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 الجمهورية العربية السورية 

 جامعة دمشق        

 قسم اللغة العربية وآدابها         –كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة    

 سعادة الّسّيد األستاذ الدكتور رئيس رلمع الّلغة العربّية

 الّسالـ عليكم:

 أضع بُت أيديكم البحث ادلقًتح دلؤسبر اجملمع الّسنوّي، عنوانو:

 ادلشكالت وادلقًتحات( -اللسانيات احلديثة يف قسم اللغة العربّية يف جامعة دمشق)تدريس 

 احملور الثاين: )مناىج اللغة العربية يف التعليم العاـ واجلامعي(

 (دكتوراه يف اللسانيات احلديثة، جامعة دمشق، قسم اللغة العربيةإعداد: د. أمساء ايسُت رزؽ )

................................................... 

ىذا البحث يصف واقع تدريس اللسانيات يف قسم اللغة العربية يف جامعة دمشق من عاـ 
 إىل يومنا ىذا، أي منذ أف رأت عيناي وضع ىذا التدريس أوؿ مرة. ٕٚٓٓ

يضع يده على ادلشكالت، وينظر يف أسباهبا، ويبُّت أمهّية عالجها منطلقًا من أمهّية دراسة 
، ليدلف بعد ذلك إىل ادلقًتحات ّيات وأىدافها يف خدمة العربية وأعالمها األوائلاللسان

 .واحللوؿ يف ىذا اجملاؿ

 فلينظر أىل االختصاص وليحكموا يف ىذا األمر:

يفرغ طالب الدراسات العليا من مرحلة ادلاجستَت التمهيدي راغباً يف تسجيل رسالة علمّية يف 
اللسانيات احلديثة، فال جيد يف ذىنو من ادلادة اخلاـ ما يؤّىلو لذلك، وال يلقى يف سلزونو 
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الفكرّي أي موضوع، وال أّي فكرة ينطلق منها للبحث العلمّي اللساين، وإف وجد تراه 
أف يبدأ يف ىذا اجملاؿ من الصفر أو شلّا ربت الصفر، لتقـو لبحثو قائمة، وليعي  مضطراً 

 ال يُغتَػَفر لباحث جهُلها.خباايه ودقائقو اليت 

ومردُّ ذلك إىل أفَّ جوىر اللسانّيات مغيٌَّب عنو سباماً، ومفهومها ومصطلحاهتا بعيدة منو كلَّ 
ال يرقى بو  عَبتو من الفقر والضحالة كّمًا وكيفًا ماالبعد، ومقرَّراهتا اجلامعّية اليت صارت يف جَ 

 إىل تفتيق أحباث وِفَكر جديدة يف مضمارىا.

فهو مقرٌَّر واحٌد الاثين لو يف الدراسة اجلامعية الدنيا، وآخر يتيم يف سنة الدراسات العليا، يف 
ا يتناولوف سبعة األخرى يف كلّية اآلداب نفسه ظراء ىذا الطالب يف أقساـ اللغاتحُت أفَّ نُ 

 ة.ة اجلامعيّ ة من حياهتم العلميّ مقّررات ذلذه ادلادة، أي تراىا تصحبهم سبعَة فصوؿ دراسيّ 

فأّّن ذلذا الطالب أف يتجاوز مداخل اللسانيات ومبادئها األولّية ليأيت على تفاصيلها 
 إىل علم الصرؼ (Phonologie) ومباحثها الغنّية ادلتنّوعة من علم األصوات

(Morphologie) إىل علم الًتكيب (Syntaxe) إىل علم الداللة (Symantic)!؟ 

وإذا جئت إىل َمن يتوىّل تدريس ىذه ادلاّدة من األساتذة ال ذبد بينهم َمن حيمل شهادة 
التَّخصُّص الدقيق يف اللسانيات إاّل َمن واراه الًتاب أو غيَّبْتو األسفار، إّّنا يدّرِسها أصحاب 

آخر، فال يكادوف يقدِّموف للطالب يف الدراسات العليا إال مداخل اللسانيات  زبصُّص لغويّ 
، وىذا ليس تقصَتاً منهم بل ىو أمٌر طبيعّي، ألفَّ واترخيها فضاًل عن طالب الدراسات الدنيا

غَت ادلتخصِّص من غَت ادلعقوؿ أف يُقدِّـ ما يُقدِّمو ادلتخصِّص، وِقس على ذلك رلاؿ الطّب؛ 
 ى مبتغاؾ عند الطبيب ادلختّص ال عند غَته؛ وإاّل فلَم التخصُّص أصاًل؟!فإّنك تلق

 فكيف ذلذا الطالب أف يضيف جديداً يف رسالتو العلمّية وذلو مل يِع جوىر ىذا الفّن؟

 :، منهاإفَّ واقع تدريس اللسانيات يف قسم اللغة العربّية يفتقر إىل أمور كثَتة
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 الصوتيات(.علم للسانيات احلاسوبّية و اليت ربتاجها التقنيات احلديثة )كا -ٔ
 و عليو.ربط الدَّرس احلديث ابلدَّرس القدمي وعرضُ  -ٕ
، وذلك يف مرحلة دراسة ادلاّدة ومصطلحاهتا بلغتها األصلّية اليت ُوضعت هبا -ٖ

 .راسات العليا على األقلّ الدّ 
 توفَت ادلناشط ادلناسبة، ورفد ادلكتبات ابألدوات البحثّية وادلراجع.  -ٗ
 القدمي واحلديث على حّد سواء.اجملاؿ اللغوّي ف من األساتذة ادلتمّكنو  -٘

ص يف قسم اللغة العربّية إىل ىذه ولعلَّ قائاًل يقوؿ: وما حاجة الطالب ادلتخصِّ 
ٌٌ من فيٌ منها، وأاَل العلـو الغربّية  ؟ يكفي غي

أنَّك إذا نظرَت يف ميداف األدب ذبد ادلناىج ذبرب الطالب على دراسة  واجلواب
ماذا نضنُّ عليو يف ميداف اللغة بدراسة النظرايت لقارنتها، فمآداب الغربّيُت و 
 اللغوية احلديثة؟

 :جَنينا الكثَت من الثمار أّّن إف أحسنّا تقبُّل ىذا الفنِّ من العلـوأيضاً  واجلواب
ّية احلديثة إف أحسّنا تطبيقها إفَّ بعٌ النظراّيت اللساناحلفظ والتفهيم:  -ٔ

تعليم اللغة أو قواعد الّنحو تسهِّل حفظ الطالب وفهمو للماّدة اليت  عند
( يف احلفظ Intonation)بُت يديو، ومثاؿ ذلك دور النَّرب والتنغيم 

الًتاث  و رلّلةُ تْ والتفهيم، وقد أعانٍت هللا على كتابة حبث يف ذلك نشرَ 
 الكردية.

أثبتت ابحثة لغويّة أمريكّية أفَّ احملفوظات  ٕٕٔٓعاـ  ذكرُت فيو أنّو يف
ألنّو مسؤوؿ عن  زِّنت يف نصف ادلخ األدين أبعد من النسياف؛اليت خُ 

اخلياؿ والعاطفة ال عن ادلنطق، وفيو زُبزَّف األغاين واألّنشيد، وىذا ما 
صغر أبلغ من تذكُّرّن للمعلومات جيعل تذكُّرّن ألّنشيد حفظناىا يف ال

 النظريّة السرديّة.
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فهل ذلذا صلة دبا فطن لو العلماء العرب األوائل حُت صاغوا معظم 
العلـو يف منظومات حيفظها طالب العلم، كألفية ابن مالك وغَتىا من 

 ادلتوف؟
؟  فِلَمن السبق يف ابتكار أمهّية األداء والتنغيم، للعرب أـ للغربّيُت اليـو

مَل قاؿ النيبُّ صلى هللا عليو وسلَّم: "ليس منّا َمن مل يتغنَّ ابلقرآف"؟ وىل و 
ذلذا دور يف يسر حفظ القرآف الكرمي، ومعجزة حفظو حىت من األطفاؿ 

 ومن غَت الناطقُت ابلعربّية؟
توظيف نظريّة  ومن أمثلة إمكانّية اإلفادة شلّا يف الّنظراّيت تلك أيضاً 

ديكنو  غَت العريّب الذي ال قاعدة وحويّة للطالب يف تقدمي "تشومسكي"
ا حُت عَرب مبتدأ منهيف سبييز )َمن( الشرطّية حُت ت اعتماد ادلعٌت وحده

، وال يكفي ضبط الفعل بعدىا من حيث اللزـو والتعّدي، عَرب مفعوالً تُ 
فمن األفعاؿ ما ىو متعدٍّ مل يستوِؼ مفعولو غَت أفَّ "َمن" قبلو ال تُعرب 

 مفعوالً بو، مثاؿ: "َمن يدرْس ينجْح"!
فالقاعدة النحوية التعليمّية عندّن تقوؿ: "َمن" الشرطية تُعَرب مفعواًل بو 
إذا كاف الفعل بعدىا متعّداًي مل يستوؼ مفعولو، ويف قولنا: "َمن يدرس 

 ينجح" ربقَّقت الشروط، فلَم ال جيوز إعراب َمن مفعواًل؟
فالّدارس  الطالب بًتاث آابئو وأجداده؛ صلة ترسيخ دور العرب وتعزيز -ٕ

العريّب ووعاه يُلفي الًتاث للنظراّيت احلديثة إذا أقبل عليها وقد هنل من 
تشاهباً كبَتاً إىل حّد التطابق بُت ما ابتكره الغربّيوف اليـو من نظراّيت رأوا 
فيها ميالد فجر لغوّي جديد يبّشر ابخلالص دلشكالهتم وبُت ما عليو 

وف العرب القدماء منذ قروف بعيدة، وال فرؽ بُت الوجهتُت إال من اللغويّ 
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حيث القالب واإلطار واللغة واألسلوب ومنهج العرض، ويف ىذا بياف 
 دلكانة الًتاث وأمهية اإلقباؿ عليو بتؤدة وَريث وإنصاؼ وحق.

تقدمي الًتاث لآلخر بقالب جديد، فنحُن إف أحسّنا توظيف تراثنا  -ٖ
 ،وقدَّمناه لآلخر بصورة تالئم روح العصر ،من قدمي جدَّدّن ما عندّن

ورباكي عجلة سرعتو وتقنياتو، ويف ذلك تقدمي خدمة جليلة للًتاث، وردُّ 
، فينبغي تعزيز ىذا األمر يف ادلقرر اللساين؛ حىت يكوف احلقوؽ ألصحاهبا

 . غرضاً رئيسياً من أغراضو

صاحل رمحو هللا رمحة واسعة، على غرار ما فعل الدكتور عبد الرمحن احلاج وذلك 
الذي ينبغي أف الَقَبس الوضيء  ّذ الذي نظر إىل الًتاث على أنّوذلك اللسايّن الفّ 

 يغتٍت منو أصحاب كلِّ نظريّة لغويّة ستأيت ال العكس.

، وىذا ما خَت َخَلف ذلذا السَّلف الَغيور على األّمة وجواىر تراثها جعلنا هللا
حثٍَّت عليو يف أطروحيت للدكتوراه أستاذي الفاضل أ.د. زلّمد موعد رعاه هللا 

 .وأداـ فضلو

 ومن ىهنا ندلف إىل مقًتحات البحث:

 اإلفادة من اللسانّيات يف خدمة العلـو األخرى كاللسانّيات احلاسوبّية. -ٔ
 اإلفادة من اللسانيات يف تعليم اللغة لغَت الناطقُت هبا. -ٕ
ُت بتدريس ىذه ادلاّدة، واختيارىم شلَّ  تكليف -ٖ ن ىم على درجة األساتذة ادلختصِّ

، حبيث إف بدا لواحد من فهم القدمي واإلخالص للعربّية وإنصاؼ أرابهبا األوائل
منهم أف ينهٌ دبهّمة مقابلة نظريّة لسانّية على الًتاث القدمي كاف أىاًل حلمل 

ب األوائل، وسبرَّس بفهم كالمهم على تلك ادلسؤولّية اجلسيمة، ووعى نصوص العر 
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وجهو، وأحسن فقو مصطلحاهتم وأساليبهم، فال يظلم وال يبخس الناس 
 .أشياءىم، وال يُطلق أحكاماً ذوقّية عاجلة، وخيبط خبط عشواء

النظرية والتطبيقّية يف العامل،  متابعة األستاذ ادلدرِّس أحدَث التطورات اللغويّة -ٗ
، فميزة ىذا العلم أنّو متجدِّد منهاج اثبت على مّر الدىرفسو يف ن ووعدـ ربنيط

، اجلديد منو ينسخ القدمَي أو بعَضو، متطّوِر فمثاًل  يف ميداف علم الًتكيب  متغَتِّ
ميشاؿ زكراّي قد وىّل زماهنا ألفَّ كتب د. ذبد كتب اللسانّيات العربّية وادلًتمجة ك

د طور جديد لتلك النظريّة طور التوليد والتحويل قد انتهى وُنِسخ دبيال
التشومسكّية، ومرحلة االنتقاؿ من البنية السطحّية إىل البنية العميقة قد ولَّت 

: انقل ( move a لتخلفها مرحلة أخرى يتوىّل فيها ادلشجَّر الركٍتُّ وقاعدة )
 مهّمة معرفة بنية الكالـ احلقيقّية.ألفا، 

 Lectures onدىا كتابو )اليت جسَّ  ٜٔٛٔ "تشومسكي"وذبد ذلك يف نظرية 
Government and Bindingأو زلاضرات  ،( زلاضرات يف العمل واإلحالة
وىل، فمضموف النظريّة إف وىل الًتمجة األُ ، واألَ يف احلكم والربط حسب اختالؼ الًتمجة

قوبل على مصطلحات العربّية فهو يف العمل واإلحالة، ال يف احلكم والربط؛ ألفَّ مفهـو 
 .علماء العربّية األوائل خيتلف عن مفهـو اإلحالة الربط عند

 The) ٜٜ٘ٔاألخَتة  "تشومسكي"وذبد تطورات النظريّة األحدث أيضًا يف نظريّة 

Minimalist Program الربّنمج األكثر : ( برّنمج احلدِّ األدّن، ولعلَّ الًتمجة األدؽَّ
 إجيازاً. 

عاّمة اليت مل تعد تقدِّـ شيئًا يفي لبلورة ال "فرديناند ده سوسَت"ومثل ذلك يُقاؿ يف زلاضرات 
فكر الطالب اللسايّن احلديث حبيث يتوافق مع ما يعجُّ بو العامل الغريّب اليـو من نظراّيت 

 حديثة متالحقة متنافسة.
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الراسخة من زمن اخلليل وسيبويو إىل  الثِّقاؿالِعتاؽ خبالؼ أصوؿ العربّية  كلُّوالتطوُّر  وىذا 
 .وطّي، مثَّ إىل اليـوابن مالك والسي

معجم خاص  ص بدرس ادلصطلح اللساين، مع وضعمقرر خا أتليف -٘
 األجنبّية ادلصطلحات اللسانّية لمصطلحات اللسانية ُيَضم إىل ىذا ادلقرَّر، حيويل

، وىذا يُثبت األكثر دوراّنً، ويبُتِّ مقابلها يف العربّية، على الطالب حفظو ووعيو
 .استيعاب مصطلحات العلـو والفنوف احلديثةقدرة اللغة العربّية على 

ة والًتاجم تتجاوز ادلبادئ األساسيلحلقات البحث يف ىذه ادلاّدة  توظيف -ٙ
تتوفَّر على جوىر اللسانّيات وأحدث ما قيل فيها وما الشخصّية اللسانّية، ف

 ُتـ القطيعة بُت اجملاَلُت اللغويَّ أُنشئ من نظراّيت، مع مقابلتها على الًتاث وعد
 القدمي واحلديث.

أف نرقى ابللسانّيات يف مقررات قسم اللغة العربّية يف جامعة دمشق كّمًا وكيفاً،  -ٚ
تشتمل على اللسانّيات، أحدىا  يكوف لدينا ثالثة فصوؿ دراسّية فعلى األقل

للمبادئ وادلداخل العاّمة الّنظريّة، والثاين للتعرُّؼ على النظراّيت اللسانّية قدديها  
وتفاصيل تطوُّراهتا، والثالث لتطبيق تلك النظراّيت ومقابلتها على العربّية وحديثها 

 ومعرفة موقع الًتاث العريّب منها. 
على  -وخصوصًا يف مقرَّر اللسانّيات للدراسات العليا-ربفيز ذىن الطالب  -ٛ

، فهم  وضع نظراّيت لغويّة ميسَّرة أولّية على غرار ما يفعلو الغربّيوف كلَّ يـو
عوف دائمًا لبناء نظراّيت جديدة ذبد حلواًل للمشكالت اللغويّة النظريّة يتطلَّ 

، ونظريّة "سايطو"و "السنيك"نظريّة ، و "كاين"ومن ذلك نظريّة والتطبيقّية، 
يف أطروحتها لنيل الدكتوراه،  ٜٙٛٔ ها أستاذيت الدكتورة لبانةمشّوِح اليت وضعت
 أطروحتو مثَّ يف أحباثو. اليت وضعها يفألستاذي د. يوحنّا ونظراّيت الالطي 
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َمن منكم  (syntaxe) فمثاًل أقوؿ لطاّليب عند تدريسهم ىذه ادلاّدة يف رلاؿ علم الًتكيب
إعراب "َمن" الشرطية واالستفهامّية، فتميِّز ادلفعوؿ منها من  يستطيع أف أييت بقاعدة تضبط

غَت العريّب إاّل أف يطبِّق القاعدة  ادلبتدأ دوف اتِّكاء كّلي على ادلعٌت، حبيث ال يعوز الطالبَ 
 آلّياً لُيعرب اإلعراب الصائب؟

فيها ادلعٌت، وغَت  يعتور ادلعرب من مشكالت عويصة الفيصلُ  وقس على ذلك سائر ما
العريّب مل يع ادلعٌت حقَّ الوعي، فهل حُيَرـ من ىذا العلم، أـ جيد يف نظريّة لغوية حديثة بعٌ 

 السلواف وبعٌ التيسَت؟؟!

اخلادمة لطلبة الدراسات العليا والدنيا على أحدث  توفُّر ادلكتبات األكادديية -ٜ
 الكتب والطبعات  العلمّية ذلذا الفّن بلغتها األصلّية وادلًتمجة.

حثُّ طالب اللسانّيات على السَت ابللغة األصلّية اليت ُوضعت هبا الّنظريّة  -ٓٔ
يقع يف أخطاء الًتمجة وعثراهتا،  اللسانّية جنبًا إىل جنب مع اللغة العربّية، لئال

 ولئال يظلم أصحاب النظرية اللغوية احلديثة، فيفهم كالمهم على غَت وجهو.
فصل الفلسفة الكالمّية والنظراّيت اللغويّة عن تطبيقاهتا وميادين العمل هبا عند  -ٔٔ

يعجُّ ابلسفسطة والكالـ  هرات تدريس الطالب، فمن كتب اللسانيات ادلعروفة ما
ويستعصي على األفهاـ، حبجة  ،النظري وادلنطق الذي يلتف ويدور على نفسو

احلاجة ادلعرفّية، فِمن األجدر ابدلدرِّس أف يفصل ىذا عن ادلاّدة اإلبستمولوجيا و 
 التطبيقّية.

 تسليح الطالب ابلوعي احلضارّي القومّي الذي ديّكنو من الولوج يف أبواب احلداثة -ٕٔ
 دوف الدوس على أصولو الًتاثّية وجذور بٍت قومو.

 وقد يسأؿ سائل؟ ما اخلطُّة البديلة اليت تفي ابلغرض، وربقِّق اذلدؼ ادلراـ؟

 الدراسّية ادلقًتحة دلقّررات التعليم اجلامعي:ولذا أُقدِّـ لو ىذه اخلطّة 
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ة الدنيا، وىي خطّة تقـو على ثالث فصوؿ دراسّية على األقل يف الدراسة اجلامعيّ 
 ومقرَّر للدراسات العليا.

 :، وىيادلقرَّرات الثالثة اآلتيةوفق اخلطّة تضمُّ الدراسة اجلامعّية 

 .مقرَّر حوؿ مبادئ اللسانّيات واترخيها، وأبرز أعالمها ومناىجها 
  يعرِّؼ هبا وأببرز أعالمها، ويقدِّـ حملة موجزة إليهافروع الدرس اللساينب يلمُّ مقرَّر ، 

 .(علم الصرؼ، علم الًتكيب، علم الداللةتيات، )الصو 
 .مقرَّر عن ادلصطلحات اللسانّية وإشكالية الًتمجة فيها، مع معجم لسايّن للطالب 

 يلي: على ما وتنهٌ ادلاّدة يف الدراسات العليا

  أحدث الّنظراّيت اللسانّية مع مقابلتها على الًتاث العريّب. مقرَّر عن 
  ؟ وكيف وما عليها ؟ذلا النظرايت، ما نقد تلك ادلقرَّر عنحلقة البحث يف ىذا

وما موقع الًتاث العريّب منها، ىل دُيكن اإلفادة منها يف تطوير تعليم العربّية؟ 
سبق إىل شيء منها؟ وكيف كاف تناوؿ كلٍّ من الفريقُت العريّب القدمي والغريّب 

 احلديث للمادة اليت تشتمل عليها الّنظريّة؟

 وأخَتاً:

، فلو اطَّلع الباحث  فتاح ادلعريّف نعمة النإفَّ اال نقمة، وما كاف علٌم ليحطَّ من شأف قـو
رًا يف حقِّ كنوز الًتاث الذي  على علـو الغرب وأحسن توظيفها ما كاف رلحفًا وال مقصِّ
أورثو إايه آابؤه، بل قد يكوف مسدايً خدمة جليلة ذلم إبطالع العامل على موروثهم الدّرّي 

 مع األصيل، فكاف يف ذلك ذبديد الرايدة ذلم ولعلومهم؛ فباإلنفاؽ يزكو العلم.الال

فلنهيِّئ للطالب ادلقرَّر اجلامعيَّ الذي يزيده علمًا وفهمًا بواقعو ادلعاصر ودبَتاثو األصيل 
 على السواء.
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