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القرن  منتصف الواضح يف خمتلف العلوم منذ ظهورها يف هلا األثر   اليت كان  من العلوم  اللسانيات تعّد     

البعثات  ذاته عن طريق  العريب يف الوقت العامل األوروبية واألمريكية إىل الدراسات اللسانية وانتقلت، املاضي

 من ثالثة روافدو�لوا  خمتلفة،  اللسانيون العرب مناحي بذلك فأخذ .بعد ذلك الرتمجة  طريقوعن  ،العلمية

التعريب  على الذي يشجع وبني االجتاه احلداثي، لقدميل احملافظ املتعصب؛ تتأرجح بني االجتاه الرتاثيمتباينة، 

الركب  مع ضرورة مواكبة ثالرتااالنسالخ من  يدعو إىل عدم الذي ؛ فقياالتو  وبني االجتاه  .والرتمجة احلرفية

  .منهج عقالين إتباعو  ،مناهج حديثة بتطبيق ،احلضاري عن طريق دراسة اللغة

أنتجته القراءات ،مضطر� حديثالسانيا  واقعا العربية الثقافة إىل الغريب عن نقل الدرس اللساين متخض وقد   

 �لكثري   ومست على الدرس العريب  تطبيق املناهج اللسانية الغربية ذلك أن، متعددة القاصرة على مستو�ت 

إضافة إىل التنقل  ،وال جلهازها االصطالحي واملفاهيمي ،هلذه املناهج متثال �ما حيث ال نلمس،من السطحية

لدراسات جعل ا ما  الغربية  األحباث  ومواكبة ،التجديد بدافع   الدرس العريب  على  وإسقاطها  بني املناهج

إىل العربية عن طريق  اجلديدة الوافدة   بني املصطلحات  والتداخل  �لغموض تعج اللسانية العربية مشوهة،

أن حركية الرتمجة إىل اللغة العربية عاجزة  يبدو ومن جهة �نية  ،أفقد الدرس اللساين العريب روحه الرتمجة، مما

جهود  ما جيعل من  ،واملفاهيم بشكل متسارع ، حيث تتكاثر املصطلحات يرة حركية اإلنتاج العلميعن مسا

على الوجه األمثل واألدق ما دمنا  �جمدية؛ ذلك أننا ال نستطيع متثلها واستيعا غري  العربية ترمجتها إىل اللغة 

 فتحولت. وال نضع مصطلحات ومفاهيم �بعة من ثقافتنا وبيئتنا، ونتاج تفكري� وتطور� ننتج علما وفكرا، ال

  �بعة من جتربة  تلقائية سريورة منتجة للمعرفة وفق ؛غري متكافئة بني بيئة غربية العوملة املصطلحية إىل عالقة 

منجزات البيئة النقدية   تتغذى على  مستهلكة ؛عربية وبيئة،  واملعرفية الثقافية �امالبسا هلا  ،لسانية متفردة

ع املنهجية؛ وال شك أن هذا الوض واإلجراءات  اللسانية النظرية  واملفاهيم  املضامني  مستوى  على ،الغربية

  ممارسة  لبناء من فرصة  املرجع اللساين الغريب لديه الذي حتول  ،احلديث العريب اللساين سيعمق مأزق الفكر

  .والعجز ومن مث إىل إعادة إنتاج القصور ،إىل االضطراب  يدفع  إىل مصدر ومنتجة فاعلة لسانية

على  مرور نصف قرن من  الرغم   علىف �ا يف الغرب؛ ت اليت حظي مهية ألبعد �  ظحت اللسانيات مل ف     

املطرد   االزد�د من �لرغم ،األخرى واالجتماعية اإلنسانية مع العلوم مقارنة ،هامشيا  علما  تزالماا معرفته

أننا ال  فإمنا يدل علىوهذا إن دل  .اللغة  وهو  املوضوعه  املركزية األمهية  من و�لرغم  ا،للمتخصصني فيه

  هذا إذا ،واملنهجية وحدوده، له خاصيته النظرية بذاته، متميزا يف معامله   ائمق  لساين عريب  نتوفر على درس

اليت متثل  العربية  �للغة متميزا  ا اهتمام  كان هلم  الذين .العرب احملدثني  اللسانيني بعض جهود  ما استثنينا 

 الديباجة أوال 



   

 وكذا، العريب اللغوي  �لرتاث دقيقةُ  درايةُ هلم  كما كانت.واملكون لبنية تفكري� مقومات كياننا، وما من أهممق

 وضع  واستطاعوا ،فذة استيعا� ينم عن عبقرية مفاهيمها ومناهجها استوعبوا اليت احلديثة �لنظر�ت اللسانية

 هلم آفاقا ترسم و  ، مغالق اللسانياتللباحثني   فتحتو  ،احلديث العريب   تؤسس للدرس اللساينمنيعة   أسس

  واملصطلحية اإلشكاليات املنهاجية   حصرية العربية   اللسانيات مل تعد وبفضل هذه اجلهود، واعدةمستقبلة 

، وما شهدته  احلضارية مما أملته احلاجة ،وقضا�ها نظر��ا  الوظيفي  ألهم  الدراسات  �تم  �لبعد بدأت و 

  .الواقع التواصلي املتنوع يف سياقاته املخصوصة  ، وما فرضهواملعلوماتيةمن تطور على مستوى التقنية 

  

  

قتضيه التحوالت احلضارية بما تاللساين العريب وبتطوير أدوا�بضرورة تكييف البحث الوعي  إن    

األولوية    تشكل   أن جيب  القضا� اليت  هم صحيح �  إدراك إىل جيب أن يستند  والثقافية  واالجتماعية

ذلك الوعي واإلدراك �ولوية القضا� ذات البعد  اللسانيني العرب، فهل فعال تشكليف حبوث ودراسات 

  ؟ .نفصل عن الواقع وإمكانية التطبيققضا� تبتعد عن التنظري املاملهتمني �لبحث اللساين العريب، النفعي عند 
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