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 وسؤال املنهجاألنثروبولوجيا اللغوية 

 بوروبة عبد احلميد  الدكتور

 جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان

 :امللخص

ثرها أوسعها جماال و أك (أصبح  من أهم العلوم اإلنسانية وlinguistics إن علم اللسان أو)        
م تفادته العلو  ما اسا إىلنفوذا و جناعة ال ابلنسبة إىل ما كان عليه فيما مضى فقط، بل ابلنسبة أيض

 حظ املختصون. فقد الاثهااإلنسانية األخرى من جتديد عميق بتطبيقها ملناهجه اخلاصة على مواضيع أحب
ذ صار كل فن من فنون .إlinguisticsيف هذه العلوم النجاح الباهر الذي كللت به جهود الباحثني يف

ملناهج و اله نفس متثاالدراسات اإلنسانية يصبو إىل حتصيل نفس النتائج من حيث الكم  و الكيف اب
قاطع عريف الذي يتقل امله احلالنظرايت. لقد عرضنا ملوضوع علم اللسان يف مستهل ورقتنا البحثية ابعتبار 

للساين، انثروبولوجي لبحث األهج امع األنثروبولوجيا اللغوية أو اجلغرافية اللسانية، حماولني البحث يف منا
 جيا.األنثروبولو  نبثق عنيلذي ام متعلقة هبذا التخصص العلمي إذ مساءلة املنهج يفرض علينا الولوج ملفاهي

االبحث.-ةاللهج-اللغة-األنثروبولوجيا اللغوية-املنهج-الكلمات املفتاحية: اللسانيات  

Abstract : 

    Linguistics is nowadays a very important discipline in human sciences 

.because of its benefits upon other human sciences in renewing its methods 

on research subjects.It was remarked by specialists ,the great success of 

Linguistics interms of quantity and quality using the same methods and 

theories.Introducing Linguistics in our paper because of interrelationship 

and convergence with linguistic anthropology or geographic 

linguistics,trying to shed light upon methods of linguistic 

anthropology,because questioning method oblige us to deal with notions of 

this scientific discipline that came from Anthropology. 

Key words : Linguistics-method-linguistic anthropology-language-dialect-

research. 
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 وسؤال املنهجاألنثروبولوجيا اللغوية 

 بوروبة عبد احلميد  الدكتور

 جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان

        

 متهيد:

وأهم عصور، ى مر البشر علاللغة مبفهومها الواسع منظومة بشرية عظيمة الشأن يف حياة ال            
 د، تلحظه والآن واح د يفومعقحتقيق الوجود االجتماعي األمثل له. إن اللغة نظام عريف مركب  وظائفها

اللغويني  بري أحدد تعح اللغة علىتكاد تدرك كنهه إال ابلتحليل إىل نظم جمردة عند املتخصصني، و 
ماء ور اهتمام علكانت حمع، و املعاصرين "قوام احلياة" و عمادها األول حيث برزت هلم أمهيتها يف اجملتم

 االجتماع و األنثروبولوجيا.

ته طلح على تسميو ما اصأجيا ويف حبثنا هذا حناول التعريف حبقل معريف متفرع من األنثروبولو           
ا،  معرفيا خصباره حقالعتبابا اللغوية، هناك دوافع ذاتية جعلتين أحبث يف هذا املوضوع ابألنثروبولوجي

نبغي يص الذي ذا التخصهب موضوعية متعلقةأسباب  وهناك ، واملناهجالتخصصات تتالقى فيه الكثري من 
عن كثري من  إلجابةابفيل كأن توىل له أمهية كبرية يف البحوث األكادميية ذلك أن هذا احلقل املعريف  

 اللهجي.األسئلة املتعلقة ابلتنوع اللغوي و 

طلح املنهج؟ مص عريفاهو تم؟  وسؤال املنهجإشكالية الدراسة هي األنثروبولوجيا اللغوية              
 ؟ماهي خصائص البحث األنثروبولوجي؟  ماهو منهج البحث اللغوي األنثروبولوجي

منهج البحث  ولوجي،خصائص البحث األنثروب املنهج، طلحمتهيدا، مصتتضمن الدراسة              
 .  األنثروبولوجي، خامتةاللغوي 
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ار لرتمجة ابعتبا ت علىاعتمدو العربية  املراجع ابللغةإن الصعوابت اليت اعرتضتين يف الدراسة هو غياب   
 .أن البحث األنثروبولوجي اللغوي شهد دراسات جادة من قبل الباحثني الغربيني

 املنهج: مصطلح

 كادميينيواأل تشغل ابل الباحثني ومتشعبة، أصبحتإن احلديث عن مناهج البحث عديدة        
نلج  قبل أن . ونهجسؤال املو وية يف حبثنا هذا املوسوم ابألنثروبولوجية اللغ وما يهمناختصصاهتم.  ابختالف

لفظة  ن أتسيسا عاصطالحييف عمق املوضوع ابلبحث و الدراسة، حري بنا أن نقدم تعريفا لغواي و 
ن احلق لكل ما جاءك م عمكلمة منهج أو )املنهج(يف القرآن الكرمي :"و ال تتبع أهواءه  املنهج. وردت

 .(1) جعلنا منكم شرعة و منهاجا"

لتحديد، جم اللغوية اب املعاو يف أما إذا فتشنا عن اللفظة املذكورة )منهج( يف الرتاث اللغوي العريب      
نبدأ أبقدم  اليل، والد فإننا جند جل املعاجم تتفق يف حتديد لفظة )منهج( من حيث اجلانب اللغوي و

ج( عنه :)ن ه  ه( جاء539مصدر وقفنا عليه وثق كلمة املنهج هو: أساس البالغة للزخمشري )ت 
 املنهج. و النهج و املنهج و املنهاج و طريق هنج، و طرق هنجة و هنجت  ذأخ

لشين: و لقد حذاق ا د بنبينته، و انتهجته، واستبنته، و هنج الطريق و أهنج: وضح، قال يزي الطريق،
 ( 2) اضاء لك الطريق و أهنجت منه املسالك و اهلدى يعتدي

 ريق املستقيمهو الط هلاءاح و استبان ،و صار هنجا واضحا بينا ،و النهج بتسكني و أهنج الطريق :وض  
راسة و نه مناهج الددثة، وما حم.و قد عرف املعجم الوسيط املنهج أبنه اخلطة املرسومة ،و اللفظة داللته(3)

                                                                                                                                                                             (4) مناهج التعليم و حنومها

.فالقصد من هذا (méthode)املنهج اصطالحا: ويعين الطريقة أو األسلوب و يف اللغة الفرنسية هو
ئية املتبعة اإلجرا عمليةشيء حمدد ،أو هو الاملصطلح الطريق أو السبيل أو التقنية املستخدمة لعمل 

 للحصول على شيء "ما" أو موضوع "ما".
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املصطلحات  عدد هذهتمن  و قد وضف املنهج على أنه التيار أو املذهب أو املدرسة، و على الرغم     
أو  هب معنيو مذأفهدف املنهج و غايته واحدة، هو الكشف عن الطريقة أو األسلوب لتيار معني 

 .(5) رسة معينةمد

وضوعات وع من مموض كما أن املنهج هو الطريقة اخلاصة اليت تصلح لكل علم على حدة بل لكل      
ه الطريقة  العلم ، إنقيقة يف احلهذا العلم، و يعين جمموعة القواعد العامة اليت يتم وضعها بقصد الوصول إىل

 يهااد الوصول إلية املر لغاايق اليت يتبعها الباحث يف دراسة املشكلة الكتشاف احلقيقة، أو الوصول لتحق
(6). 

 :خصائص البحث األنثروبولوجي

فالدراسة يدان . امليفإن أهم خاصية من خصائص البحث األنثروبولوجي هي دراسة الثقافة           
إنه فراسة لغة ما دبدأ يف ما يامليدانية هي عماد الدراسات األنثروبولوجية. و الباحث األنثروبولوجي حين
ع قافة أي جمتمزء من ثجال إ يبدأ يف اتباع األسلوب امليداين يف دراسة تلك اللغة ،حيث أن اللغة ماهي

 إنساين.

 لشكلي للغة يفلبناء اايف  والباحث اللغوي األنثروبولوجي ينبغي يف دراسته أن يبتعد عن البحث       
توى متضمنا املس ان وصفهذا كاملستوايت الصوتية و النحوية من غري أن ينظر إىل ثقافة الناطقني هبا، فإ

د أن ألخص إذا أرا،وعلى اغتهالملعلومات الثقافية عن اجلماعة اليت يدرس الداليل فعليه ان يستعني ببعض ا
نقل ترمجة تظ اليت لفاتكون تفسرياته ملعىن الكلمات أكثر وضوحا، وال حيصر نفسه يف وضع قائمة لأل

 . (7) قريبة ملعين الكلمة

 ن بعض اللغاتكتوبة عامل إن ضرورة نزول الباحث إىل امليدان قد أتيت أيضا بسبب فقدان املواد      
لك ذباشرة، ويتم غويني مالل املختلفة، وخاصة اللغات البدائية، لذلك جيب أن حيصل على مادته من الرواة

 قة. املنطو  ابريمن خالل زايرهتم يف مواطنهم اخلاصة، حيث أن املادة األولية للغة هي التع

سة أي لغة حية، والراوي اللغوي ال شخص مألوف و ضروري لدرا (informant)الراوي أو الراوية   
يعترب مدرسا وال لغواي، وإمنا هو ببساطة متكلم وطين للغة ميكنه مساعدة املسجل اللغوي يف عمله، 
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والباحث اللغوي تظهر براعته يف مدى جناحه يف مباشرة الرواة وكسب ثقتهم حىت يستطيع أن يتكلم 
ه يف الباحث الذي أمامه، و يبدأ اللغوي يف أخذ صيغ  الراوي بصورة طبيعية حسب قدرته واقتناعه و ثقت

كلمات مفردة على أهنا مواد معجمية، وكلمات أخرى بغرض وصفها الصويت و عمل قوائم و تصريفات 
 ألشكاهلا اللغوية.

 صة.. إخل واونشاطاته اخل و جند الراوي يف هذه احلالة أيضا يسرد األقاصيص، احلكاايت الشخصية،     
ستطيع يته، فيى سجوي عند سرده لكل هذا واقعا يف جمال خلفيته عن لغته اخلاصة و عليكون الرا

عد ذلك بها ، و صحت والباحث مجع مادته دون أن يكون هناك أي أتثري خارجي يؤثر على دقة املادة 
 يتجه إىل خمربه ليحلل مادته حتليال علميا من الناحية الصوتية و النحوية.

ا لكل فحص زءا هامرب جلباحث يف مجع مادته من الراوي ومن داخل  البيئة يعتالشك أن جناح ا      
ية ينبغي أن قة دراسعرا خاص ابللغات احلية، وابلنسبة للعمل يف لغات هلا نظام كتابة و أدب مسجل و

.كما وجب  (8) بقنييلحق بعمله يف كل جمال مادة حمققة من هذه املنابع ومن عمل الدارسني السا
منعزل يف  مع راو لعملالتذكري أن التعامل مع راو يؤدي عمله وسط مجاعته و قومه أفضل بكثري من ا
سري ي نأومن املمكن  بيته، حيث يوجد اختالفات شخصية كثرية يف اللغة و يف أي هلجة من هلجاهتا،

وجود أكثر فرصة ل ناكهان وصف لغوي بعد التفكري أو ابلضرورة على متكلم يقوم مقام راو، لكن إذا ك
ت اللغوية ملستوايامن  من راو واحد، فإننا نستطيع أن نوازن بني خصائص أحد املتكلمني و بني غريه

دثة ويف ية عند احملات أسلوبالفااملختلفة، و ميكن أيضا أن تربز ظواهر معينة كأبنية و أمناط تنغيمية واخت
 ينتمي إليها عة اليتجلماامكن أن ختفى هذه الظواهر على استعمال اللغة يف أوضاعها العادية، ومن امل

ها مبساعدة ب تيسري  جيالراوي. فتحليل وظائف داللية أو معاين كلمات مما يدخل يف ثقافة املتكلمني
اءت نظرية سياق .ومن هنا ج (9) شخص من البيئة الفعلية حىت ميكن استخالص قرينة السياق منها

 سب إىل العاملوهي من أهم النظرايت يف البحث اللغوي. فهي تن context of situationاحلال
ما لبث و ، 1960 ته سنةوهي متثل أساس نظريته يف املعىن، ولكنها فقدت أمهيتها بعد وفا Firthفريث

 .(10) ابهأن عادت دراسته "املعىن" إىل صلب البحث اللغوي عند العامل تشومسكي و أصح
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وقام إبرساء  Malinowskiألنثروبولوجي "برونسالف مالينوفسكي"مث جاء بعد ذلك العامل ا       
هبا يف جزر  ليت قامالية قواعد هذه النظرية، فقد توصل إىل فكرة "سياق احلال" من خالل أحباثه احلق

 .(11) دائية اللغات البيف،قدم من خالل دراسته هذه شرحا وافيا ملشكلة املعىن 1914الرتوبرايند عام 

تكون لديه  ته، حىتس لغهنا ظهرت أمهية فهم الدارس اللغوي لثقافة اجملتمع الذي يدر  ومن         
تلعب دورا  فكرة و  عنخلفية واسعة ملا جيمعه من كلمات ومصطلحات حتمل معاين ضمنية كثرية، و تعرب

 أساسيا يف حياة من يتكلم هبا. 

 منهج البحث اللغوي األنثروبولوجي:

بولوجية ريقة األنثرو ينة الطة معوي األنثروبولوجي يتبع يف دراسته ألي لغة أو هلجإن الباحث اللغ         
اللغوية و  لدراساتاليه املتبعة يف دراسة اجملتمعات إىل جانب بعض األساليب األخرى اليت تفرضها ع
أن  آلن هياولوجية ثروبمناهج دراسة اللهجات .و اخلاصية األساسية املشرتكة بني كل الدراسات األن

ثقافة  معني و تمعتكون دراسة تكاملية: و تتطلب هذه الدراسة ان يقتصر الباحث اهتمامه على جم
ها على بقية ة و أثر ثقافواحدة ابلذات، بغية دراستها دراسة مركزة حىت ميكنه الوقوف على مكوانت ال
 رفة العالقاتها و معليلنواحي النظم وأوجه احلياة األخرى، وبعد الكشف عن تلك املكوانت يبدأ يف حت

 اليت تربط بينها و بني بقية النظم األخرى يف اجملتمع.

دراسة عناه المهذا لذلك على الباحث أن يتصل اتصاال مباشرا ابجملتمع الذي يدرسه، و          
قلية راسة احلتتوقف الداليت تعترب شرطا جوهراي يف األحباث األنثروبولوجية، و  field workاحلقلية
ت رقعته ومتيز  وحتددت تمعة على أمرين، األول يتعلق حبجم اجملتمع املدروس فكلما صغر حجم اجملالناجح

للهجات معجم ا غطيةمعامله سهل على الباحث اللغوي األنثروبولوجي تتبع نظمه ودراسة ثقافته وت
لذي ايف اجملتمع  يروبولوجألنثاملستخدمة فيه، واألمر الثاين يتعلق ابملدة اليت ميضيها الباحث اللغوي ا

، كما ستخدمةت امليدرسه، فكلما كانت املدة طويلة كلما سهل على الباحث فهم اللهجات و اللغا
 ياة أفرادها.سي يف حألسااميكنه وضعها دائما يف سياقها الثقايف للوقوف على معناها الكامن و دورها 
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ن و ينبغي أن يك معينة، جةهلدان لدراسة وقبل بداية نزول الباحث اللغوي األنثروبولوجي إىل املي       
رتفع الباحث يال حني إيسر موقفه من عمله موقف املتجرد املوضوعي، فالدراسة التحليلية الوضعية لن تت
ات ث آلخر تفاو يد من حبلتجر يف تفكريه عن مستوى احلقائق و املشاهدات العينيةاجلزئية، وتتفاوت درجة ا

ع بو جيب أن يت اصة،مدى قدرة الباحث على التحرر من مشاعره اخلشديدا، و يرجع هذا التفاوت إىل 
ر الباحث وع مشاعملوضيف دراسته منهج علمي دقيق وذلك ألن نتائج كل نشاط عقلي رهن مببلغ متلك ا

 و عقله، ومببلغ األمانة و الدقة يف املنهج املتبع.

 يت:اآلعينة و هي كهناك خطوات معينة على الباحث االسرتشاد هبا يف دراسة هلجة م  

ا نظامها ذاهتا، هلبي لغة قائمة : هي اعرتاف الباحث و ثقته و ادراكه أن اللهجة هاخلطوة األوىل        
رسا دريراي، وليس صفيا تقو رسا الصويت و املعريف و هلا معجمها و بنياهنا و أدهبا، لذلك جيب أن يدرسها د

حقل اللغة  ننا يفلك ألالعلة و السبب و النتائج وذ فلسفيا، أي ذلك الدرس الذي من شأنه البحث عن
 ث العلمي إىلاق البحن نطال نعرف العلة، و إذا أصرينا على معرفة العلة و النتائج نكون قد خرجنا م

 .(12) دائرة احلدس و التخمني

ن األفعال مموعة ن اللغة هي جمأ: هي أن يدرك الباحث اللغوي األنثروبولوجي جيدا اخلطوة الثانية       
للهجة ن ينظر إىل اغي له أينب و األنشطة اليت تتمثل يف التصرف و القواعد املتبعة يف تلك التصرفات، كما

لذي يدرس تمع ان اجملأعلى أهنا جزء هام من سلوك اإلنسان داخل اجملتمع و حيكمها ثقافة وعرف، و 
نب من ن أي جاشف عاءه، وأن الكهلجته عبارة عن شبكة من العالقات و النظم و التفاهم بني أعض

 .(13) تلك الشبكة يستتبعه على الفور معرفة بقية مكوانهتا

فالدراسات األنثروبولوجية تؤكد على وجود عالقة قوية بني كل نظم اجملتمع، وهذه النظم و الظواهر       
 theالتودا على ذلك يف دراساته جملتمعRiversتتشابك و تتفاعل مع بعضها البعض، و يؤكد ريفرز

todas بقوله "أن نظم و ظواهر احلياة املختلفة يف أي جمتمع من اجملتمعات تؤلف نسيجا معقدا من *
األفعال و املمارسات و العالقات املتداخلة بعضها يف بعض بشكل وثيق حمكم، إىل حد أنين مبجرد أن 

فية تتصل بنواحي أخرى أبدأ يف فحص أي مظهر واحد من مظاهر احلياة كنت أحصل على معلومات وا
 .(14) خمتلفة كل االختالف
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 جلمع املادة اللغوية يتطلب توفر ثالثة عناصر:    

 .  Method،منهج Data،مادةInformerخمرب

نثروبولوجي احث األالب ابلنسبة للمخرب أو ما يعرف ابملصدر البشري، فهو أهم ما يعتمد عليه      
مثلة من يقدم أ ث أنثال على صفاء اللهجة، ومهمته يف البحاللغوي يف دراسة اللهجات، فهو خري م

ر اختيار املصدخرى...و ألغة اللغة، وأن ينشئ كالما يطلبه الباحث ،و يفسر استعماله ابللغة نفسها أو ب
 اختياره، قاطع يف قياسالبشري ليست عملية سهلة، إذ ال يصلح كل متكلم هلذه املهمة، و ليس هناك م

ىل ترجع إ هنا را صاحلا عند ابحث، و غري صاحل عند ابحث آخر، و املسألةفقد يكون شخص مصد
 . (15) ظروف البحث و إىل الباحث نفسه

ة يف جتماعيت االكما أن الباحثني عن اللهجات ال يكتفون بشخص واحد، فدراسة اللهجا         
ن عالكشف  اولتنوعها تقتضي تعدد املصادر البشرية ألسباب كثرية وهي أن على الباحث أن حي

 ألشياءاعرب عن نال  االختالف يف سلوك احلديث من متحدث إىل آخر ومن وقت إىل آخر، ألننا دائما
ى تماعية األخر مل االجلعوابنفس الطريقة، كما أن اختالف العادات اللغوية اخلاصة ابلعمر و اجلنس و ا

 .(16) يؤثر يف طريقة استخدام اللغة

اصة بثقافة اءات اخلالقر  كما يعتمد الباحث على التسجيل اآليل، واستعمال االستبياانت املكتوبة و  
ل ث فيه وأثر كليت حتدات اوف على مكوانت تلك الثقافة، و التغري اجملتمع الذي يدرسه، حىت ميكنه الوق

اعي هو االجتم للغةاذلك على اللغة السائدة، كما أن منهج الدرس اللهجي كما يطبق اآلن يف علم 
، ة يف اجملتمعملتباينفة امنهج ضروري وهام ألمهيته و صلته ابلواقع احلي لفهم خصائص اللهجات املختل

ث اللغوي ن الباحميك والوقوف على مميزات و خصائص اللغة اإلنسانية على العموم،  وأيضا إلمكانية
تغريات ، و معرفة البطة هباملرتاألنثروبولوجي من التعرف على هلجات اجملتمع و ربطها ابلعوامل الثقافية ا

 اليت تطرأ على كل من الثقافة و اللهجة التابعة هلا يف أي جمتمع إنساين. 
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 :اخلامتة

وي وبولوجي اللغاألنثر  لبحثاما ميكن استخالصه من هاته الدراسة هو أن املنهج اللغوي أداة هامة يف    
اوال تمع ، حمي جمأ،و الدراسة احلقلية هي أفضل األساليب لوصف و حتليل اللهجات و اللغات يف 

 ما حتويه مهفيتأتى له  حىت،الكشف عن العوامل و األمناط الثقافية اليت تتحرك من خالهلا تلك اللهجات 
          من دالالت و معاين كامنة وراء الفاظها و مصطلحاهتا.    
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