
- اللغة ونظرية الذهن: مبادئ معرفية وذهنية.

- الشاهد النحوي بين الطبيعة والصناعة.

- مراجعة كتاب:اإلطار المعياري العربي لتعليم العربية للناطقين بغيرها 
) َتْعليم – َتَعلُّم – تقويم(.

- الّسمات الداللية للمتصالت و هندسة توزيعها في التركيب: دراسة مقارنة.

- المظهر اإلبداعي للغة: مقاربة أدنوية-إدراكية.

- الرابط بين الموضوع والمحمول في تراكيب اإلسناد االسمي والفعلي: 
نحو تحليل كلي وموحد.

- لسانيات المتون بين القبول والرفض قضايا إبستمولوجية ومنهجية.

مجل��ة علمي��ة محكم��ة تص��در ع��ن مرك��ز الملك 
عبداهلل بن عبد العزي��ز الدولي لخدمة اللغة العربية
2018م يناي��ر  1439ه���  اآلخ��ر  ربي��ع   6 الع���دد 



كلمة المركز

األمين العام
د. عبداهلل بن صالح الوشمي

الدولي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  )مركز  في  العمل  يترقى 
الدولي  المسار  ويأتي  متعددة،  مسارات  في  العربية(  اللغة  لخدمة 
المدة  في  ُنفذت  فقد  المركز،  أعمال  من  رئيساً  اتجاهاً  ليمثل 
الماضية مجموعة من البرامج اللغوية في الهند والسنغال وأذربيجان 
سالسله  ضمن  الكتب  من  عدداً  المركز  وأطلق  وباكستان،  وإندونيسيا 
وقواعد  األدلة  من  ومجموعة  العالم،  في  العربية  اللغة  عن  العلمية 

البيانات ذات الصلة.
ودعم  العلمي،  البحث  فإن  البارز،  حظه  الدولي  المسار  أخذ  ولئن 
في  كبرى  أولوية  له  مسار  المعرفة،  وتأصيل  البحثية،  المشروعات 
أعمال المركز، ولذلك ينظر المركز إلى مساراته البحثية )خاصة سلسلة 
مباحث لغوية والمجالت العلمية في المركز( بوصفها المكنز العلمي 
النجاح  لضمان  الالزمة  السبل  له  وُتَهيَّأ  الدائم،  الدعم  له  يوفر  الذي 
خطة  خالل  من  المسار  هذا  أعمال  تواصلت  لذلك  وتبعاً  واالستمرار، 

علمية تراكمية تتضح من خالل عنوانات البحوث والمشروعات.
ليكشف  العربية(  )اللسانيات  مجلة  من  السادس  العدد  ويأتي 
استمرار العمل في االحتفاء بالجاد من األبحاث، ونشر ما يمثل حاضناً 
علمياً لبرامج المركز وغيره من المؤسسات اللغوية، بحيث تصبح هذه 
المتنوعة  والبرامج  المشروعات  عليها  ُتبنى  دراسات  وغيرها  األبحاث 

في خدمة اللغة العربية.
مع  يتكامل  الذي  العدد  هذا  لقرائه  يقدم  أن  المركز  يسعد  وإذ 
للباحثين  وحثه  يؤكد حرصه  فإنه  المركز،  األخرى في  النشر  مسارات 
كما يسعد  للنشر فيها،  المجلة  بتخصص  المتصلة  بحوثهم  لتقديم 
المركز باطالع السادة العلماء والباحثين على برامج المركز وإصداراته 
ومشروعاته من خالل زيارة موقعه، وإثرائه بالرؤى واألفكار واالقتراحات.

للباحثين  ممتد  والشكر  القيمة،  جهودها  التحرير  لهيئة  أشكر 
الكرام، وأسأل اهلل التوفيق للجميع.
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قواعد النشر بالمجلة:

تنشر المجلة البحوث الرصينة المتعلقة بقضايا اللغة العربية واللسانيات 
العربية باللغة العربية، مع إمكان النشر باللغتين اإلنجليزية والفرنسية 
وإحدى اللغات العالمية األخرى؛ إذا رأت هيئة التحرير أهمية ذلك في 

خدمة اللغة العربية.
تنشر البحوث في المجلة بعد أن تخضع لفحص لجنة تحكيم من ذوي 

االختصاص؛ للتقييم وإبداء الرأي في صالحيتها للنشر أو عدمها.
ال تلتزم المجلة بردِّ ما يصلها من مشاركات إلى أصحابها، سواًء ُنِشرْت 

أم لم ُتْنشر.
مطبوعًة  ُترَسل  أن  المجلة  في  للنشر  المعدَّة  المشاركات  في  ُيشترط 
البريد اإللكتروني  أو من خالل   ،  )CD( ومصححًة عل�ى أقراص حاسوبية 

للمجلة.
أن ال تقل صفحات المشاركة عن عشرين صفحة، وال تزيد عن أربعين 

. )A4( صفحة من الحجم العادي
ُيراعى في تنسيق خط المشاركات المرسلة إلى المجلة االلتزام باآلتي:

في متن النص ُيستخدم الخط )Traditional Arabic( عادي )حجم16(.

في الهوامش ُيستخدم الخط )Traditional Arabic( عادي )حجم12(.
غامق   )Traditional Arabic( الخط  ُيستخدم  الرئيسة  العناوين  في 

)حجم 18(.
غامق   )Traditional Arabic( الخط  ُيستخدم  الفرعية  العناوين  في 

)حجم 16(
مباشرًة،  المشاركة  بعد  جميعها  والتعليقات  العلمية  اإلحاالت  ُتْكَتب 

وفق تسلسل ورودها في المشاركة، مع التزام وضع أرقام الصفحات.
ُتْكَتب معلومات المصادر والمراجع مفصلًة في آخر المشاركة في قائمة 
خاصة بها ، وفق الهيئة اآلتية: المؤلف )االسم األخير، االسم األول ثم 
الطبعة،  المترجم،  أو  المحقق  اسم  المرجع،  أو  المصدر  عنوان  الثاني(، 

معلومات النشر )بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر(.
العربية  باللغة  )200كلمة(  حدود  في  لبحثه  ملخصاً  الباحث  ُيرفق 
واللغة اإلنجليزية، وإن كانت المشاركة مكتوبًة باإلنجليزية أو الفرنسية 

أو غيرهما، فعلية إرفاق ملخص مشاركته باللغة العربية فقط.
يشترط في المشاركة المقّدمة أالَّ تكون منشورًة أو ُقّدمت للنَّشر في أيِّ 
وسيلة نشر أخرى، كما يلتزم الباحث بعدم إرسال مشاركته إلى أيِّ جهة 

أخرى للنشر حتى يصله رد المجلة.
)مجلة  في  نشره  بعد  آخر  مكان  في  بحثه  ينشر  أن  للباحث  يحق   

اللسانيات العربية( بعد مرور سنة بشرط أن يشير إلى ذلك.
يخبر أصحاب المشاركات الواردة بوصولها إلى المجلة خالل أسبوع من 

تسلمها.
أو  للنشر  بصالحيتها  التحكيم  لجنة  بقرار  المشاركات  أصحاب  يخبر 
عدمها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ وصولها إلدارة التحرير.

نهائية،  المجلة  إلى  المقدمة  المشاركة  بشأن  التحرير  هيئة  قرارات 
وتحتفظ الهيئة بحقها في عدم اإلفصاح عن مبررات قراراتها.

المحّكمين  ملحوظات  الب��ح��ث في ض��وء  تع�ديل  الباح�ث  يلتزم  أن 
ال  مدة  في  معدلة  بنسخة  المجلة  وموافاة  إليه،  المرسلة  التقارير  وفق 

تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إرسالها إليه.

- أحكام عامة:
اآلراء والمعلومات الواردة في البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن رأي 
أصحابها، وال تعبر بالضرورة عن رأي مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
المسؤولية  مؤلفوها  ويتحمل  المجلة،  أو  العربية  اللغة  لخدمة  الدولي 

كاملًة عن صحة المعلومات واالستنتاجات ودقتها.
قرار  وتاريخ  البحث  تسلم  تاريخ  المجلة  في  النشر  أوليَّة  في  يراعى 

التحكيم وتنوع موضوع المشاركات.
ترتيب البحوث في المجلة يخضع العتبارات فنية.

سيرته  بحثه  مع  المجلة  في  الكتابة  له  يسبق  لم  الذي  الكاتب  يرسل 
الذاتية والعلمية مختصرًة وعنوان مراسلته. 

ُتْرَسل إلى الباحث )5نسٍخ( من العدد الذي شارك فيه، و)20مستلًة( من 
بحثه أو دراسته.

ال يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد إرساله إلى لجنة التحكيم 
بدفع  الباحث  مطالبة  وللمجلة  التحرير،  إدارة  بها  تقتنع  ألسباب  إال 
الباحث على  أصرَّ  إذا  التحكيم  إجراءات  المترتبة على  المالية  النفقات 
إدارة  تقتنع  ولم  نشرها،  إجراءات  متابعة  وعدم  مشاركته  بسحب  طلبه 

التحرير بمبررات طلبه.

خطوات النشر في المجلة:

تكون المراسلة موجهة إلدارة تحرير المجلة باألمانة العامة للمركز على 
البريد اإللكتروني الخاص بالمجلة أو على صندوق بريدها.

يقوم رئيس التحرير بإشعار صاحب المشاركة بوصولها.
أسماء  حذف  بعد  التحرير  هيئة  اجتماع  في  المشاركات  تعرض   

المشاركين وعناوينهم وكل ما يدل عليهم ؛ توخياً للحيادية والعدالة.
رئيس  باسم  مذيل  خطاب  مع  إرسالها  يتم  المبدئي  قبولها  حال  في 
الرَّد  التحرير إلى الفاحص الذي قررته هيئة التحرير، وُينبَّه إلى ضرورة 

خالل ثالثة أسابيع من تاريخ تسلُّمه خطاب التحكيم.
تعرض النتيجة على هيئة التحرير في اللقاء الدوري ، ثم ُيبّلغ صاحب 
المشاركة بالنتيجة قبوالً أو اعتذاراً عن عدم القبول مرفقاً معها تعديالت 

الفاحص.
حال  وفي  التحرير،  هيئة  على  ُتعرض  المعدَّلة  المشاركة  وصول  بعد 
اإلقرار يرسل للباحث خطاب الموافقة على النشر ويبلغ بالوقت المتوقع 

لنشر مشاركته.

صفتها

العربية  باللسانيات  تعنى  التي  والبحوث  بالدراسات  تختص  مجلة 
والمدارس اللسانية المختلفة وعالقتها باللغة العربية وتنشر المشاركات 
األصوات  مثل  والتطبيقية  منها  النظرية  اللسانيات  تتناول  التي 
والتراكيب وتحليل النص وتحليل الخطاب والتداولية وكذلك علم اللغة 
النفسي وعلم اللغة االجتماعي بفروعهما المختلفة وجوانبهما النظرية 
والتطبيقية ، كما تهتم بتعليم اللغات ألهلها وللناطقين بها من غير 
واختبارات  اللغوي  والتخطيط  والثانية  األولى  اللغة  واكتساب  أهلها 

اللغة ودراسات الترجمة والمدونات اللغوية.
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ملخص البحث: 

اللغوية  )املدونات(  املتون  لسانيات  حول  الدائر  اجلدل  البحُث  هذا  يعرض 
اللغوي،  الدرس  يف  اللغوية  املتون  استخدام  وحول   ،)language corpora(
ويربط  هبا.  املهتمون  طرحها  التي  واألجوبة  منتقدوها،  أوردها  التي  واإلشكاالت 
حول  النقاش  باسطًا  الفريقني،  لكال  )اإلبستمولوجية(  املعرفية  بأصوله  اجلدل  هذا 
املصطلحات ذات العالقة سواء لدى الرافضني أو املؤيدين والتي اسُتخدمت أسلحًة 
أنواع لسانيات  الضوء عىل  لتأييد وجهة نظره، وكذلك يسلط  يستعني هبا كل فريق 
املتون ومنهجياهتا التي بزغت يف خضّم هذا اجلدل العلمي العميق. وخيلص إىل أن 
التي  العلوم ال يرفضه لذاته بقدر ما هو رفض للمنهجية  النوع من  من يرفض هذا 
يقوم عليها. كام أن من يستخدمها ال يزعم أهنا بدون حدود وقيود جيب االعرتاف هبا.

Abstract:

This paper presents the debate on corpus linguistics, the use 

of corpora in language classroom, the questions posed by its 

critics, and the answers by those who are advocates of it. This 

debate is linked to the epistemological origins of both groups. 

The discussion focuses on the relevant terminology and argu-

ments used by each team to support their stance. It also sheds 

*- أستاذ الرتبية واللغويات التطبيقية املشارك بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

لسانيات المتون بين القبول والرفض:
قضايا إبستمولوجية ومنهجية

د.صالح بن فهد العصيمي)*(
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light on the types and methodology of corpus linguistics that 

emerged in light of this profound scientific debate. It concludes 

by saying that those who reject this kind as much as rejecting 

the methodology on which it is based, and that those who use it 

do not claim that corpus linguistics can be used without limita-

tions which must be recognized and acknowledged.

مصطلحات البحث:

introspec- تأمل ،accountability total استقراء تام ،performance  دداء
 ،competence كفاية   ،falsification دحض   ،generative توليدية   ،tion

lin-  structural بنيوية  لسانيات   ،cognitive linguistics إدراكية  سسانيات 
الشكلية  املدرسة   ،corpus linguistics )املدونات(  املتون  لسانيات   ،guistics

مدعوم   ،functionalist school الوظيفية  املدرسة   ،school  formalist

 ،based-corpus املتون  عىل  معتمد   ،informed-corpus باملتون  )مستأنس( 
 theory contextual النظرية السياقية للمعنى ،driven-corpus موّجه باملتون

.meaning of

تمهيد: تأصيل إبستمولولجي:

لغرض هذا البحث وحلرص حديثنا حول لسانيات املتون وإشكاالهتا املنهجية، 
سنتابع ماكنري وهاردي )Hardie & McEnery, 2012:168( يف تقسيم مدارس 

التفكري اللساين إىل مدرستني رئيسيتني)1(:
اللغة  حتليل  إىل  تنزع  التي  وهي   :)Formalist School( الشكلية  املدرسة   )1

ووحداهتا منعزلة، أو لنقل، مستقلة عن أي عامل خارجي عنها كالسياق واملعنى 
ذكر  وقد  اللغوية.  البنية  أمامها من شكل  تراه  ما  نظرها يف  فهي حترص  والوظيفة. 
حني  بنية(،  أو  شكل  )أي   form كلمة  أن   )Crystal, 1980:185-6( كريستال 
function )وظيفة(، تشري إىل البنية  meaning )معنى( أو  تطلق مقابلة لكلمتي 

1- قد جيد القارئ بعض االختصار واالختزال هنا؛ لكنه مقصود لكي يقترص النقاش –قدر اإلمكان- عىل ما نحن بصدده 
دون اإلغراق يف التفصيالت التي يمكن الرجوع إليها يف مظاهنا.
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النحوية الداخلية لوحدة التحليل )أكل، يأكل، آكل( يف مقابل دورها أو وظيفتها يف 
اجلملة )مثال فاعل أو مبتدأ أو مسند ...(. ويقرتن إطالق الكلمة غالبا باللسانيات 
البنيوية )Structural Linguistics(، وذلك لعنايتها باملبنى والشكل دون املعنى 
هذا  وتفسري  اللغوي  التحليل  )Generative( يف  بالتوليدية  تقرتن  كام  والوظيفة. 
التحليل بطرق منطقية ومصطلحات ومعادالت رياضية. وقد مّثل ماكنري وهاردي 
)McEnery & Hardie, 2012: 16( هلذه املدرسة بمثال رئيس هو »تشومسكي 
فهي - كام ذكرا - ال حتتفي   .”generative approach واملقاربة التوليدية للغة 
إىل  حاجة  دون  بمصطلحاهتا  تفسريه  يمكن  جمرد  نظام  باللغة  املعرفة  إذ  بالسياق، 

الذهاب أبعد مما هو ظاهر يف وحدة التحليل اللغوي الظاهرة أمامنا.
واألداء   )competence( الكفاية  بني  التفرقة  ظهرت  املنهجية  أصوهلا  ومن 
اعتامدها  وصار  الحقا،  سنرى  كام  املتون  معطيات  وُرفضت   ،)performance(
عىل التأمل )introspection( وعىل النظر إىل اللغة بوصفها نظاما إدراكيا مستقال 

عن أي عامل آخر ال صلة له ببنيتها وشكلها.
2( املدرسة الوظيفية )Functionalism: Functional Linguistics(: وهي 

التي تعطي اهتامما مركزيا بالوظيفة لوحدة التحليل اللغوي. سواء كانت الوظيفة 
Crys- )انظر:   )communication كالتواصل  اجتامعية  أو  فاعل(  )مثل  )ححوية 
tal, 1980:191-2(. وقد ظهرت بديال عن النظرة الشكلية للغة يف سبعينيات القرن 

McEnery & Har-( الشكيل  املبدأ  بعد رفض   )Crystal, 1980:191 )للعرشين 
die, 2012:168(. ففي هذه املدرسة ُتدرس بنية الكلمة وُترشح باعتامد الوظائف 

التي تضطلع هبا اللغة أو بالنسبة إليها؛ فاللغة ليست نظاما جمردا معزوال وإنام هي 
نظام ُيستخدم إليصال املعنى حمكوما بطرق أداء هذا املعنى املستخَدم وبالسياقات 

التي تظهر هبا وببنية اإلدراك اإلنساين.
Cogni- اإلدراكية  اللسانيات  منها  اللغة،  إىل  للنظر  مذاهب  عدة  تضم  )ههي 
tive Linguistics( التي ترى املعنى - وهو جزء من اإلدراك البرشي- جزءا من 

التحليل اللغوي )انظر: Crystal, 1980:79-80(. وبتأكيدها عىل االستخدام فهي 
تتعاطى مع لسانيات املتون كام سيأيت الحقا. 

فمدرسة  حديا،  ليس  عنهام  تفرع  وما  املدرستني  بني  فالتفريق  حال،  أية  عىل 
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تشومسكي البنائية اللغوية تستخدم معطيات املتون )الشواهد( يف بعض األحوال، 
تتاح  أو سليقته كام  أو فطرته  الطفل  تتاح معرفة حدس  الطفل، حيث ال  لغة  مثل 
الطفل  استشارة  يمكن  فال   ،)McEnery & Hardie, 2012: 168( الكبري  لدى 
حول نحوية اجلمل من عدمها مثلام نفعل مع البالغ الكبري؛ ومساءلة حدس الطفل 
واستثارة تأمله أمر غري ممكن؛ ولذلك ليس أمامنا إال أداؤه اللغوي الذي هو عبارة 

عن شاهد أو جزء من متن لغوي ترفده كفاية ما. 
ففي الوقت الذي يرى تشومسكي أنه يمكن - بل جيب- أن ندرس اللغة منعزلة 
التفكري  يف  األوىل  )املدرسة   )usage & cognition( وإدراكها  استخدامها  عن 
اللساين(، تقوم اللسانيات اإلدراكية )املدرسة األخرى يف التفكري اللساين( بدراسة 
التمظهر والتشكل  اللغة واضعة أولوية للتفكري اإلنساين بوصفه تفسريا للهيئة أو 
إن  هنا  القول  فيمكن   .)McEnery & Hardie, 2012:169( املالَحظ  اللغوي 

التفكري مرآة صادقة وصدى يعكس امللفوظ املادي املحسوس.
ومن رحم املدرسة الوظيفية ظهر فريث )J. R. Firth( اللساين الربيطاين الذي   
 ،)Contextual Theory of Meaning( ”تعزى إليه “النظرية السياقية للمعنى
وهي أحد مبادئ نظريته ودعائمها املركزية )Crystal, 1980:181(. وهي التي ترى 
أمهية السياق، وال تنظر إليه عىل أنه معزول عن اللفظة. ويمكن أن يطلق عىل نظريته 

أيضا “النظرية السياقية للغة” )روبنز. 1997: 349(. 
 ،)neo-Firthian اجلدد  )الفريثيون  عليهم  يطلق  من  ظهر  وآرائه  فريث  ومن 
و  فريث،  اقرتحه  الذي  اللغوي  الدرس  إطار  ضمن  عملوا  الذين  الباحثون  وهم 
 McEnery( وانتهجوا مذهب لسانيات املتون عىل الرغم من أن ماكنري وهاردي
 )Tognini-Bonelli, 2001:157( ذكرا أن توقنيني بونييل )& Hardie, 2012:122

أن  يمكن  ال  إذ  معها؛  يتفق  أو  املتون  مناهج  يؤيد  لن  نفسه  فريث  أن  إىل  أشارت 
ُيستنتج تبنيه ملوقف معني )انظر أيضا: روبنز. 1997: 352(.

وهناك فكرتان مركزيتان يف لسانيات املتون يؤيدمها الفريثيون اجلدد مها: التصاحب 
 .)discourse( )McEnery & Hardie, 2012:122( )collocation(، واخلطاب 
جون  وُيعد  فريث.  لدى  للسياق  الفعيل  التطبيق  مها  املحوريتان  الفكرتان  وهاتان 
لسانيات  منهجية  إىل  ومبادئه  أفكار فريث  أول من جلب    John Sinclair سنكلري 

لسانيات المتون بين القبول والرفض: قضايا إبستمولوجية ومنهجية
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زوايا  يف  االختالفات  هلذه  وسيكون   .)McEnery & Hardie, 2012:122( املتون 
النظر انعكاس وأصداء تطبيقية ومنهجية يف دراسة كل مدرسة من املدارس اللسانية 

ويف حتليلها للظواهر اللغوية، كام سنرى الحقا. 
التالية  الفقرات  اللسانية سننتقل يف  للمدارس  اإلبستمولوجية  بعد هذه اخلالصة 

لنقاش األصول النظرية ملنهجية لسانيات املتون وبعض املصطلحات ذات العالقة.

مصطلحات منهجية:

املصادر  طرحتها  التي  املنهجية  املصطلحات  لبعض  سنعرض  الفقرات  هذه  يف 
مفرقة حني نقاشها ملسائل متفرقة تتعلق باألصول النظرية املعرفية )اإلبستمولوجية( 
للسانيات املتون، ألهنا يف نظري رضورية لفهم بعض املسائل املعقدة يف هذا اجلدل. 
ونبدأ بام ذكره تيوبرت وسريماكوفا )Teubert and Cermakova, 2007:37( من 
يستخدم  شخص  فكل  اجتامعية،  ظاهرة  بوصفها  اللغة  إىل  تنظر  املتون  لسانيات  أن 
املفردة استخداما خمتلفا عن غريه، ويف الديمقراطية لكٍل رأيه املعترب مثل غريه. وهذا 
اجتامعية(، وربط  املعترب يف قوهلام )ظاهرة  أن االستخدام هو  إىل  ملمح طريف يشري 
رأي  يوجد  فال  باللغة،  فرد  كل  وأحقية  الديمقراطية  وهو  آخر  طريف  بملمح  ذلك 
لشخص أعىل )نخبة أو من أهل احلل والعقد( ورأي لشخص أقل )رعاع أو ال يعتد 
بكالمه(. وبالرضورة ال توجد نخبة حيق هلا ما ال حيق لغريها ممن ُيطلق عليهم رعاع 
ما  وبالتايل يف حجيتها؛ بخالف  اللغة  استخدام  فالكل متساوون يف  أو غوغاء مثال. 
يراه النحويون العرب مثال من أن اللغة العربية تؤخذ من السابق الفصيح ال الالحق، 
وضع  فقد  فصاحتها.  لعدم  أخرى  بقبائل  ُيعتد  وال  الفصيحة  القبائل  بعض  من  أو 
الفارايب قائمة لتصنيف القبائل املحتج بكالمها وكانت هذه القائمة مقبولة لدى علامء 
التي يستشهد بكالمها: قريش،  القبائل  1407: 24-23(. ومن  )انظر األفغاين،  اللغة 
وقيس، ومتيم، وأسد. ومل يؤخذ عن خلم، وال جذام، وال قضاعة، وال غريهم، وال 
عن حرضي وال عن سكان الرباري ممن هلم جماورة واحتكاك بالعجم وال أهل املدر 
)السيوطي، 1427: 55(؛ بل نقل عن البرصيني افتخارهم عىل الكوفيني بقوهلم: »نحن 
الشواريز  أكلة  عن  تأخذوهنا  وأنتم  الريابيع،  وأكلة  الضباب،  حرشة  من  اللغة  نأخذ 
]اللبن الثخني الرائب[، وباعة الكواميخ ]نوع من األدم[« )السيوطي، 1427: 157(. 
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فليس كل ناطق بالعربية حيتج برأيه؛ فال مكان لديمقراطية لغوية. أما السيوطي فريى 
أن كالم اهلل تعاىل وكالم رسولنا صىل اهلل عليه وسلم وكالم العرب قبل البعثة وبعدها 
إىل أن فسدت األلسن هو مسموع جيوز االحتجاج به )السيوطي، 1427: 39(؛ وقد رد 
عىل بعض النحاة املتقدمني الذين يعيبون بعض القراءات القرآنية وينسبوهنا إىل اللحن 
)السيوطي، 1427: 40(، وهذا يدل عىل أنه حتى كالم اهلل سبحانه، يف بعض قراءاته، 
ال يستشهد به عند بعض علامء العربية. وأما كالم الرسول صىل اهلل عليه وسلم فليس 

حمل االستدالل إال ما روي بلفظه وليس بمعناه )السيوطي، 1427: 43(.
وقد ذهب تيوبرت )Teubert, 2005:2-3( أبعد من ذلك فيام نقله عنه ماكنري 
املتون  لسانيات  تركيز  أن  من   )McEnery & Hardie, 2012:132-3( وهاردي 
ينصب عىل املعنى؛ إذ هو عملة التواصل بني أعضاء مجاعة اخلطاب. وهي )لسانيات 
املتون( بذلك تنظر إىل اللغة من منظور اجتامعي، ويف الوقت نفسه ير تيوبرت أهنا 
ليست متعلقة باملظاهر النفسية للغة. فلسانيات املتون كام يراها ال تّدعي أي معرفة 
مميزة إلعامل العقل أو امللكة الفطرية أو احلدس اللغوي، فلسانيات املتون تستكشف 
اخلطاب وال تزعم أي إسهام للظواهر العقلية الداخلية للغة. بعبارة أكثر تفصيال 
يمكننا القول يف معنى كالم تيوبرت إن لسانيات املتون تستكشف اخلطاب بظواهر 
استخدامه التي يشرتك فيها أعضاؤه، وال تناقش ظواهر اإلدراك والتأمل، التي قد 
ُتعزى لكل فرد مستقال عن اآلخرين، وقد يكون هذا من وجهة نظري ما يبعدها 

عن اللسانيات اإلدراكية.
املعنى  )McEnery & Hardie, 2012:220( رفض  ماكنري وهاردي  ويؤكد 
إضافة  األخرى،  املعطيات  عن  اللغة  استقالل  رفض  وكذلك  املستقل،  اإلدراكي 
إىل تأكيد معنى االستخدام اللغوي، حني ناقشا نقاط التقارب بني لسانيات املتون 
النفسية  واللسانيات  الوظيفية  واللسانيات  جهة،  من  اجلدد،  الفريثيني  ومدرسة 
داعي  )ال  نقاط  سبع  السياق  هذا  يف  ذكرا  وقد  النقاط.  هذه  من  أخرى؛  جهة  من 
إدراكيا  اللغة ليست نظاما  أن  إليها(، منها  الرجوع  للمهتم  لتفصيلها هنا، ويمكن 
مستقال؛ إنام هي متظهر أو تطبيق application لعمليات اإلدراك العامة، ودراسة 
الشكلية  تشومسكي  لنظرة  رْفض  التفسري  وهذا  إمربيقية/جتريبية،  دراسة  اللغة 
للغة  البنيوي  النظام  عىل  تؤكد  التي   Chomskyan Formalist view )البنائية( 

لسانيات المتون بين القبول والرفض: قضايا إبستمولوجية ومنهجية
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واالجتاهات  واحلقول  املتون  لسانيات  بني  العالقات  وهاردي  ماكنري  )ناقش 
من  وغريها،  الوظيفية  واللسانيات  اإلدراكية،  اللسانيات  مثل  األخرى،  اللسانية 
حيث استخدام معطيات املتون ومناهجها يف كثري من تطبيقاهتا، وملن يريد االستزادة 

أن يعود إليه(.
ننتقل اآلن خلاصية أّكد عليها املؤيدون للسانيات املتون وهي اإلحاطة الشاملة أو 
ما يمكن أن نطلق عليه االستقراء الكامل )total accountability(؛ إذ يرى ليتش 
أيضا  McEnery & Hardie, 2012:14، وانظر  )Leech, 1992:112، مذكور يف 
Svartvik, 1992( أن استخدام املتون يتيح للغوي دراسة اللغة يف سياق الطريقة 

العلمية واملنهج العلمي عن طريق مبدأ أساس هو اإلحاطة الشاملة، أو ما يمكن أن 
يطلق عليه االستقراء الكامل. وهذا عىل اعتبار أن دارس اللغة يستعرض املتن دون 
أحكام مسبقة يبحث عام يؤّكدها. أما لو درس الباحث املتن ولديه نظرية أو حكم 
مسبق أو فرضيات يسعى لتأكيدها عن طريق شواهد املتن وأمثلته، فسيكون عرضة 
 McEnery للوقوع يف إشكالية التحيز التأكيدي )confirmation bias( )انظر: 
 McEnery & Hardie,( وهاردي  ماكنري  ذكر  وقد   .)& Hardie, 2012:14

حيث  من  دحضها  أو  ختطئتها  يمكن  ال  نظرية  أي  أن  يعني  هذا  أن   )2012:14-5

إليه  إذا أضفنا  نظره، وخطورة ذلك -  يدعم وجهة  فالدارس سيبحث عام  املبدأ، 
مع  يتعارض  هذا  أن  األصليني-  املتحدثني  بجميع  واالحتجاج  الديمقراطية  مبدأ 
 ،)falsifiability( سمة رئيسة للمنهجية العلمية وهي قابلية الدحض أو التخطئة
وهي من السامت الرئيسة للمنهج العلمي )انظر: Popper, 2006:18(. ولتجاوز 
هذا األشكال ال بد أن نستخدم كامل املتن الختبار فرضياتنا دون أن نغفل شاهدا أو 
مثاال أو عىل األقل -كام ذكر ليتش- أن يتجنب اللغوي االختيار املتعمد للشواهد. 

لكن هل هذا ما حيدث أو حدث سابقا لدى اللغويني من الناحية العملية؟ 
نحن نعرف أنه ال توجد قضية متفق عليها متام االتفاق يف قضايا اللغة، بل إننا لو 
نظرنا مثال إىل اللغة العربية يف تقعيدها لوجدنا أهنا بنيت عىل استقراء ناقص وليس 
عىل استقراء كامل، بدليل كثرة الشذوذ يف األحكام النحوية؛ بل حتى قاعدة رئيسية 
املسامَر”  الثوُب  “خرق  املفعول جاء ما خيالفها يف شاهد  الفاعل ونصب  مثل رفع 
ذكر  وقد  األصل،  خالف  عىل  مرفوعا  واملفعول  منصوبا  الفاعل  فيها  جاء  التي 
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ابن عقيل يف رشحه عىل األلفية أن رفع املفعول به ونصب الفاعل حيصل عند أمن 
1400(. كام ذكر  اللبس، وال يقاس عىل ذلك، إنام يقترص عىل السامع )ابن عقيل، 
السيوطي )انظر السيوطي، 1413؛ والسيوطي، 1427( ورود »كرس الزجاُج احلجَر« 
وأن املسوغ لذلك فهم املعنى وارتفاع اللبس، وأن هذا األمر مقصور عىل ما ورد من 
املسموع )انظر النقاش املوسع والتخرجيات النحوية لدى السيوطي، 1413(. طبعا 
هذا ال يعني أن تقعيد اللغة أمر يسري، أو أن وضع قاعدة تشمل مجيع ما نطق به أهل 
اللغة أمر هنّي، فهو بال شك عسري املنال، وال ُيتصور أن تستوعب القواعد اللغوية 
لغة واسعة كالعربية وأن حتيط بجميع ما نطقه أهلها. ولذلك قد ينتج املتن شواهد 
متعارضة، وهلذا جيب عدم استثناء األدلة والشواهد التي ال تدعم الفرضية أو عىل 

األقل جيب عدم إمهاهلا أو إغفاهلا. 
املسموعات؛  بعض  استبعدوا  البرصيني  من  النحويني  بعض  أن  املعروف  ومن 
فأحكامهم النحوية بنيت عىل استقراء ناقص )انظر مثال: العمرييني، 1423: 641/2، 
وحسان، 1411؛ وعيد، 1988(. وقد كان ملنهج االستقراء الناقص يف النظر النحوي 
آثاره اللغوية، مثل احلكم بالقبح أو اإلمهال )العمرييني، 1423: 773/2-746(؛ بل 
إن النحو العريب كله قائم حتام عىل االستقراء الناقص؛ بل إن متام حسان يراه ميزة 
بناء عىل شواهد معدودة  القواعد  إذ توضع  1411: 15-14(؛  علمية )انظر: حسان، 
ملا  مقارب  وهذا   ،)151-153  :1988 عيد،  )انظر:  زمنهم  يف  املتاح  وهو  تعمم،  ثم 
بن  عمرو  أيب  عن  جني  ابن  نقل  بل  الحقا.  وسيأيت  علميا  منطقا  تشومسكي  يراه 
انتهى إليكم مما قالت العرب إال أقله، ولو جاءكم وافرا جلاءكم  العالء قوله: »ما 

علم وشعر كثري« )ابن جني، 1952: 1/386(.  
متن  عىل  املعتمد  اللغوي  التقعيد  مطالبة  يف  كثريا  نبالغ  أال  ينبغي  حال  أية  عىل 
لغوي باإلحاطة الشاملة لكل اللغة، إذ املتن نفسه مل يكن وليد استقراء تام وكامل 
McEnery & Har- )مميع شواهد اللغة وشواردها. فكام ذكر ماكنري وهاردي 
die, 2012:15( من أن املتن نفسه عينة ممثلة وليس كل اللغة. أي أنه بالرضورة - 

وهذا معلوم للباحثني بل ومفهوم أيضا- يمثل جزءا ويغفل جزءا آخر. وهلذا كانت 
صفتا التمثيل )representativeness( والتوازن )balance( حمل عناية الباحثني 
يف لسانيات املتون واهتاممهم. ويقصد بالتمثيل “قدرة املدونة ]املتن[ عىل متثيل اللغة 
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أو صورها املختلفة حمل الدراسة” )الثبيتي، 2015: 158(. وأما التوازن »فهو أن متثل 
نصوص املدونة ]املتن[ الواقع اللغوي كام هو يف خارجها فال تكون منحازة ملحتوى 
أو مستوى دون آخر« )الثبيتي، 2015: 159(. وهبذين املعيارين يمكن تفادي التحيز 

أو االنتقائية يف املتون اللغوية.
إذ  )McEnery & Hardie, 2012:15(؛  ماكنري وهاردي  املنحى  ويؤكد هذا 
يريان التخفف من غلواء االستقراء الكامل، وأنه جيب أن تقترص هذه اخلاصية عىل 
متننا الذي بني أيدينا، وال ُيتصور أن يكون أي متن حميطا باللغة مهام كان. وقد عقدا 
مقارنة طريفة بني اللسانيات يف هذه اخلاصية وعلم الفلك )وهو من العلوم الطبيعية 
الصلبة األخرى(، ورأَيا أن هذا النقد ليس مقترصا عىل اللسانيات بل يتعداه إىل علم 
الطبيعية األخرى؛ إذ نظرياهتا تعتمد أمثلة من الكون أو  العلوم  الفلك وغريه من 
العامل املتاح للبرش - أصحاب النظرة الناقصة بطبيعتهم - وكل جيل حياول دحض 
نتائج سابقة، أو تأكيدها أو ربام مساءلتها، ومثلها اللسانيات. وهلذا جيب احلرص 
عىل أال يشوه املتن متثيل اللغة، مثله يف ذلك مثل الفضاء والفلك، فلو افرتضنا أن 
علامء الفلك افرتضوا أن لكل كوكب قمرا اعتامدا عىل ما الحظوه من أقامر لكواكب 
األرض ومارس واملشرتي وعمموا فرضية أن لكل كوكب قمرا؛ لكن يف احلقيقة 
كوكب عطارد وكوكب الزهرة ليس هلام أقامر، فهل نبطل القاعدة التي بنيناها بناء 

عىل مشاهدتنا للكواكب الثالثة األوىل؟
 )McEnery & Hardie, 2012:15-6( وهاردي  ماكنري  ذلك  عن  جييب 
التي  العلمية  باملنهجية  تتصل  أخرى  قضية  إىل  يقودنا  التساؤل  هذا  أن  فيالحظان 
أخرى  أمثلة  عىل  التعميم  أو  التكرر  قابلية  وهي  مجيعها،  العلوم  يف  مراعاهتا  جيب 
املنهج  ففي  املالحظة.  طريق  عن  أو  جتريبيا  سواء  مهمة  وهي   ،)replicability(
النتائج اجلديدة مؤقتة حتى يمكن تعدهيا أو تعميمها  العلوم تعد  العلمي ويف كل 
إىل أمثلة وشواهد أخرى غري ما بنيت عليه القاعدة العلمية، وهبذه العملية املتكررة 

يمكن حتقق مبدأ الدحض أو التخطيئية.
فلسانيات املتون مثلها مثل العلوم الطبيعية يف أن مفهوم تعدي النتائج وتعميمها 
 Doyle, مثال:  )انظر  الباحثني  من  لكثري  مهام  أمرا  يبدو   )replicable results(
 credibility(( املوثوقية  أو  املصداقية  وهو  معه  منهجي  أمر  حتقق  ألجل   )2005
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McEnery & Hardie, 2012:16((. فلسانيات املتون ال تشذ عن القواعد العلمية 

األخرى، بل تقوم عىل معطيات وشواهد وأمثلة معينة، ثم ُتستقرأ معطيات جديدة، 
الوقت وتغري  املتكررة، ومع  العلمية  بناء عىل هذه  أو تعديلها  القواعد  تأكيد  ويتم 

املعطيات يمكن للتحيز أن ُيتجنب. 
 McEnery نقاش ماكنري وهاردي  أيضا  )انظر  بنا  ما مر  إذن، يمكن اختصار 
Hardie, 2012:13-6 &( من أننا إذا أجرينا االستقراء الكامل عىل املعطيات التي 

بني أيدينا )أي املتن بجميع شواهده وشوارده( يمكن أن نطمئن إىل أن ما ندعيه أو 
نزعمه بناء عىل هذا املتن حيقق مبدأ اإلحاطة الشاملة ومبدأ الدحض. وهذا ينطبق 
عىل اقتصارنا عىل متننا. أما لو قمنا باستقراء كامل ملعطيات أخرى غري تلك التي يف 
متننا من خالل عملية التحقق وإعادة التحقق، فذلك سيجعلنا نطمئن إىل أن ادعاءنا 

وزعمنا قاما بعد أن حتقق معيار التعدي والتعميم. 
هلذا  يمكن  التعميم،  أو  والتعدي  الدحض   مبدأ  العلوم  من  لعلم  حتقق  وإذا 
إىل  وباطمئناننا   ،)validity( واملوثوقية  املصداقية  حقق  إنه  عنه  يقال  أن  االدعاء 
صدق لسانيات املتون عرب حتقق هذه املعايري واملبادئ الرضورية ألي منهج علمي، 
الرشوط  عىل  يتوافر  )إمربيقي(  جتريبي  علمي  مرشوع  بأهنا  نصفها  أن  لنا  يمكن 
 McEnery &( والعلامء  الباحثني  ثقة  حمل  يكون  لكي  الالزمة  املنهجية  العلمية 

 .)Hardie, 2012:16

ويف سياق التشجيع عىل بناء الفرضيات عىل أساس التخلص من التحيز والبحث 
 McEnery & Hardie,( عن مثال يرفد ادعاء اللغوي، يذّكرنا ماكنري وهاردي
2012:16( بأن انتقاء املعطيات ليس بالرضورة سيئا يف كل األحوال؛ بل قد يكون 

لكونه  مطلوبا  أمرا  منهام،  جمموعة  أو  مثال،  أو  شاهد  عن  بحثا  املتن  استعراض 
املنحى  بأن هذا  التسليم  الناجعة، مع  العلمية  املنهجية  الصحيح والطريقة  املسلك 
كيف  لكن  خاصة.  ظروف  يف  واللغويني  املحللني  بعض  لدى  حيدث  ما  فعال  هو 

يمكن لنا أن نقول إنه هو املنهج العلمي الصحيح يف بعض احلاالت؟
بأننا   )McEnery & Hardie, 2012:16( وهاردي  ماكنري  ذلك  عن  جييب 
قد نبحث عن مثال معني يدحض فرضياتنا عندما يكون وجود مثال واحد كافيا 
لدحض االدعاء. ففي متن يضم ماليني اجلمل، قد يكون املثال الواحد أو جمموعة 
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فرعية من األمثلة والشواهد، هو األهم من ناحية الفرضية التي نريد دحضها. وهلذا، 
العلمي  املنهج  مع  متوافقا  ليس  احلالة  هذه  يف  مثال  عن  للبحث  املتن  فاستخدام 
القاعدة  هتذيب  ليتحقق  التام  االستقراء  مبدأ  مع  أيضا  متوافق  هو  بل  فحسب، 
corpus-in- بالبيانات  املستأنس  أو  املدعوم  البحث  يسمى  ما  تعديلها، وهو  )وو 
formed( )انظر: McEnery & Hardie, 2012:16-8؛ وسيأيت احلديث عن هذا 

البحث الحقا(. مثال ذلك أن نبحث يف متن للغة العربية عن أمثلة ملجيء الفاعل 
مصدرا مؤوال بعد أن رأينا كثرة جميئه اسام رصحيا، فعثورنا عىل أمثلة عىل املصدر 

املؤول فاعال جيعلنا نقول إن الفاعل اسم رصيح أو مصدر مؤول.  
الكيفي  التحليل  منحى  تنحو  التي  اللغوية  العلوم  بعض  متيل  ذلك  عىل  عالوة 
أمثلة  املشتمل عىل  املتن )الصغري  العميق والثري للمعطيات إىل تفضيل استخدام 
مثل  الكبري  املتن  مع  تعاملها  من  أكثر  ثري  )نوعي(  كيفي  بعمق  وحتليلها  قليلة( 
حتليل اخلطاب الناقد؛ وذلك حلاجة هذه العلوم إىل حتليل السياق االجتامعي للمثال 
أو الشاهد، وحتليل ما هو أبعد منه، وعدم االقتصار عىل التحليل اللغوي للمثال 
التحيز  معيار  خلرق  واملجاالت  العلوم  بعض  نزعة  حول  موسع  )لنقاش  املتن  يف 

.)McEnery & Hardie, 2012:16 والتعميم يف األساس، انظر
 McEnery & ويلسون  و  ماكنري  يف  مذكور   ،Leech, 1992( ليتش  ذكر  كام 
Wilson, 2005:15( أن املتن أقوى منهجيا من وجهة نظر علمية من التأمل الذي 

objective veri-  ققوم به اللغوي التقليدي، ألنه يمكن تطبيق )التحقق املوضوعي
واملحلل  الباحث  ذاتية  عن  واستقالله  اآللة  عىل  العتامده  النتائج  عىل   )fication

اللغوي؛ يف املقابل نجد أن هذه الصفة املنهجية غري ممكنة التحقق يف التأمل أو حتى 
يف احلدس. ويضيف فيلمور )Fillmore, 1992( أن التأمل ال ُيعتمد عليه دائام؛ يف 

مقابل ما يمنحه املتن من تفوق باألصالة )authenticity( واملوثوقية.
منهجية  بصفات  تتصف  أهنا  يرون  املتون  لسانيات  مؤيدي  أن  القول  خالصة 
العلمي الصحيح؛ يف مقابل ذلك هناك  املنهج  لنفسها طريق  تقوهيا وجتعلها ختتط 
فريق آخر يرى أن لسانيات املتون ال ختلو من إشكاالت منهجية تقدح يف استخدامها 

بوصفها علام موثوقا. وهذا حمل نقاشنا يف الفقرات التالية.
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إشكاالت مثارة ضد لسانيات المتون:

لعلنا ال نبالغ إذا قلنا إن لسانيات املتون نشأت وبدأت بدايات خجولة - إن صح 
لنا الوصف- ما بني حماولة إلثبات نفسها ميدانا من امليادين العلمية التي تستخدم 
التي  العنيفة  االعرتاضات  وجه  وبني صمودها يف  وقته،  السائد يف  العلمي  املنهج 
صدرت من شخصية هلا حجيتها وتعّد مرجعية علمية مثل تشومسكي الذي خصها 
بنقده الالذع وانتقص من منهجها الذي تستخدمه ومن بياناهتا ومعطياهتا ومادهتا 
التي تدرسها. وقد أكد ماكنري و ويلسون )McEnery & Wilson, 2005:1( أن 
لسانيات املتون كانت هامشية ُتستخدم يف لسانيات اللغة اإلنجليزية ويف دراسات 
اللغة  النحو اإلنجليزي إىل أن هنضت مؤخرا لتدخل جماالت جديدة ولغات غري 
 McEnery & Hardie,( ماكنري وهاردي  ذكر  ذلك،  إىل  باإلضافة  اإلنجليزية. 
2012:225( أن املرحلة األوىل للسانيات املتون إىل ثامنينات القرن املايض وبزوغها 

وكفاحها يف وجه انتقادات ومعارضات وجهة النظر التشومسكية، بل ذكر فيلمور 
)Fillmore, 1992:35( أن لساين املتون ال حيظى بسمعة مرشقة يف الدوائر العلمية 

اللسانية. وربام كان هذا يف وقت سابق. 
قدَمه  تثبيته  ثم   - التعبري  صح  إن   - ترنحه  ثم  العلم  هذا  نشأة  والستعراض 
وترسيخها يف امليدان يمكن الرجوع إىل املناقشة املستفيضة لدى العصيمي )2013( 

الذي أّرخ هلا بيشء من التوسع والتفصيل.
لسانيات  يف  الباحثني  وجه  يف  أثريت  التي  االعرتاضات  فهو  اآلن  هيمنا  ما  أما 
املنهجية  التحوالت  إىل  إضافة  االعرتاضات  هذه  عن  اإلجابات  وكذلك  املتون، 

التي اضطر إليها الباحثون استجابة لالعرتاضات الوجيهة املثارة.
ولكي نلّم باالعرتاضات الشائكة املتناثرة يف األدبيات، سنخصص اجلزء األكرب 
كثري  تعبري  حد  بالتشومسكيني، عىل  وصفهم  يمكن  ما  أو  تشومسكي،  النتقادات 
 Landau, وكذلك:  McEnery & Hardie, 2012؛  مثال:  )انظر  اللغويني  من 
املتون  لسانيات  رواد  من  واحد  وهو  ليتش  جيفري  حتدث  وقد   .)1984:276

)Landau, Sidney. I. 1984:276( عن تأثري تشومسكي فيمن بعده من اللسانيني 
 intuition( )Leech, G.(النظريني يف عدم مناسبة املتون يف مقابل مناسبة احلدس
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إدراكيا وعاملا توليديا  بد من أن نشري إىل أن تشومسكي بوصفه عاملا  1991(. وال 

املرصود واالستخدام بوجه حاد. وقد  يعتمد األداء  ما  أن يقف ضد  الطبيعي  من 
ماكنري وزمالؤه )McEnery et al. , 2006:131( عدائيا  كان موقفه كام يصفه 
يقبلون  الذين  الدارسون  اللغوي. كام خيتلف  التحليل  املتون واستخدامها يف  ضد 
البحثية  األهداف  حسب  عىل  املتون  استخدام  حول  آرائهم  يف  املتون  لسانيات 

 .)McEnery et al. , 2006:131 ماكنري وزمالؤه(
املنهجي  أن االجتاه  إىل  بد من اإلشارة  املثارة، ال  وقبل اخلوض يف اإلشكاالت 
السائد يف اللسانيات كان يعتمد استخدام اللغة املالَحظة أو املدونة، وهذا يف الواقع 
مع  وأتفق   .)McEnery & Wilson, 2005:2( كذلك  ُيسمَّ  مل  وإن  لغوي،  متن 
ماكنري وويلسون )McEnery & Wilson, 2005:2( يف أن اللسانيني امليدانيني 
البنيويني أصحاب  بعده من  Boas 1940 ومن جاء  بواز  field linguists، مثل 

التقاليد البنيوية يف الدرس اللغوي، يعتمدون منهجية يمكن أن ينظر إليها عىل أهنا 
بل  متون؛  لسانيي  أنفسهم  يسموا  مل  لو  وإن   ،)corpus-based( املتن  عىل  قائمة 
إن اللغويني الذين مجعوا اللغات األمريكية اهلندية وأّلفوا هلا املعاجم كانوا متأثرين 
ببلومفيلد وأفكاره وكانوا يعتمدون “الظواهر املالَحظة يف املكان والزمان” )روبنز، 
األطفال  لدى  اللغوي  والتطور  اللغة  اكتساب  دراسات  إن  ثم   .)334  :1997

التاسع عرش  القرن  التي يقوم هبا والدوهم يف  اللغوية  بتسجيل )تدوين( يومياهتم 
 .)McEnery & Wilson, 2005:2( وبداية العرشين هي من قبيل دراسات املتون
هي  التي  ملفوظاته  عىل  كليا  اعتامدا  الطفل  لدى  اللغوي  النمو  مالحظة  وتعتمد 
عبارة عن متن. وتعد أعامل بلوم )Bloom, 1970( وبراون )Brown, 1973( من 
األمثلة عىل مجع ملفوظات )متن( األطفال لتحليل التطور )النمو( اللغوي لدهيم 

.)McEnery & Wilson, 2005:2(
التقليديني  اللسانيني  لدى  السائد  االجتاه  أن   )Harris, 1993( هاريس  ويرى 
يقوم عىل مجع ملفوظات مسجلة )متن( جيري حتليلها فيام بعد. والبد من اإلشارة 
بل   .)2013 العصيمي،  )انظر:  إال مؤخرا   )corpus( لفظ متن أنه مل يستخدم  إىل 
لعلنا نذهب أبعد من ذلك فنقرر أن العرب يف مجعهم للغة من أطراف البادية ومن 
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الفصحاء يعتمدون منهجية تشبه منهجية لسانيات املتون، وما يتم مجعه إنام هو متن 
تسميهم  من  سبق  املنحى  هذا  أن  أي  ال،  أم  املسمى  هذا  عليه  أطلق  سواء  لغوي 
البوادي،  العربية من  اللغة  التقليديني، ومجُع  باللسانيني  الغربية  اللسانيات احلديثة 
والدينية؛  اللغوية  للمتون  مجعا  يعّد  أن  يمكن  الرشيف  احلديث  تدوين  وكذلك 
القول إن  اللغويني املحدثني. ويمكن  املتون ال تقترص عىل  وهذا يعني أن منهجية 
لكنه يف  العربية  انتهى يف  قد  معياريا وإن كان  اللغة  لتقعيد  الشواهد واألمثلة  مجع 
املجاالت األخرى مثل حتليل اخلطاب )السيايس، الديني، ...( ويف اللغة املنطوقة 
ووصفها، وعلم اللغة االجتامعي، وعلم اللغة النفيس واكتساب اللغة واللهجة، ال 
يمكن أن يستغني عن الشواهد واألمثلة املتمثلة ولو جزئيا بمنهجية لسانيات املتون.
البحوث  أن   )McEnery & Wilson, 2005:4( وويلسون  ماكنري  يرى  كام 
والدراسات يف جمال تقاليد التهجئة )وهو يشبه ما نسميه لغة احلارضة أو البادية أو 
والقواعد  املقارنة،  واللسانيات  اللغة،  بيداغوجيا  مثال(، ويف  متيم ولغة طيء،  لغة 
متونا  تعتمد  التي  الدراسات  )Semantics(، كلها من  الداللة  )Syntax( وعلم 
جيمعها اللغويون )ورضب لذلك أمثلة تراجع ص3 و 4(. إذن، يمكن القول إن مجع 
املتون والشواهد واألمثلة ليست ابتكارا حديثا أو خاصا بلسانيي املتون املحدثني. 

فليس هلم بالتايل ال فضل االبتكار وال عليهم تبعات اإلشكاالت املنهجية.
بعد هذه التوطئة للمجاالت التي استخدمت املتون قبل تشومسكي وقبل هجومه 
العنيف ننتقل إىل ما يراه تشومسكي خمال بمنهجية الباحث اللغوي العلمية. وسبب 
الرتكيز عىل تشومسكي أنه يمثل مرجعية حتظى بالتقدير يف األوساط العلمية عامة 
املتون،  املقبولة كان هلا دور يف هتذيب لسانيات  انتقاداته  أن  واللسانية خاصة، كام 

مثلام سنرى.
ينصب جهده عىل  أن  اللغوي جيب  أن  منه تشومسكي هو  ينطلق  الذي  فاملرتكز 
نمذجة أو حماكاة )modeling( الكفاية اللغوية لدى الناطق األصيل، وليس األداء 
)لغة  أداء  ألنه  اللغوي  للتحليل  مفيدة  أداة  رأيه  يف  يعد  ال  فاملتن  ولذلك  املنَتج؛  أو 
خارجية: E Language( وليس كفاية وال هو بنظام اللغة الداخيل )I Language(؛ 
أو  كالذاكرة  متعددة  خارجية  بعوامل  يتأثر  ألنه  للكفاية،  مضللة  مرآة  األداء  إن  بل 
)McEnery & Wilson, 2005:6(. وهناك  املتحدث خممورا(  )أي كون  الرشب 
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مؤثرات أخرى تتعلق بعيوب املتحدثني النطقية، كام لو استمعنا إىل شخصني مصابني 
باحلبسة أو بعيب آخر كالتأتأة، فإننا سنصور الكفاية لدهيام بشكل خاطئ اعتامدا عىل 
 McEnery & Wilson,( أداء  احلقيقة  يف  وهو  أنتجاه  الذي  املشوه  املتن  معطيات 
2005:7(؛ بل يرى ماكنري وويلسون )McEnery & Wilson, 2005:6( أنه حتى 

لو حاولنا استبعاد إمكانية أن املتن مضلل وقمنا بجمع متن ممتاز خيلو من األغالط، 
غري  مجال  تولد  حمدودة  قواعد  تعتمد  فالكفاية  راضيا.  يكون  لن  تشومسكي  فإن 
حمدودة، فال يمكن االستدالل بالالهنائي وغري املحدود عىل النهائي املحدود، واملتن 
بطبيعته ناقص وجزئي ويمثل جزءا من اللغة ال اللغة كلها )انظر النقاش املستفيض 
  .)McEnery & Wilson, 2005:6-12 حول هذه اجلزئية لدى: ماكنري وويلسون
حمّرف  بطبيعته  املتن  “أن  عىل   )Chomsky,  1962:159( تشومسكي  نص  وقد 
فاملتن  قوائم”،  جمرد  من  أكثر  يعطينا  لن  عليه  ُيبنى  توصيف  أي  وأن   )Skewed(
بطبيعته جزئي وناقص يف نظره، ويشوه اللغة. ولذلك فإن املتن اللغوي - حسب 
التي  الكفاية  عن  بدال  األداء،  )وهو  اخلطأ  املصدر  حياكي  أو  ينمذج  تشومسكي- 
هي مناط التحليل اللغوي(. فوظيفة اللساين، كام يرى تشومسكي، ليست إحصاء 
يف  الصحيحة  وظيفته  تكمن  إنام  توصيفها؛  أو  املتن  يف  املتمثلة  األدائية  الظاهرة 
 McEnery( املتحدث األصيل وتفسريها  تتجىل يف عقل  كام  اللغوية  الكفاية  تأمل 
ثم  البيانات  مجع  »إىل  اخلارجية  اللغة  هتدف  حني  ويف   .)& Wilson, 2005:12

 Cook( »املتكلم البيانات... مستقلة عن خصائص عقل  توصيف خصائص هذه 
and Newson, 2007:13(، هيتم النظام الداخيل للغة )I-language( بام يعرفه 

املتكلم وبمصدر هذه املعرفة؛ أي أنه يتعامل مع اللغة بوصفها سمة داخلية يف عقل 
وهلذا-   .)Cook and Newson, 2007:13( عنه  خارجا  شيئا  وليست  املتكلم 
حسب تشومسكي- فحتى لو قبلنا باإلحصاء والتوصيف هدفنْي للغوي )اللساين( 
اإلحصاء  فمحاولة  وبالتايل  الهنائية،  اللغة  ألن  يظهر،  كام  متاح،  غري  ذلك  فإن 
والتوصيف لن تنتج توصيفا مناسبا للغة عىل اإلطالق؛ إذ كيف يكون متن ناقص 
هو املصدر الوحيد للغة الالهنائية )McEnery & Wilson, 2005:12(. وقد نص 
الندو عىل أن تشومسكي وأتباعه وغريه من اللسانيني يف الواليات املتحدة، بتأثري 
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من تشومسكي نفسه، يتبنّون موقفا عدائيا من التحليل الكمي برمته، بل يستهجنونه 
 Landau,( البرشية  للغة  الكامنة  االستخدامات  مجيع  يشمل  أن  عىل  قدرته  لعدم 
6-1984:275(؛ إذ لدينا استخدام )أداء( وهو هنائي، وكفاية إبداعية، وهي القدرة 

مُجع  فيام  يظهر  مل  هنائي  ال  كامن  واستخدام  اجلمل،  من  حمدود  ال  عدد  توليد  عىل 
)Landau, 1984:275( مهام بلغ هذا املجموع.

اللغة  مفهوم  مع  جزئيا  يتوافقان  والكفاية  األداء  مفهومْي  أن  توضيح  من  بد  وال 
 Andor, :وانظر ،Cook and Newson, 2007:15( الداخلية والنظام الداخيل للغة
املكون  إىل  “يشري  تشومسكي،  عبارة  الداخيل، حسب  اللغة  2004:93(. فمصطلح 

 Andor,( ”اإلدراكي للعقل البرشي )اخلاص الواقع يف النظام البيولوجي )العضوي
2004:93(، فهو يشء حمسوس )Andor, 2004:94(. وهو يرى أن دراسة األداء أو 

An- )خلخلطاب أو التفاعل االجتامعي دراسة لَتمْظُهر القدرة وليس دراسة للقدرة ذاهتا 
الداخلية  الطبيعة  اللغة اخلارجية ال تفيد يف دراسة  dor, 2004:94-5(. كام يرى أن 

للقدرة اللغوية لدى البرش )Andor, 2004:101(، خالفا ملا لو كانت الدراسة موجهة 
أساسية  قضايا  عىل  يركز  فهو   .)Andor, 2004:103( الداخلية  اإلدراكية  للملكة 
متظهرها  وليس  نفسها،  وامللكة  البرش،  لدى  اإلدراكي  العضو  منها  اللغة،  دراسة  يف 
وتشكلها عرب األداء، وكذلك وجود إطار مفاهيمي نظري للبحث ُيبنى عىل التأمل. 
الذي  سوسري  دي  أفكار  من  هي  واملنطوقات  املتكلم  مقدرة  بني  تشومسكي  ومتييز 
يرى أن الكالم هو “املادة التي يمكن احلصول عليها مبارشة”، بينام “اهلدف الصحيح 
للغوي هو )النج( ]لغة[ كل مجاعة لغوية، أي املعجم والقواعد والُفنُُلجيا املغروسة 
يف كل فرد بسبب نشأته يف املجتمع املعني وتنشئته عىل األسس التي وفقا هلا يتكلم لغة 

هذا املجتمع ويفهمها” )روبنز. 1997: 320 املعقوفان يف األصل(.
كام كان تشومسكي مهتام باللغة بوصفها ظاهرة كّلية عاملية )Universal(، أي أنه 
يركز عىل القواعد املوجودة يف ذهن املتكلم )الكائن البرشي( وعقله، والتي حتكم 
اللغة اإلنسانية بغض النظر عن اختالف تطبيقات هذه اللغة من إنجليزية إىل عربية 
الصحيحة  الدراسة  مادَة  وليست  البرش  بني  وخمتلفة  باآلالف  فاللغات  وغريها. 
الدرس  إن  بل  البرش؛  كل  لدى  واحدة  هي  والتي  للغة،  الفرد  اكتساب  لعملية 
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اللغات  اللغويني عن وصف  املنحى وزاد عدم رضا  يأخذ هذا  بدأ  برّمته  اللغوي 
منفردة )Teubert, and Cermakova, 2007:50-1(. فعملية االكتساب )نؤكد 
لها يف اللغات وبني  عىل كلمة عملية( هي نفسها واحدة ال تتغري إال يف متظهرها وتشكُّ
املتكلمني الذين خيتلفون باملليارات. فنظرية القواعد الكلية هتتم “بالبناء الداخيل يف 
 Cook( ”الصوَت باملعنى )عقل املتكلم، أي كيف يربط النظاُم الريايُض )احلاسويُب
and Newson, 2007:11، يف هذا الكتاب نقاش تفصييل معمق لنظرية تشومسكي 

عضو  عن  مستقال  ليس  تشومسكي  لدى  اللغة  واكتساب  الكلية(.  القواعد  حول 
بل  )Cook and Newson, 2007:184(؛  املتكلم  عقل  يف  املغروس  االكتساب 
أذهاننا )عقولنا(”  القواعد يف  تنمو  إنام  اللغة؛  نتعلم  “ال  أننا  نص تشومسكي عىل 
)Chomsky, 1980:134(. وإلعالء مكانة التأمل introspection عند اللغويني، 
يرى سابري، وهو أحد أعالم اللسانيات األمريكية، أن هناك متاثال بني جتريد اللغوي 

وحدس ابن اللغة )روبنز. 1997: 333(. 
 In Defense of Public:الشعبية اللغة  عن  الدفاع  )يف  بعنوان  له  مقالة  ويف 
اللغة  ينتقد  تشومسكي  أن   )Milikan, 2003:1( ميليكان  يرى   ،)Language

 externalized اخلارجية:  )اللغة  يسمى  ما  أو   ،)public language( الشعبية 
املنشغل  اللغوي  اهتامم  حمل  تكون  ألن  مؤهلة  مادة  ليست  ألهنا   ،)language

أيضا  نّدد  إنه  بل  artifactual؛  مصطنعة  مادة  إال  ليست  فهي  العلمي؛  باملنهج 
بمقولة أن اهلدف من اللغة هو التواصل. إذن يمكن القول إن تشومسكي ال يقلل 
من قيمة األداء مادة علمية فحسب، بل أيضا ال يرى أن اهلدف األساس من اللغة 
Andor, 2004:107- :هو التواصل، كام هو واضح من كالم ميليكان )وانظر أيضا
9(. ويرى ميليكان )Milikan, 2003:2( أن هذا املوقف املتطرف مرّده إىل الفلسفة 

التي تقوم عليها نظرية تشومسكي يف نقده لبعض مواقف التواصل، مثل موقف من 
Mi-  ننكر شيئا يعلم أن املستمعني أو القراء ال يوافقونه عليه )هناك نقاش أعمق يف
likan, 2003: فيمكن مراجعته للقارئ املهتم(. ويرى تشومسكي أن هناك مظاهر  

كثرية من الفشل يف التواصل، كام أن معظم استخدام اللغة هو حوار داخيل بني املرء 
ونفسه، وللتفكري )انظر: Andor, 2004:108-9(، فلو قارّنا احلوار الداخيل لدى 
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أي إنسان بمنطوقه ومكتوبه، لوجدنا أن حواره الداخيل أضعاف ما ينتجه؛ وبالتايل 
فإن املتون اللغوية أقل من اللغة الفعلية التأملية كام تتجىل عرب احلوار الداخيل، وال 

متثل اللغة. وهذه بال شك ملحوظة ذكية من تشومسكي.  
ال  املتون  “لسانيات  أن  تشومسكي  يقرر   ،)Andor, 2004:97( مقابلته  ويف 
تعني شيئا”، ويربر حكمه العنيف هذا بأن املنهج املتعارف عليه يف العلم ليس مجع 
العلم  إنام  البيانات؛  تعميامت وأحكام من هذه  البيانات الستنتاج  من  هائلة  كمية 
املقاربة  ينتقد  أنه  وواضح  نظرية.  أطر  داخل  التجربة  بعض  وإجراء  مفاهيم  بناء 
املؤسسة عىل املتون )corpus-based approach(. وقد شّبه دراسة اللغة بدراسة 
العامل،  من  هلا  يستدلون  ثم  النظرية  يضعون  الذين  العلامء  لدى  والكيمياء  الفيزياء 
وال يسجلون وقائع العامل ليبنوا عليها نظريات )Andor, 2004:97-8(. فهو يرى 
قيمة كربى للتجربة، وال يرى بأسا من أن تأخذ من لسانيات املتون بعض األفكار 
والتلميحات، ثم تصمم جتربة وتسأل أهل اللغة، ويكون هناك إطار نظري تبحث 
 ،)Andor, 2004:99( يف منهجه العلمي )Galileo( من خالله، كام فعل غاليليو

وهو هنا يعمم عىل لسانيات املتون وحتليل اخلطاب و التداولية أيضا. 
عن  البحث   )McEnery & Wilson, 2005:7( وويلسون  ماكنري  وحياول 
لدى  اخلاطئ  االعتقاد  من  نابعا  يكون  قد  أنه  فيذكران  تشومسكي،  هلجوم  مربر 
ألهنا  ذلك  يرون  وهم  صحيح؛  غري  يراه  ما  وهو  هنائية،  اجلمل  أن  املتون  لسانيي 
املصدر الوحيد املتاح للغوي، وهذا طبعا افرتاض خاطئ. فاألصل يف اجلمل لدى 
McEn- )ششومسكي هو اإلبداع وليس التكرار. لكن يستدرك ماكنري وويلسون 
ery & Wilson, 2005:7( أنه ليس كل لسانيي املتون يرون أن اجلمل املوجودة يف 

املتحدث؛ فهناك مثال هاريس )Harris, 1951( و  املتن تعكس هنائية اجلمل لدى 
اللذان يريان أن اللغوي جيب أن يراعي املعطى غري   )Hockett, 1948( هوكيت
املوجود يف املتن سواء يف القواعد أو يف غريها. فام هو غري موجود يف املتن جيب أن 
يقرر  املتن. كام  التي يف  املادة  اهتاممه عىل  يقترص  أي ال  اللغوي،  اهتامم  يكون حمل 
ماكنري وويلسون )McEnery & Wilson, 2005:8(، من باب أن السياقات التي 
يف املتن ليست نسخا مكررة، أنك لو أخذت أي مجلة من هذا البحث فلن جتد أي 
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مجلة تشبهها يف متن أي بحث آخر، وذلك لتنوع االختيارات املعجمية والنحوية.
بوستال  وبول   )Fillmore, 1992:35( فيلمور  مها  آخرْين  للغوينْي  كان  وقد 
ماكنري  ذلك  ذكر  كام  تشومسكي،  سبق  توليدي  نحوي  وهو   ،Paul Postal(
وولسون، 2005 نقال عن هاريس، 1993( موقفان متشددان ال خيلوان من السخرية 
يصفون  ثم  ويصنفوهنا،  املعطيات  جيمعون  الذين  املتون  لسانيي  عىل  والتهكم 
املتون  لسانّيي  أن  يريان  فهام  واالنضباط!  والرصامة  والصالبة  بالعلمية  طريقتهم 
يعتنون باجلمع واإلحصاء والتصنيف لركام هائل من البيانات، ثم يسمون هذا علام 
 McEnery & صلبا! )لالطالع عىل رأيْيهام ومناقشتهام فيه انظر: ماكنري وويلسون

 .)Wilson, 2005:10-1

وقد نقل ماكنري وويلسون )McEnery & Wilson, 2005:11( حوارا لطيفا 
اللغوية،  للدراسة  املتن  صالحية  حول   )Hatcher( هاترش  و  تشومسكي  بني 
حتدث فيه تشومسكي ضاربا مثال بالفعل perform )يؤدي( وما يتبعه من أسامء، 
فجاء حكم تشومسكي مدلال عىل أنه يعرف احلكم ألنه متحدث أصيل ذو سليقة 
سليمة؛ لكن جاء حكمه هذا خاطئا بدليل ورود ما يراه غري صحيح يف املتن الوطني 
الربيطاين )BNC: British National Corpus(. فهذا يعطينا داللة عىل أن التأمل 
والسليقة، حتى وإن كانا من عامل لغوي حجة مثل تشومسكي، فضال عن ابن اللغة 
أو املتحدث األصيل، ال يستغنيان عن املتن اللغوي يف إطالق األحكام، فاللغة - أي 

لغة- ال حييط هبا خملوق.
أبريكرومبي )Abercrombie, 1965، مذكور  اللغوي  وهناك اعرتاض طرحه 
يف McEnery & Wilson, 2005:12-3( يبدو أكثر عملية من الناحية التطبيقية يف 
فرتة ما قبل مخسينيات القرن املايض. ففي نقاشه ملنهجية املتون، ذكر )اإلجراءات 
pseudo-procedure( أي التي تبدو علمية لكنها ليست كذلك، وهذا  الزائفة: 
االنتقاد ينطبق بشكل رئيس عىل مقاربة التحليل القائمة عىل املتن )سنفصل القول 
الحقا يف معناها(، وهو أن البحث يف املتون بطيء ومكلف وحيتاج إىل وقت وجهد، 
واحتامل اخلطأ فيه كبري. وواضح أن هذا االعرتاض موجه إىل مقاربة التحليل القائمة 
عىل املتن يف مخسينيات القرن املايض أي قبل تطور احلاسوب؛ إذ كان التحليل املتاح 
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للغويني يف ذلك الوقت بطيئا ويستغرق الكثري من اجلهد والوقت. لكن مع الثورة 
مل  أن هذا االعرتاض  يبدو  للغويني،  املتاحة  اهلائلة  تقنيات احلاسب  التقنية وتطور 
يعد وجيها. باإلضافة إىل أن النقد يتجه بشكل مبارش للذي يستنطق املتن ليستخرج 
منه األحكام ويبنيها منه ويؤسسها عليه، وهو ما يمكن أن نسميه منهجيا بالنظرية 
الفرضيات  استخالص  عىل  ترتكز  التي  وهي   ،)Grounded theory( املجذرة 
وتوليدها من املالَحظ والبيانات واملعطيات أكثر مما هي من التجريد والتأمل )انظر 

.)Robson, 1993:90,548 :مثال
املتون ستخصص  املثارة ضد لسانيات  التفصييل لإلشكاالت  العرض  بعد هذا 
الفقرات التالية إلجابات املهتمني بلسانيات املتون عىل اإلشكاالت املنطقية املثارة، 

وللتحوالت التي كانت بعض التساؤالت سببا مبارشا يف حدوثها.

إجابات المؤيدين للسانيات المتون:

تفريق  هناك   )McEnery & Wilson 2005:5( وويلسون  ماكنري  ذكر  كام 
التجريبي، فالسؤال  التأميل واملنهج  العقيل  املنهج  العلمية بني  التخصصات  يف كل 
املالحَظة  املعطيات  عىل  أم  التأمل  عىل  لغوية  نظرية  نبني  هل  باستمرار:  املطروح 
مكان  هذا  وليس  وسلبيات،  ميزات  املنهجني  من  لكٍل  طبعا  التجربة(؟  )املتن- 
بني  االختالف  إذ  العربية؛  اللغة  تقعيد  عىل  أيضا  السؤال  هذا  وينطبق  نقاشها. 
إىل  البرصيني  بنزعة  ومعروف  مشهور  العريب  النحو  يف  والبرصة  الكوفة  مدرستي 
)انظر:  منه  بالسامع  االعتداد  يصح  من  يف  بل  بالقياس؛  الكوفيني  واعتداد  السامع 
العمرييني، 1423: 733؛ وأيضا: القاسمي، 2014: 16، الذي يرى قرب تشومسكي 
خالفا  بالقياس،  اعتداده  وعدم  مسموعة  أمثلة  عىل  لبنائه  البرصيني  مذهب  من 
للكوفيني(. وهذا يف رأيي مما يثري الدراسات اللغوية وجيعل حراكها مستمرا وغري 
حمنط عند نقطة زمنية معينة. فاخلالف إذن يف أي املذهبني ُيتبنى، وكال هذين املذهبني 
يعد منهجا علميا مقبوال، وال يصح منهجيا - يف رأيي- أن يكون هناك تثريب من 

أي منهج منهام عىل اآلخر. 
بني  اجلدل  أن   )McEnery & Wilson 2005:5( وويلسون  ماكنري  قرر  وقد 
مؤيدي لسانيات املتون ومعارضيها، سواء من تشومسكي أو من خصومه، هو امتداد 
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 empiricists :تارخيي للجدل القديم املتجدد ما بني التوجهني العلميني )التجريبي
إىل  ينزع  اللسانيات  يف  التجريبي  فالتوجه   ،)rationalists التأميل  العقيل  والتوجه 
التأسيس عىل حتليل البيانات واملعطيات اخلارجية مثل النصوص والشواهد واملتون 
)النحو الكويف مثال(؛ يف حني ينزع التوجه العقيل يف اللسانيات  إىل االعتامد عىل التأمل 
 McEnery & :أكثر من اعتامده عىل املعطيات اخلارجية )النحو البرصي مثال( )انظر

 .)Wilson 2005:198

لسانيات  املوجه ضد  الالذع  االنتقاد  أن  إىل  يمكننا االطمئنان  تقدم  ما  بناء عىل 
املتون ليس لضعف يف منهجيتها بقدر ما هو نزعة أو توجه تؤطر الدرس اللغوي 
امليادين  يمتد إىل غريها من  النقد بل  املتون هبذا  املنتقد. وال ختتص لسانيات  لدى 
املناهج  أحد  هو  املتون  لسانيات  فمنهج  والتداولية.  اخلطاب  حتليل  مثل  األخرى 

املعتربة يف العلوم اإلنسانية.
 )McEnery & Wilson 2005:16( إضافة إىل ذلك، وكام ذكر ماكنري وويلسون
يف  دور  هلا  وكان  منهجيا،  ومقبولة  وجيهة  كانت  تشومسكي  انتقادات  بعض  فإن 
تعديل اجتاه لسانيات املتون وتقويم مسارها ليكون أكثر علمية ومقبولية من الناحية 
املنهجية؛ يف مقابل ذلك يمكن اعتبار بعض االنتقادات غري الوجيهة أو التي مل تباِل 
بنقاط القوة يف لسانيات املتون ليست ذا بال. فقد يكون تشومسكي بطبعه حادا عىل 

خمالفيه. وهذا يف رأيي واضح عنده يف استخدام ألفاظ قطعية مثل )ال تقول شيئا(.
أو  حلها  يمكن  ال  انتقادات  أقسام:  ثالثة  رأيي  يف  االنتقادات  تقسيم  يمكن 
يستحيل عمل يشء إزاءها، وانتقادات تغفل نقاط القوة، وانتقادات وجيهة أسهمت 

يف تعديل مسار لسانيات املتون وهتذيبه.
والبنائية   )Skinner( سكينر  طال  قد  الالذع  تشومسكي  وصف  أن  كام 
)Structuralism(؛ إذ وصف منهج سكينر منذ عام 1957 بأنه ال يرشح شيئا 
فحسب، بل ال يرشح أي يشء ذا قيمة، مما دفع اللسانيني إىل هجر البنائية والعمل 
اإلدراكية  العلوم  يف  اللسانيات  ودمج   )mentalism( العقلية  النزعة  إطار  يف 
العلوم  حول  ولالستزادة   ،cognitive science( )Stockwell, 2007: 31(

 .)Stockwell, 2007: 40-1 :اإلدراكية انظر
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الوقت نفسه ال يمكن عمل يشء  التي ال يمكن رفضها ويف  فمن االعرتاضات 
جتاهها مسألة ال هنائية اللغة )McEnery & Wilson 2005:19( واإلبداعية الكامنة 
يف امللكة العقلية، فال يمكن للمتون إال أن تقبل هبذا النقد واقعا ال يمكن جتاهله وال 
يمكن التغلب عليه يف الوقت نفسه. ومثل ذلك قضية العوامل اخلارجية التي تؤثر 
يف األداء اللغوي وتشوه الكفاية اللغوية )McEnery & Wilson 2005:19(، فال 
يمكن إال القبول بذلك واالعرتاف به. وعىل أية حال، فلسانيات املتون ال تّدعي أهنا 
تعالج اللغة كاملة؛ إنام تتعامل مع معطيات تعرتف بأهنا متّثل جزءا من اللغة، وهبذا 
تكون قد أقرت بحدودها وقدرهتا. وعىل الباحث أن يتعامل معها عىل هذا األساس. 
 McEnery & Wilson( وولسون  ماكنري  اعرتض  فقد  ذلك  إىل  باإلضافة 
 natural الطبيعية  )املعطيات  املتن  أن  من  تشومسكي  أثاره  ما  عىل   )2005:15

بعوامل  يتأثر  اللغوي(  للكفاية ألن األداء )أو اإلنتاج  يعد مرآة مضللة   )data

أخرى غري الكفاية، مما يشوه الكفاية أو يعكس صورة مغلوطة عنها. فتشومسكي 
)8:1965( انتقد املعطيات الطبيعية نقدا الذعا ووصفها بأهنا ذات جودة منحطة 
degenerate quality. كام نقل البوف )Labov, 1969:201( عن تشومسكي 

زعمه يف عدة حمارضات له أن %95 من ملفوظات اللغة الطبيعية ليست نحوية 
ungrammatical. عىل كٍل فقد ذكرت الدراسات أن هذا االدعاء غري دقيق، 

وقد جادل البوف )Labov, 1969:201( من خالل عمله مع املتون املنطوقة أن 
معظم امللفوظات يف كل السياقات مجل تامة )كاملة(؛ بل حتى لو قلنا إهنا غري 
نحوية فاملتن البد أن حيتوي عىل ما هو نحوي، أو عىل األقل نفرتض أن انعدام 
النحوية ليس بدرجة حدة االفرتاض السابق )راجع هذه النقطة ومناقشة البوف 

.)McEnery & Wilson 2005:15-6 العرتاضات تشومسكي يف
عالوة عىل ذلك، فقد جتاهل تشومسكي ومن يقلل من قيمة لسانيات املتون نقاط 
القوة التي تتحىل هبا املتون وال تتوافر يف غريها من امليادين األخرى. مثال ذلك كون 
التحليل والبحث واحلساب  الدقة يف  يمّكن من  اآللة، مما  املتن مقروءا عن طريق 
والتصنيف )McEnery & Wilson 2005:17(، بل املوضوعية والبعد عن الذاتية 
 lexically driven هة معجميا التي تؤثر يف حملل اللغة. كام أن أسئلة البحث املوجَّ
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جتيب عنها لسانيات املتون بجدارة )McEnery & Wilson 2005:17(، فال يمكن 
أن نتصور معجام ألي لغة دون أن يتأسس كليا عىل األمثلة والشواهد )املتون(.

هتذيب  يف  منها  واإلفادة  معها  التعامل  يمكن  انتقادات  هناك  ذاته  الوقت  يف 
منهجية املتون وتقويتها علميا؛ بل هذا ما حدث فعال حني أفاد الباحثون يف املتون 
واإلجراءات  املفاهيم  بعض  فهناك  عليه  وبناء  وغريه.  تشومسكي  انتقادات  من 
التي أخذت هبا لسانيات املتون، مثل التوازن ودرجة التمثيل، فكانت بذلك إجابة 
مبارشة عىل انتقادات تشومسكي )McEnery & Wilson 2005:5(. لقد كانت 
قواعدها  ونمو  املتون  لسانيات  تطور  يف  منه  قصد  غري  من  ربام  مسامِهة  انتقاداته 
اللغوي، وملا يتمتع به تشومسكي من  ومناهجها نظرا إىل تأثريها القوي يف احلقل 
ويعاجلون  ملنتقدهيم  يسمعون  كانوا  املتون  فلسانيو  قوية.  ومرجعية  علمية  سلطة 

القصور يف منهجهم بناء عىل ما لدهيم من معطيات متاحة. 
يف املقابل، جادل ماكنري وولسون )McEnery & Wilson 2005:13( يف أن 
تشومسكي نفسه )1964( حّذر من أن رفض املعطيات األدائية مصدرا للدليل غري 
مناسب لدراسات اكتساب اللغة. أي أن األداء ال غنى عنه مهام اعرتاه من مظاهر 
القصور. ولذلك فهناك فروع من اللسانيات مل تفقد املتون فيها دورها، حتى مع نقد 
تشومسكي )McEnery & Wilson 2005:14(. وكذلك قّرر ماكنري وولسون 
التارخيية  اللسانية  الدراسات  أنه ال غنى يف   )McEnery & Wilson 2005:27(
عن األداء واملتن حيث ال يمكن سؤال املتحدث األصيل ألنه غري موجود. فاملصادر 
املتاحة لدينا عن اللغة العربية الفصحى يف العرص اجلاهيل وصدر اإلسالم وما تبعه 
من عصور إىل عرص النهضة هي املتون فحسب، فليس لنا يف اللغة العربية الفصحى 
إال أن نقبل بام لدينا من متون لغوية ألهنا املصدر الوحيد املتاح لدينا للغة، فلم يُعد 

لدينا عرب قدامى، وال حدس وال لسليقة يمكننا مساءلتها.  
عنه  نقل  كام  يرى  فهو  الكمية؛  املعطيات  أمهية  عىل  تشومسكي  اعرتاض  أما 
ماكنري وولسون )McEnery & Wilson 2005:14-6( أنه ال أمهية للمعطيات 
الكمية بالنسبة إىل اللغوي؛ بل يرى أن مجع املعطيات الكمية عديم الفائدة؛ ولتأكيد 
فكرته ذكر أهنا عديمة األمهية، ووصفها حرفيا بالتافهة )trivial(. وذكر يف معرض 
ازدرائه أن جميء مجلة )أنا أعيش يف نيويورك( بشكل أشيع من )أنا أعيش يف ديتن 
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ذكر  كام  صحيح،  وهذا  لغوي.  توصيف  أو  نظرية  ألي  قيمة  له  ليس  أوهايو(  أو 
كل  عىل  ينطبق  ال  لكنه  النتائج؛  بعض  يف   )Lindquist, 2009:8-9( لينقويست 
لسانّيي  لدى  يِرد  ومل  مفيد،  غري  مثاال  اختار  تشومسكي  أن  هنا  ونالحظ  النتائج. 
املتون، ربام للتقليل من قيمة اخلصوم يف انتقاء أضعف احلجج واألمثلة وأوهاها. 
اللغوي مصدر مهم وأداة رضورية  املتن  القول إن  الفكرة، يمكن  وللرد عىل هذه 
للمعطيات الكمية التي بدورها أثمرت نتائج جيدة للغويني، مثل دراسة سفارتفيك 
ووسمها  الكلمة  إعراب  مع  اآليل/احلاسويب  فالتعامل   ،)Svartvik, 1966(
املتون  دون  تتحقق  أن  هلا  يمكن  ال  نتائج  أثمر   )part of speech tagging(
)لنقاش موسع حول هذا األمر، راجع: McEnery & Wilson 2005:14-6؛ و 

.)Lindquist, 2009:8-9

سننتقل إىل فكرة مهمة لدى تشومسكي ومدرسته ولدى املدافعني عن لسانيات 
املتون، أال وهي التأمل ومكانته لدى الباحث واملحلل اللغوي.

التأمل في لسانيات المتون وفي اللسانيات بعامة

تذكر لنا املصادر اللسانية )انظر مثال: Lindquist, 2009:8-9( أن التأمل يعّد 
لدى اللسانيني التوليديني الوسيلة الرئيسية جلمع البيانات حتقيقا ألهم مبدأ لدهيم يف 
دراسة النحو العقيل )mental grammar( لدى املتحدث النموذجي )املثايل( أي 
 Fillmore,( ما حيدث داخل عقله. ويف توصيف ذلك اللساين املتأمل، سّك فيلمور
)وانظر   )armchair linguist( الوثري(  الكريس  ذي  )اللغوي  مصطلح   )1992

Lindquist, 2009:8-9(، أي أنه ال يكلف نفسه عناء البحث التجريبي؛  أيضا: 
اللغوية.  األحكام  يطلق  ثم  متأمال  العاجي  برجه  يف  الوثري  كرسيه  عىل  جيلس  بل 
تصويره   )McEnery & Wilson 2005:15( وولسون  ماكنري  عنه  نقل  وقد 
يقول:  إذ  اللغوي؛  إىل  بالنسبة  التأمل  منهج  حول  نقاشه  معرض  يف  هذا  الظريف 
)Fillmore,1992:35(: »إنه ]اللغوي[ جيلس عىل كريس ناعم يفكر بعمق وعيناه 
مغمضتان ويداه مطوقتان خلف رأسه ثم فجأة يفتح عينيه وجيلس صارخا )واو ما 
هذه احلقيقة املنضبطة neat fact(! ثم يمسك قلمه ويكتب شيئا ما.. وليس بفعله 
هذا أقرب إىل معرفة ماهية اللغة من غريه”. ففيلمور يرى أن تأمله ال جيعله أقرب 
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إىل احلقيقة اللغوية من غريه ممن يسلك طريقا آخر.
ينّظر  الذي  املسرتيح  اللغوي   )Fillmore, 1992:35( فيلمور عىل كل، وصف 
باللغوي  أعقبه  ثم  اللغة،  حول  حقائق  تنظرياته  أن  ويعتقد  الوثري  كرسيه  عىل  من 
املتني الذي يستخلص ما يراه حقائقه الثانوية )معطيات املتن( من حقائقه األولوية 
)املتن بصورة مبدئية(. ثم عقب بخالصتني مهمتني نابعتني من ملحوظاته يف عمله 
عىل املتون، و متثل هاتان اخلالصتان يف رأيي رأيا منصفا غري متحيز ال إىل املتون وال 

ضدها:
األوىل: أنه ال يوجد متن مهام كرب غطى كل ما يريده حول املعجم والنحو اإلنجليزي.
الثانية: أنه مهام صغر املتن الذي عمل من خالله فقد تعلم أشياء جديدة مل يكن 

يعرفها من خالل أي قناة أخرى غري هذه املتن الصغري )ال التأمل وال غريه(. 
ولذلك خلص إىل القول بحاجة اللغوي الوثري إىل املتني وحاجة املتني إىل اللغوي 

الوثري ليعمال جنبا إىل جنب.
يف مقابل ذلك نرى تشومسكي حيتفي بالتأمل، ويف الوقت نفسه يقلل من قيمة 

 :)Andor, 2004:97( منهجية لسانيات املتون؛ إذ يقول يف مقابلته مع أندور
“لسانيات املتون ال تعني شيئا. فهي شبيهة بام لو قلنا إن الفيزيائيني الكيميائيني 
يف  حيدث  ملا  هائلة  فيديو  مقاطع  بتسجيل  سيقومون  التجارب  عىل  اعتامدهم  بدل 
اهلائل من  الركام  أفكار من هذا  أو  تعميامت  أهنم سيحصلون عىل  أمال يف  الكون 
الفيديوهات. لكن كام تعلم العلوم ال تقوم هبذا الشكل. وربام هم عىل خطأ. ربام 
عىل العلوم مجع الكثري من البيانات )املعطيات( ليطوروا نتائج منها. إذا أراد شخص 
والكيمياء  الفيزياء  أقسام  من  دعم  عىل  حيصل  لن  لكن  بأس،  فال  بذلك  القيام 
واألحياء. ونحن يف دولة حرة: اعمل ذلك وسوف نحكم عليك بناء عىل النتائج 

التي خترج.”
العقلية  العمليات  ح  يرجِّ اللغوي  التحليل  أن  واضح  بشكل  تشومسكي  يرى 
الباطنية )التأمل( مصدرا وحيدا للمعطيات اللغوية عىل حساب املعطيات املالَحظة 
)انظر حول نقاش هذه الفكرة: McEnery & Hardie, 2012:25(. عىل كٍل فهو 
التأمل هو أنه ينتهج يف ذلك املنهج الدارج يف عرصه يف علوم  يقر بأن سبب تبني 

الفيزياء والعلوم احليوية والطبيعية ويف قسمه العلمي.
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 )McEnery & Hardie, 2012:25-6( وهاردي  ماكنري  يرى  حال  أية  عىل 
لسانيات  منهج  كليا  يلغي  كونه  من  أكثر  الدرجة  عىل  يعتمد  تشومسكي  تأثري  أن 
بشكل  تشومسكي  مذهب  مظلة  حتت  يعملون  الذين  اللغويون  حتى  إذ  املتون؛ 
عام سيقومون يف وقت ما بجمع عينة صغرية من متن لغوي، وقد ظلت املجالت 
العقلية  العمليات  عىل  األكرب  اللغويني  اعتامد  كان  وإن  املتون،  عىل  تقوم  العملية 
الباطنية للعقل )التأمل(. ومما أسهم يف انتعاش لسانيات املتون وازدهارها يف رأيي 
أنه وجد فريق من الباحثني يستخدمون منهجية املتون يف البحث اللغوي )السياق 
اللغوي: املتصاحبات واخلطاب( ومل يكونوا تبعا لتشومسكي يف تقليله من لسانيات 

املتون وجدواها العلمية يف البحث اللساين.
وهناك موقف وسط أسهب فيه لينقويست )Lindquist, 2009:10( وهو أنه 
جيب أن ننبه عىل عدد من املحاذير، منها: أنه نظرا إىل كون اجلمل املنتجة الهنائية فلن 
تكون املتون شاملة لكل ما يمكن إنتاجه من املتكلم بأي لغة )قارن بكالم فيلمور 
السابق(. وإن بعض النتائج فعال تافهة )وهذا موقف فيه تأييد لتشومسكي( وغري 
لتحديد ما هو نحوي  الرسمي لن يستغنى عنها  املتحدث  ذات أمهية. وإن سليقة 
من غريه )وهذا أيضا تأييد للتوليديني، وقارنه بكالم فيلمور(. وإنك سوف حتتاج 
املتن أو ترشح ما جتده فيه، أي أنك لست  نظرية لغوية لتبحث عن يشء معني يف 
باملتون(.  املوّجهة  واملقاربة  املتون،  عىل  املعتمدة  املقاربة  )قارن  متاما  الذهن  خايل 
وقد صارت لسانيات املتون يف هذه األيام أعقد نظريا ، وتنبه لسانيوها إلجيابياهتا 
وللتحفظات عليها... كام أن املتون يستخدمها كثري من اللغويني واللسانيني الذين ال 
يصنفون أنفسهم عىل أهنم لسانيو املتون، فاملتون ومنهجية املتون وأدواهتا تستخدم 
مع أدوات أخرى لدى الباحثني يف اللسانيات اإلدراكية، والباحثني يف اللسانيات 
الوظيفية، والباحثني يف اللسانيات التارخيية، والباحثني يف علم الداللة، وغريها من 
متقاربني يف كوهنام ال  وفيلمور  لينقويست  نعترب  ربام  األخرى. وهبذا،  اللغة  علوم 

يرفضان لسانيات املتون مطلقا وال يقبالن هبا مطلقا.
 )McEnery & Wilson 2005:15( وولسون  ماكنري  إليه  ذهب  ما  ونؤكد 
التأمل كليا، ألننا بذلك لن نستطيع معرفة اجلمل املخالفة  من أنه جيب أال نستبعد 
للقواعد )غري الواردة يف املتن( وال فك الغموض؛ بل عىل لسانيات املتون أن تعتمد 
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التأمل مع املعطيات الطبيعية، وال تغفل التأمل كليا، وال السليقة واحلدس، فالسليقة 
والتأمل )وما يعتمد عليه من سليقة وحدس( يف مقابل التجريب والشواهد مسلكان 
متكامالن ال خصامن متضادان، وجيب النظر إليهام عىل أهنام متكامالن وليسا متناقضنْي 
)ماكنري وولسون McEnery & Wilson 2005:19, 25 ,24(؛ بل ذهب فيلمور 
املتون  غري  ولسانيي  املتون  لسانيي  أن   )Fillmore 1992:35( فقرر  ذلك  من  أبعد 
 McEnery & Wilson( وولسون  ماكنري  رد  كام  البعض.  بعضهم  إىل  حيتاجون 
الكمية  إذ يرى أن مجع املعطيات  2005:14,15( عىل معارضة تشومسكي للتكرار؛ 

عديم الفائدة بأنه لو افرتضنا أن لساين املتن عبد للمعطيات املتاحة فكذلك غري املتني 
سيكون تابعا لنزوة خياله وتأمالته النظرية ]من برجه العاجي[ وعبدا هلا كذلك.

وبتأكيد فكرة التكامل بني منهجية التأمل ومنهجية لسانيات املتون يتميز البحث 
اللغوي الذي يقوم عليهام عن البحث احلاسويب الرصف يف هذا امليدان، وينبهنا إىل 
خطورة احلاسويب الرصف لوحده؛ فال بد من أن يكون للتأمل دوره املهم يف لسانيات 
للغوي  التقليدي  الدور  وهنمل  التقنية  لنا  أنتجته  بام  مبهورين  نكون  أن  ال  املتون، 

وحدسه؛ بل ذاتيته.
وقد ذكر لينقويست )Lindquist, 2009:10( أنه حتى الباحثون ذوو اخللفية النهجية 
املنهج  استخدام  أي  الفرضيات،  الختبار  األقل  عىل  املتون  أمهية  يعون  بدأوا  التوليدية 
 )Wasow, 2002:163( عن واسو )Lindquist, 2009:10( املعتمد عىل املتون. كام نقل
أنه مع توفر البيانات اللغوية املستخدمة طبيعيا وتوفر األدوات البحثية ذات التعقيد العايل 

فال يوجد عذر مقبول ملن ال خيترب النتاج النظري باملتون الطبيعية.
منها  تفرعت  التي  املتعددة  املناهج  إىل  اإلشارة  من  لنا  بد  ال  اإلطار،  هذا  يف 
لسانيات املتون والتي كانت نتيجة مبارشة لالنتقادات املوجهة إليها، خاصة قضية 
التأمل بوصفه أداة بحث كربى يعتمدها اللساين يف حتليله اللغوي، هذه االنتقادات 
أسهمت كام يذكر ماكنري وولسون )McEnery & Wilson 2005: 25( يف التنبيه 
إىل رضورة إعادة النظر يف منهجية البحث املعتمد عىل املتون بوصفها منهجية بحث 
الكمية  الدراسات  التقليل من أمهية  بعامة، مع عدم  اللغوي  اللسانيات واحلقل  يف 

اللغوية )املتون(. وهذا موضوع الفقرة التالية.
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إعادة النظر في منهجيات لسانيات المتون

نؤكد بداية أن موقف تشومسكي السلبي من معطيات املتون يتأسس عىل مبدأ مهم 
 )knowledge( للمعرفة  مصدرا  استخدامها  يمكن  ال  املعطيات  هذه  أن  وهو  لديه 
حول طبيعة اللغة )McEnery & Hardie, 2012:147(. هذا التأصيل اإلبستمولوجي 
مع  مواءمتها  وحماولة  املتون  لسانيات  يف  منهجيات  عدة  بني  التفريق  إىل  الباحثني  قاد 
مقاربات  إىل ثالث  تفرعت  املنهجيات  إن  القول  يمكن  السائد، وهلذا  العلمي  املنهج 

رئيسة، هي:
)Corpus-driven approach( هة باملتون املقاربة املوجَّ

)Corpus-based approach( املقاربة القائمة/املعتمدة عىل املتون
.)Corpus-informed approach( املقاربة املستأنسة/املستعينة/املدعومة باملتون
وسنحاول يف الفقرات التالية توضيح الفروق بني كل من هذه املقاربات الثالث. 

وسيستخدم مصطلح منهجية مع مصطلح مقاربة للداللة عىل املفهوم نفسه. 
بادئ ذي بدء، ال بد من اإلشارة إىل أن استخدام هذه املصطلحات خيتلف من باحث 
إىل آخر، كام أن الفروق بينها ليست حدية واضحة املعامل خصوصا عند التطبيق. نقول 
هذا عىل الرغم من املحاوالت اجلادة التي قام هبا الباحثون للتفريق بني هذه املنهجيات 
املستفيض  النقاش  الضوء عىل  الالحقة تسليط  الفقرات  املقاربات. وسنحاول يف  أو 

بني الباحثني يف رسم معامل هذه املنهجيات وحدود التفريق بينها.
 Lindquist, مذكور يف ،Tognini-Bonelli, 2001( وعىل كٍل فأتفق مع توقنيني
2009:10( يف أن هذه املناهج متثل متصال طيفيا ما بني متقابلني، يقع بينهام تطبيقات 

هو  كام  احلدين  بني  القرب  درجة  يف  اختالف  عىل  اللغويني  من  كثري  لدى  املتون 
موضح يف الشكل التايل:

املنهج املوجه باملتون ---------------------------------
-------------------- املنهج املعتمد عىل املتون 

باإلضافة إىل ذلك، جادل ماكنري وزمالؤه )McEnery et al. , 2006:8( يف 
أن التفريق إىل حد ما “مبالغ فيه” وأن هذه املواقف التي تنظر إىل هذه املناهج بحدية 
صارمة ينبغي النظر إليها عىل أهنا “متشددة”. ويف رأيي أهنا نظرية ال تعكس الواقع 
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التطبيقي متاما.
يسمى  ما  أو   )corpus-driven linguistics( باملتون  املوّجهة  فاللسانيات 
من  املتن  يف  الباحث  جيده  بام  ُمنقادا  فيها  البحث  يكون  باملتون  املوجهة  املذاهب 
أيضا:  وانظر   ،Tognini-Bonelli, 2000( توقنيني  ذكرت  كام  وهو  معطيات، 
النظر إىل املدونة  1435: 180( يقوم عىل  1436: 240؛ وكذلك بول بيكر  املجيول 
السياقية  أو  الداللية  أو  الرتكيبة  أو  الرصفية  أو  اللغوية  املسائل  ومالحظة  )املتن( 
والتوجه من املتن إىل صياغة فرضيات البحث وأسئلته. فاملتن يف هذا املنهج كام يشري 
االسم، يوجه الفرضية اللغوية ويقودها. والباحث يستخدم »املتن ويف ذهنه بعض 
 Tognini-Bonelli,( املتن«  عىل  اعتامدا  التحليل  إىل  ليصل  والفرضيات  األفكار 
2001،  مذكور يف Lindquist, 2009:10(. إذن فاملذاهب “املوجهة باملتون متيل 

إىل استخدام متن بطريقة استقرائية ألجل بناء فرضيات حول اللغة، وليس باإلشارة 
]أو اإلحالة[ إىل إطارات لغوية موجودة” )بول بيكر 1435: 180، ما بني املعقوفني 
املوجهة  “اللسانيات  ذوي  من  اللسانيني  بعض  عن  وقيل  الباحث(.  من  زيادة 
 Tognini-Bonelli,( متكامال”  كال  البيانات  “سالمة  بـ  ملتزمون  إهنم  باملتون” 
2001:84(” )بول بيكر 1435: 180(. فالبيانات برمتها أساس يف حسبان اللسانيني 

لفرضيته.  صياغته  يف  اللغوي  لدى  معتربة  كلها  والبيانات  املنهج.  هذا  املنتهجني 
Grounded The- )ههي شبيهة إىل حد ما بتطبيقات النظرية املجذرة وإجراءاهتا 
ory( أو  تصميامت البحوث املرنة )Flexible design( )انظر حول هذه النظرية 

والتصميامت: Robson, 1993(. وهو ما حتدث عنه القاسمي )2014: 313( قائال: 
مسبقًا للوصف اللغوّي، وال إيامنًا بنظرّية معّينة.  تصّورًا  يملك  ال  هنا  “فالباحث 
نة”. فاملتن  وإّنام يستخلص نتائجه من مالحظته عىل االستعامل الفعيّل كام تقّدمه املدوَّ

.)hypothesis generating( نفسه مولِّد للفرضية
املعتمد عىل  املنهج  ما يسمى  أو  املذاهب  تقع  الطيف،  املقابلة من هذا  الضفة  يف 
املتون )Corpus-based( الذي يتوجه البحث فيه إىل املتن مع افرتاضات وفرضيات 
 Tognini-Bonelli,( وأسئلة حياول أن جييب عنها وحيللها ويفرسها بام جيده يف املتن

2000، وانظر أيضا: املجيول 1436: 240، وكذلك بول بيكر 1435: 180(. 
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فاملتن هنا نقطة اعتامد وليس نقطة توجيه وقيادة، وهو مرتكز الختبار الفرضية 
Togn- أيضا: )انظر  موجها  وال  هلا  موّلدا  وليس  وتفسريها  النحوية  القاعدة   وو 
“متيل  بيكر  ذكر  Lindquist, 2009:10(. وكام  ini-Bonelli, 2001، مذكور يف 

اللسانيات القائمة عىل املتون إىل استخدام املتون ألجل اختبار أو صقل }هتذيب{ 
فرضيات موجودة مأخوذة من مصادر أخرى” )بول بيكر 1435: 180(.

وبسبب أن املتن ومعطياته ليست مركزية يف التحليل اللغوي فقد ذكر بيكر )بول 
بيكر 1435: 180( أن بعضا من »اللسانيني من ذوي التوجه القائم عىل املتون اهُتموا 
بتجاهل األدلة غري املالئمة التي ال تناسب نظرية ما قبل املتون«، أي أهنم يقدمون 
أو  املتن ذا درجة متأخرة  املتن، ويعدون  به  اللغوية عىل ما جاء  النظرية والفرضية 
ثانوية تستخدم دعام للفرضية. ويف ظني أهنا شبيهة إىل حد ما بتطبيقات تصميامت 
 .)Robson, 1993 :انظر حول هذه التصميامت( )Fixed design( البحوث الثابتة
نة للعثور عىل األدّلة التي تدعم وصفه اللغوّي أو لتأثيث  إذ الباحث “يبحث يف املدوَّ
للفرضية  تعد ممتحنة  أن  313(. ويمكن   :2014 باألمثلة” )القاسمي،  قائمة  نظرّية 

.)hypothesis testing(
ومن املهم يف هذا اجلدل التفصيل قليال يف النقاش الذي أورده ماكنري وهاردي 
)McEnery & Hardie, 2012( يف معرض حديثهام عن هذه املذاهب أو املناهج، 
فقد ذكرا أن اللسانيات املوجهة باملتون - مع األخذ بعني االعتبار اختالف التحديد 

من باحث إىل آخر- قد تشري إىل نوعني من التعريف:
 neo-Firthian approach to  “( اللسانيات  يف  اجلدد  الفريثيني  مقاربة   -  1

.)“corpus linguistics 241

2 - املنهج املستخدم يف املتون والذي يبدأ من األسفل إىل األعىل، أو التصاعدي 

 .)top down( وليس من األعىل إىل األسفل، أو التنازيل ،)entirely bottom-up(
واملقصود باألعىل هنا هو التجريد والنظرية؛ وباألسفل االنطالق من الشاهد أو املثال 

يف املتن أرضيًة للتقعيد.

وذكر ماكنري وهاردي يف مقابل ذلك أن اللسانيات املعتمدة عىل املتون قد ختتلف 
يف تعريفها وحتديدها من باحث إىل آخر وقد تشري كذلك إىل نوعني من التعريف: 
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 McEnery & Hardie,( املتون  معطيات  يستخدم  منهج  أو  مذهب  أي   -  1

2012:241( فهو هنا يطلق عىل لسانيات املتون بغض النظر عن الفروق بينها. وأعتقد 

أن هذا معمول به بشكل أكرب لدى غري لسانيي املتون. فغالبية بحوث املتون تطلق هذه 
التسمية بغّض النظر عن املنهجية التي تستخدمها.

2 - املذهب الذي يستخدم مناهج املتون لكن ال تنطبق عليه مبادئ املذهب اآلخر 

)املوجه باملتون( وال يشرتك معه يف مبادئه. فهو هنا يعني أي مذهب يعتمد املتون وال 
يمكن عّده من النوع السابق.

ثالثا  نوعا   )McEnery & Hardie, 2012:242( وهاردي  ماكنري  وأضاف 
تستخدم  التي  وهي  باملتون،  املدعومة  أو  املستأنسة  اللسانيات  عليه  أطلقا  رئيسيا 
الشاملة  اإلحاطة  مبدأ  حتقيق  إىل  تطمح  وال  هتدف  ال  لكن  هلا  بحث  أداة  املتون 
منهج  استخدام  يقصدان  أهنام  نستنتج  أن  لنا  )total accountability(. ويمكن 
االستدالل باملعطيات يف املتون بصورة عارضة وليس أصيلة. وهذا منهج معدود 

بني املنهجني الرئيسيني السابقني.
املتون(  عىل  املعتمدة  )املقاربة  مصطلح  استخدام  أن  إىل  اإلشارة  املهم  ومن 
أشمل من مقابلها )املوّجهة باملتون( وقد يعني اجلميع، خاصة ملن هم خارج ميدان 
لسانيات املتون؛ أما إذا استخدم املصطلحان جمتمعني ومتقابلني فهناك فروق دقيقة 
بينهام، لكن جيب أن نؤكد ما يراه ماكنري وهاردي من أن املبالغة ال تصمد بقوة أمام 
التفريق، بل ننظر  نبالغ يف تضخيم هذه الوجوه من  الفعيل، وأنه جيب أال  التطبيق 

إليها عىل أهنا طيف متواصل بني مصطلحني.
والثري  املطول  النقاش  إىل  التفريعات  هذه  خضم  يف  ونحن  اإلشارة  املهم  من 
لدى ماكنري وهاردي )McEnery & Hardie, 2012:147-51( يف الفصل الذي 
عقداه حول هذه املصطلحات، ألهنام ينظران إىل املنهجية من زاوية أخرى تتكامل 
مع ما نوقش سابقا، ويرشح هذا الفصل موقفهام الذي ينطلق من زاوية ختتلف عام 

سبق، مع أهنا ال ترفضه.
فقد حتدثا عن املتن بوصفه نظرية )corpus-as-theory( يف مقابل املتن بوصفه 
قد  املعطيات  أن  فوّضحا   .)corpus-as-method( دراسة  أداة  أو  بحث  منهج 
وبقدر  دحضها،  أو  اللغوية  النظرية  بناء  يف  تسهم  أو  تدحض  أو  تدعم  أو  ترشح 
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اعتداد اللغوي بأحدمها )البيانات مقابل النظرية( يمكن أن نفرق بني املصطلحات 
الواردة. وإن كان يف رأيي تفريقا ليس دقيقا متاما.

للنظرية  الوحيد  املصدر  بوصفه  املتن  استخدم  هل  هي:  يؤكداهنا  التي  والفكرة 
 neo-Firthian اللغوية أم ال؟ وهذه مضادة لفكرة تشومسكي؛ أما الفريثيون اجلدد 
approach فريون أنه ال مصدر للتقعيد اللغوي غري املتن. فمصدر تشومسكي التأمل؛ 

corpus-as- املتن نظرية  أن  فاملنهج األول يرى  املتون.  الفريثيني هو  يف حني مصدر 
فرضية  أي  ترفض  التي  وهي  نفسها،  اللغوية  الظاهرة  ذاته  الوقت  يف  وأنه   theory

تستخرج مبارشة من املتن. وهي يف مقابل corpus-as-method التي ترى أن املتون 
مصدر من ضمن املصادر املتاحة )ص148(.

املتون  املعتمد عىل  املنهج  التفريق بني  أن  وقد ذكر ماكنري وهاردي )ص150( 
عن  ُنقل   corpus-driven باملتون  املوجه  املنهج  مقابل  يف   corpus-based

املنهج  “مصطلح  أن  ذكرت  حني   ،)Tognini-Bonelli, 2001:65-6( توقنيني 
املعتمد عىل املتون يستخدم لإلشارة إىل املنهجية التي تستخدم املتن لتفسري واختبار 
 ... متاحا،  املتون  يكون  أن  قبل  ُطرحت  التي  والتوصيفات  النظريات  ورشح 
املقابل  يف  املتن؛  وجود  قبل  نظريا  موجود  هو  عام  بحثا  ُيغرَبل...” وُيصّفى  فاملتن 
أنه جمرد خمزن أو مستودع للشواهد التي تدعم النظريات  املتن ليس عىل  “ُينظر إىل 
املتن ]الرتمجة هنا  املثال من  تتزامن مع  املوجودة قبال بل األطروحات والنظريات 
املثال  النظرية مستقلة عن  باملعنى للتوضيح بام يناسب السياق العريب[، فال توجد 
بل املالحظة تؤدي إىل الفرضية التي تؤدي إىل التعميم الذي يؤدي إىل التضام مع 
األطروحة النظرية”. وقد عّقب ماكنري وهاردي بأن هذا التفريق ال يصمد حني 
ذاك،  ينتج  هذا  أو  هذا  قبل  أكثر من كوهنا هذا  تدويرية  فالعملية  العميل،  التطبيق 
أي ذات اجتاه واحد. فمن الواضح أن املنهج املعتمد عىل املتون لدى توقنيني يفهم 
عىل أنه ما أشار إليه ماكنري وهاردي بـ corpus-as-method. وأن املنهج املوجه 
حال  أية  عىل   .corpus-is-theory و  الفريثيني  منهج  أنه  عىل  إليه  ينظر  باملتون 
استنتاجي  إىل أي بحث تصاعدي  ليشري  باملتون استخدم  املوجه  املنهج  فمصطلح 
يلتزم  مل  أم  التزم  سواء  خام  متن  بيانات  باستخدام   )inductive bottom-up(

بمقاربة الفريثيني اجلدد.
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وذكر ماكنري وهاردي )ص151( أن هناك باحثني يستخدمون املصطلحني دون 
تفريق، فال يلتزمون بالفرق ببينهام بل يستخدمون مصطلح املنهج املعتمد عىل املتون 
االجتاهني  بني  للتفريق  التطبيق  يف  وضوح  عدم  فهناك  كليهام.  االجتاهني  ليشمل 
استخدام  يف  األولوية  درجة  يعتمد  االثنني  بني  التفريق  أن  منها:  كثرية  ألسباب 
بيانات املتن. كام أن املنهج املوجه باملتون ال يعتمد عىل البيانات فقط، ولذلك يمكن 
القول إن التفريق بني التسميات املتعددة للمصطلحات ملتزم به لكن العربة بتغليب 

التنظري يف مقابل تغليب املنهجية اللغوية التي تستخدم املتون.
 Teubert, and Cermakova,( من زاوية أخرى، عالج تيوبرت وسريماكوفا
Togni-( املوضوع من زاوية معجمية إىل حد ما؛ إذ أكدا عىل تفريق توقنيني )2007

 corpus-based and the corpus-driven( بني املنهجني )ni-Bonelli, 2001

approaches( وذلك بأن توصف نتائج الدراسات اللغوية )ويشمل ذلك حمتوى 

املعاجم( بأهنا منهج معتمد عىل املتون إذا كان كل ما يطرح يوّثق وُيفحص بالدليل من 
املتن؛ يف مقابل ذلك توصف النتائج اللغوية بأهنا موجهة باملتون إذا تم استخراجها 
من املتن بداية ثم ُبني عليها فرضية أو حكم لغوي  أو تم إعامل العقل املثقف فيها 

لتسفر عن نتيجة لغوية )results( )ص57(.
املعتمد عىل  املذهب  أن   )Teubert, and Cermakova, 2007:58( ذكرا  كام 
standard lin- املعيارية  باللسانيات  اخلاص  النظري  اإلطار  مع  يتعامل  )ململتون 
guistics(؛ فهذا املذهب يعد مكمال للسانيات املعيارية لكن ال يضيف عليها ما مل 

تره. فهو )املذهب املعتمد عىل املتون( يدعم اللسانيات املعيارية وليس مثل املوجه 
باملتون الذي يزيد ويضيف عليها )أي اللسانيات املعيارية(.  

وقد خلصا )Teubert, and Cermakova, 2007:137( إىل أنه سواء نظرنا إىل 
مفاهيميا  إطارا  أو   )theory النظرية:  من  )مشتقة  نظرية  بوصفها  املتون  لسانيات 
التصور  اللغة خيتلف عن  تقدم تصورا حول  )conceptual framework( فهي 
البيانات  اعتامدها  من  أكرب  بصورة  التأمل  تعتمد  التي  اإلدراكية  للسانيات  املعهود 
الطبيعية )نقاله عن Teubert 2005:2(. فلسانيات املتون تقوم عىل خالف ما تقوم 
عليه اللسانيات التي تعتمد التأمل واحلدس مع وجود املنهجني املشهورين: املعتمد 
عىل املتون واملوجه هبا، ويعد املنهج املعتمد عىل املتون أكثر املنهجني خمالفة للسانيات 
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 Tognini-Bonelli,( القائمة عىل غري املعطيات الطبيعية للغة. وقد عّرفت توقنيني
2001:87( املنهج املوجه باملتون بأنه هيدف إىل استخالص التصنيفات اللغوية بشكل 

منظم من تكرار األنامط والتوزيعات الشائعة التي تنشأ من اللغة يف سياقها الطبيعي. 
فلسانيات املتون تنظر إىل اللغة عىل أهنا ظاهرة اجتامعية وتركز عىل املعنى. كام ذكر 
Togni-( أن توقنيني )Crawford and Csomay, 2015:9-11 )ررافورد وكسومي 
ni-Bonelli, 2001( فرقت بينهام عىل اعتبار أن املذهب املعتمد عىل املتون يسرتشد 

بنتائج وقضايا لغوية سابقة وحمددة، فاللساين يستخدم املتن ويف ذهنه أشياء أو أفكار 
أو قضايا حمددة مسبقا. يف مقابل ذلك املنهج املوجه باملتون الذي يستخدمه اللساين 
وليس يف ذهنه قضايا حمددة؛ بل يستكشف القضايا من املتن الذي يدرسه مثل قضايا 
شيوع األنامط املعجمية أو األنامط النحوية يف متن ما. ويمكن تشبيه ذلك بالنظرية 
العلمية املجذرة التي تنطلق من امليدان بلوغا إىل التجريد أو ما تسمى البحوث املرنة 
)انظر Robson, 1993(. فالباحث إما أن خيوض غامر املتن وهو حمدد عام يبحث أو 

أن خيوضه مفتوح االحتامالت عىل القضايا حمل الدراسة.

خاتمة: 

اللغوية،  )املدونات(  املتون  لسانيات  حول  الدائر  اجلدل  البحُث  هذا  عرض 
التي  التفصيالت اإلشكاالت  منها. وعرض بيشء من  ما بني مؤيد هلا، ومنتقص 
أوردها رافضوها، وهي إشكاالت ال ختص لسانيات املتون وحدها بل تطال كل 
ميدان يستخدم املعطيات اللغوية ويعول عليها يف البحث اللغوي. كام ناقش بيشء 
من اإلجياز عالقة ذلك بالتقعيد النحوي العريب. وختم بمنهجيات لسانيات املتون 
املتعددة التي نشأت من جراء اجلدل العلمي العميق. وخيلص البحث إىل تأييد فكرة 
أن لسانيات املتون منهج معترب ال يستغني عن اللغوي وال يستغني عنه اللغوي ال 
جزئيا وال كليا، ومن ال يرى عمقه املنهجي يقبله عىل عاّلته وحدوده التي يعرتف هبا 
 ) Nelson, 2000 in: McEnery et al., 2006:131( مؤيدوها. ونتفق مع نيلسون
يف أن املوقف العدائي الذي يتبناه تشومسكي قد فقد مصداقيته يف السنوات األخرية 
 McEnery et( بحيث مل تعد أمهية املتون مثار سؤال بداية. وأشار ماكنري وزمالؤه
al. , 2006:144( إىل عدة نقاط مهمة، منها: أن املناهج املبنية عىل احلدس ليست 
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النظر إىل النوعني عىل أهنام متكامالن،  املبنية عىل املتون بل ينبغي  معادية للمناهج 
كام أن اإلفادة من املتون تعتمد بشكل كبري عىل ما يطرحه الباحثون من أسئلة بحثية 
وما يستخدمونه من أدوات ومناهج لإلجابة عن تلك األسئلة، كام جيب أن نعلم أن 
املتون ليست بالرضورة قادرة عىل اإلجابة عن كل ما نراه يف املتن، وهذه املحدودية 
يف القدرات ال ينبغي أن تكون سببا لطرحها جانبا، وأخريا تبقى املتون أداة ومنهجية 

ذات قيمة كربى يف التحليل اللغوي وكذلك يف تعليم اللغة.
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