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صدر عن املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ضمن سلسلة «دراسات معجمية ولسانية» سنة  ،2019كتاب للدكتور
حسني السوداين بعنوان «أثر فردينان دي سوسري يف البحث اللغوي العريب :التل ّقي العريب للسانيات» .1ويندرج الكتاب يف سياق
وفصل ذلك ،مضي ًفا أن هدفه هو «رصد نصيب
حدّده صاحبه على حنو دقيق ،هو «التل ّقي العريب للمعرفة اللسانية احلديثة»ّ ،2
الفكر العريب من املعرفة اللسانية احلديثة ،انطال ًقا من استقراء أثر سوسري يف البحث اللغوي العريب» .3وهو عمل مهم من
ناحية أنه ال يهدف إىل عرض نظرية لسانية ما ،أو تطبيقها على اللغة العربية ،بل يهدف إىل تقييم جممل التلقي العريب لنظرية
لسانية حمدّدة ،وذلك على سبيل التوطئة لرصد حركة الفكر اللغوي العريب املعاصر يف كليته .وهنا تكمن طرافة العمل وصعوبته
يف آن؛ ألنه يقتضي اإلملام جبل ما كتب يف العامل العريب من دراسات لسانية على امتداد ما يزيد على قرن من الزمان ،خاصة
أن املؤلف مل حيدد لنفسه فترة زمنية معينة .بل إنه جيعل مهمته أكثر مشقة ،إذ جيعل دراسته شاملة للفكر العريب .فقد
الحظنا أثناء الدراسة حماولة لرصد األثر السوسريي يف علم االجتماع 4ويف النقد األديبً 5
مثل .ومما يزيد من صعوبة البحث
يف املجال اللساين نفسه أنّ أمهية سوسري ) (Ferdinand de Saussure) (1913-1857باعتباره األب املؤسس لعلم
ً
إمجال ،وهو ما جعل
اللسانيات يف تقدير املؤرخني هلذا العلم ،تفتح الدراس َة على أفق أوسع ،هو دراسة التلقي العريب للسانيات
مؤسس يف العلم .فالكتاب ال يقف عند حدود دراسة أثر سوسري ،لكن
السوداين مييز بني تلقٍّ عام للسانيات وتلقٍّ ٍّ
خاص ل َعلَم ِّ
6
صاحبه يروم الدخول «إىل حركة الفكر يف كلياته انطال ًقا من دقائق جزئياته» ؛ أي إنّ السوداين مل يكتف يف حبثه بتناول أثر
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ً
مدخل إىل استقصاء حركة البحوث اللغوية العربية املعاصرة.1
سوسري من خالل البحوث اللغوية العربية ،بل جعل من سوسري
فكأننا بالسوداين يروم هد ًفا آخر غري معلن ،وهو التأريخ للسانيات العربية ،وبيان أهم املنعرجات اليت مرت هبا حركة الفكر
اللساين العريب ،من خالل رصد األثر السوسريي يف هذا الفكر .وهو ما يظهر يف املنهج الذي أعلن عنه والذي استمده من
ثنائية اآلين والزماين لدى سوسري .فقد استثمر السوداين هذه الثنائية يف رصده لألثر السوسريي يف البحوث اللسانية العربية.
وهو يقصد بالزماين هنا اجلانب التارخيي املتعلق مبنعرجات البحث اللساين العريب ،وباآلين حضور سوسري يف حلظة زمنية
حمدّدة من سريورة البحث اللساين العريب احلديث .2وعلى هذه الثنائية بىن السوداين فصول حبثه اليت تعكس يف تعاقبها
التطور الزمين للبحث اللساين العريب ،ويعكس كل فصل من فصوهلا األثر السوسريي اآلين يف فترة حمددة من فترات التحقيب
الذي ارتآه الباحث.
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تقديم محتويات الكتاب

افتتح املؤلف كتابه بعد فهرس املحتويات جبدول تارخيي حيمل عنوان «فردينان دي سوسري يف سطور» ،يتناول ً
عرضا بيوغراف ًيا
موجزً ا ألهم التواريخ املرتبطة مبسرية سوسري العلمية .وقد قدم للكتاب األستاذ الدكتور عبد السالم املسدي مبقدمة موجزة ،يتبني
فيها أن البحث مت حتت إشرافه يف إطار استكمال متطلبات احلصول على شهادة الدراسات املعمقة يف اجلامعة التونسية ،وهي شهادة
فوق املاجستري ودون الدكتوراه من ناحية القيمة العلمية .وقد تضمن التقدمي ثناء على الباحث والبحث واعترب املسدي أن املوضوع
املقترح «فتح غري مسبوق يف حقل اللغويات العربية حتديدً ا ( )...ويف جمال الكشف عن بعد جديد من أبعاد العلم أال وهو رحلته خارج
حدود فضاء نشأته».1
وقد اشتمل الكتاب بعد املقدمة العامة على سبعة فصول وخامتة نعرض حمتوياهتا بإجياز فيما يلي:
املقدمة العامة :مدخل إىل حوافز البحث وغاياته
استهل السوداين مقدمته ببيان مزنلة سوسري وكتابه يف علم اللسانيات باعتباره يف تقدير أكثر املؤرخني للسانيات األب املؤسس
هلذا العلم وواضع األسس العامة له ،مث حدد بعد ذلك السياق العام الذي يندرج ضمنه البحث وهو رصد التلقي العريب للمعرفة
اللسانية املعاصرة .وأوضح بعد ذلك املنهجية املعتمدة يف هذا الرصد وهو رصد يتجلى يف مستويني :كمي وكيفي ،وهو يقصد بالكمي
التراكم التارخيي للمعرفة اللسانية ،أما الكيفي فيتصل هبيئة حضور دروس سوسري يف الفكر اللغوي العريب .وتوضح املقدمة أن رصد
َ
هذا األثر ال يقتصر على املجاالت اللسانية بل يتجاوزها إىل جماالت أخرى .كما تضبط املقدمة احليز الزمين للدراسة ،الذي ميتد
من تاريخ صدور كتاب سوسري سنة  1916إىل أواخر القرن العشرين ،حيث ظهرت يف أزمنة متقاربة مخس ترمجات عربية لكتاب
سوسري وظهرت كتب متحضت للتعريف بنظرية سوسري.
وقد عرض السوداين حوافز البحث مميزا بني نوعني من احلوافز :حوافز عامة تتمثل يف مراجعة سريورة املعرفة وحوافز خاصة
تتعلق بالفكر اللغوي وباألثر السوسريي يف البحث اللغوي العريب .واحلافز األساسي للخوض يف األثر السوسريي حسب السوداين هو
املوقع التأسيسي هلذا اللغوي ضمن علم اللسانيات.
ويتناول السوداين يف املقدمة األسس املنهجية لضبط مدونة البحث .وهي أسس ذات خلفية إحصائية تعتمد على الكتابات
البيبليوغرافية حول اللسانيات ،وتعتمد اإلحاالت البيبليوغرافية اليت تشتمل عليها الدراسات اللغوية .وقد حرص ضمن هذه املقاييس
على حسن توزيع العينة املعتمدة يف الزمان واملكان.
ويعرض السوداين بعد ذلك مناذج من البحوث اليت سبقته يف نفس املضمار ،أي البحوث اليت تعمل على رصد حركة املعرفة
اللسانية يف الفكر العريب ،فقام بعرض عمل أول أللفة يوسف بعنوان «املساجلة بني فقه اللغة واللسانيات عند بعض اللغويني العرب
املعاصرين» ،وهي رسالة جامعية نوقشت سنة  1988باجلامعة التونسية ،وعمل ثانٍ حللمي خليل ،بعنوان «العربية وعلم اللغة البنيوي:
دراسة يف الفكر العريب احلديث» ،صدر سنة  ،1988وعمل ثالث لعماد احلاج ساسي ،بعنوان «فردينان دي سوسري عند اللغويني العرب
املعاصرين» ،وهو حبث جامعي نوقش باجلامعة التونسية سنة  1990يف إطار شهادة الكفاءة ،وعمل رابع لعبد السالم املسدي ،بعنوان
«ما وراء اللغة :حبث يف اخللفيات املعرفية» ،صدر سنة  .1994وخلص السوداين من عرض هذه البحوث إىل أن استقراء أثر سوسري
يف البحوث اللغوية املعاصرة يتراوح بني صبغة تعميمية يف بعض الدراسات اليت حتاول رصد أهم املنعرجات حلركة البحث اللغوي من
ناحية ،وصبغة أحادية تقتصر على وجه واحد جزئي من وجوه حضور آراء سوسري .وهو أمر حيتاج إىل مراجعة يسعى هذا البحث إىل
إجنازها.2
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مث عرض السوداين أهداف حبثه اليت أمجلها يف هدفني؛ أحدها قريب يتمثل يف رصد أثر سوسري يف املشهد اللساين العريب،
وثانيهما بعيد يتمثل يف استقصاء «حركة البحوث اللغوية العربية املعاصرة انطال ًقا من رسم خريطة زمنية لتطورها وألهم منعرجاهتا».1
مث قام السوداين بعرض خطة حبثه .وقد اعتمد فيها ثنائية اآلين والزماين؛ أي إنّ فصول الكتاب تعمل على تتبع أهم املنعرجات
مقياسا لتطور
التارخيية للدرس اللساين العريب من خالل رصد تطور األثر السوسريي فيه ،فكأنه جعل هذا التطور لألثر السوسريي
ً
الفكر اللساين العريب عامة .وقد خصص الفصل األول التأطريي لرسم خطاطة زمنية شاملة هلذا التطور وخصص لكل مرحلة من
املراحل ً
فصل من الفصول الستة املتبقية (من الفصل الثاين إىل الفصل السابع) .واشتمل كل فصل من هذه الفصول على رصد آين
تباعا من خالل عرض موجز ملضامينها.
لألثر السوسريي يف املرحلة اليت يتناوهلا .وحنن نتناول هذه الفصول ً
الفصل األول :دروس فردينان دي سوسري بعد مائة عام
هذا الفصل األول فصل تأطريي حاول فيه الباحث أن يرسم ما مساه «اخلريطة الزمنية» للدراسات اللغوية التالية لظهور سوسري
يف الفكر العريب .وقد أقامه على مخسة مباحث ،خصص ثالثة منها لعرض املسار العلمي لفردينان دي سوسري منذ بداياته طال ًبا يف
فترة سادت فيها الدراسات التارخيية ،وهي مرحلة توجها سوسري بإجناز رسالة دكتوراه ال خترج عن سياق املدرسة التارخيية اليت
ومدرسا يف جامعة جنيف .ويشري السوداين إىل وجود وجه خفي كامن
سيطرت على تلك احلقبة .وتناول املبحث الثاين سريته باح ًثا
ً
وراء االلتزام الظاهر مبناهج املدرسة التارخيية ،وهو وجه يزعم أنه َخ ِف َي عن الدارسني ،يتمثل يف «إرساء أرضية مفاهيمية جديدة
ملنهج جديد يف الدراسة اللسانية» .2ويرصد السوداين ثالث قرائن على سعي سوسري إىل إرساء هذه األرضية؛ أحدها :يتمثل يف
استجالب مفهوم النظام من دوركامي ) ،(David Émile Durkheim) (1917-1858وثانيها :ما عرب عنه يف مراسالته مع أحد
تالميذه «مايي» ) (Antoine Meillet) (1936-1866من حرج إزاء املنهج التارخيي ،وثالثها :ما حصل بينه وبني اللسانيني األملان
املتمسكني باملنهج التارخيي من سجاالت وخصومات فكرية .وخيلص السوداين من ذلك إىل أن الدروس اليت ألقاها سوسري يف جامعة
جينيف بني  1906و 1911متثل «خالصة املنظور السوسريي احلقيقي لقضايا اللغة».3
أما املبحث الثالث «دروس سوسري من اجلامعة إىل العامل» فيتناول فيه السوداين العوامل اليت أبقت أفكار سوسري مغمورة إىل
حدود العقد الثالث من القرن العشرين ،والعوامل اليت ساعدت على انتشارها بعد ذلك؛ انطال ًقا من املؤمتر الدويل األول للسانيات
الذي انعقد يف الهاي سنة .1928
تبدو املباحث الثالثة األوىل من هذا الفصل بعيدة يف الظاهر عن جوهر املوضوع املتعلق بتأثري سوسري يف البحث اللغوي العريب،
لكننا ندرك صلتها باملوضوع يف فاحتة املبحث الرابع املتعلق بأثر سوسري يف البحث اللغوي العريب .ذلك أن السوداين يفسر تأخر
انتشار أفكار سوسري يف العامل العريب بنفس العوامل اليت تسببت يف تأخر انتشارها يف الغرب؛ وهي أن الدرس اللغوي يف اجلامعة
املصرية تأسس على يد ثلة من املستشرقني األملان الذين اعتمدوا يف تدريس العلوم اللغوية على نفس املنهج التارخيي السائد يف أملانيا
وقتئذ .وذلك ما جعل عاملًا من علماء االجتماع ،هو علي عبد الواحد وايف ) ،(1991-1901حيرز قصب السبق يف التعريف بأفكار دي
سوسري قبل أن يتناوله اللغويون بالدرس.
ومل يصل أثر سوسري إىل الدراسات اللغوية العربية إال بعد عودة ثلة من الباحثني املبتعثني إىل اجلامعة اإلجنليزية من الذين
تتلمذوا على مقوالت مدرسة لندن ورائدها فريث ) .(John Rupert Firth) (1960-1890ويبدو أن هؤالء الباحثني مل يكن هلم
اطالع مباشر على سوسري ،لكنهم اطلعوا عليه من خالل اللسانيات األجنلوسكسونية ،خال ًفا للباحثني يف املغرب العريب الذين هتيأت
هلم ظروف مكنتهم من االطالع املباشر على آراء سوسري حبكم ارتباط اجلامعات املغاربية باجلامعة الفرنسية من ناحية لغة التدريس
وحمتوياته .وقد كان بعض رواد البحث اللساين يف املغرب العريب قد درسوا يف اجلامعات الفرنسية وعادوا حبصيلة ما تلقوه من علوم
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اللسان هناك إىل بلداهنم األصلية وسامهوا يف إرساء الدرس اللساين ،مستلهمني يف ذلك املناهج املعتمدة يف اجلامعات الفرنسية.
مث يتناول السوداين ما يعتربه طفرة يف االهتمام بسوسري جتلت يف ظهور مخس ترمجات عربية لدروس سوسري يف فترات زمنية
متقاربة .ويلخص السوداين يف مبحث خامس بعنوان «سوسري بعد مائة عام» األثر الذي تركته دروس سوسري يف مخسة مستويات:
املستوى األول :يتعلق بتاريخ العلم اللغوي ،ويتمثل فيما يصفه السوداين باجلرأة على كسر الطوق الذي فرضته املدرسة األملانية.
واملستوى الثاين :يتمثل يف االنتقال بالبحث اللغوي من املنظور التطوري السائد آنذاك إىل حيز الكليات اللغوية ،ومن أبرز مظاهر هذا
االنتقال إرساء متييز بني مراتب ثالث للظاهرة اللغوية :كوين واجتماعي وفردي .والسوداين هنا يشري إىل ثالثية اللغة واللسان والكالم
املعروفة يف دروس سوسري .واملستوى الثالث :هو مثرة املستوى الثاين؛ إذ ساهم ذلك التمييز بني املراتب الثالث للظاهرة اللغوية يف
جتاوز األثر السوسريي ملجال الدرس اللغوي لكي يشمل العلوم اإلنسانية ،مثل األنثروبولوجيا مع ستروس )(Claude Lévi-Strauss
) ،(2009-1908وعلم االجتماع مع مارسيل موس ) .(Marcel Mauss) (1950-1872وقد ترتب على هذا املستوى مستوى رابع متثل
 حسب عبارة السوداين  -يف انفتاح أفق جديد للبحث اللساين يتمثل فيما يسمى «لسانيات متضافرة االختصاصات» ،وهو يقصد بذلكتزاوج علم اللسانيات بعلوم إنسانية أخرى كعلم النفس وعلم االجتماع والنقد األديب ،وهو ما نشأت عنه علوم مثل اللسانيات النفسية
واللسانيات االجتماعية واألسلوبية ،هذا ً
فضل عن األثر الذي تركته دروس سوسري يف كل االجتاهات اللسانية الالحقة لسوسري.
الفصل الثاين :من نشوئية املعرفة اللغوية العربية املعاصرة إىل اكتشاف فردينان دي سوسري
يتناول هذا الفصل املرحلة األوىل من مراحل تفاعل الدرس اللغوي العريب مع نظرية سوسري ،لكنّ الباحث احتاج إىل اإلملام مبالمح
الدرس اللغوي يف العامل العريب قبل نشأة األثر السوسريي؛ لكي يربز طبيعة املنعرج الذي أحدثته تأثريات سوسري يف الدرس اللغوي
العريب .لذلك َت َر ّكز هذا الفصل على منابع التجديد يف الدراسات اللغوية يف القرن التاسع عشر مشر ًقا ومغر ًبا .والباحث يربط هذا
التجديد باحلركة اإلصالحية يف الشرق اليت كان من أهم أعالمها رفاعة الطهطاوي ) (1873-1801الذي قاد توج ًها مه ًّما كما يقول
السوداين «يف تيسري النحو وختفيفه من الدقائق النظرية» 1وقد اعتربه السوداين ممهدا حلركتني يف البحث اللغوي يف مصر يف مطلع
القرن العشرين مها حركة إحياء النحو ،وحركة تيسري النحو .ومثلما ارتبط التجديد لدى الطهطاوي بانفتاحه على الغرب ،وعلى فرنسا
بصفة خاصة ،ارتبط التجديد يف منطقة الشام باتصال أعالم هذه املنطقة بأوروبا .وكان من مظاهر هذا االتصال تأسيس اجلامعة
األمريكية يف الشام على يد جمموعة من املبشرين واملستشرقني الذين انتقلوا للتدريس يف منطقة الشام ،وعلى يد بعض األعالم من
أبناء هذه املنطقة ،من أمثال جرجي زيدان ) (1914-1861وإبراهيم اليازجي ) (1906-1847وأنستاس ماري الكرملي (1947-
) 1866وجرب ضومط ) ،(1930-1859الذين توفرت هلم فرصة االطالع على املناهج املستحدثة يف أوروبا يف جمال الدراسات اللغوية،
فعملوا على تطبيقها على اللغة العربية.
واعترب السوداين أن التجديد يف املشرق العريب كان ساب ًقا للمغرب العريب؛ نظ ًرا لتأخر تأسيس اجلامعات حىت ما بعد استقالل
دول املغرب العريب يف النصف الثاين من القرن العشرين .وقد عقد السوداين مبحثني لرصد مالمح هذا التجديد؛ أوهلما :يتناول
اجتاهات البحث اللغوي املعاصر يف املشرق العريب خالل النصف األول من القرن العشرين ،وثانيهما :يتعلق باجتاهات البحث اللغوي
املعاصر يف املغرب العريب يف أواسط القرن العشرين.
واخلالصة اليت توصل إليها الباحث من رصد خمتلف اجتاهات البحث اللغوي يف املشرق العريب أن التعاقد بني اجلامعة املصرية
ً
إمجال ،نظ ًرا إىل هيمنة
يف بداياهتا واجلامعة األملانية قد عاق تسرب األثر السوسريي إىل اجلامعة املصرية ،ومنها إىل املشرق العريب
التوجه التارخيي املقارن على املناخ العلمي يف اجلامعة املصرية ،ونظ ًرا إىل «االختالف املنهجي واملفاهيمي بني آراء سوسري واللسانيات
األملانية».2
أما التجديد يف املغرب العريب؛ فقد تأخر إىل النصف الثاين من القرن العشرين كما أسلفنا ،وارتبط باستقالل دول املغرب العريب
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وبنشأة اجلامعات فيها .وقد ارتبطت اجلامعات الناشئة يف املغرب العريب باجلامعة الفرنسية وهو ما جعل الدرس اللغوي يف املغرب
«مقتف ًيا أثر البحث اللغوي يف اجلامعات الفرنسية» .1ورغم هذا االتصال بني اجلامعتني الذي أهّ ل الباحثني يف اجلامعات املغاربية
لالطالع املباشر على آراء دي سوسري؛ فإن عوائق من طبيعة نفسية وحضارية ،وقفت يف طريق انتشار أفكار سوسري ،بل ويف طريق
عموما .هذه العوائق تتصل بتقديس اللغة العربية باعتبارها رك ًنا من أركان اهلوية ،وهو ما جعل الكثري من الباحثني
البحث اللساين ً
يتوجسون من تطبيق هذا العلم الوافد على لغتهم .ومن العوائق ما يتصل باللغة اليت كتبت هبا البحوث األوىل يف جمال اللسانيات ،فهي
عبارة عن أطروحات نوقشت يف اجلامعات الفرنسية .ومنها ما يتعلق باحنسار البحث اللساين يف جماالت حمدودة مثل الصوتيات
واللهجات مع ما يثريه االهتمام باللهجات لدى غري املتخصصني من حساسية .وقد ساد يف بعض األوساط مناخ املفاضلة بني النحو
واللسانيات على أساس ارتباط النحو املباشر باللغة ومبقومات اهلوية ،وارتباط اللسانيات بلغة املستعمر ،وهو ما أعاق انتشار اللسانيات
وأعاق تبعا لذلك وصول األثر السوسريي إىل كثري من األوساط العلمية املحافظة.
الفصل الثالث :الوصفية يف البحوث اللغوية العربية املعاصرة
يتناول هذا الفصل املرحلة األوىل من مراحل تسرب األثر السوسريي إىل البحث اللغوي العريب ،فكأننا بالسوداين جيعل من
الوصفية عنوا ًنا هلذا األثر .وهو مييز بني شكلني هلذا احلضور السوسريي؛ حضور ضمين يتمثل يف املنهج الوصفي الذي اعتمد على
واضحا ال لبس فيه.
سوسري يف بعض الدراسات دون إحالة مباشرة ،وحضور صريح تع ّبر عنه دراسات يظهر فيها األثر السوسريي
ً
وعلى هذه الثنائية بىن الباحث هذا الفصل ،فخصص املبحث األول منه للشكل األول من أشكال احلضور وعنونه بـ«الوصفية من خارج
دروس سوسري» ،2وخصص املبحث الثاين من الفصل للشكل الثاين من أشكال احلضور وعنونه بـ«اكتشاف سوسري» .3ومنوذج الدراسات
منهجا وصف ًّيا يف دراسة اللغة العربية دون أن حتيل مباشرة على سوسري ،يتمثل يف الكتب اليت ألفت ضمن سياق حركة
اليت اعتمدت ً
إحياء النحو وتيسريه ،ومن هذه الكتب كتاب إبراهيم مصطفى )« (1962-1888إحياء النحو» الذي ظهر سنة  .1937ورغم اخلالف
بني الدارسني يف شأن اخللفية اللسانية هلذه الكتب ،فإن السوداين يرى أن من أهم مالمح املنهج الوصفي املعتمد لدى إبراهيم
مصطفى هو مفهوم النظام الذي اعتربه مصطفى األساس الذي تقوم عليه اللغة .ويرى السوداين يف حضور هذا املفهوم يف هذا الكتاب
وما تاله من كتب تيسري النحو ،عالم ًة على حضور اللسانيات يف هذه الكتب .4وقد رصد السوداين حضور مفهومني آخرين مهمني مها
اآلنية والزمانية ،أو النظامية والتارخيية يف دروس بعض األساتذة األملان الذين استدعتهم اجلامعة املصرية ،وأبرزهم برجشتراسر
) (Gotthelf Bergsträsser) (1933-1886الذي قدم درسا سنة  1929بعنوان «التطور النحوي للغة العربية» .وممن يستدعيهم
السوداين كذلك األب مرمرجي الدومنكي ) (1963-1881الذي أشار يف كتاباته املعجمية إىل مفاهيم من قبيل النظام و«عدم وجود
عالقة طبيعية ضرورية بني الصوت واحلرف ،أو الكلمة وبني املعىن املتعلق هبا».5
يتناول السوداين يف املبحث الثاين أشكال احلضور الصريح ألفكار سوسري يف الدراسات اللغوية العربية .ويذكر السوداين أن أول
ظهور لسوسري مل يكن يف الدراسات اللغوية بل كان ،وبشكل مفارق ،يف كتاب لعامل اجتماع هو علي عبد الواحد وايف يف مطلع األربعينيات
من القرن العشرين يف كتاب له حيمل عنوان «علم اللغة» طبع سنة  .1940وعلم اللغة عنده ترمجة ملصطلح ) (Linguistiqueالذي
شاعت ترمجته فيما بعد مبصطلح «اللسانيات» .وهو كتاب يف التعريف هبذا العلم اجلديد يف الغرب من وجهة نظر عامل اجتماع غري
ً
معارضا منتقدً ا ألفكار سوسري
إملاما دقي ًقا حسب السوداين .كما أن عبد الواحد وايف كما يشري السوداين بدا
ملم باملفاهيم اللسانية ً
متبن ًيا لوجهة نظر تارخيية من اللغة .أما ظهور سوسري ضمن الدراسات اللغوية الفعلية ظهو ًرا مبن ًّيا على خلفية معرفية مل ّمة
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باللسانيات ،فكان يف كتابات بعض املبتعثني من اجلامعة املصرية للدراسة يف جامعة لندن ،وهو إبراهيم أنيس.
ومن النقاط املهمة يف هذه املتابعة املجهرية حلركة هجرة املعرفة اللسانية إىل السياق العريب إشارة السوداين إىل صدور ترمجتني
لبحثني هلما قيمة مرجعية يف اللسانيات املعاصرة ،مها مقال ملايي التلميذ األقرب بعنوان «علم اللسان» ،وكتاب جلوزف فندريس
) (Joseph Vendryes) (1960-1875بعنوان «اللغة» .لكن يبدو أن صدور كتاب فندريس كان ساب ًقا لصدور كتاب سوسري.
الفصل الرابع :من اكتشاف فردينان دي سوسري إىل نشأة املبحث األسلويب
يتناول هذا الفصل حضور سوسري يف البحوث اللغوية العربية بعد اخلمسينيات من القرن العشرين ،أي ما بعد جيل الرواد ،واجليل
الذي يتناوله هذا الفصل هو جيل الطلبة الذين تلقوا املعرفة اللسانية يف لندن بالنسبة إىل املشرق العريب ،أو يف فرنسا بالنسبة إىل
املغرب العريب .ويتميز هذا اجليل ،كما يرى السوداين ،بتبلور الوعي باللسانيات ،وبكيفية تقدميها .1وقد أقام السوداين هذا الفصل
على مبحثني؛ خصص أوهلما خلرجيي مدرسة لندن ،وخصص ثانيهما للباحثني يف املغرب العريب ممن تربطهم صلة متينة باجلامعة
الفرنسية.
أساسا.
أما خرجيو جامعة لندن فقد تلقوا اللسانيات على فريث مث عادوا إىل بلدهم ونقلوا حصيلة ما تلقوه إىل اجلامعات املصرية ً
ويتناول السوداين اإلنتاج اللساين لطائفة من هؤالء الباحثني بالتقدمي ويعمل على تقييم دقة اإلملام لديهم بنظرية دي سوسري ومفاهيمها،
وهم على التوايل؛ عبد الرمحان أيوب ) ،(1991-1902ومتام حسان ) ،(2011-1918وكمال حممد بشر ) ،(2015-1921وحممود
السعران ) .(1963-1923وقد أدى اشتغال هؤالء بالتدريس يف اجلامعات املصرية إىل اعتماد التراث النحوي ً
جمال تطبيق ًّيا للمعرفة
اللسانية اليت تلقوها يف الغرب ،ولذلك تركزت أعماهلم على نقد التراث النحوي .ولعل أهم ما وجهوه من نقد للتراث هو الطابع املعياري
لعلوم اللغة يف هذا التراث يف مقابل املنهج اللساين الوصفي الذي يرومون إرساءه يف دراسة اللغة العربية دراسة علمية .ولذلك قدّموا
ال ّلسانيات احلديثة كما يقول السوداين باعتبارها ً
«بديل منهج ًّيا تتجاوز به املعيارية اليت حكمت اللغويات والصبغة الفلسفية اليت
طبعتها».2
ويعرض السوداين أعمال متام حسان ،متقص ًيا أشكال احلضور السوسريي لديه ،متوق ًفا عند اإلشكال املتعلق بترمجة املصطلحات
واملفاهيم السوسريية ،وخاصة االلتباس يف ترمجة الثالثية املعروفة لدى سوسري ) ،(Langage, Langue, Paroleوهو التباس يقع
فيه أكثر الباحثني القادمني من خلفية أجنلوسكسونية ،نظ ًرا إىل أن اللغة اإلجنليزية متيز بني مستويني فحسب يف الظاهرة اللغوية
) .(Language, Speechهذا االلتباس منع بعض الباحثني من متثل املفاهيم السوسريية ً
متثل سلي ًما كما يقول .3وهذا االلتباس هو
4
ما حال دون حتديد دقيق ملجال العلم اللساين ضمن هذا الثالوث السوسريي لدى متام حسان ولدى حممود السعران كذلك  .وقد نقل
إلينا السوداين وج ًها من وجوه مكابدة هذا اجليل يف حنت املصطلحات املالئمة هلذه املفاهيم يف اللغة العربية ،ويف تطبيق هذه املفاهيم
يف دراسة اللغة .وقد أشار السوداين إىل أمهية مفهوم النظام السوسريي يف األعمال التطبيقية لدى متام حسان .ولعل أهم وجوه األثر
السوسريي اليت رصدها السوداين لدى متام حسان تكمن يف حرصه على التمييز بني املنهجني الوصفي واملعياري يف دراسة اللغة يف
كتابه «اللغة بني املعيارية والوصفية» .فاللسانيات جتسد هذا املنهج الوصفي يف مقابل املنهج املعياري يف األحناء التقليدية.
وينتهي السوداين من استعراض كتابات متام حسان إىل أن هذه املؤلفات غلب عليها اهلاجس التطبيقي «فلم ختلص لتقدمي آراء
حمضا» ،5خال ًفا ً
سوسري تقدميا نظر ًّيا ً
مثل ملحمود السعران الذي يرى السوداين يف كتابه «علم اللغة :مقدمة للقارئ العريب» الصادر
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أول دراسة عربية قدّم فيها صاحبها علم اللغة تقد ًميا نظر ًّيا ِص ْر ًفا .1ويعرض السوداين حمتويات هذا الكتاب منتقدً ا
سنة َ ،1962
بعض اجلوانب فيه؛ فمن ذلك أن السعران يف تناوله لثنائية؛ اآلين والزماين ،حصر هذه الثنائية يف جمال الداللة ،يف حني أهنا تتصل
لدى سوسري بالنظام اللغوي يف كل مستوياته .2ويشري السوداين إىل اإلشكال املصطلحي ،أو ما يصفه بـ«التذبذب االصطالحي» 3يف
كتاب السعران ،وهو ما يظهر يف تناوله مفهوم العالمة اللغوية فهو يستعمل مصطلحات «الكلمة» و«العالمة اللغوية» و«الرمز» مبعىن واحد،
رغم حرص سوسري على التمييز بني الرمز والعالمة اللغوية يف كتابه .فكأين بالسوداين يشري إىل أن اطالع السعران على سوسري مل
اطالعا دقي ًقا مباش ًرا ،وهو ما يظهر يف أكثر من موضع لديه ،من ذلك مماثلته بني «األصوات» و«الصورة السمعية» ،رغم حرص
يكن
ً
سوسري على التمييز بينهما؛ إذ إن الصورة السمعية لدى سوسري هي البصمة الذهنية لألصوات.
خيلص السوداين ،من استقصاء األثر السوسريي يف الدراسات املشرقية خالل عقد الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن
العشرين ،إىل أن جانب التطبيق على التراث اللغوي غلب يف هذه الدراسات على جانب التنظري ،حبكم املشاغل التعليمية ألبناء هذا
اجليل .فوقع تقدمي اللسانيات كبديل للمناهج التراثية يف دراسة اللغة لتجاوز مظاهر اخللل يف التراث النحوي .فكانت مقوالت سوسري
هي األساس الذي اعتمدوه يف تأسيس دراسة وصفية متمحضة للغة ،لكن إملام هؤالء بنظرية سوسري مل يكن دقي ًقا .وقد حرمهم ذلك
يف رأي السوداين من تب ّين «احليز الذي حيصر فيه سوسري الدراسة اللسانية» ،4مش ًريا بذلك إىل مفهوم اللسان الذي جيسم اجلانب
جيسمه مفهوم الكالم .فهم مل يتمكنوا من
جيسمه مفهوم اللغة ،واجلانب الفردي الذي ّ
االجتماعي للغة يف مقابل اجلانب الكوين الذي ّ
تقدمي اللسانيات السوسريية يف عمقها املنهجي واملفاهيمي؛ لغلبة اهلاجس التطبيقي لديهم على اهلاجس النظري.
أما املبحث الثاين يف هذا الفصل ،فقد خصصه السوداين لتلقي سوسري يف املغرب العريب ،فقد اكتشفه الباحثون اللسانيات هناك
من خالل اتصاهلم باجلامعات الفرنسية ،وهو ما مكنهم من دراسة كتاب سوسري ومتثله على حنو أفضل من زمالئهم املشارقة .وذكر
السوداين من املبشرين األوائل هبذا العلم يف املغرب؛ العريب أمحد األخضر غزال ) (2008-1917يف املغرب ،وعبد الرمحان احلاج
صاحل ) (2017-1927يف اجلزائر ،وصاحل القرمادي ) (1982-1933يف تونس .5وقد أشرف صاحل القرمادي بعد عودته إىل تونس على
ترمجة عربية لدروس سوسري أجنزها حممد الشاوش وحممد عجينة ،وحظيت النظرية السوسريية بتقدميني وافيني يف مقالني؛ أحدمها:
لعبد الرمحان احلاج صاحل صدر سنة  1972بعنوان «مدخل إىل علم اللسان احلديث» ،وثانيهما :لصاحل القرمادي بعنوان «أمهات
نظريات فردينان دي سوسري» ،نشر باللغة الفرنسية يف مرقونة بقسم اللسانيات ملركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية ،سنة
ملح ًقا بترمجة حممد الشاوش وحممد عجينة لدروس سوسري سنة .1985
 ،1973ونشر
ً
مترمجا إىل اللغة العربيةَ ،
ومن مظاهر الوعي بالنظرية السوسريية اليت يرصدها السوداين لدى عبد الرمحن احلاج صاحل ،باإلضافة إىل إملامه خبلفيات
إملاما دقي ًقا حبصر
سوسري املعرفية يف مقاله ورصده للسريورة املعرفية اليت أنتجت النظرية السوسريية ،أن هذا الباحث كان مل ًّما ً
واضحا عند اللغويني املشارقة من خرجيي مدرسة لندن .وكذلك األمر
سوسري موضوع اللسانيات يف مستوى اللسان ،وهو أمر مل يكن
ً
مع القرمادي؛ فقد متيز بعمق اإلملام بالنظرية السوسريية ،وعمل يف مقاله على استخراج «اهلرم النظري ملقوالت سوسري» منطل ًقا من
ً
وصول إىل التمييز بني ثالوث «اللغة واللسان والكالم» ،وهي املوافقة على التوايل
تعريف العلم وضبط موقعه ضمن شجرة العلوم،
للثالوث الفرنسي ) (Langageو) (Langueو) ،(Paroleعلى أن الترمجة التونسية لسوسري تعتمد ثالو ًثا آخر هو على التوايل «الكالم
واللغة واللفظ» ،وهو أمر سيدرسه السوداين يف فصل يف آخر الكتاب.
ومل يكتف القرمادي بعرض نظرية سوسري ً
وجه ضرو ًبا من النقد إىل ما اعتربه تناقضات يف صلب هذه
عرضا نظر ًّيا واف ًيا ،بل إنه ّ
النظرية ،من ذلك ،التناقض بني حماولة سوسري ختليص الدراسة اللغوية من املعطيات النفسية من ناحية ،وإدراج علم اللسانيات ضمن
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علم النفس من ناحية أخرى ،وحماورته ملختلف الثنائيات اليت جاء هبا سوسري من قبيل اللسان والكالم ،واآلنية والزمانية ،والعالقات
السياقية والعالقات الترابطية ،والدال واملدلول .وهو بذلك يعتمد نفس املنهج الذي اعتمده عبد الرمحان احلاج صاحل ،من تقدمي
نظرية سوسري يف شكل ثنائيات مستلهمة من تقدمي مونان ) (Georges Mounin) (1933-1910هلا يف كتابه «لسانيات القرن
العشرين» ،وهو منهج يرى السوداين أنه خيل بتماسك النظرية إذا أخذ حبرف ّيته.
ويف سياق املقارنة بني جهود املشارقة واملغاربة يرى السوداين أن اجلانب التطبيقي والتجرييب غلب على جهود املشارقة ،وهو ما
جعل اجلانب النظري لديهم ضام ًرا مقتص ًرا على شتات من املفاهيم السوسريية ،تفتقر إىل الناظم النظري هلا .يف حني متيزت جهود
املغاربة بالعمق يف التعامل النظري الشمويل مع نظرية سوسري ،يف مقابل الضمور التطبيقي هلا .1وقد متيزت بداية البحث اللساين يف
املغرب العريب بـ«مشولية الرؤية» والقدرة على «حماورة املقولة اللسانية».2
وحنن ُنفاجأ بعد ذلك بعودة السوداين إىل املشرق العريب يف جتاوز للمعيار اجلغرايف الذي بدا لنا أنه ضبطه لنفسه يف هذا البحث،
ولكننا نتبني بعد ذلك أن املبحث الثاين املعنون بـ«اخنراط املغرب العريب يف البحث اللساين ونشأة املبحث األسلويب» خمصص لرصد
األثر السوسريي لدى الدارسني يف عقد السبعينيات من القرن العشرين عند املغاربة واملشارقة بعد أن تناول يف املبحث األول منه عقد
الستينيات وبداية السبعينيات .فبعد أن خصص عنص ًرا من هذا املبحث ل ّلسانيات يف املغرب العريب تناول فيه جهود املغاربة الذين
تناولناهم يف الفقرة السابقة ،وك ُّل إنتاجهم كان يف فترة السبعينيات ،جنده خيصص عنص ًرا الستمرارية البحث اللساين يف املشرق
العريب وتطور الوعي بالدرس السوسريي ،ويتناول فيه جيل السبعينيات يف املشرق العريب .ويذكر من أعالم هذا اجليل؛ كمال حممد
بشر ،3وحسن ظاظا ) ،(1999-1919ورميون طحان ،وعبده الراجحي ) ،(2010-1937وحممود فهمي حجازي ) ،(2019-1940ورمضان
عبد التواب ) ،(2001-1930وأنيس فرحية ) .(1993-1903وهو يقسم أعماهلم إىل ثالثة اجتاهات؛ أوهلا :اجتاه نظري «يقدم
مؤسسا لالجتاه الوصفي يف الدراسة اللغوية» ،ويدرج السوداين
اللسانيات تقد ًميا استعراض ًّيا تارخي ًّيا ُيستحضر سوسري فيه باعتباره
ً
أنيس فرحية وحممود فهمي حجازي وكمال حممد بشر ضمن هذا االجتاه .واالجتاه الثاين :جترييب تطبيقي يعمل على تناول اللغة العربية
ً
تناول لسان ًّيا حدي ًثا ويدرج الباحث ًّ
كل من عبده الراجحي وحممود فهمي حجازي ورميون طحان ضمن هذا االجتاه .واالجتاه الثالث:
فلسفي ،ميثله ظاظا ومصطفى مندور .مث يستدرك السوداين على هذا التمشي الذي سلكه ،فيشري إىل وجود اجتاه مواز لالجتاه الفلسفي
يتمثل يف نشأة املبحث األسلويب يف املغرب واملشرق العربيني ،وهو يقصد بالتوازي هنا االندراج ضمن نفس الفترة الزمنية.
ويف تناوله جلهود الباحثني من االجتاه األول نالحظ أن السوداين يعتمد نفس املعيار الذي اعتمده ساب ًقا يف احلكم على الدارسني
باإلملام بنظرية سوسري ،وهو مدى وعي الباحثني بالتمييز الذي أقامه سوسري بني اللغة واللسان والكالم ،وكذلك مدى وعيهم مبا مييز
الدرس اللساين من منهج وصفي يف مقابل املنهج املعياري للدرس اللغوي التقليدي .فما جيمع بني الدارسني يف هذا االجتاه هو اجلانب
الذي يصفه السوداين باالستعراضي الذي تقدم فيه «اللسانيات السوسريية انطال ًقا من جهازها املفاهيمي» .4ولعل وجه اجلدة
والطرافة مع هؤالء إضافة إىل اإلملام باجلهاز املفاهيمي السوسريي ،هو تلك املقارنات اليت يعقدوهنا بني مفاهيم سوسري وتوزيعية
بلومفيلد ) (Leonard Bloomfield) (1949-1887ومنظومية هيلمسليف ) (Louis Hjelmslev) (1965-1899وتوليدية تشومسكي
) .(Avram Noam Chomskyأي إنّ الوعي باجلهاز املفاهيمي السوسريي وتراكم املعرفة اللسانية قد بلغ درجة متكن الباحثني من
تزنيل سوسري ضمن السياق الشامل لعلم اللسانيات.5
أما أصحاب االجتاه التجرييب؛ فيبدو أن ما جيمع بينهم هو حماولة الوصل بني اللسانيات والتراث النحوي ،وحماولة الوقوف على
نصيب التراث النحوي من الوصفية للحكم له أو عليه ،باالقتراب من املنهجية العلمية .فمنهم من أثبت للنحو العريب درجات متفاوتة
من الوصفية ،ومنهم من ذهب مذه ًبا غري ًبا أسند إىل النحاة العرب فيه فضل السبق إىل الدراسة الوصفية للغة ،مثل الراجحي .ومنهم
11
22
33
44
55

140

املرجع السابق ،ص .167
املرجع نفسه ،ص .168
نالحظ هنا أنه سبق ذكر حممد كمال بشر يف الفصل الرابع ،ضمن جيل الرواد من خرجيي مدرسة لندن.
املرجع نفسه ،ص .178
املرجع نفسه ،ص .179

جملة جتسري ،املجلد األول ،العدد  ،2020 ،2تصدر عن مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة قطر

من نفى عن التراث صفة الوصفية ،ودعا إىل استبدال الدرس التراثي باللسانيات.
ويتناول السوداين يف االجتاه الثالث طائفة من البحوث ال تنتمي يف األصل إىل جمال الدرس اللغوي؛ ألن أصحاهبا من املشتغلني
بالفلسفة وبالنقد األديب .أما الفالسفة فقد مثلت اللسانيات بالنسبة إليهم رافدً ا اقتبسوا منه بعض املباحث املتصلة بفلسفة اللغة مثل
اعتباطية العالمة اللغوية ،والبعد االجتماعي يف الظاهرة اللغوية ،والوظيفة التواصلية للغة .وقد الحظ السوداين أن تناول املشتغلني
بالفلسفة لنظرية سوسري كان أعمق من تناول اللغويني الذين استبد هبم هاجس مراجعة التراث يف ضوء اللسانيات ،وهو ما تسبب يف
صرفهم عن الثراء املعريف للنظرية السوسريية .1ونفس املالحظة تصدق ،حسب السوداين ،على املشتغلني بالنقد األديب وباألسلوبية على
حنو خاص؛ فقد ب ّين السوداين إفادة األسلوبية من مقوالت سوسري يف جتديد الدرس األديب وتوجيهه وجهة علمية وصفية خاصة مع تيار
النقد البنيوي كما جسمته شعرية جاكبسون ) (Roman Jakobson) (1982-1896وإنشائية تودوروف )(Tzvetan Todorov
) (2017-1939والسيميائية األدبية مع روالن بارت ) .(Roland Barthes) (1980-1915وقد استفاد النقاد العرب من هذه املكتسبات،
حىت إن السوداين ظفر بأفضل املداخل إىل نظرية سوسري ،كما يقول ،لدى نقاد من أمثال صالح فضل الذي قدم نظرية سوسري يف كتابه
ً
وشامل ينم عن إملام بالنظرية يف معمارها النظري الشامل ويف دقائقها .فالبحوث غري
«نظرية البنائية يف النقد األديب» تقد ًميا دقي ًقا
اللغوية ،كما يقول السوداين ،كانت «أقدر على االقتراب من العمق النظري آلراء سوسري؛ ( )...ففي حني ظل سجال اللغويني عقودًا من
الزمن دائ ًرا حول درجة جدة املقوالت اللسانية ،انربى غري املتخصصني يف علم اللغة يرصدون مثرة املعرفة اللسانية ،فكان هؤالء أدىن
إىل التعريف حبصيلتها من ذوي االختصاص فيها».2
ميا م ّتس ًقا
الفصل اخلامس :تبلور الوعي باللسانيات السوسريية والسعي إىل تقدميها تقد ً
يتناول هذا الفصل األثر السوسريي يف الدرس اللساين خالل عقد الثمانينيات من القرن العشرين ،و ُي ِقي ُمه السوداين على ثالثة
مباحث ،تناسب تصنيفه املؤلفات اللسانية العربية خالل هذه الفترة إىل ثالثة اجتاهات؛ أوهلا :يضم املؤلفني الذين عملوا على «رصد
موقع النظرية السوسريية يف سريورة البحث اللساين احلديث» .وثانيها :يضم دارسني عمدوا إىل «مراجعة التراث اللغوي العريب يف
متحضت لعرض نظرية سوسري.3
خصصوا كت ًبا ّ
ضوء اللسانيات السوسريية» .وثالثها :يضم املؤلفني الذين ّ
أما أصحاب االجتاه األول ،الذين تعاملوا نظر ًّيا مع اللسانيات السوسريية ،فقد تراوحت جهودهم بني حماولة رصد التحول الذي
أحدثه سوسري يف البحث اللغوي من ناحية وبني عرض اجلهاز املفاهيمي للنظرية السوسريية من ناحية أخرى .وقد غلب رصد سياقات
التجاوز على أعمال لغويني؛ مثل حممد احلناش ،وميشال زكريا ،وعبد الصبور شاهني ( ،)2010-1929ورمضان عبد التواب ،وعبد
مهم من أعمال هؤالء للمقارنة
العزيز مطر .وقد اهتم هؤالء برصد «سياقات التجاوز اليت حققها سوسري» وهو ما يفسر ختصيص ح ّيز ّ
بني النظرية السوسريية وفقه اللغة .وغلب جانب عرض النظرية على أعمال عبد السالم املسدي وحممد الشاوش ،وكان هذا العرض
يف الغالب يعتمد جمموعة من الثنائيات والثواليث.4
وأما أصحاب االجتاه التجرييب فقد عمدوا إىل مراجعة التراث بواسطة اللسانيات ،وذكر السوداين من أبرز أعالم هذا االجتاه؛
حلمي خليل ) ،(2010-1935وكرمي زكي حسام الدين ،وإميل بديع يعقوب ،ورميون طحان ،وحممد عيد ،وأمحد سليمان ياقوت .وكانت
جهود هؤالء تبحث يف التراث عن مقوالت تناظر الدرس اللساين احلديث .وبذلك انتقل هؤالء من تقدمي نظرية سوسري إىل اختاذها
مرجعية يف احلكم على التراث من حيث درجة الوصفية والعلمية واآلنية املتوفرة فيه ،ومن حيث درجة قربه أو سبقه أحيا ًنا للدرس
اللساين احلديث.
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وأما أصحاب االجتاه الثالث ،الذين خصصوا كتبا متمحضة لعرض النظرية ،فقد قسمهم السوداين إىل ثالثة أنساق؛ نسق قام
مبحاكاة بنية دروس سوسري حماكاة تامة ،ونسق قدم أصحابه آراء سوسري وفق ثنائيات ،ونسق أعاد أصحابه بناء النظرية السوسريية
وفق معمار هرمي متماسك.1
الفصل السادس :ترمجة دروس فردينان دي سوسري وإشكالية املصطلح اللساين
خصص السوداين هذا الفصل لترمجات كتاب سوسري اخلمس إىل اللغة العربية ،واليت صدرت دفعة واحدة خالل عقد الثمانينيات،
بعد مرور أربعة عقود على أول إشارة إىل سوسري يف الدراسات اللغوية العربية ،واعترب السوداين صدور هذه الترمجات عالمة على
توفر «تبصر أعمق باللسانيات السوسريية» .2وقد ترتب على هذا التأخر يف صدور ترمجة الكتاب أن جيل الرواد ،إىل حدود أواخر
اخلمسينيات من القرن العشرين تاريخ صدور الترمجة اإلجنليزية للكتاب ،مل يتمكن من االطالع املباشر على الكتاب .بل كان اطالعه
عليه من خالل علماء اللسانيات يف جامعة لندن ،وعلى رأسهم فريث .ويستنتج السوداين من تأخر ترمجة سوسري تأخ ًرا يف الوعي
بالدرس السوسريي لدى اللغويني العرب .وقد قاده ذلك إىل البحث يف أسباب تأخر الترمجة العربية ،مث عرض الترمجات العربية
لدروس سوسري ،ليخلص بعد ذلك إىل طرح إشكالية تعريب املصطلح السوسريي.
ويف مبحث األسباب اليت أدت إىل تأخر ترمجة سوسري يبني السوداين أن الترمجة تتويج ملراحل الوعي بالدرس اللساين ،وليست
منطل ًقا هلا ،فالوعي بسوسري مر مبراحل انطلقت بترمجة بعض املصطلحات وحماولة استيعاهبا ،وجتاوزت ذلك إىل ترمجة بعض
األجزاء من الكتاب ،وملا توفر وعي شامل بنظرية سوسري هتيأت أسباب إجناز ترمجات كاملة للكتاب .وبذلك يكون تأخر الترمجة نتيجة
طبيعية لعدم نضج الوعي بنظرية سوسري ،إال يف أواخر السبعينيات وفترة الثمانينيات من القرن العشرين.
ويف عرض ترمجات سوسري مييز السوداين بني ترمجات غري مباشرة اعتمدت الترمجة اإلجنليزية فهي ترمجات لترمجات يف
الواقع ،ونعين بذلك ترمج َتي الفلسطيين أمحد نعيم الكراعني ،والعراقي يوئيل يوسف عزيز ،الصادرتني سنة  ،1985وترمجات مباشرة
اعتمدت النص الفرنسي ،وهي ترمجة التونسيني حممد الشاوش وحممد عجينة بإشراف صاحل القرمادي الصادرة سنة ،1985
واملغريب عبد القادر قنيين الصادرة سنة  ،1987والسوريني يوسف غازي وجميد نصر الصادرة سنة  .1984ويشري السوداين إىل أن
ًّ
كل من هذه الترمجات مل تفد من بقية الترمجات؛ إذ مل حيصل التراكم الذي تتطور به كل ترمجة بإفادهتا من سابقاهتا .ولعل ما
يفسر ذلك تقارب هذه الترمجات يف الزمان ،وصدور أغلبها يف سنة واحدة .ويقر السوداين أن الترمجة التونسية احتوت «على أوجه
صرامة علمية تكشف وع ًيا خبطر الترمجة ،وتقدي ًرا ألمهيتها يف إرساء املعرفة اللسانية».3
وقد ترتب على تعدد الترمجات اختالف يف ترمجة املصطلح اللساين ،خصه السوداين باملبحث األخري من هذا الفصل ،تناول فيه
ً
إمجال ،ولكنها تكتسب خصوصية مع املصطلح
إشكالية تعريب املصطلح السوسريي .وهي إشكالية تعود إىل املصطلح اللساين
السوسريي ،نظ ًرا إىل خصوصية السياق الذي ظهر فيه سوسري وجدّة العلم الذي أسسه وما تطلبه من جتديد يف املصطلحات .وقد
تناول السوداين صعوبة توليد املصطلح اللساين ،منطل ًقا من وصف طرائق توليد املصطلح اللساين العريب احلديث ،وهو ما أطلق عليه
«موارد املصطلح اللساين» .4ولعل أهم اإلشكاليات يف هذا املجال هي اإلشكاليات املتعلقة بتعدد املصطلحات املو ّلدة للمفهوم الواحد
نتيجة غياب التنسيق بني اللسانيني العرب يف املجال االصطالحي .وهو ما أدى إىل خلق ما مساه السوداين «اجلز َر اللسانية» ،وأدىن
مظاهرها التمييز بني «لسانيات مغربية» و«لسانيات مشرقية» .5ويرى السوداين أن األخطر من ذلك هو التشتت املصطلحي الناتج عن
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«عدم التبصر مبا يراد من مصطلح العلم» وهو تشتت يرتبط خبلل يف متثل املفاهيم اللسانية.1
ويعرض السوداين مناذج هلذا التعدد االصطالحي من خالل استعراض الترمجات املختلفة ألهم املفاهيم اللسانية ،بد ًءا باملصطلح
ً
وصول إىل بقية الثنائيات األساسية يف النظرية
الذي استعمل للداللة على العلم ،ومرو ًرا باملفاهيم املركزية للغة واللسان والكالم
السوسريية مثل اآلنية والزمانية ،والنسقية واجلدولية وغريها ،وخيلص السوداين من املقارنة بني هذه الترمجات ومن البحث يف أسباب
التعدد االصطالحي لترمجة املصطلح الواحد إىل أن هذه الترمجات «ختلق مسافة بني املعرفة اللسانية واملتطلع إليها بلسان واحد هو
اللسان العريب؛ نظ ًرا إىل ما وراء هذه الترمجات من تباين يف املصطلح واختالف يف خطط الترمجة ،وهو تعدد ال حيقق التراكم
النوعي ،وإمنا يكرس التجميع الكمي» .2وهو يقترح ،يف إثر املسدي ،على اجلامعات ومراكز البحث العربية أن تتصدى إلجناز ترمجة
لدروس سوسري «حتقق شروط الدقة املعرفية» ويتم فيها توحيد املصطلح اللساين العريب ،حبيث تصبح هذه الترمجة مرج ًعا حيتذى
يف ترمجة املصطلح اللساين.3
الفصل السابع :السوسرييات اجلديدة
يتناول هذا الفصل األخري من الكتاب األثر السوسريي يف الدرس اللغوي العريب يف العشريتني األوليني من القرن الواحد والعشرين.
ويشري السوداين إىل تنامي االهتمام بسوسري على املستوى الكمي يف هذه احلقبة .لكن هذا التنامي الكمي ال يعكس فه ًما حقيق ًّيا ملا
عموما ،فاستشهادهم
أجنزه سوسري ،إذ إن الكثري من الكتاب يتوسلون بسوسري باعتباره رمزً ا من رموز احلداثة يف العلوم اإلنسانية ً
نوعا من «االخنراط يف احلداثة من دون تكلفة عالية» .4وقد عمد بعض هؤالء إىل املبالغة والغلو يف تقدمي سوسري
بسوسري يضمن هلم ً
باعتباره ً
بديل للتراث وللمعرفة اللغوية التقليدية ،فتسببوا يف تشويه املعرفة اللسانية ويف إلصاق الكثري من التّهم هبا.
وحياول السوداين املقارنة بني أشكال تقبل دروس سوسري يف الغرب وأشكال تقبلها عند العرب .فيتبني له أن حضور سوسري يف
الدراسات الغربية يتخذ شكلني :األول يقوم على استثمار دروسه على حنو ما ،والثاين يقوم على التأريخ هلا .أما الباحثون العرب فرغم
تقديرهم ألمهية املنعرج السوسريي يف البحث اللغوي املعاصر ،فإن املراجع جلهودهم ال يكاد جيد «من بني هؤالء املثمنني مطو ًرا
لدروس سوسري ،أو مستثمرا إياها يف سياق حبثي خمصوص» .5ويدعو السوداين إىل التمييز ،فيما يكتب عن سوسري ،بني من تتعلق
كتاباهتم بالعلم وبني من يكتبون عن سوسري من خارج دائرة العلم ،6ومن الروائز اليت يتخذها السوداين عينة من مظاهر االهتمام
بسوسري يف بداية القرن العشرين ترمجة الكثري من الكتب املتعلقة بسوسري.
ويف املبحث الثاين من هذا الفصل يتناول السوداين خصائص التلقي اجلديد لسوسري .وهو يقصد بالتلقي اجلديد انتشار موجة
من التشكيك يف الدروس من حيث صحة نسبتها إىل سوسري لدى بعض الدارسني العرب .وهو تشكيك جيد له جذورا يف كتابات غربية
عن سوسري كشفت وثائق جديدة مما خطه سوسري بيده .ويرد السوداين على هؤالء املشككني بأن نقدً ا كث ًريا ُو ِّجه إىل دروس سوسري
من قبل الدارسني الغربيني ،لكنه مل يصل إىل درجة التشكيك يف نسبة الدروس إىل صاحبها ،بل إن هذا النقد ساهم يف تدقيق ما
نسب إىل سوسري ،ويف تأكيد هذه النسبة ،وتثمني جهود بايل ) (Charles Bally) (1947-1865وسيشهاي )(Albert Sechehaye
) (1946-1870يف إخراج الدروس.
ويقدم السوداين يف املبحث الثالث من هذا الفصل ما َي ِسمه بـ«اإلطار اجلديد للتلقي العريب لسوسري يف مطلع القرن احلادي
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والعشرين» وهو يقصد باإلطار اجلديد ما صدر من دراسات تع ّول على ما اعترب اكتشافات لوثائق نادرة متعلقة بسوسري سنة ،1996
صدرت يف كتاب بعنوان «كتابات يف اللسانيات العامة» .ويرى السوداين يف هذه الوثائق توسعة لكثري من األفكار اليت وردت موجزة يف
دروس سوسري ،وأنه ليس فيها ما يناقض األفكار الواردة يف الدروس .لكن هذا الكتاب م َّثل «حافزً ا مه ًّما جدد اهتمام الباحثني
باللسانيات السوسريية يف السياقني الغريب والعريب» .1ويرد السوداين على الكتابات العربية املشككة يف نسبة الكتاب إىل صاحبه ،بأن
ما ظهر من وثائق ومالبسات تتعلق جبمع الدروس ال يرقى إىل التشكيك يف الطبعة األوىل من الدروس .ويتناول السوداين بالنقد مناذج
من التلقي العريب لدروس سوسري مقار ًنا بني التلقي الغريب هلا والتلقي العريب ،فيخلص ،يف صيغة ال ختلو من تعميم ،إىل أن التلقي
الغريب هلا كان تلق ًيا ب ّنا ًء ،إذ وقع استثمارها يف جماالت ،شىت لسانية وغري لسانية ،يف حني اقتصر الدارسون العرب على التلقي
والتمثل ،ومل يستثمروا املعرفة اللسانية ومل يطوروها .2ويقوم السوداين باستطراد طويل للحديث عن منوذج من الدارسني الذين ميثل
تعاملهم مع اللسانيات تعب ًريا عن أزمة نفسية أكثر من كونه تعب ًريا عن وعي حقيقي هبا .هذا النموذج يتج ّلى يف ثالثية عبد العزيز
محودة ،الصادرة عن سلسلة عامل املعرفة« :املرايا املحدبة ،واملرايا املقعرة ،واخلروج من التيه» .ومتثل هذه الكتب يف نظر السوداين
ً
منوال يف التعامل مع املنجز اللساين هو «أحد العوائق أمام التجديد يف التعامل مع التراث من جهة ويف التعامل مع اللسانيات من جهة
3
أخرى» .
وينهي السوداين هذا الفصل باحلديث عن بعض العوائق األخرى اليت حالت دون توفر فهم متبصر عميق بسوسري يف بداية القرن
العشرين .وجتاوز هذه العوائق كفيل بتوفر هذا الفهم .أول هذه األمور إجناز ترمجة جديدة لدروس سوسري تتجاوز هنات الترمجات
السابقة ،وتعتمد ما استقر من مصطلحات لسانية ،وأن تأخذ هذه الترمجة املالحظات اليت ذيل هبا توليو دي مورو طبعة  1972الفرنسية
من الكتاب يعني االعتبار ،وثانيها ترمجة املستدركات على الكتاب اليت صدرت الح ًقا مثل مقدمة الدروس لعام ) ،(1909-1908ومسودات
سوسري ونصوصه اليت نشرت يف جملة «كراسات فردينان دي سوسري» وكذلك ترمجة كتاب «كتابات يف اللسانيات العامة» الصادر سنة
نصوصا مهمة لسوسري مكنت من مراجعة الكثري من اهلنات يف الطبعة األوىل للدروس ،وتوضيح كثري من األمور
 ،2002والذي يتضمن
ً
هبا ،وأدت إىل إعادة ترمجة دروس سوسري إىل الكثري من اللغات.
اخلامتة العامة للكتاب
يلح السوداين على
ُيذ ّكر السوداين يف هذه اخلامتة باملنهج املعتمد يف الكتاب،
ّ
وبأهم النتائج اليت توصل إليها .فمن ناحية املنهج ّ
املنظور الثنائي املعتمد يف هذا البحث ،وقد سعى فيه الباحث إىل املزاوجة بني رصد حركة الفكر اللغوي العريب احلديث يف كليته ،وبني
رصد األثر السوسريي يف هذا الفكر .و ٌيذ ّكر السوداين بأهم املنعرجات اليت عرفها هذا الفكر اللغوي ،منطل ًقا من الفترة السابقة
لظهور سوسري يف هذا الفكر ،وهي فترة التعاقد بني اجلامعة املصرية واجلامعة األملانية وهو ،يف وجه من وجوهه ،تعاقد مع املدرسة
األملانية التارخيية يف الدرس اللغوي .وقد أعاق هذا التعاقد إمكانية األثر السوسريي الذي مل يتسرب إىل الفكر العريب إال مع بداية
األربعينيات مع عامل االجتماع علي عبد الواحد وايف ،ومع عودة الباحثني املصريني املبتعثني إىل جامعة لندن؛ إذ محلوا معهم بعض
إملاما ً
شامل مل يتحقق إال بنشأة
مقوالت سوسري من خالل ما تلقوه عن أستاذهم فريث .لكن اإلملام باجلهاز املفاهيمي لنظرية سوسري ً
اجلامعات املغاربية اليت أخذ روادها اللسانيات السوسريية على حنو مباشر من اجلامعات الفرنسية .وأسعفتهم معرفتهم باللسان
الفرنسي يف ّ
االطالع على سوسري يف منابعه دون حاجة إىل وساطة ،وهو ما يفسر نضج الوعي الشامل بالنظرية السوسريية ،بعد أن
كان الوعي هبا جزئ ًّيا من خالل بعض املفاهيم املجتلبة من الدرس الفريثي يف جامعة لندن.
ومن مظاهر اكتمال الوعي باللسانيات السوسريية ،حسب السوداين ،ظهور مخس ترمجات لدروس سوسري يف أواسط الثمانينيات
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ً
مشكل يتعلق
من القرن العشرين ،ذلك أن الترمجة «فعل معريف يقتضي حتقق وعي عميق يوازيه ،أو يعقبه» .1لكن هذه الترمجات تطرح
بتعدد املصطلح اللساين للمفهوم الواحد ،ويقترح السوداين أن جتاوز هذا املشكل منوط باملؤلفات املصطلحية اللسانية ،والباحث ال
يقصد بذلك املعاجم املصطلحية؛ ألن شأهنا يف التشتت ال خيتلف عن شأن الدراسات اللسانية والترمجات .بل يبدو أن الباحث يدعو
إىل إنشاء موسوعة لسانية عربية تعمل على توحيد املصطلحات اللسانية وتقوم بعرض املفاهيم اللسانية ً
عرضا دقي ًقا ،وتأخذ بعني
االعتبار املنجز التراثي العريب يف املجال اللساين على حنو مي ّكن الباحثني يف العامل من االستفادة من هذا التراث.
وإن رمنا تلخيص هذا الكتاب يف مجلة؛ ميكن القول إن أقصى ما رصده السوداين من أثر لسوسري يف الفكر العريب هو ذلك املتمثل
قدم فيه النظرية يف شكل ثنائيات وثواليث من املفاهيم،
يف العرض الشامل واملتماسك للنظرية ،وقد غلب عليه الطابع املدرسي الذي ُت َّ
وأن اإلملام هبذه النظرية ليس كام ًال؛ إذ إن كث ًريا من الدارسني ُّ
يغض الطرف عن البابني األخريين من كتاب سوسري .واحلقيقة يف
نظرنا أن هذه النقيصة ال تقتصر على املنجز العريب يف التعريف بنظرية سوسري ،بل هي مسة مالزمة ألغلب ما كتب عن سوسري يف
الدراسات الغربية نفسها.
لكن النتيجة األخطر اليت خنلص إليها من هذا الكتاب هي توقف الدارسني عند مسألة متثل النظرية فقط ،دون استفادة حقيقية
منها .وحنن نوافق السوداين يف ذلك ،ألن الفائدة احلقيقية اليت كان ينبغي أن تتحقق يف الدرس اللغوي العريب هي تلك اليت تتجاوز
التمثل واإلملام بالنظرية إىل استثمارها يف وصف اللغة العربية وص ًفا ً
شامل يف كل مستوياهتا ،وهذا ما مل يتحقق بعد لألسف.
إن وظيفة مراجعة كتاب من الكتب تتمثل يف تزنيل الكتاب ضمن سياقه املعريف ،وتقدميه للقراء ،ومساعدهتم على اإلملام بأهم
القضايا اليت يتناوهلا .وليست املراجعة يف نظرنا قراءة نقدية شاملة للكتاب .لكن ذلك ال مينعنا من إبداء بعض املالحظات اليت
تراءت لنا وحنن نقرأ الكتاب ،من باب فتح جمال اجلدل والنقاش حول مضامني الكتاب ،والتصريح ببعض املسائل اليت بقيت ضمنية
فيه ،وإلقاء الضوء على املنهج املعتمد فيه من زاوية مغايرة لزاوية املؤلف اليت حاولنا االلتزام هبا قدر اإلمكان يف القسم األول من هذه
املراجعة.
مالحظات حول الكتاب
املالحظة األوىل تتعلق بعنوان الكتاب وموضوعه ،إذ إن عنوان الكتاب املعلن هو «أثر فردينان دي سوسري يف البحث اللغوي العريب»،
لكن ما الحظناه أن الكتاب يتجاوز هذا احلد الذي رمسه الباحث له ،لريصد أثر سوسري حيثما وجد يف الفكر العريب يف علم االجتماع،
أو يف النقد األديب ،أو يف األسلوبية؛ لذلك فعنوان من قبيل «أثر دي سوسري يف الفكر العريب» قد ال يكون بعيدً ا عن مضمون الكتاب
رغم تركيز صاحبه على الفكر اللغوي.
ً
إمجال ،وهو ما يعرب
ونالحظ كذلك أن الكتاب مل يقتصر على رصد األثر السوسريي بل جتاوزه لريصد التل ّقي العريب للسانيات
مؤس ًسا ل ّلسانيات؛ فتلقي سوسري هو ،يف وجه من وجوهه ،تلق للسانيات
عنه العنوان الفرعي للكتاب .وهو أمر ُم َب َّرر باعتبار سوسري ِّ
خاص ملؤسس العلم ،ويقر بأنه يروم الدخول «إىل حركة الفكر يف كلياته؛
بر ّمتها .والسوداين يبني أنه مييز بني تلق عام للسانيات وتلق ّ
انطال ًقا من دقائق جزئياته» .2فقد أقام حبثه على فكرة التوازي بني «رسم حركة الفكر اللغوي يف كليته واستنطاق أوجه حضور سوسري
ضمن هذه السريورة» ،وهو الضابط املنهجي الذي وجه هذا العمل باعتراف املؤلف نفسه .3فغرض الباحث مل يكن رصد وجوه تأثري
سوسري اجلزئي يف الدراسات اللسانية فحسب ،بل رصد هذا التأثري يف تطور الدرس اللساين العريب يف كليته .وبذلك تس ّنى لبحث
حسني السوداين أن ينفتح على أفق أرحب وهو أفق التأريخ للفكر اللساين .ورغم أن صاحب البحث مل يدّع يف حبثه التصدّي ملثل هذه
املهمة الشا ّقة فإنّ طموحه البحثي غري املحدود جعله ينجز جز ًءا من هذه املهمة اليت تتجاوز نطاق حبث جزئي يف الظاهر .ولعل طبيعة
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موضوعا لبحثه فرضت عليه ذلك؛ نظ ًرا ألمهية أفكار سوسري يف تطوير البحث اللساين ،ال يف
البحث وطبيعة الشخصية اليت اختارها
ً
العامل العريب فحسب ،بل يف كل أقطار العامل ،فال ميكن ألي باحث ،أو مفكر يف الشأن اللساين أن يتغاضى عن أمهية أفكار سوسري
ودوره يف نشأة البحث اللساين ،ونظ ًرا كذلك إىل أن تأثري كثري من األفكار اليت جاء هبا سوسري مل يقتصر على املدارس اللسانية
السوسريية ،أو البنيوية ،بل إن هذه األفكار ال تزال حاضرة يف كثري من املدارس احلديثة بعد مائة عام من وفاة سوسري ،بل هي حاضرة
حىت يف املدارس املناوئة واملعارضة للمدرسة البنيوية اليت تنسب إىل سوسري.
ورغم سيطرة هذا التوجه التارخيي على جممل البحث ،إذ مثلت فصوله رصدً ا ألثر سوسري ،ومن خالله ألهم املنعرجات التارخيية
اليت عرفها البحث اللغوي عند العرب ،فقد اعتمد يف كل فصل وجهة آنية ترصد طبيعة ذلك األثر يف احلقبة الزمنية الواحدة .وهو
ما أطلق عليه املؤلف كذلك ،الوجهني؛ الكمي والنوعي .ولعله يقصد بالكمي اجلانب التراكمي هلذا األثر عرب الزمان ،وبالنوعي طبيعة
ذلك األثر خالل كل حقبة زمنية .وبذلك يكون حبث السوداين نفسه شاهدً ا على األثر السوسريي ،ال يف اجلوانب اإلجرائية املتعلقة
بدراسة املستويات اللغوية وحدها بل ً
أيضا يف مستوى منهجية النظر إىل البحوث اللغوية وص ًفا وتقيي ًما ونقدً ا.
غري أن هذا املنهج التارخيي الذي ألزم السوداين به نفسه أوقعه يف كثري من التكرار؛ نظ ًرا لتشابه وجوه األثر السوسريي يف كثري
من املراحل التارخيية ،ورمبا كان من األفضل اعتماد منهج آخر ،كأن يقتصر ً
مثل على مرحلتني كربيني :مرحلة األثر غري املباشر
لسوسري يف النصف األول من القرن العشرين يف املشرق العريب .ومرحلة األثر املباشر واالطالع بال واسطة على سوسري يف النصف
الثاين من القرن العشرين يف املغرب العريب ،أو أن يتجاوز املنهج التارخيي ويركز على كيفية التفاعل مع نظرية سوسري ،وهو إما تفاعل
جزئي مع بعض املفاهيم األساسية فيها ،أو هو تفاعل كلي مع النظرية يف جمملها.
وعرض املواضع املشتملة عليه إىل تقييم طبيعة
وصف األثر السوسريي
لقد الحظنا كذلك يف مستوى املنهج أن السوداين جتاوز َ
َ
ذلك األثر .وقد اعتمد معيا ًرا أساس ًّيا يف التقييم ،يتمثل يف درجة الوعي باملفاهيم السوسريية ال سيما التمييز بني اللغة واللسان والكالم
وغريها من الثنائيات السوسريية ،بل رأينا السوداين يركز يف كثري من األحيان على مفهوم بعينه هو مفهوم اللسان باعتباره مظه ًرا
اجتماع ًّيا ل ّلغة لدى سوسري معت ًربا درجة الوعي هبذا املفهوم والثالوث املرتبط به معيا ًرا أساس ًّيا يف احلكم على درجة متثل النظرية
السوسريية ،وقد الحظنا من ناحية أخرى أنه َيأخذ على الدارسني هذه الطريقة يف عرض النظرية ،اليت يسمها باملدرسية ،واليت
ختتزل النظرية يف ثنائيات وثواليث .1ورمبا كان من املهم أن يقدّم املؤلف لكتابه بفصل يضبط معامل النظرية ،ويضبط املفاهيم اليت
ستعتمد معيا ًرا للحكم على الدراسات من ناحية متثلها لتلك املفاهيم ودرجة الوعي املتحققة باجلهاز املفاهيمي السوسريي ،حبيث تكون
لقارئ الكتاب خلفية نظرية واضحة عن مت ّثل السوداين لنظرية سوسري ،الذي ظل مرج ًعا ضمن ًّيا يف الكتاب؛ للحكم على جهود خمتلف
الدارسني وتقييمها ،خاصة أن ما بدا لنا من وجوه التقييم للدراسات اللسانية العربية مل خيرج يف جممله عن تلك الثنائيات والثواليث،
إال ما يتعلق بإغفال جوانب من نظرية سوسري مل يلتفت إليها الدارسون.
وقد الحظنا يف مستوى املنهج وجود ثنائية كامنة يف حبث السوداين غري معلن عنها ،هي التمييز بني احلضور املباشر والصريح
لسوسري ،واحلضور الضمين الذي يعرب عنه السوداين بطرق خمتلفة؛ إذ يقول« :إن حضور سوسري حضو ًرا مباش ًرا يف هذه البحوث،
وإن د ّلت عليه كل السياقات ،قد ال يصرح به إال يف مقامات حمدودة»  .2وقد تكررت اإلشارة إىل هذه الثنائية يف فصول عديدة بشكل
يشري إىل أن بناء املباحث داخل الفصول يقوم على هذه الثنائية .وهو منهج مقبول لو تعلق األمر بكتابات متأخرة ثبت اطالع أصحاهبا
تقصي وجوه احلضور الضمين ملفاهيم سوسري أدى بالباحث إىل حماولة إثبات صلة
على اللسانيات .لكن هذا املنهج الذي يسعى إىل ّ
بني كتب تيسري النحو اليت أ ّلفت يف الثالثينيات من القرن العشرين واللسانيات كما هو األمر يف الفصل الثالث من الكتاب ،واحلقيقة
أننا الحظنا تر ّددًا لدى السوداين يف إثبات نسب بني مفاهيم من قبيل النظامية واالعتباطية وهذه الكتب .فهو تارة يلتمس احلجج على
وجود هذا األثر ،وطو ًرا ينفيه ويشكك فيه ،وخيلص يف هناية األمر إىل أن «اإلقرار مبرجعية سوسريية يف مباحث تيسري النحو
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وإصالحه ،ويف األعمال املعجمية والتارخيية املقارنة هو قول غري يقيين» 1وهو مع ذلك يقر بوجود تيار وصفي طبع البحث اللغوي العريب
يف فترة الثالثينيات من القرن العشرين .مث يعود مرة أخرى إىل اجلزم بانعدام هذا األثر ،فيقول« :قد يكون من التعسف واإلسقاط
أن يعزو الباحث نشأة مفاهيم لسانية ،مثل اآلنية والنظام واالعتباطية ،إىل اطالع من أوردوها على سوسري بالضرورة» .2هذا التردد
يف نظرنا هو مثرة املنهج الذي ألزم الباحث به نفسه وهو املراوحة بني األثر الضمين والصريح ملقوالت سوسري يف كل فصول الكتاب.
وهو مثرة هاجس تعقب األثر السوسريي مهما كانت مظانه املحتملة.
وإذا رمنا تلخيص األدوات املنهجية املعتمدة يف حبث السوداين أمكن ضبطها يف جمموعة من الثنائيات :ثنائية التارخيي الذي
ينتظم فصول الكتاب ،واجلغرايف الذي يتمثل يف املراوحة بني جهود املشارقة واملغاربة يف كل فصل على حدة ،وهو ما يرتد إىل ثنائية
اآلين والزماين اليت تناولناها ساب ًقا .ومن ذلك ثنائية احلضور الصريح واحلضور الضمين ألفكار سوسري ،وميكن أن نضيف إليها
ثنائية أخرى تتعلق بتخصص أصحاب الدراسات املعتمدة لديه فهو يقسمهم إىل لغويني وغري لغويني .والحظنا كذلك وجود معيار آخر
يتعلق بطبيعة الدراسات املعتمدة تصنف مبقتضاها إىل دراسات نظرية ودراسات تطبيقية ،أو جتريبية كما يسميها السوداين.
أما يف مستوى مضامني الكتاب فقد الحظنا شي ًئا من املبالغة يف تفسري غياب دروس سوسري عن اجلامعة املصرية يف فترة
التأسيس ،باخلالف بني سوسري وعلماء اللغة األملان 3نظ ًرا إىل ما يسمه السوداين بالتعاقد بني اجلامعة املصرية واجلامعة األملانية،
وهي فكرة تتكرر يف عدة مواضع من الكتاب .وحنن نرجح أن ذلك يرجع إىل عوامل خارجة عن نطاق الدرس اللغوي ،أمهّ ها العامل
اللساين املتمثل يف عدم انتشار اللسان الفرنسي يف اجلامعات الشرقية؛ حبكم سيطرة لغة املستعمر اإلجنليزي على مناهج الدراسة
اجلامعية يف الشرق ،خال ًفا للمغرب العريب الذي سيطر عليه لسان املستعمر الفرنسي ،وهو ما يفسر تأخر االطالع على سوسري يف
الشرق ،كما يفسر تأخر االطالع على اللسانيات األجنلوسكسونية يف الغرب ،وهو ما يفسر عمق تأثري مدرسة لندن يف اجلامعة املصرية،
وعمق تأثري املدرسة الفرنسية ،وضمنها يندرج سوسري ،يف اجلامعات املغاربية؛ يف تونس واجلزائر واملغرب األقصى.
وقد استحسنا ما أشار إليه السوداين من سوء فهم كثري من الدارسني لكثري من املفاهيم لدى سوسري ،وعلى رأسها ثنائية اآلين
والزمين ،وما يظهر يف بعض الدراسات من سطحية جعلت أصحاهبا يدّعون أنّ سوسري جتاوز املنهج التارخيي واستبدله باملنهج اآلين.4
مع ما يتبادر لديهم من خلط بني مفهومي التارخيي والزمين .وحنن نذهب إىل أكثر مما ذهب إليه السوداين يف نقده هلؤالء ونعترب
أن سوسري أبدع املنهج اآلين يف النظر إىل اللغة على حنو ال ينفصل عن املنهج الزمين ،ألن الظاهرة اللغوية تقوم على مفهوم النظام
الذي يظهر يف املستوى اآلين ،والتغيري ال يتناول اللغة إال إذا طرأ حتول على نظام العالقات داخل اللغة ،فيقع االنتقال من نظام إىل
آخر .لذلك فإن الدراسة الزمنية للغة تفترض توفر جمموعة من الدراسات اآلنية اليت تقوم بوصف النظام اللغوي يف مراحل تطوره
املتعاقبة ،وهو ما مل يكن متوف ًرا يف زمن سوسري؛ ألن الدراسات التارخيية اليت سادت القرنني الثامن عشر والتاسع عشر مل تضع
النظام اللغوي يف حسباهنا بل كان جل اهتمامها منصر ًفا إىل تطور العناصر املفردة يف اللغة خالل التاريخ واملقارنة بني خمتلف أشكال
التطور للعنصر الواحد يف اللغات املختلفة اليت تنتمي إىل العائلة الواحدة.
وقد استحسنا كذلك ما أبداه السوداين من تفسري لعديد مظاهر سوء الفهم والتشويه اليت ُقدّمت هبا النظرية السوسريية يف عدة
دراسات عربية توسلت اإلشارة إىل سوسري؛ لتضمن لنفسها «االخنراط يف احلداثة من دون تكلفة عالية» .5وهنا جيمل السوداين حقيقة
تتراءى ملن يتابع تفاعل الدارسني من غري املتخصصني مع اللسانيات .فسوء فهم الطائفة األوىل املتمسحة على أعتاب احلداثة ،وغل ّو
بعضهم يف التبشري باللسانيات باعتبارها ً
بديل عن التراث قد جر على اللسانيات كث ًريا من االهتامات والرفض من طائفة أخرى ال
متتلك احلد األدىن من املعرفة اللسانية إال ما تبشر به الطائفة األوىل من عرض مزيف لتلك املعرفة .وقد مثل ذلك عائ ًقا من العوائق
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املهمة اليت حالت دون انتشار اللسانيات واالستفادة منها يف العامل العريب ،ذلك أن قس ًما مه ًّما من خنبها املثقفة ال تزال تعيش على
وقع صراع موهوم بني القدمي واحلديث ،هو وجه من وجوه الصراع األيديولوجي بني طائفتني؛ إحدامها اغتربت يف املاضي ،وثانيتهما
اغتربت يف اآلخر ،وال يزال هذا الصراع ميثل ً
عامل من عوامل تأخر العامل العريب يف جماالت عديدة.
وحنن خنتم تعليقنا على الكتاب مبالحظة تتعلق مبفهوم األثر نفسه ،فقد بدا لنا أن السوداين توسع كث ًريا يف مفهوم األثر؛ ليشمل
أي وجه من وجوه حضور سوسري ،حىت لو كان ذلك احلضور ضمن ًّيا ،يع ّول فيه على غلبة الظن وعلى وجه من وجوه التأويل .ولو ضبط
السوداين هذا املفهوم على حنو دقيق؛ مل ّكنه ذلك من التخ ّفف من كثري من املراجع اليت بدت لنا غري ذات صلة مباشرة مبوضوع
الكتاب .وحنن نشري هنا إىل األثر مبعناه اللساين؛ أي استثمار اجلهاز النظري الذي جاء به سوسري يف وصف اللغة العربية نفسها.
لكن ما محل السوداين على جتاوز هذا املفهوم الدقيق لألثر ،فيما يبدو ،هو عدم توفر دراسات لسانية عربية قامت بوصف شامل
لساين للغة العربية يستثمر النظرية السوسريية استثما ًرا فعل ًّيا .وهو ما يشري إليه السوداين بوضوح يف قوله« :ويف فضاءاتنا العربية،
ظلت عالقتنا باللسانيات متوقفة على التلقي والتم ّثل ،أما استثمار املعرفة اللسانية بالتطوير ،فذلك ما لو حتقق؛ لكان للسانيات مكان
ومكانة أهم يف األوساط العلمية» .1فهذه اجلملة مت ّثل يف نظرنا خالصة البحث الذي قام به السوداين.
هذه املالحظات العابرة ال حتجب عن الدارس املنصف أن هذا البحث الذي أجنزه السوداين ال غىن عنه للباحث املتخصص يف
اللسانيات .ذلك أنه يأيت ليسد ثغرة مهمة يف البحث اللساين العريب من حيث أنه يوفر صورة شاملة عن تطور الدرس اللساين العريب
كم الدراسات اليت اعتمدها الباحث ونوعها ،واملنتبه إىل طبيعة العرض الدقيق واملفصل لتلك
خالل قرن من الزمان .واملطلع على ّ
الدراسات ،يدرك مقدار ما كابده من مشاق يف استقراء أغلب ما نشر يف العامل العريب من دراسات لغوية ولسانية ،هذا ً
فضل عن
حتري املوضوعية والدقة يف العرض ،مبا جيعل قارئ الكتاب ملما باملشهد اللساين يف العامل العريب يف عمومه ويف كثري من جزئياته،
وهو ما جيعله خيرج يف هناية األمر بصورة واضحة عن منطلقات البحث اللساين يف العامل العريب وأهم منعرجاته التارخيية ومآالته
ونقائصه ،وخيرج بصورة واضحة عما أجنز بالفعل يف املشروع اللساين العريب وعما ينتظر اإلجناز.
ومن األفكار املهمة اليت وردت يف خامتة البحث واليت تعرب عن مشروع ينتظر اإلجناز ،دعوة السوداين إىل إعادة ترمجة كتاب دي
سوسري ترمجة دقيقة يشرف عليها متخصصون يف اللسانيات ،تأخذ بعني االعتبار ما استقر من مصطلحات لسانية ،وتعمل على توحيد
املصطلحات املختلف فيها .وإننا لنوافق السوداين يف دعوته إىل إجياد معجم عريب للمصطلحات اللسانية ،وحنن نفضل هنا الكالم
عن موسوعة عربية للمصطلحات اللسانية يتم فيها بسط املفاهيم اللسانية ،وحيرص القائمون عليها على توحيد املصطلح اللساين.
وحنن نتصور أن ذلك منوط باملراكز العلمية العربية ملا هلا من إمكانيات التنسيق والتوحيد ،ولن تتحقق هذه املشاريع مبجهود فردي،
مهما كان وفاء الفرد للمعرفة ولألمة.
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