
 509 

 

 
 

 

 

اللسانيات الحديثة في الجامعات األردنية  

وأثرها في تنمية اللغة العربية ومعالجة قضاياها 

 (الواقع وسبل النهوض  )

 

 

 
األستاذ الدكتور سمير شريف استيتية 

 عضو مجمع المغة العربية األردني

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 م2009ول األ تشرين 28- هـ1430 القعدة ذو 9  األربعاء



 510 



 511 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

: ىو اهلل جّل ثناؤه، تباركت صفاتو وأسماؤه، والمُدَصمـّى عمييم: المممودُد 
الوطنُد العربّي وأبناؤه، وبعد، : رسمُـدو وأنبياؤه، والمدعُدّو لو ببير ٍ  

فيذه المحاضرة حصيمة تدريس العمـو المسانية، في بعض الجامعات األردنية 
اإلشراؼ : والعربية خمسًا وعشريف سنة، وخالصة نشاطات أكاديمية أخرى منيا

عمى مائة وعشريف رسالة دكتوراه وماجستير، واالشتراؾ في مناقشة مائة وثالثيف 
غيرىا، واالشتراؾ في تقويـ ما يزيد عمى ثالثمائة بحث في العمـو المسانية، بغرض 
النشر في مجالت عممية محكمة، وتقويـ أعماؿ عممية بغرض الترقية إلى درجتي 

األستاذية، واألستاذ المشارؾ، في الجامعات األردنية، والجامعات العربية، 
واالشتراؾ في ندوات ومؤتمرات عممية في الجامعات والمؤسسات األكاديمية العربية 

وقد تأتّػى لكاتب ىذه السطور أف يطمع عمى قدر كبير مف البحوث . والعالمية
واألعماؿ العممية، في المغتيف العربية واإلنجميزية، في شتى الفروع المسانية، مما 
يعني أف مادة ىذه المحاضرة لف تكوف في اختيار أعماؿ معينة، يجري الحكـ 

وسيكوف كؿ ما اطمع عميو . عمييا، ولكنيا خالصة تجربة عممية في ىذا الميداف
. وقرأه ونظر فيو مف األعماؿ المسانية في الجامعات األردنية، محؿ فائدة ونظر

: بدايات البمث المساني في الجامعات العربية واألردنية

 بيف الدرس المغوي في تراثنا، والدرس – بادَي الرأي –ينبغي أف نفّرؽ 
ومع . المساني المعاصر، فيما ليسا شيئًا واحًدا، حتى نكتفي بأحدىما عف اآلخر

وىما ليسا في مضمار السباؽ، . ذلؾ، فيما ليسا متعارضيف متناقضيف بالضرورة
ونحف . لنقرر السبؽ لتراثنا، ثـ نغَض الطرؼ عما آؿ إليو البحُث المساني الحديث

لسنا في معرض تجاىؿ الحقائؽ التي قررىا عمماؤنا، لُنَيّمـ وجوىنا شطر الغرب، 
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واختالفيما قد . إنيما منيجاف مختمفاف. وما انتيى إلييا البحث المساني الغربي
ومف المؤكد أف . يكوف سبيال إلى القطيعة بينيما، وقد يكوف سبيال إلى تكامميما
ية   (بفتح الجيـ المشددة)اختالؼ المناىج المغوية، ال يخرجيا عف كونيا معالـ موجَّ

ية لو  ولما كاف األمر . (بكسر الجيـ المشددة )لمبحث المغوي، مثمما ىي موجِّ
وسيكوف . كذلؾ، كاف ال بد مف البحث عف السبيؿ التي تجعميا تتكامؿ وال تتفاضؿ

.  ذلؾ متاحًا عندما نعمؿ عمى بناء نظرية لسانية عربية

ال نستطيع أف نعزؿ البحث المساني في الجامعات األردنية، عما كاف يجري 
فقد وفػَد عمى مصر . في أواسط القرف الماضي في الساحة األكاديمية المصرية

عدد مف الطمبة األردنييف، في الستينات والسبعينات مف القرف الماضي، وتمقػّوا 
العمـ عمى أيدي الّرّواد المصرييف، ومنيـ إبراىيـ أنيس ، وكماؿ بشر، وتّماـ 

حساف، وعبد الرحمف أيوب، وعبده الراجحي، ورمضاف عبد التواب، جزاىـ اهلل 
.  جميعًا، عّنا وعف ىذه المغة، وىذه األمة كؿ خير

كاف ىؤالء الّرّواد قد تمقػّوا العمـ في الغرب، حيث استكمموا الطمب في المياديف 
وكاف البحث المساني في الحقبة التي . المسانية، في جامعات غربية مشيود ليا

تمقى فييا ىؤالء الرواد العمـ في الغرب، يتّػشح بالوصفية، والتوجو الوصفي الذي 
. كاف يحمؿ طابع الثورة عمى المنيج التقميدي المعياري في دراسة المغة في الغرب 
وقد وقع بعض تالمذة ىؤالء الّرّواد في غفمة التسرع، نتيجة عدـ تحديد المقصود 

. المنيج الوصفي، والمنيج المعياري: بيذيف الوصفيف المطمقيف غير المحّدديف
وسنرى أف عدـ تحديد المقصود بيذيف المصطمحيف، كانت لو آثار سمبية في 

. التطبيؽ عمى العربية بخاصة
أما الوصؼ فكاف المقصود بو عندما أطمؽ في الغرب أوؿ مرة، ضرورة التقيد 

: بأربعة مبادئ ينبغي الوقوؼ عندىا ومناقشتيا
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دراسة المغة دراسة واصفة، تبتعد عّما وقع فيو النحاة التقميديوف في : أوليا
فقد كاف . استقراء الظواىر المغويةالمغات الغربية، مف استنباطات غير مبنية عمى 

المغويوف الغربيوف ال يعبأوف باستقراء الظاىرة المغوية، وكاف أىـ ما يعنييـ ىو أف 
لـ يكف النحو العربي . تتحوؿ الظاىرة النحوية أو المغوية إلى قاعدة قّدروىا تقديًرا

.  كذلؾ، فال شؾ أنو كاف مبنيًا عمى استقراء الظواىر المغوية مف أفواه أبناء المغة
وقد كاف النحاة متشدديف في ىذا األمر، فال وجو لممقارنة بيف النحو التقميدي في 

ومف ىنا لـ يكف وجو السوء واحًدا حتى تكوف . المغات الغربية، والنحو العربي
. الثورة واحدة
عمـ : "وقد عّبر بعضيـ عف ذلؾ  حيف قاؿ. دراسة المغة مف الداخؿ: ثانييا

وترتب عمى ذلؾ رفُض استخداـ النظر ". المغة ىو دراسة المغة بذاتيا لذاتيا 
فال يجوز نقؿ . العممي في أي ميداف مف مياديف الحياة العممية عمى دراسة المغة

ومف عجب أف بمومفيمد وسائر التركيبييف . المفاىيـ النفسية واالجتماعية إلى المغة
الذيف ينتموف إلى مدرستو، قد تبػّنوا المفاىيـ النفسية في المدرسة النفسية السموكية، 

بؿ كاف التوجو الذي التـز بو المغويوف الوصفيوف في تمؾ الحقبة، والنفسيوف 
. السموكيوف واحًدا تقريبًا في ما يخص المغة

وكاف ليذا أثر سيئ جّدا في تأخر عمـ الداللة، ألف السموكييف ال يؤمنوف 
 stimulusبوجود المعنى،فيو ليس أكثر مف سموؾ يتحكـ بو سموؾ آخر، فالمثير

 ، وقد تعود االستجابة نفسيا لتكوف مثيًرا فتتحكـ responseيتحكـ باالستجابة 
ألنو ال أحد ينكر . وليس عندي شؾ في أف ىذه مماحكة لفظية. باالستجابة، وىكذا

أثر العالقة بيف المثير واالستجابة في إحداث المعاني، أو تخزينيا في ذىف 
بؿ يرفضوف .ورأس ماؿ القـو أنيـ يرفضوف أف تسمى ىذه العالقة معنى. اإلنساف

فالمغة سموؾ يتحكـ بو المثير . القوؿ بوجود شيء يسمى الجانب الذىني مف المغة
. واالستجابة ال غير
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 أف التقدير مرفوض جممة وتفصيال، بؿ ينبغي أف يكوف الوصؼ :ثالثيا
وىذا القوؿ فيو تدليس كبير أيضًا، ألف المادة . المحايد ىو ديدف العالـ المغوي

فكيؼ يمكف وصؼ . المغوية فييا عناصر بارزة، وفييا عناصر غير بارزة
العناصر غير البارزة دوف تقدير؟ بؿ إف العناصر البارزة تحتاج ىي األخرى إلى 

فالذي يرفض ىذا . فالتقدير والتأخير أمراف بارزاف، والتعبير عنيما تقدير. تقدير
. القوؿ ألنو تقدير، يرفض ما ىو موجود مرئي ال مجاؿ إلنكاره

أف المعيارية مرفوضة، إذ إف المغة ال تُػحكـ بالقاعدة، بؿ تُػحكـ : رابعيا
بالممارسة، والممارسة ال يمكف الوقوؼ عمى حقيقتيا بالمعايير العقمية، بؿ 

وىذا القوؿ فيو تدليس كبير أيضًا، فإف القاعدة ال تحكـ . بالوصؼ، وبالوصؼ فقط
:  الممارسة المغوية، ولكنيا تؤدي وظيفتيف

استقراء الظاىرة المغوية، وحصر معالميا األساسية في القاعدة، يعني : والىماأ
وقد أدرؾ . أف القاعدة تمخيص ُمْحكـ لمظاىرة، وال يعني أف القاعدة تحكـ المغة

النحاة العرب ضرورة تمخيص الظاىرة في القاعدة تمخيصًا محكمًا، ولـ يكف ذلؾ 
. ولكنو استقراء عمى كؿ حاؿ. قد يكوف االستقراء غير تاـ أحياناً . بغير استقراء

ربما لـ يكف األمر كذلؾ في الدراسات المغوية الغربية، لكنو كذلؾ في النحو 
.  العربي، فال وجو لممقارنة إذف

 أف بناء القاعدة ييدؼ إلى تسييؿ ضبط الظاىرة بمحدداتيا ليسيؿ :ثانيتيما
ذا لـ يكف األمر كذلؾ في الدراسات المغوية الغربية، فال ينبغي . تعمميا وتعميميا وا 

.  الوقوع في غفمة التسرع واتياـ النحو العربي، تقميًدا لموصفييف الغربييف

 وىـ –تأثر الدارسوف العرب باألساتذة الّرواد، وبمغ مف شدة إعجابيـ بيـ 
 أنيـ أخذوا يطبقوف المقوالت الوصفية التي حفظوىا  عنيـ، –يستحقوف اإلعجاب 

 ويعنيني مف –وعندما رجع ىؤالء إلى بالدىـ . عمى المغة العربية والنحو العربي
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 أخذوا يبثوف األفكار التي تمقوىا في أياـ الطمب، –ىؤالء الدارسوف األردنيوف 
. ويمقنونيا لطالبيـ، ويكتبوف أبحاثيـ التي يطبقوف فييا ىذه المقوالت عمى العربية
وانتشرت في أعماؿ الباحثيف األردنييف التي قرأنا كثيًرا منيا، في الكتب واألبحاث 
المنشورة في مجالت عممية محكمة، مقوالٌت يغمب عمييا التسميـ المطمؽ بمقوالت 

الوصفييف الغربييف،  فإذا النحو العربي معياري، والمدرسة الكوفية وصفية أو أقرب 
ذا الصرؼ . إلى الوصفية، والمدرسة البصرية معيارية أو أقرب إلى المعيارية وا 

وأصبح نقد النحو والصرؼ العربييف وسيمة مف يريد أف يظير . العربي عمـ معياري
تفوقو عمى الخميؿ بف أحمد، وسيبويو، وسائر األعالـ مف أئمة المغة والنحو 

. والصرؼ

ظير ذلؾ وما ىو مثمو، في أبحاث وكتب، وألقيت المقوالت واألفكار التي 
تمثؿ ذلؾ عمى طمبة الجامعات األردنية، وكانت تصورات التوجو الوصفي، 

بؿ إف بعض . المنقولة إلينا نقال خاطئًا مشوىًا، محاور لرسائؿ دكتوراه وماجستير
فضالء األساتذة يحمموف عمى كؿ مف ال يمتـز بيذه المقوالت، ويعّدوف الخروج 

وقد أسرؼ مف أسرؼ في رفض التقدير، . عمييا خروجًا عمى العمـ، وتَػَولػػّيًا عنو
ولسنا بحاجة إلى تقرير حقيقة . فأخذوا يقولوف إف الوصؼ والتقدير ال يجتمعاف

عممية مؤداىا أف أدّؽ الوصؼ ىو الذي ينفذ إلى أعماؽ الظاىرة المغوية، وأنّػى 
نو لمف أشد األمور بدييية أف ما يمجأ إليو ىؤالء، مما  يتػأتّػى ذلؾ دوف تقدير؟ وا 

ومع ذلؾ، فإّف مف ىؤالء أساتذة أجالء، ال . يسمونو وصفًا، ىو في حقيقتو تقدير
يرقى إلى مستواىـ المتحذلقوف بأنصاؼ المعمومات، المتنطعوف بما ال ِعمـ فيو، 

. المتشدقوف بمنطؽ ال منطؽ فيو

وأما ما يأخذه ىؤالء األساتذة عمى كوف النحو والصرؼ معيارييف فإنني 
أيف ىو العمـ الذي يمكف أف يكوف عممًا دوف ضوابط ومعايير؟ وكيؼ : أتساءؿ

يمكف أف يكوف النحو والصرؼ عمميف دوف ىذه الضوابط والمعايير؟ 
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 منذ الثمانينات مف القرف الماضي وحتى اآلف –نشأت في الجامعات األردنية 
 خمسة اتجاىات، في دراسة المسانيات،ليا صمة ليا بالمكّونات العممية –

 ىذه االتجاىات، ال تكفي أف  أغمبىذا عمى الرغـ مف أف مكّونات. ألصحابيا
تجعؿ منيا مدرسة قائمة عمى أصوؿ راسخة مف االستقالؿ، وعدـ التبعية، والتمكف 

وىذا أمر متوقع، عندما يمغي الباحث، أّي باحث، فكَره بأفكار غيره، . في العمـ
عمى كؿ حاؿ، ىذا بياف . وعندما ال يرى في رموز العمـ، إال أنيـ أحسف منو ِرئػػْياً 

: موجز عف ىذه االتجاىات الخمسة

يمثمو فريؽ مف حممة الشيادة الجامعية األولى، وربما الثانية، : االتجاه األول
وقد ذىب ىؤالء إلى الجامعات الغربية، . في تخصص المغة اإلنجميزية أو الفرنسية

 general لمحصوؿ عمى الدكتوراه في أحد العمـو المسانية، أو في المسانيات العامة

linguistics ولـ يكف أكثر ىؤالء عمى معرفة كافية بالعربية الفصيحة، ولما ، 
وصموا إلى مرحمة كتابة الرسالة، أرادوا أف يقطفوا العمـ مف أقرب متناَوؿ، فإذا بيـ 
يكتبوف رسائميـ عف الميجات المحمية، فيناؾ أطروحة عف ليجة يطة، وثانية عف 
ليجة المفرؽ، وثالثة عف ليجة دير أبي سعيد، ورابعة عف ليجة األغوار، وخامسة 

وقد وصؼ الدكتور محمد حسف باكال، نظائر ىذه الفئة في الجامعات .. وعاشرة.. 
وبعضيـ ليس لديو خمفية قوية وراسخة "  فقاؿ – وىـ فييا كثيروف أيضًا –العربية 

وقد يكوف ىؤالء مف المرموقيف في حقوؿ . في الدراسات المغوية العربية القديمة
وال ...إال أف إنتاجيـ المغوي وثيؽ الُعرى بالدراسات المغوية الغربية. تخصصاتيـ

النظاـ )" يكادوف يأتوف بشيء جديد يمكف أف يضاؼ إلى قائمة االبتكارات المغوية 
(. 1الصوتي والصرفي في المغة العربية، ص 

وقد وقفت . وقد توّجو بعضيـ إلى ترجمة بعض األعماؿ المسانية إلى العربية
 Articulatory and:عمى بعض ىذه الترجمات،وأقّدـ مثاال واحًدا ليا، ىو كتاب
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Phonological Disorders :  االضطرابات النطقية والفونولوجية الذي ترجمو
عالماف فاضالف إلى العربية، وىو كتاب غير ذي أىمية عممية، في ىذا 

التخصص، بؿ إف فداحة األخطاء العممية الموجودِة فيو، واضطراَب منيجو، 
وقد جاء في الترجمة . وتخمَؼ معموماتو، تجعؿ الكتاب ساقطًا في لغتو األصمية

قدٌر غير يسير مف األخطاء الفادحة، في ترجمة بعض المفاىيـ وتعريب 
ولكني ال أشؾ في أف المترجميف الفاضميف قادراف عمى . المصطمحات، وسوء المغة

أف يخوضا ُعباب ىذه التجربة، أعني الترجمة، في أعماؿ قادمة يخدماف بيا ىذا 
. العمـ، خدمات ُجمػّػى، بإذف اهلل

وأصحابو ممف تخصصوا في الشيادة الجامعية األولى وربما : االتجاه الثاني
الثانية، بالمغة العربية، ولعدـ تمكنيـ مف المغة اإلنجميزية لـ يوغموا في دراسة العمـو 

وال أعذر الجامعات التي درس بيا ىؤالء، فإف أقساـ . المسانية، فرجعوا بيا ضعافاً 
. المغة العربية في الجامعات الغربية، ال تؤىؿ خريجًا متمكنًا في العموـ المسانية
فالعمـو المسانية ال تؤخذ مف أقساـ المغة العربية، أو مف أقساـ دراسات الشرؽ 
. األوسط ، بؿ تؤخذ مف أقساـ المسانيات، ومف جامعات مرموقة في ىذا المجاؿ
وأزيد عمى ذلؾ فأقوؿ إف بعض العمـو المسانية ال تؤخذ إال بالتمقيف، وال تكفي 

القراءة في الوصوؿ إلى فيميا حؽ الفيـ، كعمـ األصوات، والنظريات الحديثة في 
. عمـ التراكيب، والداللة

وقد أشار محمد حسف باكال إلى نظائر ىذه الفئة في الجامعات العربية 
كما أف ىناؾ طائفة كبيرة مف الباحثيف، ميتمة بالتراث المغوي : "األخرى فقاؿ

فيـ يرددوف ... العربي الخالد، وقميؿ منيـ مف ىو عمى اطالع بالنظريات الحديثة
النظريات القديمة دوف ربطيا بالجديد، أو االستفادة منيا في استخالص نظريات 

(.  1النظاـ الصوتي والصرفي في المغة العربية، ص  )" جديدة 
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وقد انتزع ىؤالء أنفَسيـ مف المعاصرة، فظنوا أف التمسؾ بالتراث ال يكوف إال 
ومثؿ ىذا األمر كاف قد . بربط النظر العممي في العربية، بالمنيج التراثي في المغة

 وىو مف ىو –أشار إليو األستاذ الدكتور صبحي الصالح، سقت جدثو غوادي الُمزف 
ال شيء يمنعنا إذف، مف التمسؾ باصطالحات : "   فقاؿ–في عمّو كعبو في العمـ 

عممائنا المتقدميف في تسمية حروؼ الفصحي وألقابيا، والتمييز بيف مخارجيا 
وال شيء يدعونا إلى تفضيؿ التسميات الحديثة، أو األخذ بالتقسيمات . وصفاتيا

وكاف . (281فقو المغة،       ص )" العصرية التي يعمد إلييا بعض العممػاء اليـو 
األستاذ صبحي الصالح قد قاؿ ىذا في معرض دفاعو عف وصؼ اليمزة والقاؼ 

. مجيورة في وصؼ عممائنا المتقدميف (حروؼ)والطاء بأنيا 

وأصحاب ىذا االتجاه ممف سمكوا المنيج المقارف بيف : االتجاه الثالث
المغات : "العربية، والمغات التي تنتمي إلييا، وىي المغات التي سماىا المستشرقوف

 –المسانيات : وقد أوسعتػُيا نقًدا في كتابي. وقد تبّيف بطالف ىذه التسمية". السامية
وقد أخذ أصحاب ىذا االتجاه العمـ عف المستشرقيف في . المجاؿ والوظيفة والمنيج

بعض الجامعات الغربية، أو عف بعض األعالـ الذيف أخذوا عنيـ، مثؿ أستاذنا 
.  المرحـو الدكتور رمضاف عبد التواب

المنيج الذي يقوـ عميو البحث العممي في ىذا االتجاه، في الجامعات األردنية 
والعربية، لـ يعد لو البريؽ الذي كاف لو في أواسط القرف العشريف، وحتى العقديف 

وجّؿ ما يقوـ عميو النظر العممي عند أصحاب ىذا االتجاه، مقارنة .  األخيريف منو
أصوات عربيتنا، بأصوات المغات التي انبثقت عنيا، كاألكادية، والحبشية، 

ومف الواضح أنو ال مطمح ليذا االتجاه بأف . واألوغاريتية، والكنعانية، واآلرامية
يبمغ مبمغًا أكبر مف مقارنة ىذه األصوات بعضيا ببعض، ومقارنة كممة مف ىذه 

والبحث عف المترادفات . المغة، بأخرى أو أخريات مف المغات المذكورة آنفاً 
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ذا تجاوز ذلؾ فال خوض في أكثر مف العموميات. واألضداد بيف تمؾ المغات . وا 
والحاصؿ أف معرفة أكثر أصحاب ىذا االتجاه بالمغات المذكورة، ال تمكف الواحد 
منيـ أف يتكمـ بيا دقيقة واحدة، أو أف يكتب بيا غير ما استظيره مف نصوص 

وال تمكنيـ معرفتيـ بتمؾ المغات مف مقارنة . قصيرة، ال صمة ليا بالحياة المعاصرة
وأما ما سّموه النحو المقارف، فاليزيد عمى أف يكوف . النظـ التركيبية في تمؾ المغات

مقارنة بيف بعض الموضوعات العامة كالضمائر، والتذكير والتأنيث، والعدد، وما 
. شاكؿ ذلؾ

وليس أساتذة ىذا االتجاه مف المستشرقيف الغربييف، الذيف أخذ عنيـ تالمذتيـ 
ولذلؾ نجد . العرب، عمى درجة واحدة مف الخبرة العممية، بالبحث المساني الحديث

عندىـ أخطاء عممية فادحة في وصؼ األصوات، انتقمت إلى تالمذتيـ الُمْنبػَثيف 
فيذا بروكمماف يجعؿ اليمزة والياء والعيف والحاء . في الجامعات العربية واألردنية

. والغيف والخاء أصواتًا حمقية

فعمى الرغـ مف . وقد نجد الخطأ الواحد يتكرر عدة مرات في األعماؿ العممية
العيف : أنو قد ثبت ثبوتًا قطعيًا، أف العربية ليس فييا إال صوتاف حمقياف ىما

والحاء،  نجد بعض مف يكتبوف في المغات المذكورة أعاله، أو بعض ليجاتيا، 
. يقعوف في الخطأ نفسو الذي يجعؿ الغيف والخاء، واليمزة والياء، أصواتًا حمقية
وأكثر مف ىذا أف بعض أفاضؿ ىذا الفريؽ إذا كتب في عمـ األصوات، أو في 
العمـو المسانية األخرى، جاء بالويالت والعجائب، لكف مع ثقة مؤكدة، بأف ما 

. يقولونو ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو وال مف خمفو

 أصحاب ىذا االتجاه فئة مف الباحثيف الذيف لـ ُيَعّدوا اإلعداد :االتجاه الرابع
العممي الكافي الذي يمكنيـ مف البحث في العمـو المسانية، فأخذ بعضيـ يكتب في 
كؿ شيء، فتراىـ يكتبوف في األصوات، وفي النحو، وفي تعميـ العربية لألجانب، 
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وفي المغات التي يسمونيا سامية، وفي السيمائيات، وفي التداولية المغوية، وفي 
نحو النص، وفي الخطاب،  ونقد الشعر نقًدا لسانيًا، وفي القراءات 

التوليدية التحويمية، : القرآنية،والمسانيات الحاسوبية، وفي النظريات المسانية الحديثة
   relational ، ونحو العالقات         Tagmemicsونظرية القواطع 

grammarوعندما تنظر في أعماؿ .  ، وكؿ ما شئت مف أرحاـ المسانيات الحديثة
بعض فضالء ىذا االتجاه، تجد أف لدييـ طموحًا واضحًا، في أف يجاروا 

مستحدثات العصر، ولو كاف ضعؼ إعدادىـ فييا لـ يمكنيـ مف فيـ أساسيات 
حاوؿ بعضيـ أف يخترؽ أسوار العمـ الذي لـ ُيَعّدوا فيو إعداًدا . العمـو المسانية

ـَ بالمغة  كافيًا، فظنوا أنيـ قد اكتشفوا ما ال ِقَبؿ لألوليف واآلخريف بو، فكأّف العم
ونحوىا وصرفيا كاف نسيًا منسيًا، فجاء نصر اهلل والفتح، بما ظنوه فتحًا مبينًا، 

لينسخوا بو ما تقدـ وما تأخر، وليس في أكثر الذي يقولوف، شيء مف ِعمـ ُيقّدـ أو 
. يؤخر

وحتى ىذا وحده . لقد قمت وأكّرر إف بعض العموـ المسانية ال يؤخذ إال بالتمقيف
ذا لـ يكف الدارس قد . ال يكفي، فإف عمـ األصوات مثال، عمـ تمقيني مخبري وا 

قضى وقتًا في المختبرات الصوتية في مرحمة الدراسة، فإنو لف يقؼ عمى شيء في 
ولكننا مع ذلؾ نجد مف ال يكاد يقيـ جممة، . التحميؿ الفيزيائي لألصوات المغوية

. وأقوليا غيَر ُمباِلغ، يتحدث في المفاىيـ الفيزيائية لمصوت المغوي

يمثؿ ىذا االتجاه فريؽ مف العمماء في الجامعات األردنية، : االتجاه البامس
أساتذة وباحثوف أبحروا بعكس اتجاه التيار، يغالبيـ التيار بقوة دفعو، ويغالبونو بقوة 

ذا قّدر ليؤالء أف يرثيـ تالمذتيـ بما . العمـ واإلعداد، وىـ عمى قمتيـ كثيروف وا 
لقد وقفت . تعمموه منيـ، فال شؾ أف التغيير باتجاه األمثؿ واألفضؿ كائف بإذف اهلل

. عمى مجموعة جيدة، مف األبحاث المنشورة في المجالت العممية األردنية المحكمة
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وال تقاس جودة ىذه األبحاث، بنسبتيا المئوية إلى ما ينشر في تمؾ المجالت، فيي 
نسبة ضئيمة جًدا، ولكنيا تقاس بما فييا مف فكر حصيؼ،وعمؽ في النظر، وجّدة 
في الموضوعات، وتجديد في الجمع بيف التراث في أعمؽ تجمياتو، والنظر المساني 

.   الحديث في أحدث إبداعاتو

: سُـدبُــدل النيــوض

ليس التدّني في البحث المساني في الجامعات العربية واألردنية، ِحجًرا محجوًرا 
عمييا، فإف في ىذه الجامعات مف الطاقات واإلمكانات، ما ال ِقَبؿ ألحد أف يبمغ 

وال شؾ أف ما نصبو إليو، . الحؽ بإنكارىا، وال أف يدنو مف الصواب في تجاىميا
ولوال . إنو التناقض الذي يصنع التغيير، ويدير عجمة التطور. غيُر ما نحف عميو

وال يجوز أف . التناقض بيف الواقع واستشراؼ المستقبؿ، لما كاف لمعمـ أي مستقبؿ
وأىـ معالـ . يكوف ىذا التغيير مرتجال، بؿ ال بد أف يكوف قائمًا عمى تخطيط لغوي

: ىذا التخطيط في المخطط اآلتي

في إعداد البطط الدراسية في العموم المسانية : أوالًال 

وينبغي أف . الخطة الدراسية ىي التصور الذي بمقتضاه يكوف اإلعداد العممي
يتوافر في كؿ خطة عدد مف المبادئ األساسية التي تجعؿ طالب الدراسات العميا 

وحتى نتمكف مف إعداد الخريجيف . بخاصة، قادًرا عمى فيـ أظير ىذه المبادئ
 :إعداًدا عمميًا في العموـ المسانية، ال بد مف العمؿ عمى تنفيذ التوصيات اآلتية

ينبغي أف تكوف الخطة شاممة لمفروع المسانية المختمفة، بحيث يكوف  .  1
الطالب قادريف عمى تناوؿ القضايا األساسية في فروع التخصص، ومناقشِتيا 

وىذا ال يتأّتى إال إذا كانت المسانيات فرعًا مستقاًل، ال مساقات . والتعمؽِ فييا
. تكميمية، أو ثانوية، في أقساـ المغة العربية واإلنجميزية في الجامعات األردنية
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وأقساـ المغة العربية أكثر تجاىال لمسانيات، ألف كثيريف مف أساتذة ىذه األقساـ، ما 
ما المسانيات؟ وما الذي فعمو أىؿ المسانيات لمعربية؟ وما الشيء : زالوا يتساءلوف

الذي لـ يكف معروفًا في الدرس النحوي والمغوي العربي، فوقؼ عميو المسانيوف؟  

إنو لمف المؤسؼ أف الخطط الدراسية في بعض أقساـ المغة العربية، في 
الجامعات األردنية الكبرى، ال ترقى مساقاُت المسانيات فييا إلى مستوى المساقات 

المساقات : وما نعنيو بالمساقات التكميمية. التكميمية، في تخصص المغة والنحو
التي يستكمؿ بيا الطالب جانبًا غير ضروري مف التخصص، كالمدارس المسانية 

وال يكوف في . في المرحمة الجامعية األولى، أو تاريخ النحو في المرحمة المذكورة
تخصص المغة والنحو، في الدراسات العميا، في بعض ىذه الجامعات، إال مساؽ 

وىذاف المساقاف ال يرقياف إلى أدنى مستوى في . واحد، أو اثناف في المغة والنحو
.  إعداد المسانّي المتمّرس الذي يقدر عمى التعامؿ مع الدرس المساني الحديث

ذا كاف ىذا . ينبغي أف تركز الخطة عمى النظرية والتطبيؽ معاً  .  2 وا 
ضرورًيا في العموـ كميا، فإف ضرورتو في العموـ المسانية، ال تقؿ عف ضرورتو في 

العموـ التطبيقية، بسبب حاجة الجامعات األردنية، إلى عمماء قادريف عمى سّد 
الثغرة الكبيرة، بيف الدرس المساني في الجامعات األردنية والعربية، والدرس المساني 

وال يكفي تناوُؿ الجوانب النظرية، والخوُض فييا، بؿ .  في الجامعات الغربية الراقية
. ال بد مف التطبيؽ، وتدريب المتعمميف عمى التطبيؽ

التطبيؽ عمى :  أوليمايشمؿ التطبيؽ جانبيف أساسّييف، في العموـ المسانية،
فمف المسمـ بو اآلف أف العموـ المسانية المعاصرة أصبحت متطورة جًدا، . العربية

ومف . وكؿ يـو تصدر عشرات الدراسات في العمـو المسانية، في كؿ بمد غربي
سمات البحث الغربي في المسانيات، أنو بمجرد أف يصدر تصور نظري جديد، في 
. أي فرع مف فروع العمـو المسانية، يبدأ تطبيؽ المفاىيـ النظرية عمى المغات الغربية
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وفي ضوء ىذا التطبيؽ، تظير مشكالت يستعصي حمػّيا بمقتضى المفاىيـ 
التفصيمية لمنظرية، فتكتب البحوث والدراسات التي تستقصي ىذه المشكالت،فيمجأ 

وىذا . صاحب النظرية، أو تالمذتو، إلى تعديميا بما يتالءـ مع ما يقتضيو التطبيؽ
ىو الذي حدث مع نظرية تشومسكي التي عّدليا صاحبيا سّت مرات، حتى انتيت 

وحدث مثؿ . في المرحمة األخيرة، عمى خالؼ ما كانت عميو في المرحمة األولى
 الذي كاف يركز عمى قضية السياؽ، في بناء Firthىذا أو قريب منو مع فيرث 

نظريتو المغوية، فجاء تالمذتو مف بعده، وبنْوا عمى ما قاؿ، وتطورت النظرية حتى 
 systemicأصبحت شيئًا آخر، وىي اليوـ نظرية المسانيات النظامية 

linguistics . 

وما جعمت . الدراسات المخبرية، في عمـ األصوات بخاصة: وثانييما
فال يكفي أف . المختبرات الصوتية إال مف أجؿ دراسة األصوات دراسة تطبيقية

نتمسؾ ببعض المفاىيـ العامة، وأف نزعـ أف أجدادنا وصموا في األصوات إلى ما 
إف دراسة أصوات العربية في مختبرات . لـ يصؿ إليو عمماء األصوات المعاصروف

األصوات، باستخداـ أحدث األجيزة الصوتية وأدقيا، يمكف أف يساعدنا في 
بؿ إف كؿ صغيرة وكبيرة في العربية، . الوصوؿ إلى اكتشافات لـ يصؿ إلييا أحد

قابمة ألف تكوف نافذة عمى االكتشافات العممية، وبابا ُمْشَرعًا مف طبيعتو أف يظّؿ 
. كذلؾ، وأال يوصد يومًا في وجو التقدـ العممي

ينبغي أف تكوف الخطط  التي توضع لتدريس العمـو المسانية قابمة  . 3
ومف المؤسؼ أف مثؿ ىذا غير كائف حتى اآلف بالصورة . لمتحديث والتطوير

فالعمـو المسانية متطورة باستمرار، وينبغي أف تكوف درجة التخصص . المطموبة
.  فييا، بخاصة في الدراسات العميا، عمى أعمى درجات التطوير والتحديث
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ينبغي أف تكوف خطط العمـو المسانية متكاممة مع خطط تدريس النحو  . 4
والصرؼ، فالصرؼ مثال، ال يمكف تدريسو تدريسًا ناجحًا، بمعزؿ عف عمـ 

. األصوات، وال ينبغي أف ُيدرس الصرؼ قبؿ األصوات، بؿ العكس ىو الصحيح
 في البرامج التعميمية والتأىيل: ثانياًال 

وىذا . مف المعمـو أف اإلدارات التعميمية ىدفيا خدمة التعميـ، وتطويره وتحديثو
ولذلؾ فإف مف المطموب مف ىذه . ينطبؽ دوف شؾ، عمى اإلدارات الجامعية

اإلدارات أف تستدرؾ عمى ما كاف، وأف تجعؿ ما ىو آت، خيًرا مما فات، وأف 
تضع البرامج التي تصمح التعميـ الجامعي، ويعنينا مف ذلؾ في ىذا المقاـ، تحديث 

: وىذه أىـ المعالـ التي يمكف أف يستنار بيا. تدريس العمـو المسانية

ال بّد مف إعداد الكوادر العممية، المؤىمة تأىيال تخصصيًا، في الفروع  . 1
المسانية كافة، وذلؾ بابتعاث المتميزيف مف طمبة المغة العربية، إلى الجامعات 

.  الغربية العريقة في تدريس المسانيات

ال يجوز تحت أي ظرؼ مف الظروؼ، أف ُيعيد تدريس أّي فرع  مف  . 2
، بحجة أف الحاصميف عمى  العمـو المسانية، إلى غير المتخصصيف في ىذه العمـو
مؤىؿ عممي في المغة العربية، قادروف عمى تدريس ما تقدمو أقساـ المغة العربية، 

أليس مف العار أف ُيعيد إلى . مف مساقات في مختمؼ مراحؿ الدراسة الجامعية
بعض أساتذة األدب الجاىمي، في بعض الجامعات األردنية الرسمية، تدريُس 

مساقات في المسانيات، في برامج الدراسات العميا، واإلشراُؼ عمى رسائؿ ماجستير 
ودكتوراه في المسانيات؟ فكما أنو مف المنقصة أف يعيد تدريس األدب الجاىمي، 

إلى غير ىؤالء األساتذة، فإنو مف المنقصة أيضًا، أف يعيد إلييـ تدريس 
وما ىو أقرب مف ذلؾ أنو ليس مف الحكمة وال منطؽ العمـ، أف يعيد . المسانيات
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إلى أساتذة النحو تدريس المسانيات، ولكّف ذلؾ كمو كائف في بعض الجامعات 
. الرسمية والخاصة

ال بّد أف يكوف في الساحة األكاديمية األردنية مجمة عممية محكمة  . 3
متخصصة، في العمـو المسانية، وال يكفي أف يكوف في المجالت المتخصصة 

ذا كاف مثؿ ىذا . بعمـو المغة العربية وآدابيا، وجود ضعيؼ لمبحث المساني وا 
الوجود محكومًا بظروؼ آنية، ُيممييا ضعؼ الوجود المساني في جامعاتنا األردنية، 

. فإف التخمص مف ىذا الضعؼ ضرورة عممية، مثمما أنيا ضرورة وطنية
ال بّد أف تكوف لدينا استراتيجية أكاديمية، نعمؿ بمقتضاىا عمى مواكبة  . 4

التطور والتقدـ العممييف، في اختيار أكثر الموضوعات أىمية، لدراستيا في رسائؿ 
فال يجوز أف نسترسؿ في دراسة الموضوعات التي . الماجستير والدكتوراه

استيمكت، ولـ يعد ليا قيمة في حياتنا المعاصرة، أو أف البحث فييا ال يوصؿ إلى 
.  نتيجة، والموضوعات التي قػُتػِمت بحثاً 

وىذا ينطبؽ عمى األبحاث التي يكتبيا أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات، 
فال يجوز أف تكوف موضوعاتيا، مما أكؿ عميو الدىر وشرب، . ألغراض الترقية

. ومما ال طائؿ مف الخوض فيو

ينبغي أف نحرص عمى الموضوعات ذات القيمة العممية العممية، كالمسانيات 
الحاسوبية التي تيدؼ إلى جعؿ الحاسوب مطواعًا لمعربية، بحيث نتمكف مف خدمة 

العربية بدراستيا حاسوبيًا، واستنباط قواعد لغوية حاسوبية، تمكننا مف فيـ أسرار 
وال . العربية بصورة أجمى وأبيى، وتمكننا مف تعميـ العربية لمناطقيف بيا وبغيرىا

.  بأس أف أشير ىنا، إلى أف ثمة محاوالت موفقة بفضؿ اهلل تعالى، في ىذا االتجاه

ينبغي أف تحرص الجامعات األردنية عمى تشجيع اإلبداع في العمـو  . 5
المسانية، وأف تعمؿ عمى إجراء مسابقات عممية في ىذه العموـ، وأف تعمؿ عمى 
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طباعة رسائؿ الماجستير والدكتوراه التي يتوصؿ فييا أصحابيا إلى اكتشافات 
ال فما قيمة أف توضع ىذه الرسائؿ عمى رفوؼ المكتبات، دوف أف ُتوظؼ . عممية وا 

في تطوير البحث المساني، واإلسياـ في تحديث وجيتو ومضمونو؟ 

مف الضروري ترجمة البحوث والكتب والدراسات المسانية، مف المغات  . 6
األجنبية إلى العربية، وأف تتبنى مراكز البحوث في الجامعات األردنية، ىذا االتجاه 

. بكؿ جّد وحرص

ال بّد مف تعاوف أقساـ المغة العربية مع األقساـ األخرى التي ليا صمة  . 7
وقد أثمر مثؿ ىذا التعاوف في . بالمسانيات، كأقساـ المغة اإلنجميزية، والحاسوب

جامعة اليرموؾ، في إنتاج عدد مف رسائؿ الدكتوراه، منيا رسالة في برمجة 
المصادر القياسية في العربية، فقد توصؿ صاحب الرسالة إلى استنباط مائتيف 

ومنيا رسالة أخرى في برمجة أسماء الفاعميف .  حاسوبية–وأربعيف قاعدة لسانية 
والمفعوليف، إذ توصمت صاحبة الرسالة إلى استنباط مثؿ ىذا العدد مف القواعد 

ومنيا رسالة ثالثة في برمجة االسـ المنسوب في العربية، .  الحاسوبية–المسانية 
. وما زاؿ صاحبيا في طور الدراسة والكتابة

ال بّد مف استقطاب األساتذة المتميزيف في المجاالت المسانية لمتدريس  . 8
في الجامعات األردنية، إما عبر استدعائيـ لقضاء سنوات التفرغ في الجامعات 
ما بإلقاء المحاضرات في موضوعات  ما لمتدريس فييا مدة محدودة، وا  األردنية، وا 

.  لسانية حديثة

ال بّد مف التركيز عمى تدريس مجموعة مف العموـ المسانية، في  . 9
مجموعات متتالية مف المساقات، بحيث تكوف ىذه المساقات متدرجة في 

الداللة، عمـ المصطمح، المسانيات التداولية، : المستوى،ومف أىـ ىذه العموـ
ومف شأف العمـو . فالعمـو المسانية عموـ تراكمية. السيمائيات، المسانيات التواصمية
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أليس مف المخجؿ أف يقدـ األستاذ . التراكمية أنيا تكوف متدرجة في المستوى
الجامعي لطمبتو في الماجستير ما كاف قد عمميـ إياه في المرحمة الجامعية األولى، 

وأف يمقنيـ في مرحمة الدكتوراه ما كاف قد وقؼ عميو مف أوليات في العمـو 
المسانية، وكاف قد أعطاىـ إياه في المرحمتيف السابقتيف؟ ولكف مثؿ ذلؾ كائف، 

. كائف، كائف

 ال بّد أف تحرص الجامعات األردنية والعربية، عمى ابتكار نظرية لسانية 010
عربية، تجمع بيف التراث والمعاصرة، بحيث ال تجعؿ التراث وراءىا ِظْيِرًيا، وال 

وال شؾ أننا إذا أخذنا بما وضحتو مف سبؿ . تتأّبى النظر المساني الغربي الحديث
 عمى الوصوؿ إلى ما – بإذف اهلل تعالى –لمنيوض بالبحث المساني، قادروف 

. ينبغي أف يكوف عميو واقعنا

ال بّد أف تحرص الجامعات األردنية والعربية، عمى استثمار الدرس  .11
المساني في تدريس العربية لمناطقيف بيا والناطقيف بغيرىا، فال يظؿ ىذا المجاؿ 

محؿ ارتجاؿ وتخبط ، أو محؿ اجتياد بعض األفراد غير المعّديف لمثؿ ىذا 
االجتياد، فيعمموف بمعزؿ عف النظريات المسانية الغربية التي أثبتت جدواىا في 

وحيف يترؾ األمر لألفراد يعمموف ما يشاءوف، فسيظؿ االرتجاؿ والتخبط . ذلؾ
وسيظؿ ادعاء الكشؼ عف المجيوؿ الذي لـ يعرفو أحد، . عمى النحو الذي نراه

ماطة المثاـ عما ىو غائب ومنسّي، ديدف مف لـ يدخؿ لمعمـ ساحة، فظف أنو ال  وا 
.  ساحة لمعمـ إال ما تقؼ عميو قدماه

 
والسالـ عميكـ ورحمة اهلل تعالى وبركاتو 
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الّتعقيبات والمناقشات 

أمين الكبن . د. أ

سمير استيتيَّة في تطوير مناىج المغة العربية . أشاد بالدور الكبير الذي أدَّاه د
قبؿ ذىابو إلى الواليات المتحدة، وبما يكتبو في مجاؿ المسانيات الحديثة وخاصة 

.   تحميؿ القصائد الشعرية الجميمة
و بسؤاؿ لػِ د ىؿ تعتقد أف معالجة النصوص الموجودة في : سمير قائالً . وتوجَّ

الكتب الدراسية سواء في المرحمة األساسية أو الثانوية، أفادت  اإلفادة الكافية مف 
. المسانيات الحديثة؟؟

سرى سبع العيش . د. أ
ُتحمِّؿ كثيرًا مف المسؤوليف في بالدنا المسؤولية بخصوص دعـ المغة العربية 
في الخارج، وسردت تجربة شخصية بّينت فييا تقصير المسؤوليف في ىذا الجانب 

قبؿ عشر سنيف ذىبت إلى شيكاغو لحضور مؤتمر عالمي حوؿ طب العيف، : "فتقوؿ
، "إضاءات في طب العيف وجراحتيا"وكانت قد صدرت في ذلؾ الوقت مجمة اسميا 

ـَ ال تصدر بالمغة : فذىبت إلى الناشر وقمت لو إنيا قد صدرت بست لغات أجنبيَّة، فِم
العربية والعرب جزٌء كبيٌر مف ىذا العالـ، وجزٌء كبيٌر منيـ يرغب في قراءة ىذه 

ىذه أوؿ مرَّة أسمع أحدًا يطالب بنشر المجمة بالمغة : المجمَّة، فتعجَّب مف طمبي قائالً 
العربية، وسأستشير بعضًا مف زمالئي في ىذا الخصوص، وبالفعؿ استشار رئيس 

ال حاجة لمبالد العربية إلصدار : المجمس العربي لطب العيف في ذلؾ الوقت، فقاؿ
.   المجمة بالمغة العربية؛ ألنيـ جميعًا يعرفوف المغة اإلنجميزية

الجامعة العربية المفتومة / مممد الجاغوب 
قاؿ إننا نشيد حقبة المسانيات الحديثة التي تذكرنا بحقبة المسانيات التراثية، 

عبد الراجح ينظر . فالدكتور تماـ حساف ينظر إلى النحو العربي عمى أنو بنيوي ود
. أحمد المتوكِّؿ يراه نحوًا وظيفيِّاً . إليو أنو توليدي ود
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فيؿ مف الممكف أف يتشكَّؿ النحو العربي القديـ؛ وفقًا النتماءات قرَّائو مف - 
المحدثيف؟ 

وىؿ يمكف اعتبار حقبة المسانيات الحديثة تمرُّدًا عمى المسانيات التراثية، خاصًة - 
يشكِّؾ أو يجادؿ في نسب النحو - محمد الحنَّاش. أمثاؿ د- ونحف نرى بعضيـ

محمد عبد القادر الفاسي الفيري يرى أفَّ المغة . العربي وينكر البنيويَّة فيو، ود
العربية نظاـٌ فاسٌد يحتاج إلى إصالح وال يتُـّ إصالحو إال بالمسانيات العربيَّة؟ 

سمير استيتيَّة . د. رد أ
قاؿ إف مشكمة النظريات الغربية، في أفَّ الواحدة منيا تركِّز عمى قضية معينة، 

فالوظيفيوف يرّكزوف عمى وظيفية المغة أو وظيفية الفكرة أو وظيفية الجممة، 
والتوليديوف يرّكزوف عمى قضية التوليد والتحويؿ، واآلخروف يرّكزوف عمى القضية 

أمَّا النحو العربي فيو نحو بنيوي وظيفي توليدي قواطعي داللي، أي يجمع . البنيويَّة
كؿ ما في النظريات الغربية الحديثة، ولكف ىذا ال يعني االنتقاص مف النظريات 

وىو مف ِكبار المنّظريف في - قاؿ لي أحد أساتذتي: وفي معرض حديثو يقوؿ. الغربية
أمريكا عندما أعطيتيـ محاضرة عف التفكير النحوي عند سيبويو، وكيؼ ترد أفكار 
سيبويو بعض الكالـ الموجود في نظرية القواطع، وكيؼ يتجاوز سيبويو مقوالت 

سأتعمَّـ العربية يومًا ألتمكَّف مف : قاؿ لي-  النحوييف الغربييف المعاصريف جميعاً 
. معرفة ىذا الذي حدَّثنا عنو سيبويو

كاف ىذا : وبخصوص اإلفادة مف المسانيات في وضع منياج المغة العربية يقوؿ
.  الميديعبد الجميؿ عبد. عندما كنت مسؤواًل عف مناىج المغة العربية مع أخي د

 


