية يف الغرب عرفت توسعا ونضجا حىت صارت حمطّ 

وميكن أن يفهم ذلك يف ضوء اتصاف علوم . ن يف جماالت أخرى أنظار الدارسي
ن واملعيارية وال سيما يف النحو  مياللغة قبل اللسانيات يف أوربة بالذاتية والتخ

. زعة الدينية والتأمل العقلي البعيد عن احلقائق املوضوعية والبالغة وسيطرة الن
ن اكتشفت اللغة  وترجع بداية اللسانيات عامة إىل القرن الثامن عشر حي

 واتخذت أساسا للمقارنة العلمية واكتشاف شجرة ١٧٨٦السنسكريتية عام 
رمها  ة األوربية، وبروز املنهج املقارن على يد بوب وشليجل وغياللغات اهلندي

وكان من نتيجة ذلك تصنيف اللغات يف العامل . م١٨١٦من علماء اللغة حنو 
ي تنحدر  ن لغة وأخرى، وحتديد الفروع الت وكشف صالت التشابه والقرىب بي

  .الرجم بالغيبمن األسر اللغوية حتديدا علميا موثوقًا بعيدا عن التعصب أو 
م الذي اهتم ببناء تاريخ ١٨٧٦مث ظهر بعد ذلك املنهج التارخيي حنو 

علمي مفصل لكل لغة، وبيان أثر الزمان يف تطور اللغات وتغير أنظمتها 
لكن منهجا . الصوتية والداللية والنحوية دون تفضيل للغة على لغة أيا كانت

ي  ن هو املنهج الوصفي، الذي عنآخر سرعان ما ظهر حنو مطلع القرن العشري
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وبالوصف العلمي البعيد عن ، رة زمنية حمددة بدراسة الظواهر اللغوية يف فت
وكان اهلدف من هذا املنهج تسليط . ر اخلطأ والصواب األحكام املسبقة أو معايي

الضوء على مرحلة معينة من مراحل اللغة املدروسة لعزل األثر الزماين، وكشف 
ن مساا  ن العناصر املدروسة، وحتديد وظائفها وتعيي داخلية بيالعالقات ال

وظهر عند . وخصائصها، دون االهتمام بقضية التطور أو التدرج التارخيي
الذي ) contrastive(منتصف القرن العشرين منهج جديد هو املنهج التقابلي 

رة واحدة، يرصد عالقات التباين واملخالفة بني لغة وأخرى ال تنتميان إىل أس
إنّ اللغات العاملية تتقامسها . )١(لبيان عناصر االختالف لدارسي اللّغات األجنبية

جمموعة من العناصر، عناصر تشابه واتفاق وقرابة يهتم ا املنهج املقارن، 
وعناصر ختالف واغتراب يهتم ا املنهج التقابلي، إذ لوال هذه العناصر لكانت 

 تلك العناصر من التشابه لكانت كلّ لغة من لغات اللغات لغة واحدة، ولوال
  .البشر ختتلف عن األخرى اختالفًا ال لقاء معه وال تفاهم جيدي فيه أو ترمجة

ر  والبد من اإلشارة إىل أهم أعالم اللسانيات، وهو فرديناند دوسوسي
 الذي ضم أبرز مبادئ ))حماضرات يف األلسنية العامة((ر  صاحب الكتاب الشهي

ر موعة من الثنائيات كاللسان  وقد عرض فيه دوسوسي. سانيات احلديثةالل
زامن والتعاقب يف الدرس، أي  والكالم، واللغة واللسان، والدال واملدلول، والت

الوصف والتأريخ، واالستبدال والنظم، يف احملور الشاقويل واحملور األفقي، أي 
ياق واموعات اللغوية الغائبة عنه ن اموعات اللغوية احلاضرة يف الس الفرق بي

وقد أوحى . ر ذلك من الثنائيات واليت متثّل الرصيد اللساين للمجتمع، وغي
ر من  ي دونت بعد وفاته بالكثي ر ملن أخذ عنه أو قرأ حماضراته الت دوسوسي

األفكار الرائدة كالبنيوية والسيمياء واجلغرافية اللغوية واملنهج الوصفي واعتباطية 
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  .)٢(لرمز اللغوية وحنو ذلكا
  : مستويات الدرس اللساين وفروعه- ٢

رة اللسانيات منذ القرن الثامن عشر حىت أيامنا هذه أا  اتضح بعد مسي
ن، واختذ أشكاالً متعددة، وسلك مسالك جديدة  عامل جديد برز لدى األوربيي

غي أن يفهم ويف ضوء ذلك ينب. ن عامة على الدرس اللغوي السائد لدى الغربيي
على . رويج للسانيات يف الثقافة الغربية واختاذها مثالً للدرس العلمي اجلديد الت
ن أنّ درسنا اللغوي الذي انبثق يف القرن الثاين للهجرة وامتد نضجه قرونا  حي

ره باالتساع والعمق واملنهجية، مما أورث علوما ومصطلحات  ميتاز من غي
ولذلك من .  جيحدها إال جاهل أو متجاهلومعاجم وفروعا للدرس ال

الضروري التأكيد بعيدا عن اآلراء املتطرفة أنّ اللسانيات مبا قدمته من علوم 
جديدة ومناهج دقيقة ونتائج واضحة ينبغي أن تكون عامل حتديث ال عامل 
دمي، وأن يكون ما يفد منها إىل درسنا على سبيل اإلضافة واإلغناء، وليس 

وينبغي التأكيد دائما . )٣(املسخ واإللغاء حبجة التجديد وجماراة العصرعلى سبيل 
أنّ أي استمداد من املناهج احلديثة ال جيوز أن يؤدي إىل جتاوز خلصوصية 

  .العربية الفصحى وما حييط ا من ظروف تارخيية وحضارية وقومية
 دراسة  يدرس اللغة اإلنسانية))علم((إنّ أهم تعريف للسانيات هو أا 

زعة التعليمية واألحكام  علمية تقوم على الوصف ومعاينة الوقائع بعيدا عن الن
ن كما أشرنا   عن علوم اللغة عند الغربيي))اللسانيات((ولذلك ختتلف . املعيارية

را، كما ختتلف عن علوم اللغة لدى الشعوب األخرى اختالفات  اختالفًا كبي
  :وميكن أن تلخص يف اخلصائص اآلتية. امتباينة قربا منها أو بعدا عنه

  . أا تتصف باالستقالل، وال ختضع للفلسفة أو املنطق أو الدين أو العرق-١
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 أا تم باللغة املنطوقة قبل الكتابة، وتعىن باللهجات على اختالفها -٢
  .ركة أو اللغة األدبية على أي منها وتعددها وال تفضل الفصحى أو اللغة املشت

 أا تسعى إىل بناء نظرية لسانية عاملية تدرس اللغات على أساسها -٣
ن لغة وأخرى مهما كان حظها من احلضارة أو االنتشار أو  دون التفريق بي
  .احلياة واالندثار

 أا تدرس اللغة ضمن مستويات متدرجة ال انفصال فيها بدًءا من -٤
  .رفية والنحويةاألصوات وانتهاًء بالداللة مرورا باجلوانب الص

ن األسر اللغوية وفروعها،   أا تقوم بوصف اللغات والتأريخ هلا وتعيي-٥
روبولوجية وعلوم  وإعادة بناء اللغات املندثرة باالعتماد على علم اآلثار واألنث

  .التاريخ واألجناس
 أا تم اهتماما واسعا بتطبيق مناهجها على معطيات علمية وأدبية -٦

عددة، لذلك أنشأت هلا فروعا اجتماعية ونفسية وأسلوبية وتربوية وثقافية مت
  .)٤(وحنو ذلك

أما مستويات الدرس اللساين أو قطاعاته فتشمل الظواهر اللغوية كافة، من 
 سعت - كما مر بنا آنفًا -فاللسانيات . األصوات والصرف والنحو والداللة

. ن مستويات الدرس مجيعا بيإىل درس اللغة ككلّ، وأعادت االتصال والتفاعل 
ركيب وصفًا  فالتحليل اللساين النظري يبدأ باألصوات على صعيد اإلفراد والت

وبيانا لقواعد التشكيل، مث ينظر يف بناء الكلمة من حيث الشكل والوظيفة، 
روة اللفظية، ويتقدم بعد  ّ الث ويرصد املقوالت الصرفية ويكشف عن قواعد منو

ركيب ومعانيه  ن قواعد ذلك الت لكلمات يف مجل إسنادية فيبيذلك إىل تركيب ا
وحيدد قوانينه، وينتهي بعد ذلك عند درس الداللة اللغوية واالجتماعية من 
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إن هذه املستويات الدرسية املعتمدة . )٥(خالل تضافر مستويات الدرس كلّها
بطًا علميا يف التحليل اللساين النظري تشكّل علوما تضبط املسائل النظرية ض

  .دقيقًا يسمح بالتضافر والتكامل وال يتيح التداخل أو اخللط
وقد انتهى الدرس املنهجي يف اللسانيات إىل االتفاق على تقسيمها على 

وتضم اللسانيات . اللسانيات النظرية، واللسانيات التطبيقية: رين مها ن كبي فرعي
وية وحدها، كعلم األصوات وعلم ى بالظواهر اللغ ي تعن النظرية علوم اللغة الت

ركيب وعلم الداللة وفروع هذه العلوم، كعلم  الصرف وعلم النحو أو الت
  .وغري ذلك) Etymologie(املعجم وعلم املصطلح وعلم التأصيل اللغوي 

وهناك جمموعة من العلوم املتولِّدة من تطبيق اجتاه حمدد أو انتحاء مست 
. ر ذلك  الوظيفي أو البنيوي أو التحويلي وغيمدرسة لسانية معينة، كعلم اللغة

 الذي يعىن باملسائل ))علم اللغة العام((ويبقى ضمن هذه اللسانيات النظرية 
. ركة والقواعد النظرية لدرس اللغة اإلنسانية اللسانية العامة والكليات املشت

اللغة  باللسانيات النظرية الهتمامه مبوضوع ))تاريخ علم اللغة((وميكن إحلاق 
  .ومدارسها ومناهجها وأعالمها

ي نشأت من جراء التطبيق  أما اللسانيات التطبيقية فتضم كل العلوم الت
علم اللغة : وأبرز هذه العلوم. ر لغوية اللساين على جماالت علمية وثقافية غي

ربوي،  االجتماعي، وعلم اللغة النفسي، وعلم اللغة اجلغرايف، وعلم اللغة الت
ي، وعلم اللغة احلاسويب، وعلم اللغة البيولوجي، وحنو ذلك،  ة العصبوعلم اللغ

رمجة، وفن صناعة املعاجم، وعلم أمراض  كفن الت: إضافة إىل فروع أخرى
  .)٦(ر ذلك الكالم، واألسلوبية، وعلم النص، وغي

وهكذا يتبين ما ميكن أن تضيفه اللسانيات إىل درسنا اللغوي من علوم 
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فمن اإلفادة املرجوة مثالً حتديث مناهج . ومناهج معتمدةجديدة ومدارس 
البحث اللغوي وختليص هذا البحث مما حلق به من معطيات خارجة عن جمال 
اللغة، وابتناء علوم لغوية جديدة على هدي من األنظار احلديثة كعلم األصوات 

ربية أن يفيد كما ميكن لفقه اللغة الع. وعلم الداللة وعلم املعجم وعلم املصطلح
ر من نتائج الدراسات املقارنة والدراسات التارخيية للغات القدمية ملعرفة  من الكثي

ر الزمان، وأن يفيد من نتائج الدرس التأصيلي ملعرفة  ن أخواا عب مكان العربية بي
  .ر مصادر املعرب معرفة صحيحة، وحنو ذلك كثي

ية من دون شك، فاللسانيات ضرب جديد من ضروب الدراسة اللغو
ولذلك ال جند بأسا من إضافة هذا الدرس إىل علومنا اللغوية، ألن فيه فوائد ال 
تنكر شريطة أن يكون للعربية مكان يف هذا الدرس على الصعيد العاملي حىت ال 

وقد . رمجة واالقتباس تبقى اللسانيات علما غريبا ال يتعدى دورنا فيه حدود الت
و بعض املؤلفات الرائدة للدكتور متام حسان، والدكتور عبد ظهر من هذا النح

السالم املسدي، والدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل، والدكتور أمحد خمتار 
ن، والدكتور  عمر، والدكتور رمضان عبد التواب، والدكتور عبد الصبور شاهي

  .رهم حممود فهمي حجازي وغي
  : املصطلح اللساين ومشكالته- ٣

ر عن وجود  عقدين ونيف يف الدراسات املتعلّقة باللسانيات التعبيظهر منذ 
أو اإلشارة إىل .  يف املصطلح اللساين مفردة أو ضمن أزمات أخرى))أزمة((

 ))مشكلة(( من عقبات تلقي اللسانيات، أو وصفه بأنه ))عقبة((املصطلح على أنه 
 اللسانيات تعاين واحلق أن. )٧(من مشكالت متعددة تتعلق باللسانيات عندنا

رضة من مشكالت تتصل بوضع مثرات الدرس  أساسا ما تعانيه العلوم املُقت
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ن العرب من حيث اللغة واألسلوب والطرق املنهجية،  ي يف متناول الباحثي األجنب
ي  ن العريب واألجنب ن الدرسي ومبتابعة التطور العلمي السريع حىت يبقى االتصال بي

زل يف   وبتكييف املعطيات العلمية واملعرفية الغريبة لتتنمستمرا دون انقطاع،
ر ناشزة، وبابتداع املصطلحات املوافقة للعلم من جهة،  درسنا منسجمة غي

  .واملستمدة من اللغة من جهة أخرى
ن صار يفضل ما  وكان من نتيجة فوضى املصطلحات أن معظم الدارسي

وحيد املصطلحات أو مراعاة استعمله هو أو ما ابتدعه دون االلتفات إىل ت
ن  وقد ظهر ذلك جليا لدى الدارسي. شيوعها أو موافقتها خلصائص العربية

ن والسيما العائدين من الدراسة يف الدول األجنبية، إذ ظن معظم هؤالء أنه  احملدثي
العارف الوحيد ذا العلم، ولذلك أخذ يبشر به دون أن يعلم أنّ هناك جهودا 

علم اللغة أو علم (نيات القرن املاضي للتعريف باللسانيات بدأت منذ أربعي
لقد . رة ترمجةً واقتباسا وتوظيفًا ووضعا للمعاجم مث رفدا دراسات كثي) اللسان

األوىل عندما مل : ن توهم بعض هؤالء أن البداية ينبغي أن تكون من الصفر مرتي
اهل جهود الرواد من أهل يحسب للدرس العريب القدمي حسابه، والثانية عندما جت

  .االختصاص خالل نصف قرن من الزمان وادعى لنفسه السبق
ن، األوىل عامة،  وميكن النظر إىل مشكالت املصطلح اللساين من وجهتي

حتكم الوضع الفردي واالجتهادي يف : فأما العامة فأمهّها. واألخرى خاصة
ضع املصطلح مع ن و وضع املصطلح، وعدم االتفاق على منهجية حمددة حي

راحات املتداولة يف هذا الصدد، وغياب فعالية جهات التنسيق العربية  رة االقت كث
كمكتب تنسيق التعريب وجمامع اللغة العربية مع ما تبذله من جهود وتكابده من 

رضة ولغاا األصلية، وصعوبة نشر املصطلح  صعوبات، وتعدد مصادر العلوم املقت
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  .)٨( التجزئة والقيود املفروضة على التبادل العلمي والثقايفيف أقطار العروبة بسبب
: فمن ذلك. أما الوجهة اخلاصة فتتجلى فيما خيص املصطلح اللساين وحده

رخص يف استعماهلا  رة املصطلحات املتداولة، واضطراب دالالا بسبب الت كث
ي تنتمي   التوعدم مراعاة حدودها العلمية، واتساع ااالت العلمية والثقافية

ر من املصطلحات يف مصادره  إليها املصطلحات اللسانية، وغموض الكثي
األصلية بسبب جدة هذا العلم لدى األجانب أنفسهم، ومعانام من اتساع 

ر من املصطلحات اللسانية وال سيما يف  جماالته وتعدد مدارسه، وحداثة الكثي
  .)٩(زيائية والطبية والطبيعية وحنو ذلك ااالت التطبيقية واتصاهلا بالعلوم الفي
ي تعصف باملصطلح اللساين هو عنوان  وإنّ أوضح مثال على الفوضى الت

رمجة هلذا املصطلح  هذا العلم، أي اللسانيات، فقد بلغت املصطلحات املعربة واملت
علم اللغة، وعلم اللسان، واللغويات، وعلم اللغة : ثالثة وعشرين مصطلحا، منها

ومع أن . )١٠(رها ام، واأللسنية، واللسنيات، والدراسات اللغوية احلديثة وغيالع
مصطلحي اللسانيات وعلم اللغة تصدرا الدراسات اللسانية يف املشرق واملغرب، 

ن جيادل يف صحة استعماهلما ويفضل عليهما مصطلح  فإن بعض الدارسي
كذا كاد االختالف حول وه.  الذي صار إىل الزوال من االستعمال))األلسنية((

  .ن عن مضمونه إىل االنشغال بعنوانه هذا العلم يصرف الباحثي
وميكن أن ينظر إىل واقع اللسانيات عامة ومصطلحاا خاصة من خالل 

 للدكتور علي ))علم اللغة((ن من الزمان، امتدت األوىل من صدور كتاب  مرحلتي
ن امتدت الثانية مع السنوات  على حي. عبد الواحد وايف إىل عقد السبعينيات

ويالحظ أنّ ما صار يعرف . األوىل من ذلك العقد إىل اية القرن العشرين تقريبا
رمجة كان نتاج املرحلة الثانية اليت شهدت  بأزمة املصطلح اللساين ومشكالت الت
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توسعا مطردا اتفق وتوسع الدرس اللساين يف أوربه وأمريكه مع منتصف القرن 
أما املرحلة األوىل فلم تشهد مثل ذلك، إمنا أثارت نقاشات عامة حول . ينالعشر

فقه ((مناهج البحث يف اللغة ومقارنتها باملناهج العربية القدمية، ورفدت عن طريق 
 الدراسات العربية خبالصة للدرس املقارن للغات السامية، مع مالحظة أنّ ))اللغة

ايف بالتعريف ببعض جماالت اللسانيات ن واكب مرحلة الدكتور و بعض املستشرقي
ي اهتمت بدراسة النقوش وفك الكتابات القدمية، وحتقيق  خمتلطة بالفيلولوجية الت

ر اللغوية املمهدة للدرس املنهجي يف علوم  النصوص واملخطوطات، وتقدمي التفاسي
ي التطور النحو((راسر صاحب كتاب  من هؤالء براجشت. اآلثار والتاريخ واللغات

م، ١٩٢٦، وجويدي يف حماضراته باجلامعة املصرية عام ١٩٢٩ عام ))للغة العربية
  .١٩٢٩ عام ))تاريخ اللغات السامية((وولفنسون يف كتابه 

علم ((ر من املصطلحات اللسانية يف كتابه  وقد اقتبس الدكتور وايف الكثي
علم علم اللهجات و:  ووضع ترمجات صحيحة، حنو١٩٤٠ الصادر عام ))اللغة

املفردات وعلم الداللة وعلم البنية وعلم األساليب وعلم أصول الكلمات وعلم 
وكذلك فعل . )١١(ر ذلك االجتماع اللغوية وعلم النفس اللغوي وعلم اللغة وغي

كالدكتور إبراهيم . املؤلفون التالون دون أن تظهر مشكلة املصطلح اللساين لديهم
، والدكتور متام حسان يف كتابه ١٩٤٧ام  ع))األصوات اللغوية((أنيس يف كتابه 

علم ((، والدكتور حممود السعران يف كتابه ١٩٥٥ عام ))مناهج البحث يف اللغة((
، والدكتور عبد الرمحن أيوب يف ١٩٦٢ عام ))مقدمة إىل القارئ العريب: اللغة

علم اللغة ((، والدكتور كمال بشر يف كتابه ١٩٦٣ عام ))أصوات اللغة((كتابه 
ن  علم اللغة بي((، والدكتور حممود فهمي حجازي يف كتبه ١٩٧٠ عام ))مالعا
، ١٩٧٣ عام ))علم اللغة العربية((، و١٩٧٠ عام ))راث واملناهج احلديثة الت
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ويالحظ أنّ بعض هؤالء عمد إىل ذكر . ١٩٧٨ عام ))مدخل إىل علم اللغة((و
السانتيكس وحنوها ي، حنو الالنغويستيك والسيمانتيك و املصطلح بلفظه األجنب

ز يف فقه  الوجي((وال سيما لدى الدكتور وايف واألستاذ حممد األنطاكي يف كتابه 
ومل تكن . )١٢(ر شك ، وهو كتاب يف علم اللغة من غي١٩٦٩ عام ))اللغة

ن  ن من اللغتي رمجي رجم بسبب متكّن املت املصطلحات يف هذه املرحلة تعيق عمل املت
وقد ظهر . ي يسلكوا  إليها، ووضوح املداخل املعرفية التاملنقول منها واملنقول

، ١٩٤٦ ملاييه عام ))علم اللسان((ذلك يف ترمجة الدكتور حممد مندور لـ
ن الفرد  اللغة بي((، و١٩٥٠ لفندريس عام ))اللغة((وترمجات أخرى ككتاب 

دور ((، و١٩٥٩ للويس عام ))اللغة يف اتمع(( و١٩٥٤رز عام   لياسب))واتمع
 ))دروس يف علم أصوات العربية((م، و١٩٦٢ ألوملان عام ))الكلمة يف اللغة

  .ر ذلك  وغي١٩٦٦لكانتينو عام 
وقد امتدت جوانب الدرس اللساين يف عقد السبعينيات وما تاله لتشمل 

ر أقطار العروبة بعد أن كانت مقتصرة على مصر تقريبا، كما اتسع الدرس  أكث
وهكذا بدأت املرحلة األخرى اليت . سات النقدية والبالغيةاللساين ليشمل الدرا

شهدت بروز اختصاص اللسانيات أو علم اللغة يف املناهج اجلامعية منفصالً عن 
وشهدت كذلك اإلقبال . )١٣(فقه اللغة وعلوم اللغة األخرى كالنحو والصرف

 رمجات الشديد على موضوعات اللسانيات يف الصحف واالت، وتوايل الت
ن يف الدرس  ر خمتصي ن وغي ن خمتصي املتعددة املصادر، واخنراط عدد من الدارسي

روز  وقد مهد ذلك لب. اللساين، وتوسع هذا الدرس ليدخل جماالت علمية خمتلفة
واألسلوبية وعلم النص ) أو التفكيكية(املدارس احلديثة كالبنيوية والتشرحيية 

وترجع إىل هذه املرحلة تلك . للسانيات أصالًر ذلك مما انبثق من ا والتناص وغي
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ي أشرنا إىل بعضها يف  ي ظهرت يف درسنا احلديث والت املشكالت أو األدواء الت
رمجات السطحية،  ولعلّ أبرزها تلك البلبلة املصطلحية، والت. مطلع هذه الفقرة

. لكوالتطبيقات املبتسرة، والفوضى النقدية، وأشكال التناول الصحفية، وحنو ذ
لكن الدرس اللساين األكادميي استقر وترسخت مبادئه مع عقد السبعينيات على 
يد جمموعة من األساتذة كالدكتور حممود فهمي حجازي والدكتور عبد الصبور 

ن والدكتور أمحد خمتار عمر والدكتور ميشال زكريا والدكتور عبد السالم  شاهي
كما . تور حممد رشاد احلمزاوياملسدي والدكتور حممد علي اخلويل والدك

ي أغنت هذا الدرس ووفرت  ظهرت جمموعة من معاجم املصطلحات اللسانية الت
للدكتور  ))املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية((ولعلّ أوهلا . أدواته السليمة

 لعبد الرسول شاين عام ))معجم علوم اللغة((، و١٩٧٧حممد رشاد احلمزاوي عام 
 للدكتور حممد علي اخلويل عام ))معجم علم اللغة النظري((ضا، و أي١٩٧٧
قاموس ((، و١٩٨٦ للخويل أيضا عام ))معجم علم اللغة التطبيقي(( و١٩٨٢
 ))معجم علم اللسانيات(( و١٩٨٥ للدكتور عبد السالم املسدي عام ))اللسانيات

 للدكتور بسام ))قاموس اللسانية(( و١٩٨٤ملكتب تنسيق التعريب يف الرباط عام 
 للدكتور رمزي البعلبكي عام ))معجم املصطلحات اللغوية((، و١٩٨٥بركة عام 
  .)١٤(، وهو أوىف هذه املعاجم وأيسرها١٩٩٠

ي عصفت  ومن الضرورة مبكان السعي إىل معاجلة تلك املشكالت الت
ية باللسانيات ومصطلحاا حىت تسلم لنا اللسانيات رافدا من روافد النهضة العلم

زع  ورمبا تبدو صعوبات متعددة حتول دون تلك املعاجلة بسبب غلبة املن. احلديثة
لكن . ن على امتداد ديار العروبة ن املختصي ن الباحثي الفردي وفقدان التنسيق بي
  .رحات يف هذا الصدد، وأمهّها البد من تقدمي بعض املقت
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 وال سيما ما كان  استعمال الشائع عن اامع اللغوية من املصطلحات-١
  .واردا يف املعاجم اللسانية احلديثة

 قبول ما يصدر عن اامع اللغوية من مصطلحات وما تعتمده اجلامعات -٢
  .ن والطلبة ن أيدي الدارسي واملؤسسات القومية ووضعه بي

 الكف عن حماوالت التسابق على وضع املصطلحات، والرجوع إىل -٣
  .ن الرواد لعربية لالستفادة من جهود السابقيتاريخ الدرس اللساين يف ا

 إنشاء مكانز للمصطلحات العلمية عامة واللسانية خاصة يف اامع -٤
  .اللغوية واجلامعات وربطها بالشبكة العاملية لالتصاالت

 ضمن الدراسات اللسانية وتوظيفه يف ))علم املصطلح(( االهتمام بتدريس -٥
  .ت الشائعةتوحيد اجلهود وتنسيق املصطلحا

ى باملصطلح العلمي وال سيما   املبادرة إىل تأسيس مجعية علمية تعن-٦
  .)١٥(املصطلحات اللسانية بإشراف احتاد جمامع اللغة العربية

والبد من أن تكون احللول مجاعية، ألن الزمن زمن املؤسسات واملراكز، 
ة لوضع احللول رح لذلك ينبغي أن تتجه األنظار إىل إنشاء تلك اجلمعية املقت

وسيكون االنطالق مما هو . ن من أهل االختصاص العامة بعد مؤازرة الباحثي
رمجة والوضع املصطلحي  ن، من جهات التأليف والت كائن من جهود الباحثي

ن، مث االعتماد  ن أيدي الراغبي والتأليف املعجمي، وتنظيمها حاسوبيا ووضعها بي
بطها وخزا، مث إجياد آليات النشر على طرق جمربة لوضع املصطلحات وض

ن على اختالف أقطارهم وتعدد  ن الباحثي واإلشهار وإقامة جسور التواصل بي
  .مدارسهم واجتاهام ومصادر معارفهم

 يف حماولة لتقدمي أسس اللسانيات من ١٩٨٤ولقد جهدت منذ عام 
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واجلوانب حيث املنهج، واملصطلح، واملسائل الدرسية، والغايات املعرفية، 
املعطيات اللسانية ) Adaptation(التطبيقية، مع سعي حثيث لتكييف 

، كما )١٦(ووضعها بإزاء الدرس العريب من غري نفور أو تناقض أو تنافس
حاولت يف دراسايت النظرية والتطبيقية ومراجعايت ألهم الكتب اللسانية أن 

شرات املراجع ن يدي القارئ خالصة للدرس اللساين املستقى من ع أضع بي
رمجات وبلبلة الدراسات  األصيلة واملشهود هلا وألصحاا بعيدا عن تشويه الت

ي إغناء درسنا وتقويته ورفده مبا  وفوضى املصطلحات، واضعا نصب عين
  وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ ِفي اَألرِض فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاًء. ينفع

  .ن ، واحلمد هللا رب العاملي]١٧/ ١٣د الرع[
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ر،  مقالتنا، مناقشة لكتاب حماضرات يف األلسنية العامة لفرديناند دوسوسي:  انظر-٢
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  .٦كتابنا، مبادئ اللسانيات، ص :  انظر-٣
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علم اللغة العربية حملمود فهمي حجازي، : ، و انظر١٥٢، ص ١٩٨٢روت  بي

كتابنا، مبادئ اللسانيات، : ظر، و ان٤٤، ص١٩٧٣وكالة املطبوعات، الكويت 
املبادئ واألعالم، مليشال ): علم اللغة احلديث(األلسنية : ، و انظر٢٦ -٢٤ص 
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، ص ٢٠٠١كتابنا، اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، دار الفكر، دمشق :  انظر-٧

  . وما يليها١٢
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 ))السنتكس(( ٩، ويف ص))ليكسيكولوجيا(( و))املورفولوجيا((: نفسها
، ))ز يف فقه اللغة الوجي((وانظر لدى حممد األنطاكي يف كتابه . ر ذلك وغي
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 وكذلك انظر مصطلحات أخرى من هذا النحو، ١٤ ص))الفونولوجيا((
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