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رهاانت أم عقبات؟: عالقة اللسانيات ابلرايضيات  
 

Saber Habacha  

(Ministry of Education, Bahrain) 

Abstract 

This paper deals with some problems of using mathematical principles and methods in 

studying sciences of language: in theoretical and practical processes. This uses have their 

bets and difficulties. It is very clear that linguistics needs the objectivity and the rigor of 

mathematics, from early moments in the history of sciences. This belief is widened 

recently by emergence of computational sciences, and what it open of ways to connect 

cognitive sciences by using mathematization.  

 الملّخص

يتطرّق هذا البحث إلى تبيّن بعض مسائل إدخال المبادئ والمناهج الرياضية في العلوم اللسانية 

إذ من . تنظيرا وتطبيقا، وما تقوم عليه عمليات اإلدخال من رهانات وما تكتنف اشتغالها من عقبات

بهما للرياضيات، الجلّي احتياج اللسانيات إلى اكتساب الموضوعية والصرامة العلمية المشهود 

منذ القديم، وقد ازداد هذا االعتقاد حديثا بظهور علوم الحاسوب وما فتحته من مسالك لتشبيك 

                                                                                    .العلوم المعرفية عبر الترييض

             

Résumé 

Cet article traite de quelques problèmes  d'introduire quelques principes et méthodes 

mathématiques en étudiant les sciences du langage : dans les procès théoriques et 

pratiques. Ces usages ont leurs défis et posent des obstacles. Il est clair que les linguistes, 

depuis longtemps dans l'histoire des sciences, veulent importer l'objectivité et la rigueur 

des mathématiques. Cette croyance s'est renforcée récemment avec la parution des 

sciences computationnelles, et les voies ouvertes par les sciences cognitives en utilisant la 

mathématisation. 
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ولعّل جمّرد احلديث عن الصةل ابلرايضيات . ا ابلرايضياتمل خْيُل عمل من العلوم من صةل م

                     .يُعّد أمرا ُمتجاَوًزا، يف ظّل التالحق اذلي تشهده وتقوم عليه العلوم املعرفية

اذلي تسري عىل هْديه العلومُ  المنوذج اإلرشادي إنّ 
43

ت الع ر احلديث عجعلها ، منذ بدااي

  بُناها، حىت تبلغ من العقالنية  تأخذ من الرايضيات ما به تُقّوي اس تدالالهتا وُُتمك تناُسق

                                             .للعمل" الطريق امللَكية"العلمية مبلغًا عجعلها ال تغادر 

حيث تُس تحصل النتاجُئ ابالس تقراء  ملّدة طويةل عمل مالحظة، ظلّت اللسانياتو لقد 

والتعممي، عرب مقارنة خمتلف فرتات تطّور لسان ّما أو مقارنة ظواهر تنمتي أللس نة خمتلفة
44

مّث . 

ارتأى بعض اللسانيني، مثل بلومفيدل
45

إماكنية دراسة البىن اللسانية ورضورهتا  وهياملسالف 

ابس تعامل البىن الرايضية
46

.                                                                     

من اإلشارة  –قبل طرح موضوع عالقة اللسانيات ابلرايضيات  –ولعّّل حيُسن الانطالق 

          :إىل وجود طريقتني متعارضتني تقليديتني يف النظر إىل العالقة بني اللغة والرايضيات

          

 

 

                                                           
43  الذي المنوال هي الرياضيات أنّ  يرى حيث البريطانية الموسوعة في الرياضيات أسس فصل صاحب يورده الرأي هذا 

:انظر. الغرب في العقالنية المعرفة تحتذيه  
Joachim Lambek, "mathematics, foundations of." Encyclopædia Britannica, 2007. 
44 Solomon Marcus, Aspects mathématiques de la linguistique, UNESCO, Paris, 1966, 23 pages. 
45 .السابق المرجع عن نقال أعاله، التصدير انظر   
46 Ibid. 
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"النظرة العقلية املتطّرفة إىل اللغة"إحداهام ما مّساها برتراند رّسل  -
47

ويه نظرة تعترب  

اللغة حسااب تسوده األفاكر الواحضة املمتّّية يف لّك خطواته وتعرض فيه قواعد 

احلساب بوضوح ورصامة وهذه يه نظرة الفيلسوف والراييض األملاين ليبنزت 

(Leibniz()6161-6161" .) قلمرآة للع"عبارة عن  –عند ليبنزت  –فاللغة" ،

وبوصفه انقدا . مبعىن أّن اللغة العظمية الريّق تعكس اإلجنازات الفكرية ملتلكّمهيا وتعّززها

لغواّي اكن اهامتمه منصبّا عىل ُتسني اللغة األملانية حىت تصبح أداة للتفكري الصحيح 

ومن هنا متثّل َولَُعه ابلتشبيه يف تشبيه الفيشات كوس يةل للحساب ابللكامت . وادلقيق

"س يةل للتفكريكو 
48

. 

األخرى يه نظرة إىل اللغات الطبيعية تبعا للطريقة اليت منت هبا بوصفها وسائل  -

.للتواصل، مع رفض أّي حماوةل لوضع صيغة صورية لها عىل أساس أهنا تشويه لها
49

 

 (.Vico()6111-6166)ويقول هبذا الرأي الفيلسوف اإليطايل فيكو 

النظرتني املتعارضتني تعكسان تيّارين فلسفيني أحدهام ولعّّل من اليسري تبنين أّن هاتني 

ُموِغٌل يف العقالنية وإعامل الرايضيات واملنطق، واآلخر ُمكتٍف ابللغة ومبنطقها 

 –وممكن التطّرف يف الك املوقفني انمجٌ . وآلياهتا وأحناهئا مبعزل عن التقنينات اخلارجية

 فالرأي العقاليّن ينفي . ايضياتعن جتاهل حدود تداُخل اللغة والر –يف تصّوري 

 

 

                                                           
47  المجلس المعرفة، عالم سلسلة الكويت، زكريا، فؤاد. د ترجمة ،والمعاصرة الحديثة الفلسفة: الغرب حكمة رس ل، برتراند 

. 29ص ،9ط ،9002 يوليو، ،563 دالعد واآلداب، والفنون للثقافة الوطني  
48  المعرفة، عالم سلسلة الكويت، رضوان، السالم عبد مراجعة عوض، أحمد. د ترجمة ،واالقتصاد اللغة كولماس، فلوريان 

. 90-2 صص ، 9000نوفمبر، ،965 العدد واآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس  
49 .29ص نفسه، المرجع   
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بشلك ّما خصوصية النسق اللسايّن، أّما الرأي املكتفي ابللغة فهُيمل األبعاد الرايضية 

 .األكيدة للّغة وخصائصها واس تعامالهتا

 :ذلا سنسعى يف هذه احملاوةل إىل المتيّي بني

، سواء أأدركنا أي الُبعد الراييض اذلي يدخل يف لّك سلوك لغويّ : الرتييض العامّ  -

 .ذكل أم مل ندركه

وهو اعامتد املعادالت والصيغ الرايضية يف توصيف النظام اللغوي : والرتييض اخلاّص  -

 .وتقعيده

لعّل حماوةًل كهذه تذكّران مبا جنده يف املنطق من متيّي بني املنطق الصوري واملنطق  و

 .الطبيعيّ 

قوف عىل تطّور النظرة إىل اترخي اللغة قبل الرشوع يف دراسة هذه المتيّيات، حيُسن الو  و

ففي تقديري، يُعّد هذا األمر مدخال أساس يا إلعادة تقيمي اترخي . وإىل ماكنة الصور واجملازات

 .ادلرس اللغوي القدمي واحلديث

أّن الفكر البرشي ( positivisme)فقد أىت حنٌي من ادلهر رأى فيه القائلون ابلوضعية 

 الفكر البدايّئ يس تخدم صورا وجمازات، عىل حني أّن "فقد اكن . ينقسم إىل أطوار متعاقبة

"هو آخر مرحةل يف الارتقاء والتعقيد( conceptual)الفكر التصّورّي 
50

وقد بيّنت . 

أّن اإلنسان حييا ابالس تعارات( Johnson)وجونسن ( Lakoff)دراسات اليكوف 
51

 ، بل 

وم وُصلهبا، ُمثُولَها يف خطاابت احلياة إّن الاس تعارة ماثةٌل يف خطاابت الصحيح من العل

وإذا كنا نظّن أننا ال . اليومية، وإن اختلفت الطرائق والس ياقات واملس توايت، بال شكّ 

                                                           
50 .20ص نفسه، المرجع   
51  للنشر، توبقال دار البيضاء، الدار جحفة، المجيد عبد ترجمة بها، نحيا التي االستعارات جونسن، ومارك اليكوف ججور 

:انظر". الحي ة االستعارة" عن ريكور بول تحد ث وقبلهما. 9ط ،9226  
Paul Ricoeur, La métaphore vive, Paris, Éditions du Seuil, 1975. 
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حضور جانب  ال يعين، ابلرضورة تقليص حنتاج إىل إقامة ادلليل عىل هذه الرؤية، فإّن ذكل

 .التجريد من مقاربة املدارس اللسانية للظاهرة اللغوية

  املوضوع واملهنج: لسانيات والرايضياتال 

هذا املدخل دلراسة حدود العالقة بني اللسانيات والرايضيات، أو ابألحرى حلدود تدّخل 

حُيِوجنا إىل ُمدارسة ( mathématisation)الرايضيات يف العمل اللساين، ممّا نسّميه ترييضا 

من هجة، وإىل تبنين مهنج لّك مهنام مقارنة ملوضوع العلوم الرايضية وموضوع العلوم اللسانية، 

من هجة أخرى، قْصد الوصول إىل معرفة وجوه تدّخل منوالات الرايضيات يف منوالات 

 .اللسانيات وفروعها يف فروعها

عىل      ابدئ ذي بدء، نشري إىل أّن املقارنة لن تكون شامةل وال مس تغرِقة، بل س تقت ر 

     .البحثبعض العنارص اليت ختدم هدفنا من هذا 

"عمل الامتداد املتصل واملنفصل"إذا اكنت الرايضيات مبا يه 
52

تشمل علوما عديدة  

، فإّن اللسانيات يه األخرى تضّم علوما عديدة ...اكلهندسة واجلرب واألرمتطيقا ونظام القيس، 

[ عمل وظائف األصوات]والصومتية ( phonetics)اكلنحو وال رف والصوتيات 

(phonology ) عجمية وادلالةل واألسلوبية، وامل... 

 

تفسرياي، فإهنا تُعىن ابألساس ابملدّونة اللغوية امللفوظة أو / ملّا اكنت اللسانيات علام وصفيا  و

 .املكتوبة، ومن مثّة فهيي تزنع إىل الاس تقراء

ابملعىن " مدّونة"أّما الرايضيات، فتعمتد ابألساس عىل الاس تنباط، ألهنا ال تتوفّر عىل 

 .ومن مثّة فهيي تقوم أساسا عىل التجريد. س يّي للعبارةالالك

                                                           
52 Alfred North Whitehead,"mathematics, philosophy of." Encyclopædia Britannica 2007. 
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إّن هذه املقارنة املبتََسة اليت تُوقفنا عىل توافقات عاّمة جّدا بني الرايضيات واللسانيات، ال 

عن أّي توافقاٍت ممكنة بني أّي علْمني، ال تُغنينا عن مالحظة وجود أزمة  –يف الواقع  –تزيد 

اليت يُفرتض أهنا َمعرَب  –هذه األخرية . لنظرية واللسانيات احلاسوبيةمفتَعةل بني اللسانيات ا

يرى القامئون علهيا أْن ال غَناء من اللسانيات النظرية –اللسانيات إىل الرايضيات 
53

، وكأهّنا 

مرحةل من العمل اللساين مّت جتاُوزها، وعجب أن ُتّل حملّها التطبيقات احلاسوبية الرايضية، يف 

 .غة معاجلًة آليةً معاجلة الل

ر يُوصلنا يف حقيقة األمر إىل إشاكلية عويصة تمتثل يف تدّخل  هذا الرضب من التصون

التكنولوجيا يف العمل تدّخال يبدأ مفيدا وانجعا وينهتيي بإلغاء العمل أو بتقليص نفوذه وجعّل 

يا معلها يف جمّرد مدخل اترخيّي أعطى مبادئ مفيدة، مّث ارتكن إىل الظّل لتعمل التكنولوج 

 .إعجاد التطبيقات واملعاجلات الصورية وتفريعاهتا

 

 

 

إّن هذه الواقعة تمّن عن حماوةل تغييب الُبعد النظرّي لعدم تدّخّل املبارش يف توجيه البحث 

ولعدم امتالكه األدوات اإلجرائية اليت متكّن من دفعه ُقُدًما حنو ُتقيق كشوفاٍت ذاِت ابٍل يف 

 .س ياق تطّور العمل

حاسويّب، عجعل اللسانيات  -هبذا تبدو العلوم املعرفية ُمنساقًة إىل منوذج إرشادي راييض و

 ". علًما وس يةلً : "علام ُمساعدا، أو بعبارة نس تعريها من الرتاث األصويل

هذه الوضعية ُتّّت مراجعة ضغط املركزية الرايضية يك تسمح للّسانيات النظرية ابسرتجاع 

بطبيعة  –هذا فضال . ُتديد عنارص اإلفادة يف املعاجلات احلاسوبية للّغةقدر من املشاركة يف 

                                                           
53  فإنّ  النظرية، باللسانيات مشتِغال سمعوا كلما إنهم قائلين يمزحون الحاسوبيين اللسانيين إنّ  قلت وقد: "جاكندوف قول انظر 

 ،وتصميمها اللغة داللة ضمن ،غاليم محمد ترجمة ،ذهنيا مشروعا الداللة جاكندوف، راي." نجاعة ّ أقلّ  تصبح برامجهم

. 99ص ،9002 للنشر، توبقال دار البيضاء، الدار  
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عن احلاجة امللّحة، يف ُصلب اللسانيات، إىل مراجعة مدارسها وتيّاراهتا املتصارعة  –احلال 

ال لُيصار إىل تصّور موّحد، فهذا األمر مستبعد ألس باب عديدة، مهنا طبيعة ... واملتناقضة

، ولكن لكيال تبقى املدارس اللسانية قاّراٍت معزوةًل أو مساقاٍت ال تربط العمل اللساين ذاته

 . بيهنا سوى روابطُ هّشةٌ 

 املفهوم واإلجراء: الرتييض 

يُشار إىل أّن الرتييض ظهر مفهوما وإجراء بوضوح يف الفلسفة الغربية انطالقا من دياكرت يف 

ة، ويه مبادئ ُمس تقاة من املهنج القرن السابع عرش، حيث وضع مبادئ تسري علهيا الفلسف

 :الراييضّ 

ق إال القضااي البدهيية -6  .ال تصدَّ

م املشلك إىل أجزاء -2        .يُقسَّ

 .يّّت العمل بنظام من البس يط إىل املعقَّد -3

 

 .مراجعة عاّمة وشامةل يّّت وضع ترقمي و -6

اتفعندما يقارب الفيلسوف مباحثه وفق هذا املهنج، فإنّه يس تعمل حدودا وأكس يوم
54

 

وهذا ُيمثر معاين مكتزنة واس تدالالت حصيحة وطريقة نسقية . وقوانني ومربهنات مس تَنتَجة

 .الكتشاف العالقات وربطها

عىل النحو اذلي نراه عند  –" الرتييض"يزداد األمر أمهّية عندما نضع يف احلس بان أّن  و

(Thomas Kuhn)توماس كون 
55

ع اختصاٌص ّما هو الضامن لِعلْميّة البحث، فال يس تطي – 
                                                           
54 ) األكسيوم  axiom ل( الِحكمة القانون،) المبدأ هو المنطق، في(:  ا قبوال ويُقبل البرهنة، يقبل ال الذي األو   لكونه عام 

 يستعمل الحديث، العصر وفي". نفسه ترتيبال في نفسه، الوقت في يوجد، وأال يوجد أن يمكن شيء ال" أنه نحو. بديهي ا

) مصادرة كلمتي الرياضيون postulate  المنطق، أكسيومات على أكسيوم لفظ يقتصر أن بعضهم ويشترط. بمعنىّ  وأكسيوم( 

 axiom." from" عن نقال. رياضي ا منطقا الُمسم ى المنطق، مبادئ ضمن األولى المبادئ أو بالفرضيات المصادرة تتعلق وأن

Encyclopædia Britannica, 2007) .بتصر ف(   
55 ة؛ من أكثر العربية إلى تُرجم وقد. الشهير" العلمية الثورات بنية" كتاب صاحب   دار نعمة، علي ترجمة منها مر 

.9229 ديسمبر ،969 العدد المعرفة، عالم سلسلة الكويت، جالل، شوقي وترجمة م9296 بيروت، الحداثة،  
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إّن الرتييض هو أصل . أن يبلغ مبلَغ العلميِة املعتدَّ به إال إذا اعمتد قْدًرا ّما من الرتييض

الظواهر اليت هتدف إىل تقوية الاس تقالل العلمّي، ومن مَثَّ إىل ترشيع نشاطات العمل، وتعزيز 

 .وجاهته الاجامتعية، وذكل بتصويبه حنو مبدإ املوضوعية

نعّد احتياج اللسايّن إىل الرايضيات اليوم من قبيل احتياج املزارع أو التاجر إىل  وال ميكن أن

ولنئ اكن لّك . احلساب أو القايض الرشعي ملعرفة أنصباء الورثة يف املرياث، عىل سبيل املثال

حيتاجون إىل تطبيقات رايضية ال إىل إبستميولوجيا ( اللسايّن واملزارع والتاجر والقايض)هؤالء 

لرايضيات أو إىل اترخيها، فإّن اللسايّن ال يكتفي ابلُبعد النفعّي للرايضيات، خصوصا وأّن من ا

 املباحث اللسانية ما هو ذو بُعد جتريدّي، فذلكل خيتّص اللسايّن مبزيد اقرتاٍب من املهنج 

 

. الراييّض، خصوصا وأّن املنوالات الرايضية ميكن أن تفيد يف اس تنباط قوانني لسانية

يطرح بعض الباحثنيو 
56

، أمام تعدد املدارس اللسانية، وغياب املفاهمي املُجَمع علهيا من ِقبل 

" املناطق املفهومية"مجيع اللسانيني، فكرَة أولوية حصول ترييض جزيّئ، يشمل بعض 

(régions conceptuelles ) حيث يّّت ترييضها حمليّا، أََماًل يف انبثاق معليات وبىن اثبتة عن تنوّع

 (.ابملعىن اإلبستميولويج للعبارة()immédiates)املالحظات املبارشة 

لعّل الاختالف بني املدارس اللسانية هو اذلي جعل أمر الرتييض أمرا خمتلَفا فيه هو  و

من أبرز اللسانيني يف ( Harris)فعىل سبيل املثال، جند اللساين األمريي هاريس . اآلخر

َّفا س عىل مبادئ "عنوانه  6812خضام س نة  القرن العرشين، قد نرش مؤل حنٌو لإلجنلّيية مؤسَّ

، عرض يف قسمه األول وْضع املهنجية الهاريس ية، وعاجل يف األقسام التالية ابلتفصيل "رايضية

ِّمون لهاريس بأنه صاحب نظرية، مفا أعامهل . حال اللسان اإلجنلّيي فبعض اللسانيني ال يُسل

                                                           
56 Rapport sur les applications des mathématiques aux sciences de l’homme, aux sciences de la société et à la 
linguistique, mathématiques et sciences humaines, 22e année, n°86, 1984. 
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ية ذات قمية وصفية، ال ترىق بأّي حال من األحوال ألن عندمه سوى جتميع لوقائع اختبار 

 . تكون لها قمية تفسريية

نشري ههنا إىل وجود قاعدة همّمة أورها بعض الباحثني
57

تمتثل يف أّن الشلكنة ال تّّت ابلنس بة  

وهذه . إىل اللسان الطبيعّي، بل ابلنس بة إىل نظرية هتّّت بطبقة من األلس نة، أي بنظام اللغة

، حيث (6811تويّف س نة ()Montague)ة تُناقض موقف املنطقّي األمريي مونتاغيو القاعد

 إىل ( English as a Formal Languageاإلجنلّيية لغًة صوريةً )ذهب يف مقال هل شهري 

 

أنّه ال توجد فوارق جوهرية بني األلس نة الطبيعية اكإلجنلّيية، وبني اللغات الصناعية 

دة عىل لُكّ من علمي الرتكيب للمناطقة؛ حيث يرى أنه م ن املمكن أن تش متل نظريٌة ُموحَّ

 .وادلالةل للّك مهنام

لعّل من املفيد أن نشري ههنا إىل وقوع هذه النظرة اليت تبنّاها مونتاغيو واتبعه فهيا غريه من  و

 –اللسانيني واملناطقة عىل طريف نقيض مع الاجتاه التوليدّي اذلي رعاه تشومسي 

وذكل عىل الرمغ من  –قرة خاّصة عن املدرسة التوليدية والرايضيات، أدانه وس نخّصص ف

عودة تشومسي إىل دياكرت وإىل مدرسة بور رواايل املنطقية، حيث إهنا عودة اللسايّن 

املنطقّي الس تخالص النحو اللكّّي  –الفلسفي  –املعارص لينطلق من النظر الراييض 

(Universal Grammar ) يتكون من أشاكل هندس ية " النحو اخلالص"وهو رضب من

الاكنطية" العقل احملض"متاكمةل فامي بيهنا، وقادرة عىل أن تس تجيب ملقتضيات 
58

 . 

 اللسانيات البنيوية والرتييض 

لنئ هّمدت اللسانيات البنيوية الطريق إلدخال املناجه الرايضية يف اللسانيات، فإهّنا قد 

وبعض حماوالت إضفاء الطابع األكس يويم . ُصلهباتطّورت دون إدخال تكل املناجه يف 

                                                           
57  Ibid. 
58  Ibid. 
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(axiomatisation) عىل النحو اذلي قام به بلومفيدل، أو تقدمي بعض املقرتحات املهّمة ،

وتظّل أفاكر . للشلكنة، تبقى بعيدة عن رضورات ادلقّة اليت يتطلهّبا الوصف الراييضّ 

  نطاق املرشوع، ألّن عمل اجلرب يف( algébraisation)هياملسالف املتعلقة جبرب اللسانيات 

 

 

غائب عن توصيفاته
59

لكّن لّك هذه ادلراسات هّمدت الطريق شيئا فشيئا لوصل  و. 

اللسانيات ابلرايضيات
60

. 

لقد كفّت همّمة شلكنة التوصيفات اللسانية عن أن تكون مسأةًل خاّصًة ابلتأّمل النظرّي، بل 

الصورّي للوصف / إّن معيار الطابع الشلكّي . لقد أحضت مقّدمة رضورية للسانيات التطبيقية

إنّه يمتثّل يف قابليته ألن يكون مفهوما ِمن ِقبَل اآلةل: اللسايّن أصبح اليوم موضوعيّا ودقيقا
61

 .

وبذكل ميكن القول إّن اللسانيات الرايضية ُودلت يف النصف الثاين من القرن العرشين، 

العقد السادس من القرن العرشين َحَدثني يف وقد شهد . عندما تطّورت العلوم احلاسوبية

متثّل أحدهام يف القيام خبطوة جديدة حنو : منهتيى األمهّية ابلنس بة إىل ترييض اللسانيات

من )الثنائية اللسانية، أي التوصيفات الصومتية القامئة عىل نظرية السامت المتيّيية الثنائية 

وهال  Fantوفانت  Jakobsonايكبسون ...( )اجلهر واهلمس، الشّدة والرخاوة، : قبيل

Halle وCherry .) ومتثّل احلدث الثاين يف التطّور اجلديد اذلي حصل بظهور اللسانيات

لقد أفضت الثنائية اللسانية، اليت .(. ، إخلHockettوهوكيت  Harrisهاريس)الوصفية 

، (Boole) ابخلصوص، إىل الانتفاع بنظرية جرب بول( phonology)تطّورت يف الصومتية 

 الفرعِ اجلديِد من ( codes)وبنظرية الكودات ( Belevitch)عىل النحو اذلي بيّنه ابلفيتش 

 
                                                           
59 Solomon Marcus, Aspects mathématiques de la linguistique, UNESCO, Paris, 1966, p.4. 
 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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ومندلربوت ( Apostal)، كام بنّي ذكل أبوس تال (cybernétique)السيبارنيطيقا 

(Mandelbrot ) ومورف(Morf)
62

. 

هرت يف الس نوات اليت ظ ( phonèmes)إّن معظم املنوالات الرايضية دلراسة الصوامت 

أساسا عىل التوصيفات الثنائية، جبعل  –اعامتدا عىل تعلاميت ايكبسون –األخرية، ترتكز 

ومن انحية أخرى، . السامت المتيّيية الثنائية يف املس توى األّول بوصفها عنارص كود صومتيّ 

سح الطريق أمام فإّن تطّور اللسانيات الوصفية، عرب الاهامتم املتّجه حنو التوزيع والس ياق، يُف 

ويف هذا الس ياق تندرج املنوالات التحليلية للنحو اليت . تطبيقات عمل اجلرب يف اللسانيات

هنا كوالجينا  وأوزبنسي ( Dobrušin)وطّورها دوبروشني ( Kulagina)دش ّ

(Uspenskii )وغريمه . 

دا مبناجه حساب يتعلق األمر ُتدي. هذه املناجه لها اترخي أقدم يف اللسانيات غري البنيوية 

(Zipf)من ذكل قانون زيبف . الاحامتالت واإلحصاء
63

حيث يكون تواتر لكمة يف نصٍّ عىل  

با عكس يّا مع ُرتبة هذه اللكمة يف قامئٍة تكون فهيا لكامُت ذكل  قدٍر ّما من الطول ُمتناس با تناس ُ

َّبة ترتيبا تنازليّا، من حيث التواتُُر  النّص مرت
64

. 

األعامل يف املعجمية اإلحصائية واألسلوبية اإلحصائية منذ بداايت  قد ظهرت مجموعة من و

ُ لتواتُر األلفاظ يف ُمعظم األلس نة املس تخَدمة. القرن العرشين كام شهدت . وُوضعت معامج

َل مناجه نظرية اإلخبار يف اللسانيات  .س تينات القرن املايض تدخن

 

                                                           
62  Ibid. 
63 B. Mandelbrot, Théorie mathématique de la loi d’Estoup-Zipf, Institut de Statistique de l’Université, 
Paris, 1957. 
64  Solomon Marcus, Aspects mathématiques de la linguistique, UNESCO, Paris, 1966, p.8. 
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ما  فالظواهر . زمنيّا عىل املناجه البنيوية غري الرمقيةوال غرابة يف أن تشهد املناجه اإلحصائية تقدن

المكّية اليت توفّرها اللسانيات ختضع ِبيٍَُس للبحث اإلحصايّئ، حىت قبل أن تنتظم بنيواّي، يف 

نظام القيس، )حني أّن املناجه الرايضية غري الرمقية، املتعلقة بأصناف متنّوعة من البىن 

تتطلّب نُضًجا أكرب من هجة اللسانيات ...( املقوالت،  الطوبولوجيا، اجملموعات، األجسام،

بقي مثّة مشلك أسايّس يمتثّل يف أّن . البنيوية، وهو ما بدأ حيصل منذ س تينات القرن العرشين

ْق إليه إال  تأسيس حبوث إحصائية عىل نتاجئ ُتّصل علهيا التحليل البنيوي، هو أمٌر مل يُطرَّ

 .ابحتشام

 رايضياتاملدرسة التوليدية وال 

إذا اكنت األحناء التوليدية جتد يف حنو بور رواايل َسلَفًا لسانيّا، فإّن أصولها احلقيقية تعود إىل 

 .تطّور املنطق الراييّض واآلالت الرايضية

لقد مكّن تطّور نظرية اجملموعات، يف القرن التاسع عرش، من تأسيس مجيع فروع الرايضيات 

بيد أّن . لت ادلراسات املتعلقة ابلالمتنايه الراييّض حّظا كبرياولقد ان. وإعادة صياغهتا تقريبا

 .هذه ادلراسات أّدت إىل حصول مفارقات وتناقضات

، ويه صيغة (خاطئ ال أحصيحا، فإّن  أإذا اكن : )إّن صيغا يف التفكري عادية من قبيل

ت حمدودة، فإهنا اكتس هبا الفكر البرشّي بعد خربة آالف الس نني، ذات قمية إجرائية يف مجموعا

 .تؤّدي إىل حصول تناقضات، ما إن يّتَّ اعامتُدها يف مجموعات الهنائية –مع ذكل  –

. عىل مدى قرون عديدة، متثلت ادلقّة الرايضية املتناهية يف املهنج األكس يويم الاس تنباطي

  توقْصَد التخلّص من الصعوابت املرتتّبة عىل تطّور نظرية اجملموعات، أدخل هيلبار 
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(Hilbert ) مفهوم النظام الصورّي  6826و 6861ودرس بني سنيت(système 

formel .) وتُعّد نظرية األنظمة الصورية أْصل األحناء التوليدية اليت وضعها ودرسها

تشومسي
65

. 

إّن لّك . لقد قام تشومسي بال منازع بدور أسايّس يف مرشوع الرتييض يف اللسانيات

عجب أن تّّت : ، ولكن اس تعامل لغة رمزية ليس مرهوان البتة ابلرتييضترييض ميّر عرب لغة رمزية

حساابت للرموز
66

. 

يشري تشومسي إىل أّن منوالات البنية اللسانية املبنية بدقة، ميكن أن تقوم بدور همّم، 

 .إعجايّب وسليّب معا، يف مسار الاكتشاف نفسه

قابلية ادلحض : صعجب أن تتوفر يف املنوالات املبنية بدقة ثالث خصائ و

(falsifiabilité ) والتوقّع(prédictivité ) واملوضوعية(objectivité .) بدايًة، ال ميكن

وحدها القضااي املَُصوغة بدقّة، اليت ميكن أن نس تخلص . دحض قضااي تُلفظ بطريقة غري دقيقة

 .مهنا اس تنتاجات دون أن يتطرق لها الاحامتل، يه اليت ميكن دحُضها

مة، عىل حنو ما يرى الواقع  و أّن املعرفة العلمية ال تتقدم إال ابدلحض املتتايل للفرضيات املقدَّ

 (.Popper)ذكل اكرل بوبر 

مّث إّن العمل عجب أن عجد حلوال تنطبق عىل وقائع مل يّّت حفُصها، أو عىل مشالَك مل تّّت 

ص النتاجُئ من القضااي وهذا يُوجب أيضا أن تُس تخلَ . مواهجهُتا؛ وهذا هو طابُعه التوقنعيّ 

 .امللفوظة، دون أن يتطّرق لها الاحامتلُ 

 

يبدو أنّه من األسايّس أن يكون املنوال موضوعيّا، وحسب بوبر، فإّن موضوعية األقوال  و

بعبارة أخرى، . العلمية  تمكن يف إماكن إخضاعها الختبارات بقْطع النظر مّعن يقوم بذكل

                                                           
65  Ibid, p.10. 
66 Marcel Cori, La mathématisation des formalismes syntaxiques, Linx 48, 2003, p-p.13-28. 
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 املنوال نفسه إىل النتاجئ نفسها، بقطع النظر مّعن يقوم عجب أن تؤّدي الفرضيات نفسها يف

أْن نقول إّن . هبا، متاما مثلام أّن احلساابت عجب أن تؤّدي إىل النتاجئ نفسها، همام اكن القامئ هبا

حبيث إنه ميكننا أن ننتقل . ، ال ميكن أن يكون سوى منوال راييضّ "مبيّن بدقّة"منوالا ّما 

 َّ الختبارها جتريبيا، أو حملاوةل تطبيقها عىل هذه ( mathématisée)ضة من صاحب نظريّة ُمري

وميكننا أن منّرر النظرية ألشخاص آخرين، حبيث تصبح تكل النظرية وديعًة . الواقعة أو تكل

ر. رشعيًة عندمه، مثلام اكنت عند أحصاهبا األصليني فالنظريّة مل تُعد مرتبطة ابملُنظِّ
67

. 

ُتتكر لكَّ ممارسٍة علميٍة، ( الرايضية( )modélisation)المنذجة هذا ال يعين طبعا أن  و

نشري بَسعة إىل أّن المتّّش العلمّي يقوم عىل . وال أّن اللسانيات قبل تشومسي مل تكن علميّة

فاملالحظة يه املرحةل األوىل للمتّش العلمّي، . املالحظة والوصف والتنظمي والتعممي والمنذجة

متثّل املرحةل األخرية، ويه مرحةل خاّصة ابلرتييض يف حني أّن المنذجة
68

. 

 املعاجلة اآللية للّغة: 

)(ميكن تعريف املعاجلة اآللية للّغة   
69

 ببساطة بأهنا عبارٌة عن مناجَه وبرامَج تتخذ اإلنتاجات 

                                 اللغوية معطياٍت، حيث تأخذ تكل املناجه والربامج خصوصياِت األلس نة البرشية بعنْي 

 

 

الاعتبار
70

واألكيد أنّه ليس من قبيل الصدفة أن يتصاحب ترييض اللسانيات مع تطّور . 

: إننا عندما حُنْوِسُب مشالك فذكل يعين أنه رصحي، ودقيق، وموضوعيّ . املعاجلة اآللية للّغة

 حّّي الغموض فالقواعد اليت نعمتدها عجب أن ختضع ملسار آيّل؛ إذ يعَس علينا أن نبقى يف

                                                           
67  Ibid. 
68 Ibid. 
69  Traitement Automatique du Language. 
70  Ibid. 
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ل إّما . ليست اآلةل بقادرة عىل تأويل أّي معلومات نُدخلها لها. والعموميات ومن مثّة، فاملُعوَّ

عىل بناء أنظمة وصف دقيقة أو عىل جتويد األنظمة القامئة بطريقة جتعلها مالمئة ملعاجلة 

ة، هنض منطقان ومنذ بداايت املعاجلة اآللية للّغ. خصائص اللغة الطبيعية معاجلًة آليةً 

اذلي يرتكز عىل البحوث " العلميّ "أّما أحدهام فهو املنطق : متعارضان ابلبحث يف هذا اجملال

ه بأنه  ، حيث يقوم "نفعيّ " اللسانية ويعمل عىل التقّدم هبا، وأّما اآلخر فهو منطق ميكن ومْسُ

ل يقال إهنا معاجلٌة آليٌة ويتجىل املنطق النفعّي يف أعام". الغاية ترّبر الوس يةل "عىل مبدإ  أّن 

تقوم عىل اإلحصاءات والاحامتالت (désambiguïsation)  للّغِة ُصلبٌة تتوّسل بأدوات جتلية

أو التحاليل اجلزئية اليت هتدف إىل ُتديد بعض املكّوانت يف اجلُمل، حفسب، مع جتاُهل 

رايضيًة، فإهنا أبعد ما إّن مثل هذه األعامل، وعىل الرمغ من اس تدعاهئا أدواٍت . الالتباسات

                                                            .تكون عن ترييض املعارف اللسانية

عدم مالءمة اآللية األوتوماتيكية املس تعَمةل بكرثة يف أنساق ( 6891)وقد بنّي تشومسي 

لب ألن تكون منوالا للرتكيب لبة ملعاجلة وهمام يكن من أمر، ف. التحليل الصن إّن األعامل الصن

                                    .اللغِة معاجلًة آليًة ال تس هتدف بناء تعماميت حول األلس نة

ذكل أننا إذا فكّكنا املعاجلات اآللية إىل . ماكنة مركزية يف املعاجلة اآللية للّغة)( وحيتل الرتكيب   

 

كيب ميثل ممّرا ياكد يكون رضوراي يقع بني املعاجلات سلسةل من املعاجلات الفرعية، فإّن الرت 

اليت تسمح ابحلصول عىل تقس اميت نظام اللكمة إىل وحدات، وبني املهاّم اخملصوصة )( القْبلية 

71للتطبيقات املتناَوةل
.                                                                            

خوارزمات التحليل الرتكييّب أصبحت، خالل س تّينات القرن  نالحظ، اترخييا، أنّ  و

وهذا . العرشين، بعد الفشل اذلي ُمنيت به الرتمجة اآللية، حموَر البحوث يف املعاجلة اآللية

                                                           
71 Ibid. 
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األمر ذو عالقة مع األمهّية اليت حيظى هبا ترييض الرتكيب؛ ويه أمهية ال تنبع من أعامل 

وث اليت تطّورت مبعزل عن برانمج النحو تشومسي، حفسب، بل وكذكل من البح

                                                                                       .التوليديّ 

منذ هناية س بعينات القرن العرشين، تبنّي أّن التحقّق املعلومايّت يكون أفضل، لكام اكن الفصل 

كام . وبني متثيل املعطيات اذلي يّّت بشلك رصحي( جرائيةاإل)أوحض بني اخلوارزمات والربامج 

وِمن )تبنّي أّن قدرا كبريا من املعارف اإلنسانية اليت يرتكز علهيا اإلجناز، يظهر مضن املعطيات 

(مثَّ، فإن قْدرا أدىن مهنا يظهر يف الربامج
72

.                                                    

 

 

                                                   

        منوذج للرتييض يف اللسانيات 

إىل  لهْب اعامتدا عىل الرتقمي املُعمتَد، تفريعا لـ. فيه لغة يف  فلّك مجموعة من امجلل يف 

. عالقاتيه  2ل، يف حني أّن مُجَل ألفاظيه  6لمُجَُل . 2لو  6لمجموعتني منفصلتني 

ةل من . 2لمن  جولْنضْع جزءا   .مربهنةس تكون  جلّك مُجْ

 .نظام صوريّ هو   >ج، 2ل، 6ل، ف <=Σ: النظام

، مّث ُتديد ثالث لغات فيف  لهكذا نالحظ أّن ُتديد نظام صورّي يعين ُتديد لغة 

، وهو ما يبنّي الطابع 2ل ᴝ جو  ل=  2ل ᵁ 6ل، حبيث أّن للـ جو  2ل و 6ل: فرعية

                                                           
72 Ibid. 
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قبيل الصدفة، أن تتطلّب الاهامتمات امليتارايضية إبراَز  وليس من. اللسايّن للنظام الصوريّ 

الرايضيات بوصفها لغًة ذاَت بنية تذكّر ابلطبيعة العميقة ألمناط التفكري الراييضّ 
73

. 

مفهوما  Σن بوصفه توافُقا عجعل للّك لفظ من  يف Σهب النظرية العلمية ن، نعّرف تأويَل 

ِلـن، بطريقٍة تكون فهيا لكن ُمربهنة لـ ( أو خاطئةً حصيحًة )قضيًة  Σِمن ن، وللّك عالقة لـ 

Σ بواسطة ) شلْكنهُتان قد متّت نظرية نقول يف هذه احلاةل إّن . موافقًة لقضية حصيحة يف ن

 (.Σالنظام 

هذا هو مفهوُم الشلكنة ادلقيُق ذو األمهّية الكربى يف اللسانيات اليوم و
74

. 

 

 

 

مفهوم األكس يوم ومفهوم : صورّي بواسطة مفهومنْي مساعدْينعادًة ما نعّرُف ُمربهنات النظام ال

 النّص الاس تداليلّ أّما . أكس يوميه  أ؛ لّك مجةل من 2لجزٌء من  أهْب أّن . النّص الرُبهاينّ 

 ، حبيث أّن لّك عالقة ( 2ل أي من امجلل اليت تنمتي إىل)من العالقات ( suite)فهو متوالية 

يوم أو ميكهنا أن ُتصل من العالقات السابقة للمتوالية، ابس تعامل يف هذه املتوالية يه إّما أكس  

 .فاملرُبهنة إذن يه عالقٌة حيتوهيا عىل األقّل نصٌّ برهاينٌّ . من القواعد احملّددة رمجموعة 

إّن ما يكّون املنوال الراييّض لألحناء التوليدية هو إدخال املرُبهنات بواسطة األكس يومات 

 لهو مجموعٌة حمدودٌة من القواعد احملدودة تنّظُم مُجََل  للِلُغٍة  حإّن حنًوا  .والنصوص الرُبهانية

وفقط اجلُملَ 
75

. 

                                                           
73 Solomon Marcus, Aspects mathématiques de la linguistique, UNESCO, Paris, 1966, p.11. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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نٌة من أكس يومات وإنتاجات حإّن حنًوا  اًن من أكس يومات ومن قواعد هو نظريٌة مكوَّ وإّن . ُمكَوَّ

ُ عرب النحو برهاينٌّ حيتوي هذه  يه ُمربَهنٌة، واش تقاُق مثِل تكل امجلةل هو نصٌّ  ح مجةًل تُودلَّ

 .املرُبهنة

إّن فكرة النحو التوليدّي تقوم عىل إماكن توليد عدد ال هنايّئ من اجلُمل، انطالقا من مجموعة 

يف ( récursif)هذه اإلماكنيُة تُفَسَّ بوجود وسائل ذات طابع تكرارّي . حمدودة من القواعد

ولكهنا ُمنشأة بواسطة وسائل وقع )ة األوىل األلس نة الطبيعية، تسمح بفهْم مُجَل قد تُسمُع للمرّ 

 (.اس تعاملها من قَْبلُ 

مهنا النحو ذو العدد احملدود من احلاالت، ومثّة النحو : مثّة أقساٌم متنّوعٌة لألحناء التوليدية و

 (.context-free)املس تقّل عن الس ياق 

 

ولعّل أمّع آةل  .لّك صنف من أصناف النحو التوليدّي يوافق نوعا من اآلالت الرايضية

ومثّة تنويعات كثرية من األحناء (. la machine de Turing)رايضية يه آةل تورينغ 

 .املوافقة لألحناء املس تقةل عن الس ياق؛ مهنا األحناء املَُقولية واألحناء اإلسقاطية

وشامري ( Gaifman)وغايفامن ( Bar-Hillel)فاألحناء املقولية اليت جاء هبا ابرهيالل 

(Shamir ) لها أصول يف حبوث املنطق الراييض املتعلقة ابألمناط الرتكيبية يف املنوالات

للومس ش به األرمتطيقي لبار هيالل، ويف حساب األمناط الرتكيبية لالمبك  الرتكيبية

(Lambek .) فقد الحظ هذا األخري أنّه ميكن يف الفّيايء أن حُيمَكَ عىل حّصة املعادةل عن

ويّت طرح مشلكة ربط بعض األمناط الرتكيبية بلكامت لسان . طريف املعادةل طريق مقارنة أبعاد

طبيعّي، من قبيل الصّحة النحوية لقضية قابةل للتحقق عرب حساب عُجرى عىل األمناط الرتكيبية 

وقد بنّي ابرهيالل وغايفامن . تأخذ األحناء املقولية املظهر التوليدي لهذه القضية. أللفاظه

األحناء املقولية واألحناء املس تقةل عن الس ياق وشامري توافُق
76

. 

                                                           
76 Ibid, p-p.15-16. 
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وتكون . عندما تكون اللغة اليت يودّلها إسقاطية( projective) إسقاطيايُدعى النحو  و

 .اللغة إسقاطية، عندما تكون لّك مجةل إسقاطية

 .هتاوتُواِفُق إسقاطيُة امجلةل تواُصل مكّوان. إّن معظَم مُجِل األلس نِة الطبيعيِة إسقاطيةٌ 

لعلّنا حنتاج إىل دراسات أمعق للعالقات القامئة بني املناويل التحليلية واملناويل التوليدية  و

وعىل صعيد آخر، فإّن األحناء التحويلية، اليت تقّدم نفسها بوصفها ممكِّةًل لألحناء ذات . للّغة

املكّون املبارش، ستندمج، بال شّك، يف أُطِر ادلقّة الرايضية
77

. 

 خامتة 

. لقد حاولنا يف هذا البحث أن نطرح بعض مسائل ترييض اللسانيات النظرية والتطبيقية   

 وقد تبنّي لنا أّن إكساب اللسانيات طابع العمل املرموق املعتّد به أصبح حيتاج إىل قدر ّما من 

عىل تفاوت بني فروع اللسانيات يف األخذ مبناجه  –وإن ابختصار  –الرتييض، كام وقفنا 

يات ومبادهئا، سواء من الناحية الزمنية أو من انحية درجة الاعامتد عىل املنوالات الرايض 

 .الرايضية

كام وقفنا عىل تنازُع املدارس اللسانية وما تسبّبه الاختالفات القامئة بيهنا من غياب منوال عاّم 

 .ُممنذج يأخذ بعني الاعتبار اللكيّات املتفق علهيا، فضال عن غياب هذه األخرية

لعّل احملاوالت العربية يف ترييض اللسانيات تبقى حمدودة؛ بل وحىت ما هو موجود مهنا إّما  و

أنه يكتفي ابلنقل عن ادلراسات الغربية، أو أنه يظّل حبيس تصّور نفعّي مبارش لقضية 

وهذا حُيِوجنا طبعا إىل مزيد بذل اجلهد لتسجيل حماوالت علمية جاّدة لرتييض اللغة . الرتييض

 . ربيةالع

 املراجع

 املعّربة: 
                                                           
77 Ibid, p-p.16-17. 
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