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 مقدمة

عرف البحث اللغوي يف الع�رش احلديث تطوراً مهّمًا، نتيجة انفتاح الدرا�ضات الل�ضانية والنف�ضية واملعرفية املهتمة باللغة على مرجعيات 
علمية دقيقة ومتطورة، مكنها من بلورة ت�ضورات نظرية خمتلفة حول طبيعة اللغة، والعوامل املتحكمة يف اكت�ضابها واإنتاجها، وذلك 
)ال�ضوتي  لها  امل�ضكلة  امل�ضتويات  وتعدد  دو�ضو�ضري«،  »فريدناند  يقول  الختالف كما  على  اأ�ضا�ضها  القائمة يف  اللغة  طبيعة  بحكم 
والرتكيبي والدليل والنف�ضي والجتماعي ...(، وارتباط عملية اإنتاج اللغة ب�ضريورات ذهنية ونف�ضية وعوامل فيزيولوجية وموؤثرات 
خارجية وتداولية، هذا بالإ�ضافة اإىل تعدد وظائف اللغة؛ من توا�ضل وتبليغ واإخبار وتقرير وو�ضف وت�ضجيل وتعبري فني وجمايل 
وغريها من الوظائف. وبذلك �ضكلت اللغة كينونة الإن�ضان، فاأ�ضل اللغة ناجت من طبيعة الفرد الجتماعية، ومن حاجته اإىل التوا�ضل 
مع الآخر، ومن ثم، فاللغة جت�ضد عند الفرد الرغبة يف حتقيق نوع من التماهي مع الذات والذوبان بني الذات والآخر من جهة، وبني 
الذات والعامل اخلارجي من جهة اأخرى. ووفق تعبري جان بول �ضارتر »الإن�ضان هو اللغة، اإن الإن�ضان هو اأوًل ما يقوله«.1 وبذلك 
�ضكلت اللغة ج�رشاً بيولوجّيًا ونف�ضّيًا حيويًّا يربط الفرد باملحيط، ومينحه الطمئنان النف�ضي والجتماعي، والأمان يف عالقته اخلا�ضة 

والعامة مع الآخر، والتعبري عن الإرادة الطبيعية يف حق الوجود.

الطفل واكتساب اللغة 
بني البنائية والتوليدية

د. �سعيد الفراع

اإىل  املميزة  وخ�ضائ�ضها  الب�رشية  الطبيعة  يف  البحث  قاد  لقد 
الرتكيز على دور اللغة باعتبارها اأكرب �ضمة متيز الكائن الب�رشي 
عالقاتها  اإىل  بالإ�ضافة  هذا  الأخرى،  الكائنات  باقي  عن 
وال�ضلوك  والالوعي  والوعي  والفكر  بالإدراك  املت�ضعبة 
من  وغريها  وال�ضلطة  والأيديولوجيا  الجتماعية  والعالقات 
درا�ضات  عدة  ظهور  اإىل  قادت  عوامل  كلها  وهي  العنا�رش. 
واجتماعية  وفل�ضفية  و�ضيكول�ضانية  ونف�ضية  لغوية  واجتاهات 

اإىل و�ضع تعريفات  اأدى  لها، ما  اللغة مو�ضوعًا  اتخذت من 
الختالف  عن  يك�ضف  ب�ضكل  اللغوية،  للظاهرة  متعددة 
اللغة  النظر واملرجعيات املتحكمة يف حتديد  الكبري يف زوايا 
ات�ضالها  زاوية  اللغة من  يرون  »فالفال�ضفة -مثاًل-  وطبيعتها 
التعبري  وطريقة  نقله،  و�ضيلة  عندهم  فهي  ثم،  ومن  بالفكر، 
عنه. واملناطقة يدر�ضون قوانني الفكر وانعكا�ضها على اللغة. 
وعلماء الجتماع يهتمون بالطبيعة الجتماعية للغة ودورها 
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يف قيام جمتمع ما، ويف حتديد اأمناط عالقات اأع�ضائه. وعلماء 
التنظيم  مظاهر  جممل  على  اللغة  تاأثري  زاوية  ت�ضغلهم  النف�س 
والتفكري  كالإدراك  املختلفة  النف�ضية  والعمليات  ال�ضلوكي 
والذاكرة ... اإلخ«.2 وهذا الختالف يف تعريف اللغة �ضاهم 
بناء  يف  اللغة  دور  عن  وك�ضف  اللغوي،  البحث  اإغناء  يف 
والتوا�ضلية  واملعرفية  الذهنية  قدراته  ومنو  الإن�ضان،  �ضخ�ضية 
املجال  اأن  اإل  اللغة.  بها  ت�ضطلع  التي  الوظائف  من  وغريها 
�ضيتوزع بني جمالني علميني  اللغوي  البحث  فيه  ازدهر  الذي 
تفرع عنهما من  والل�ضانيات، وما  النف�س  كبريين، هما علم 

درا�ضات �ضيكول�ضانية.

ويرجع اهتمام علم النف�س باللغة اإىل الأبحاث والأعمال التي 
درا�ضته  يف  فرويد«  »�ضيجموند  ال�ضهري  النف�ضي  العامل  اأجنزها 
لال�ضعور، حيث تعرب العنا�رش املكبوتة يف هذه املنطقة املظلمة 
عن نف�ضها، من خالل فلتات الل�ضان والنكات، ويكون الن�ضاط 
اللغوي يف هاتني احلالتني خارجًا عن قواعد اللغة. وهي نظرة 
كان  فبينما  لكان«.  »جاك  قبل  من  توجيه  لإعادة  تعر�ضت 
اعتربه  وفو�ضوية،  مظلمة  منطقة  الباطن  العقل  يرى  فرويد 
وتتمحور  اللغة،  بنظام  �ضبيه  نظام  يحكمها  منطقة  »لكان« 
ركز »لكان«  وال�ضتعارة. كما  الكناية  قطبي  اأن�ضطتها حول 
املراآة،  ي�ضميها مرحلة  فيما  الطفل  ت�ضكل �ضخ�ضية  نقطة  على 
عامله  يغادر  حيث  اللغة،  عامل  بدخوله  مرتبطة  مرحلة  وهي 
الرمزي،  النظام  عامل  ليدخل  اأمه،  بج�ضد  املرتبط  الوهمي 
بالت�ضكل.  ال�ضخ�ضية  مهّمًا، وتبداأ  اللغة دوراً  فيه  الذي تلعب 
املعا�رشة  الل�ضانية  والأبحاث  الدرا�ضات  من  العديد  و�ضتعمل 
من  العديد  درا�ضة  يف  النف�س  علم  اأبحاث  من  ال�ضتفادة  على 
من  ال�ضتفادة  اإىل  الأمر  امتد  كما  اللغوية،  والق�ضايا  الظواهر 
نتائج الدرا�ضات الع�ضبية وت�رشيح الدماغ وباحاته ذات العالقة 
ت�ضليط  من  مكن  ما  وهو  اللغوية،  العنا�رش  واإنتاج  بالذاكرة 
العنا�رش  ومعرفة  الل�ضانية  الظواهر  من  العديد  على  ال�ضوء 

املتحكمة فيها، مبا يقود اإىل فهم اأف�ضل للطبيعة الب�رشية. 

باكت�ضاب  يتعلق منها  املتنوعة، �ضواء ما  اللغة  ُ ق�ضايا  وُتخت�رشَ
النف�س يف  اإدراك معاين اجلمل عند علماء  اأو  اللغة وتعلمها، 
اإطار اإ�ضكالية اأ�ضا�ضية تتمثل يف الوقوف على الطبيعة النف�ضية 
من  بهما  يرتبط  وما  والدللة،  باملعنى  املتعلقة  اللغة  لق�ضايا 
اأو عملّيًا. ففي الدرا�ضات  باإدراكهما ذهنّيًا  اإ�ضكاليات تتعلق 
الل�ضانية، تعد اللغة ن�ضقًا مو�ضوعّيًا مبنّيًا، وهي يف علم النف�س 
باللغة  املهتمون  النف�س  علماء  يتفق  اإذ  نف�ضية،  واقعة  الل�ضاين 
طاقة  جهة،  من  فهي،  بامتياز.  نف�ضية  ظاهرة  اللغة  اأن  على 

نف�ضية متكن الفرد من اإنتاج عدد لمتناٍه من اجلمل، وهي، من 
جهة ثانية، �ضلوك اإن�ضاين كباقي الت�رشفات النف�ضية، ي�ضتعملها 
والفرح  اخلوف  مثل  نف�ضي  واقع  عن  للتعبري  املتكلم  الفرد 
املتعددة.  والعواطف  امل�ضاعر  من  وغريها  وال�ضطراب، 
اأن علماء النف�س والدار�ضني الذين ي�ضتندون اإىل مرجعية  غري 
الطبيعة  هذه  ماهية  حول  ذلك  بعد  يختلفون  �ضيكول�ضانية 

النف�ضية للغة:

هل اللغة فطرية اأم مكت�ضبة؟ وكيف ذلك؟ «
عالقتها  « وما  تتعلم؟  وكيف  اللغة؟  الطفل  يكت�ضب  كيف 

بباقي القدرات الإدراكية والتمثيالت الذهنية امل�ضاحبة لها؟ 

ال�ضيكول�ضانية.  الأدبيات  بها  متتلئ  التي  الأ�ضئلة  بع�س  هذه 
وملا كان الوقوف على خمتلف هذه الأدبيات يبدو اأمراً ي�ضعب 
اأهم  من  ت�ضورين  عند  �ضنتوقف  فاإننا  املقال،  هذا  يف  اإجنازه 
و�ضكلت  اللغة،  اكت�ضاب  م�ضاألة  عاجلت  التي  الت�ضورات 
الأمر  يتعلق  ال�ضيكول�ضانية،  الدرا�ضات  من  للعديد  مرجعية 
كما   )Constructivisme( التكويني  اأو  البنائي  بالت�ضور 
العقالين  التوليدي  والت�ضور  بياجي«،  »جان  يد  على  تبلور 
عند »نعوم ت�ضوم�ضكي. فما هو ت�ضور كل من املدر�ضة البنائية 

واملدر�ضة التوليدية مل�ضاألة اكت�ضاب اللغة؟

1.  التصور البنائي:
نظرية  اإطار  يف  اللغة  لطبيعة  البنائي  التف�ضري  يندرج 
التكوينية  بالإب�ضتيمولوجيا  ُتعرف  عامة  اإب�ضتيمولوجية 
العامة  اأ�ض�ضها  و�ضع  التي   )Epistémologie génétique(
 ،)Jean Piaget( بياجيه  جان  ال�ضوي�رشي  النف�س  عامل 
البنائية ن�ضاط مثل باقي الأن�ضطة الإدراكية  فاللغة من منظور 
بناوؤه مثل  يتم  ن�ضاط  الإن�ضان، وهو  والفكرية واحلركية عند 
باقي الأن�ضطة املعرفية عند الطفل عرب مراحل متتابعة. ومن هنا 
 ،)Constructivisme( بالبنائية  املدر�ضة  هذه  ت�ضمية  جاءت 
 )Cognition( وبالتايل، فاإن البنائية تهتم بالعمليات الإدراكية

مبفهومها ال�ضامل عند الفرد.

يتم  اإدراكية،  �ضبغة  ذو  ن�ضاط  البنائية  منظور  من  اللغة  اإن 
التي  الثوابت  من  عدد  لها  متثيالت  جمرى  من  ا�ضتخال�ضه 
الثوابت  هذه  وتتميز  ذاتها.  الذكاء  بنية  اأ�ضا�س  ت�ضكل 

بخا�ضيتني اأ�ضا�ضيتني:

خالل  « من  اخلا�س  عامله  يبني  فرد  كل  اأن  اأي  الفردانية، 
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ن�ضاط خا�س به يف تالوؤم مع العامل اخلارجي.
هذه  « ببناء  يقومون  العاديني  الأفراد  كل  باعتبار  الكلية، 

كما  للفطرية  مرادفة  لي�ضت  الكلية  هذه  اأن  اإل  الثوابت. 
يقول ت�ضوم�ضكي.

الطفل وم�س�ألة اكت�س�ب اللغة من منظور البن�ئية:

يقدم بياجيه تف�ضرياً بنائّيًا للغة عند الطفل، من خالل التاأكيد 
اأن تكتمل، ويف هذا  ُتبنى عرب مراحل متعددة قبل  اأنها  على 

ال�ضدد، مييز بني نوعني من اللغة:3

» .)Langage égocentrique( اللغة املتمركزة حول الذات
متثل  « التي  وهي   ،)Language social( الجتماعية  اللغة 

اللغة املكتملة عند الفرد الواعي ملا يقول، حيث  م�ضتوى 
يدور احلوار يف �ضياق عادي.

اللغة  اللغة املتمركزة حول الذات، وهو م�ضتوى  اإىل  بالن�ضبة 
عند الطفل، مييز بياجيه بني ثالثة اأ�ضناف من الكالم:

الرتديد اأو مرحلة املناغاة. «

املونولوج. «
املونولوج اجلماعي. «

وتلذذاً  حّبًا  ويكرره  كالمه  الطفل  يعيد  الأوىل،  احلالة  يف 
يف  مق�ضودة  نية  هناك  تكون  اأن  دون  من  نف�ضه،  بالكالم 
الكالم، اأو دافع حمدد له، اأو اأن يكون للطفل رغبة اأو اهتمام 

بتوجيه الكالم ل�ضخ�س اآخر.

من  جمموعة  الطفل  كالم  ت�ضاحب  الثانية،  احلالة  يف 
لتعوي�س  واأحيانًا  وتقويته،  الكالم  لدعم  اليدوية  احلركات 
وهو  يتكلم  املرحلة  هذه  يف  الطفل  وكاأن  نف�ضه،  الكالم 

يفكر ب�ضوت عاٍل. 

يف املرحلة الثالثة، يت�ضكل كالم الطفل من جمموع املواقف التي 
يكون فيها الن�ضاط اللغوي م�ضرتكًا بني جمموعة من الأطفال، 
اأنهم يف  اإل  بحيث يظهر الأطفال وهم يتكلمون فيما بينهم، 
احلقيقة ل يهتمون باأن ُي�ضمعوا من قبل حماوريهم من الأطفال.4

وقد طور بياجيه ت�ضوره يف مو�ضوع اللغة عرب كتاباته العديدة 

من اأحد لقاءات م�رشوع »وتكون قبيا« �ضمن م�ضار التكون املهني.
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الت�ضور  اإن  القول  الزمن. وميكن  من  دامت عدة عقود  التي 
البنائي للغة يقوم على مبداأين اأ�ضا�ضيني:

غريه  عن  لالإن�ضان  املميزة  ال�ضمة  هي  اللغة  لي�ضت  اأوًل: 
والتوليديون  ت�ضوم�ضكي  بذلك  يقول  كما  الكائنات،  من 
ذاتها  اللغة  من  عمومية  اأكرث  �ضيئًا  هناك  اإن  بل  العقالنيون، 
عند الإن�ضان. اإن الكائن الب�رشي ميلك ما ي�ضميها بياجيه طاقة 
التي   )Capacité cognitive supérieure( عليا  اإدراكية 

جتعل الفكر التمثلي عنده اأمراً ممكنًا.

ثانيًا: اإن اللغة لي�ضت �ضوى جزء من التظاهرة الرمزية العامة 
الطبيعي  املحيط  مع  تفاعله  اإطار  يف  الإن�ضان،  يعدها  التي 
الرمزية  هذه  توظيف  اإن  فيه.  يعي�س  الذي  والجتماعي 
الطاقة  لهذه  الإن�ضان  ا�ضتعمال  نتيجة  يكون  اللغة(  )ومنها 

الإدراكية العليا.5

لأن  بالفطرية؛  املتعلق  ت�ضوم�ضكي  افرتا�س  بياجيه  ويرف�س 
ل  بياجي،  بح�ضب  اأولية  فطرية  بنيات  اأو  قبلي  نظام  وجود 
ي�ضمح بتف�ضري عملية اكت�ضاب اللغة عند الطفل تف�ضرياً معقوًل 
توحي  كما  واحدة  دفعة  يتم  ل  اللغة  اكت�ضاب  اإن  وواقعّيًا. 
لي�ضت  اللغة  اإن  البنية اجلاهزة عند ت�ضوم�ضكي.  بذلك فكرة 
قائمًا بذاته؛ لأن كل جهاز يعني الكتفاء بذاته، وهو  جهازاً 
ما ل نالحظه يف عملية اكت�ضاب اللغة. وحتى لو مت الت�ضليم 
اأو  الوقت  من  الكثري  يتطلب  ذلك  فاإن  اجلهاز،  هذا  بوجود 
مراحل معينة من الن�ضج الفكري عند الفرد حتى يتمكن من 

ا�ضتعمال هذا اجلهاز.6

بياجيه  منظور  من  الطفل  عند  اللغة  اكت�ضاب  م�ضاألة  وت�ضكل 
اأو كواقعة نف�ضية  العام لديه،  التعلم املعريف  مظهراً من مظاهر 
النف�ضي  التمثل  اإدراك  خالل  من  اأو  بنف�ضها،  وقائمة  م�ضتقلة 
لق�ضايا املعنى والدللة، من خالل عملية اكت�ضابه للت�ضورات. 
ونظريات اكت�ضاب اللغة �ضغلت العديد من املدار�س والنظريات، 
فمع البنائية، وخا�ضة عند بياجيه، احتلت م�ضاألة اكت�ضاب اللغة 
حيزاً مهّمًا، خا�ضة يف عالقتها بالنمو الذهني والفكري العام 
لدى الطفل، وذلك عن طريق املالءمة بني املُعطى املعريف عند 
وهي  املُعطى،  هذا  فيه  يتبلور  الذي  املادي  واملحيط  الإن�ضان 
بذلك جتمع بني ما هو بيولوجي وما هو �ضلوكي لديه. فبياجيه 
ت�ضكيل  يف  وحدها  للبيئة  املطلقة  الهيمنة  جهة  من  يرف�س 
الظواهر النف�ضية وتطويرها، كما تقول بذلك ال�ضلوكية، وهو 
من جهة ثانية يرف�س القول بالبنيات املعرفية املعدة �ضلفًا، مثلما 

جند يف اأبحاث ت�ضوم�ضكي العقالنية التوليدية. اإن ت�ضور بياجيه 
والذهني  املو�ضوعي  املادي  بني  ان�ضجام  على  قائم  ومدر�ضته 
عند  اللغة  ومنها  النف�ضية،  الظواهر  اإن  وتفاعلهما.  ال�ضمني 
الطفل، لي�ضت معطيات مادية اأو ت�ضورية قائمة بذاتها، ومهياأة 
كاملة وتامة وم�ضتقلة بنف�ضها ومنغلقة، بل اإن الظاهرة الواحدة 
هي نتيجة تكوين وبناء تدريجي، يتم عرب مراحل تتفاعل فيما 
بينها وتتكامل يف توافق تام، وات�ضاق مع تكوين وبناء ملكات 
ذهنية وفكرية اأخرى عند الطفل. وتتحدد وظيفة اللغة الأ�ضا�س 

بالن�ضبة لبياجيه يف التمثيل.

اإن اللغة عند الطفل من منظور بياجيه هي اأوًل بناء يتم ببطء، 
ويف مراحل تكون مرتبطة مبراحل منو مدارك معرفية وت�ضورية 
املَلكة  مع  وتتفاعل  تتكامل  اللغة،  عن  اأهمية  تقل  ل  اأخرى 
اللغة وتعلمها ترتبط مبراحل  اأن عملية اكت�ضاب  اأي  اللغوية، 
البنيات  تكوين  اإن  الطفل.  عند  واجل�ضماين  الذهني  النمو 
الإدراكية عند الطفل يكون مبثابة تكوين الوظيفة الدللية التي 
احلركية-  ال�ضيغ  املفاهيم-  )تكوين  اأخرى  بثوابت  ربطها 
ال�ضور ...(، وي�ضكل الكل ما ي�ضميها بياجيه الوظيفة الرمزية 
اأو ال�ضيميائية )Symbolique / Sémiotique(، وهي الطاقة 
التي متثل اأن�ضطة التمثيل برمتها عند الطفل )�ضور/ اإ�ضارات( 

اأي تركيب العالمات وا�ضتعمالها.7

احلركية  احل�ضية  املرحلة  يف  ال�ضيميائية  الوظيفة  وتظهر 
الثامن  ال�ضهر  من  ابتداًء  الطفل  عند   )Sensori- Motrice(

ع�رش. وتتمظهر يف �ضلوكات خمتلفة:

قدرة  « اأي   ،)Imitation Transférée( املحول  التقليد 
الطفل على تقليد �ضيء ما يف غياب هذا ال�ضيء، وهو ما 
وجود  ت�ضور  على  مبكرة  �ضن  منذ  الطفل  قدرة  يعك�س 

م�ضافة بني الدال واملرجع.
واملق�ضودة  « الواعية  الطفل  قدرة  يالحظ  حيث  التخييل، 

على اإ�ضناد معاٍن جديدة اإىل معاٍن معروفة.
الر�ضم. «
ال�ضور الذهنية. «
القدرة على التذكر. «
اللغة باعتبارها ن�ضاطًا �ضمن اأن�ضطة اأخرى وظيفتها تقدمي  «

معلومات عن اأ�ضياء غائبة.8

وبخ�ضو�س ق�ضية التمثل الدليل لدى الأطفال عند بياجي، 
فقد بلورها يف اإطار نظريته القائلة اإن املعرفة ت�ضبق اللغة، واإن 
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باأن  اللغة تخ�ضع خ�ضوعًا مطلقًا للفكر، وا�ضتدل على ذلك 
التجربة الأوىل للطفل جتربة ح�ضية حركية، تف�ضي اإىل اكت�ضابه 
املرحلة  املحيط. ويف هذه  التكيف مع  تدريجّيًا على  القدرة 
يف  وتتجلى  الت�ضورية،  الوظيفة  لديه  تن�ضاأ  للكالم،  ال�ضابقة 
اإ�ضفائه على الأ�ضياء املحيطة به دللة خيالية كا�ضتخدام قطعة 
ل  فر�ضًا،  الكر�ضي  اتخاذ  اأو  �ضيارة،  اأنها  على  اخل�ضب  من 
رغبة  بل  الأ�ضياء،  تلك  ملثل  احلقيقية  الوظائف  يجهل  لكونه 
منه يف حتويلها اإىل رموز، اأي اإىل دوال لها دللت خا�ضة. 
وهذه الوظيفة الت�ضورية اأو الرمزية �رشورية يف هذه املرحلة، 
لأنها توؤهل الطفل اإىل اكت�ضاب اللغة؛ ما دامت اللغة الإن�ضانية 
اأن  بياجيه  ويرى  الرموز.  اأي  العالمات  من  نظامًا  الطبيعية 
الرمزية مير مبرحلتني: الأوىل مرحلة ارتقاء  اكت�ضاب الوظيفة 
من  �رشبا  خاللها  الطفل  ت�ضورات  ت�ضكل  فردي؛  نف�ضي 
ترتقي  اجتماعي  اندماج  مرحلة  والثانية  امل�ضتدجمة،  املحاكاة 
ي�ضمح  كاٍف،  جتريدي  م�ضتوى  اإىل  الت�ضورات  تلك  فيها 

با�ضتعمال اللغة الإن�ضانية الطبيعية.9

غري اأن ح�رش اجلانب املعريف يف التكيف الفردي مع املحيط 
املعرفة  اأي  الوا�ضع،  مبفهومها  الجتماعية  الثقافة  دور  واإلغاء 
التي  البيئة،  بو�ضاطة  البيولوجي  الكائن  ت�ضكل  عن  النا�ضئة 
يهيئها النوع ويحافظ على ا�ضتمرارها، من �ضاأنهما و�ضم هذه 

النظرية بالتب�ضيط املغاىل فيه لظاهرة بالغة التعقيد.

حمددة  فرتات  توافق  مبراحل  مير  للمعنى  الطفل  اكت�ضاب  اإن 
من ترقيه النف�ضي والذهني، فخالل الأيام الأوىل بعد الولدة، 
يكون متثل املعنى متثاًل ح�ضّيًا بحتًا. حيث يكون معنى ال�ضيء 
هو ال�ضيء نف�ضه. ثم يوؤدي النمو احل�ضي احلركي اإىل اكت�ضاب 
�رشب جديد من التمثل، هو التمثل الإدراكي الذي يقوم على 
التمثل  ي�ضبح  ثالثة،  مرحلة  ثم يف  �ضورة.  اإىل  ال�ضيء  حتويل 
الوظيفة  الأ�ضياء. وهذه  على  رمزية  باإ�ضفاء دللت  ت�ضوريًّا 
ويتحقق  الكبار.  لغة  اكت�ضاب  اإىل  الطفل  توؤهل  الت�ضورية 
التمثل الدليل لدى الطفل يف مرحلة اكت�ضاب اللغة تدريجّيًا، 
املعنى  ربط  اآلية  من  التخل�س  على  القدرة  امتالك  خالل  من 

باملقام، وعلى ملء املخططات باملقولت املمكنة املنا�ضبة.

يف  الدللية  التمثالت  بناء  يف  الجتماعي  البعد  اإلغاء  ي�ضكل 
عليه  ارتكزت  الذي  اجلانب  للغة،  الطفل  اكت�ضاب  �ضريورة 
النتقادات املوجهة اإىل بياجي، »فرتكيزه على اإن�ضاء ال�ضور ل 
ميثل، يف اعتقادنا، النهج ال�ضحيح يف جمال تو�ضيح العالقات 
ذات  وال�ضور  ال�ضوتي  الأ�ضا�س  ذات  ال�ضور  بني  املتبادلة 

الأ�ضا�س الدليل، فعملية بناء العالمات اللفظية عادًة ما تكون 
م�رشوطة بالندماج الجتماعي للطفل«.10

2. التصور التوليدي العقالين:
بلورة  على  التوليدية  عملت  للغة،  البنائي  الت�ضور  مقابل  يف 
وكيفية  اللغة  طبيعة  بياجيه حول  ملا طرحه  مغايرة  ت�ضورات 
للمدر�ضة  انتقادات  وجهت  كما  الطفل،  قبل  من  اكت�ضابها 
التي  الأ�رشار  من  الكثري  فهم  يف  ق�ضورها  بحكم  ال�ضلوكية، 
تت�ضمنها العملية اللغوية، فاللغة لي�ضت دائمًا مثرياً وا�ضتجابة، 
فهي جهاز معقد ي�ضتحيل اخت�ضاره يف هذه الثنائية، امل�ضتندة 
التوليدية  منظور  من  فاللغة  والتعزيز.  والتقليد  التكرار  اإىل 
وال�ضامع  املتكلم  عقلية  عن  ثمينة  معلومات  لنا  »حتمل 
ميكن  ل  ما  وهو  والفكرية،  والجتماعية  النف�ضية  وحالتهما 
نقوم  اأو  اإلينا،  تنقله  اأن  املتعددة  وال�ضتجابات  للمثريات 
خ�ضائ�س  الإن�ضان  ت�ضلب  ال�ضلوكية  اإن  منها.  با�ضتخال�ضها 
الإرادة  والإبداع وحرية  العقل  املتمثلة يف  ماهيته ووجوده، 

والتحكم يف الت�رشف«.11

العقالين  الت�ضور  اإطار  يف  للغة  التوليدي  املنظور  ويندرج 
وي�ضتمد  املختلفة،  اأ�ضكالها  يف  املادية  للتجريبية  امل�ضاد 
الفال�ضفة  من  الأوىل  جذوره  املعا�رش  العقالين  املوقف 
ديكارت  رينيه  اأمثال  ع�رش،  ال�ضابع  القرن  يف  العقالنيني 
 Gottfried( ليبنز  وغوتفريد   )René Descartes(
Leibniz(. ومن اأبرز ممثلي العقالنية يف الل�ضانيات احلديثة 
 Noam Avraham( ت�ضوم�ضكي  نعوم  الأمريكي  الل�ضاين 
بالنحو  املعروفة  الل�ضانية  النظرية  �ضاحب   )Chomsky
عنها  فعلية جنم  علمية  ثورة  ت�ضوم�ضكي  قاد  لقد  التوليدي. 
من  جمموعة  اأفرز  اللغة،  يف  للتفكري  جديد  اإبدال  بروز 
الإ�ضكالت يجب اأن يعتني بها اللغوي، و�ضمنها الهتمام 
الهتمام  عو�س  للمتكلمني،  الذهني  الداخلي  باجلهاز 

ب�ضلوكهم الفعل- لغوي.

وتتحدد حماور البحث حول الظاهرة اللغوية يف اإطار الربنامج 
التوليدي فيما يلي:12

اأ . حتديد طبيعة اللغة الب�رشية.
ب . طبيعة تعلم اللغة باختيار منوذج نحوي معني.

ت . مفهوم النحو كمجموعة من القواعد القائمة يف الذهن 
ُتعنى  اأن  الل�ضانيات  وعلى  بيولوجية،  ملكة  �ضورة  يف 

بت�ضويرها و�ضوغها يف اإطار منوذج �ضوري.
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والنحو  لغة خا�ضة(  )قواعد  اخلا�س  النحو  العالقة بني   . ث 
لغات  كافة  طرف  من  فيها  امل�ضرتك  )الثوابت  الكلي 

الب�رش(.
ج . عالقة امللكة اللغوية ببقية امللكات الذهنية، اأي ما يدعى 
الل�ضانية املعا�رشة بالقالبية، فالذهن مكون  يف الأدبيات 
من  اللغوي،  الإجناز  اأثناء  متفاعلة  قوالب  جمموعة  من 
والقت�ضاءات  العتقادات  وقالب  النحو،  قالب  بينها: 

التي يحملها الإن�ضان عن العامل، وقالب تداويل.
العمل  فر�ضيات  وبني  التجريبية  املعطيات  بني  العالقة   . ح 
تقيد  الل�ضانية  فالنظرية  امللكة،  و�ضياغة  ا�ضتخال�س  يف 
يف  تدمج  حتى  عليها  �رشوط  بو�ضع  الل�ضانية  ال�ضواهد 

ال�ضتدلل الل�ضاين.
خ . اإن�ضاء جهاز مفهومي �ضوري ل�ضياغة امللكة: كافرتا�س 

البنية العميقة والبنية ال�ضطحية والتحويالت.
د . تف�ضري العالقة القائمة واملمكنة بني امللكة اللغوية والوعي 
للمفاهيم  م�ضبوطة  ل�ضانية  اأو�ضاف  اإفراز  مع  الفعلي، 

النظرية، كاحلد�س اللغوي واحلكم النحوي واملقبولية.

اكت�س�ب اللغة من منظور املدر�سة التوليدية:

الإن�ضان  اإن  القائلة  ال�ضلوكيني  اأطروحة  التوليديون  يرف�س 
يك�ضبه  الذي  اخلارجي هو  املحيط  واإن  بي�ضاء،  يولد �ضفحة 
هذه اللغة يف اإطار ثنائية املثري وال�ضتجابة عن طريق التجربة، 
اأو عن طريق التعلم مبختلف توجهاته وطرائقه. ومقابل هذا 
الت�ضور التجريبي، يوؤكد التوليديون فر�ضية ما يعرف بالفطرية 

)Innéisme(، اأي الوجود الأويل لالأفكار والبنيات املعرفية، 
ومنها البنيات اللغوية عند الإن�ضان. فالإن�ضان دون غريه من 
اأولية  معرفة  وهي  لغوية،  ببنية  مزوداً  يولد  احلية  الكائنات 
تعلم  دون  من  اللغة  على  قادراً  جتعله  بيئة،  اأي  عن  م�ضتقلة 
البيولوجي  اأي�ضًا، ال�ضتعداد  بالفطرية يعني،  خا�س. والقول 
اخلا�س عند الإن�ضان للكالم اأو اللغو، مثلما يالحظ ا�ضتعداد 
خا�س للقدرة على الطريان عند الطيور، اأو العي�س حتت املاء 
بالن�ضبة اإىل الكائنات املائية. فقدرة هذه الكائنات على القيام 
اأ�ضا�س  على  تتم  بها  تنفرد  التي  ال�ضلوكات  من  النوع  بهذا 
ا�ضتعداد قبلي؛ من دون تعلم ُيذكر اأو تدخل املحيط. ويوؤكد 
قادراً  يكون  متكلم  فكل  للغة،  الإبداعي  الطابع  التوليديون 
انطالقًا من مواد لغوية حمدودة، على اإنتاج وتاأويل ما ل ح�رش 
له من اجلمل، وهي جمل مل ي�ضبق له اأن اأنتجها اأو فهمها من 
قبل. كما توؤكد التوليدية مبداأ ا�ضتقالل اللغة عن الذكاء؛ اأي 
ذكاء  م�ضتوى  بني  وظيفية  اأو  ع�ضوية  عالقة  اأي  وجود  عدم 
املتكلم وقدرته على اكت�ضاب اللغة وا�ضتعمالها. فاأغبى اإن�ضان 

يتكلم، واأذكى احليوانات ل ت�ضتطيع ذلك.

اإن اللغة من منظور التوليديني لي�ضت �ضلوكًا جتريبّيًا، يكت�ضبه 
الطفل نتيجة ملا يقدمه املحيط من موؤثرات خارجية، اأو نتيجة 
بل  الطفل،  ي�ضمعها  التي  امل�ضتعملة  اللغوية  العبارات  لتقليد 
اإنها �ضفة بيولوجية مالزمة لالإن�ضان، يتميز بها عن غريه من 
الكائنات احلية. ويرى التوليديون اأن املحيط ل ميلك اأي بنية 
الطفل نظامًا  اإك�ضاب  على  قادراً  اأ�ضا�ضية، جتعله  اأو  متجان�ضة 

من اإحدى ور�س العمل �ضمن م�ضار اإحياء الدمى يف التعليم.
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قوانني  هنالك  ولي�ضت  الب�رشية.  اللغة  م�ضتوى  يف  معقداً 
خارجية لالكت�ضاب اللغوي عند الطفل، بل تاأتي كل القوانني 
ومعنى  والل�ضانية خ�ضو�ضًا.  عمومًا  املعرفية  البنية  داخل  من 
من  كانت  �ضواء  بالإدراك،  مرتبطة  اأولية  بنية  كل  اأن  هذا 
نف�ضه  اجلهاز  من  مفرو�ضة  فهي  ل�ضاين،  اأو  بيولوجي  م�ضدر 

)ال�ضتعداد الأويل للكالم( على املحيط ولي�س العك�س.

خا�ضة  كونها  يف  تتمثل  الإن�ضان  عند  اللغة  خ�ضو�ضية  اإن 
وجود  افرتا�س  �رشورة  يوؤكد  ما  وهو  الب�رشي،  باجلن�س 
بيولوجية  �ضفة  بو�ضفه  الكالمي  للفعل  الأويل  ال�ضتعداد 
الت�ضور  بح�ضب  افرتا�س،  ميكن  بل  لالإن�ضان،  مالزمة 
التوليدي العقالين، اأن اللغات الطبيعية مهما اختلفت بنياتها 
وقوا�ضم  �ضفات  متتلك  فاإنها  والدللية،  والرتكيبية  ال�ضوتية 
 Les universaux( اللغوية  الكليات  عليها  يطلق  م�ضرتكة 

linguistiques(، والكليات نوعان: مادية و�ضورية.

تتمثل الكليات املادية يف كون اللغات الب�رشية ت�ضرتك يف بع�س 
الأ�ضوات اللغوية، من حيث هي مادة، ويف بع�س اخل�ضائ�س 
ويف  والحتكاكية.  والنفجارية  ال�ضفوية  مثل  بينها،  املميزة 
فيها جملة  تتوافر  اللغات  كل  اأن  يالحظ  الرتكيب،  م�ضتوى 
من املقولت، مثل الفعلية وال�ضمية واحلرفية والو�ضفية. ويف 
م�ضتوى املدلول، يالحظ ا�ضرتاك اللغات الب�رشية يف جمموعة 
مفردات  من  كثري  بدللة  املتعلقة  الت�ضورية،  اخل�ضائ�س  من 
والغاية واحلدث  املفعولية  مثل  عامة،  بروؤيا دللية  اأو  املعجم 

والفاعلية والن�ضبة وغريها.

اأما الكليات ال�ضورية، فتتجلى يف كون اللغات الب�رشية تعرف 
بتنظيم  املتعلقة  العامة  ال�ضورية  املبادئ  من  م�ضرتكًا  عدداً 
اأو  الدللة،  م�ضتوى  يف  �ضواء  ال�ضكلية،  الناحية  من  اللغات 

م�ضتوى الرتكيب.

ويف هذا ال�ضياق، مييز ت�ضوم�ضكي بني امللكة والأداء، فامللكة 
الالواعية وال�ضمنية بقواعد  املعرفة  )La compétence( هي 
يف  را�ضخة  وتبقى  طفولته  منذ  املتكلم  يكت�ضبها  التي  اللغة، 
ذهنه، ومتكنه من اإنتاج عدد لحمدود من اجلمل اجلديدة اإنتاجًا 
ابتكارّيًا، ل جمرد تقليد ثابت. اإن هذه امللكة تتج�ضد يف الواقع 
بالأداء  املعروف  الكالمي  املظهر  خالل  من  املادي  الل�ضاين 
يف  للغة  الفعال  ال�ضتعمال  باعتباره   )La performance(
مواقف توا�ضلية حمددة، واإبرازاً للملكة واإخراجها من حيزها 
الال�ضعوري اإىل حيزها الإدراكي الفعال يف و�ضعيات توا�ضلية 

ملمو�ضة. ولهذا يتاأثر الأداء بالعوامل اخلارجية مثل الظروف 
الذاكرة، والتعب، واخلوف،  الجتماعية والنف�ضية )ك�ضعف 
الأداء  باملو�ضوع وغريها(. ولذلك يختلف  ودرجة الهتمام 
من �ضخ�س اإىل اآخر باختالف هذه العوامل. اأما امللكة، فهي 
عامة وم�ضرتكة بني اأبناء املجتمع اللغوي الواحد. وتعترب امللكة 
الكائنات،  من  غريه  عن  ومتيزه  الإن�ضان  ميتلكها  قدرة  اأهم 
التفكري  من  املجردة  واحليوانية  الآلية  �ضفة  عنه  وت�ضقط 

والإبداع، وتي�رش له الإنتاج الالنهائي من اجلمل وفهمها.

عقالنّيًا  مفهومًا  تتبنى  التوليدية  النظرية  اأن  يت�ضح  وبذلك 
يف  اخلارجي  للمحيط  الأولوية  متنح  ول  العلمية،  للمعرفة 
يف  املتحكمة  العامة  واملبادئ  فالقوانني  اللغة،  تعلم  م�ضاألة 
البنية الداخلية  اأي تاأتي من  تعلم اللغات هي مبادئ داخلية، 
للعقل الإن�ضاين نف�ضه. هذا املوقف ل يعني اإطالقًا اإنكار اأهمية 
املحيط ودوره يف تعلم اللغة واكت�ضابها، ولكن يعني اأن دور 
اأي  للكالم،  الأويل  ال�ضتعداد  من  بد  ل  اإذ  ثانوي،  املحيط 
القدرة على ا�ضتعمال اللغة، ليقوم املحيط بدوره التفاعلي يف 
التجريبيون  يقول  العك�س كما  ولي�س  ال�ضتعداد،  بلورة هذا 
الذين يعتربون اأن املحيط هو الذي ميد الفرد بهذه اللغة، اأو اأن 
املحيط هو م�ضدر كل ما لدى الطفل من املهارات اللغوية عن 

طريق التجربة )الحتكاك، وتقليد الكبار، والقيا�س(.

اللغوية،  للفطرة  الباحثني  بع�س  وجهه  الذي  النتقاد  واأمام 
بالت�ضاوؤل  ت�ضوم�ضكي  اأجاب  منتظمة،  غري  معجزة  باعتبارها 
عن الأ�ضباب التي جتعل العنكبوت قادراً دون �ضواه، على ن�ضج 
�ضبب  اإن  ومعقدة.  مثرية  جد  لنا  تبدو  التي  الكيفية  بهذه  بيته 
قدرة العنكبوت يرجع بالدرجة الأوىل اإىل الفطرة وحدها، اأي 
من  غريه  دون  من  العنكبوت  لدى  املوجود  الأويل  ال�ضتعداد 
الكائنات، ويتم هذا من دون تعلم اأو تدخل من املحيط اأو البيئة.

املدر�ضة  اأقطاب  نظر  ينطوي يف  للطفل  الفطري  التكوين  اإن 
التوليدية على جهاز تتج�ضد فيه نظرية ل�ضانية معقدة، واأن هذا 
اللغوية،  الأ�ضوات  حتليل  من  الطفل  ميكن  الذي  هو  اجلهاز 
الو�ضول  ثم  الأ�ضلية،  ثقافته  لغة  عن  ذلك  بعد  التعبري  ومن 
يف  الطفل  اإن  ا�ضتعمالها.  على  والقدرة  تاأويلها  اإىل  اأخرياً 
التمييزات، وي�ضتخدم  منظور هذه املدر�ضة، هو الذي ين�ضئ 
عليها.  يتوفر  التي  املعقدة  الل�ضانية  النظرية  بفعل  الفر�ضيات 
ل�ضلوك  الإبداعية  اخلا�ضية  وتو�ضيح  حتليل  �ضكل  وبذلك 
املتعلم املو�ضوع الأ�ضا�ضي لهذه املدر�ضة، وهي اخلا�ضية التي 

اأهملتها الجتاهات البنائية وال�ضلوكية.
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اثنني:  م�ضتويني  بني  التوليدي  منوذجه  يف  ت�ضوم�ضكي  مييز 
�ضال�ضل  عنها  تتولد  التي  ال�ضتكتاب  بقواعد  اأولهما  يتعلق 
تلعب  التي  التحويل  بقواعد  ثانيهما  ويرتبط  التامة.  ال�ضيغ 
الدور الرئي�ضي يف حتديد البنى ال�ضطحية. واإذا كانت قواعد 
اخلطاب  اأجزاء  بني  التداخل  �ضبكة  عن  تعرب  الأول  امل�ضتوى 
الثاين،  امل�ضتوى  قواعد  فاإن  ال�ضياق،  عن  ل�ضتقاللها  نظراً 
وبفعل ارتباطها بال�ضياق، غالبًا ما ت�ضاعد على حتديد الكفاءة 
الإبداعية للمتكلم. وبذلك يت�ضح اأن النموذج الل�ضاين الذي 
و�ضعه ت�ضوم�ضكي، يركز بالدرجة الأوىل على كفاءة املتكلم، 
مبعنى على قدرته الذاتية لإنتاج امللفوظات وفهمها. وبالتايل، 
الت�رشيحي  النمط  من  الل�ضانية  غري  العوامل  بع�س  اإغفاله  فاإن 
والفيزيولوجي وال�ضيكولوجي هو الذي اأدى به اإىل الوقوف 
الكفاءة عو�س توظيف هذه الأخرية يف و�ضف  عند حدود 

الأداء اللغوي وحتليله.13

التعلم  لنظرية  اأ�ضا�ضّيًا  مكونًا  تعد  النحو  كونية  فكرة  اإن 
الب�رشي، ما دامت ترى اأن كل طفل يولد وهو مزود بقواعد 
اجلمل  اإنتاج  وعلى  الأم،  لغته  فهم  على  ت�ضاعده  عامة، 
اللغوية  الدرا�ضات  �ضارت  وبذلك  تقليد.  دومنا  اجلديدة 
امل�ضوؤولة عن  والع�ضوية  والع�ضبية  البيولوجية  بالأ�ض�س  تهتم 
غام�ضة  تزال  ل  نتائجها  كانت  واإن  الكالم،  فهم  اأو  اإنتاج 
الب�رشي،  الذهن  فعالة يف  توليدية  اللغة عملية  لأن  ومعقدة، 
عام  نحوي  قانون  خالل  من  والإبداع  اخللق  على  قادرة 
الطفل  اكت�ضاب  طريقة  وتقوم  الب�رشية.  اللغات  كافة  ي�ضمل 
للغة، ح�ضب ت�ضوم�ضكي، على الفر�ضيات، فاإذا �ضمع ا�ضمًا 
يعرفه مثل »ماما« اأو »بابا«، فاإنه يفرت�س اأن الكلمة التي تليه 
فعل اأو �ضفة ل ا�ضم. ويهتدي اإىل الفر�ضية ال�ضحيحة كلما 
ي�ضتعمل  فاإنه  وهكذا،  خاطئة.  الأوىل  فر�ضيته  اأن  له  تبني 
قواعد خا�ضة به يعدلها با�ضتمرار اإىل اأن توافق القواعد التي 
اإىل   )Mc Neill( نيل«  �ضعى »ماك  الكبار. ولقد  لغة  حتكم 
التمثل  اأن  اإىل  فذهب  فيها،  والتو�ضع  النظرية  هذه  تدقيق 
الطفل، يتحقق على ثالث مراحل: يف الأوىل  الدليل لدى 
معنى  فيه  الكلمة  توؤدي  اللفظ،  اأحادي  لديه معجم  يت�ضكل 
جملة كاملة نحو »ماء« اأي »اأريد ماء«. ويف الثانية يتحول 
ذلك املعجم تدريجّيًا اإىل معجم للجمل التامة مبلء الفراغات 
داخل اجلمل املختزلة. ويف الثالثة ين�ضاأ لديه معجم للمفردات 
املعنى مير هو نف�ضه  فيه معنى م�ضتقل. وهذا  للمفردة  يكون 
مبرحلتني: يف الأوىل تكون دللته ذاتية خا�ضة بالطفل فرداً، 
لغة  يف  عليها  هو  التي  هيئته  على  املعنى  ي�ضتقر  الثانية  ويف 

الكبار.14

اإىل  اللغوي  الكت�ضاب  حول  التوليدية  النظرية  تعر�ضت 
انتقادات متعددة، ميكن تلخي�ضها فيما يلي:

)وهي  باللغة  الأ�ضلي  املتكلم  لدى  الإبداعية  املََلكة  اإن  اأ.   
فهمها(  اأو  قبل  من  ي�ضمعها  مل  جمل  اإن�ضاء  على  قدرته 
اجلهاز  �ضفات  من  �ضفة  هي  بل  باللغة،  خا�ضة  لي�ضت 
بعدة  القيام  على  القادر  الب�رشي  للكائن  البيولوجي 

حركات مل يقم بها.
الأ�ضوات،  اإ�ضدار  للدماغ وجهاز  الع�ضوي  الن�ضج  اإن   ب. 
الكالم،  على  القدرة  لكت�ضاب  اأ�ضا�ضّيًا  �رشطًا  كان  واإن 
ا�ضتعداد  ثمة  بل  فطرية،  اللغة  اأن  بال�رشورة  يعني  فال 
بالتفاعل مع  اإل  يتحقق  لكت�ضابها. وهذا الكت�ضاب ل 

البيئة التي يولد فيها الطفل.
اإن الطفل ميتلك جهازاً فطرّيًا يف الكت�ضاب،  اإن القول   ج. 
بيئته،  لغة  على  يطبقها  معقدة  لغوية  نظرية  ميتلك  واإنه 
بالقول  اأ�ضبه  يكون  ما  وهو  واقعية.  اأدلة  اإىل  ي�ضتند  ل 
الع�س، واإنه يطبق طريقة  بناء  الطائر ميتلك نظرية يف  اإن 

الفر�ضيات يف اختيار املواد التي ي�ضتخدمها يف بنائه.15

اللغة  يعتربون  الباحثني  من  العديد  جعلت  انتقادات  وهي 
لنموه  يخ�ضع  للمعنى  الطفل  متثل  واأن  فطرية،  ل  مكت�ضبة 

الذهني يف عالقته بال�ضياق والبيئة التي ين�ضاأ فيها.

 خامتة

تت�ضح من خالل ما �ضبق مظاهر الختالف بني املدر�ضتني 
البنائية والتوليدية حول طبيعة اللغة وكيفية اكت�ضابها من قبل 
الطفل، وهو اختالف نابع من طبيعة اخللفية املعرفية املوؤطرة 
لت�ضورات املدر�ضتني كلتيهما. ففي الوقت الذي توؤكد فيه 
اإدراكية، مثله  اأن اللغة هي ن�ضاط ذو �ضبغة  املدر�ضة البنائية 
مثل باقي الأن�ضطة الإدراكية والفكرية واحلركية، واأن اللغة 
لي�ضت هي ال�ضمة املميزة لالإن�ضان عن غريه من الكائنات، 
ت�ضور  وهو  ميتلكها.  عليا  اإدراكية  بطاقة  مرتبطة  واأنها 
لأن  بالفطرية؛  املتعلق  ت�ضوم�ضكي  اإليه  ذهب  ما  يعار�س 
وجود نظام فطري اأويل بح�ضب بياجي، ل ي�ضمح بتف�ضري 
وواقعّيًا،  معقوًل  تف�ضرياً  الطفل  عند  اللغة  اكت�ضاب  عملية 
اإىل  قائمًا بذاته، ولهذا دعا بياجيه  اللغة لي�ضت جهازاً  واأن 
املادي  واملحيط  الإن�ضان  عند  املعريف  املعطى  بني  املالءمة 
اللغة  اكت�ضاب  لتف�ضري عملية  املعطى،  فيه هذا  يتبلور  الذي 
وما  بيولوجي  هو  ما  بني  جتمع  عملية  لأنها  الطفل،  عند 
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راأ�ضهم  وعلى  التوليديون،  يذهب  بينما  لديه.  �ضلوكي  هو 
للظاهرة  الفطري  الطابع  على  التاأكيد  اإىل  ت�ضوم�ضكي، 
باقي  عن  متيزه  ملكة  باعتبارها  الإن�ضان،  عند  اللغوية 
عقالنية  نزعة  اإىل  ذلك  يف  م�ضتندين  الأخرى،  الكائنات 
تعترب اللغة �ضفة بيولوجية مالزمة لالإن�ضان، ولي�ضت �ضلوكًا 
جتريبّيًا، يكت�ضبه الطفل نتيجة ملا يقدمه املحيط من موؤثرات 
خارجية. وتعر�ضت املدر�ضتان يف ت�ضوراتهما للغة وكيفية 
وذلك  والتعديالت،  النتقادات  من  العديد  اإىل  اكت�ضابها 
املوجة  وهي  الل�ضاين،  النف�س  لعلم  الثالثة  املوجة  اإطار  يف 
باأعمال بياجيه  املتاأثرة  الت�ضورات  التي تتداخل فيها جميع 
النحو  عن  ت�ضوم�ضكي  واأعمال  اللغة،  اكت�ضاب  حول 
التوليدي. وميكن اخت�ضار هذه الت�ضورات يف اأطروحتني: 
تتجلى اأولهما يف الأعمـال ال�ضيكول�ضانية لأن�ضار النظرية 
 A.( وفودور   )MC Neil. D( مكنيل  اأمثال:  التوليدية 
الأطروحة  موؤدى هذه   .)F. Garrett( Fodor( وجاريت 
هو اأن التعار�س بني البنية ال�ضطحية والبنية العميقة للجملة 
يف�ضي اإىل الرفع من درجة التعقيد يف الآلية الأدائية، وبالتايل 
من  التحقق  ا�ضتلزم  وقد  واإنتاجها.  اجلملة  فهم  اإىل �ضعوبة 
مقدمتها  ويف  اأعمال،  عدة  اإجناز  الأطروحة  هذه  م�ضامني 
الدرا�ضات التجريبية لتحليل �ضعوبات تذكر اجلمل الب�ضيطة 
هذه  عليها  توؤكد  التي  النتائج  اأهم  ومن  وفهمها.  واملركبة 
والتعقيد  التحويلي  التعقيد  بني  التطابق  عدم  الدرا�ضات 
الأدائي، حيث اإن الأداء اللغوي ي�ضرتط اأ�ضا�ضًا مدى اإدراك 
املتكلم خل�ضائ�س الو�ضعية التي يرتبط بها امللفوظ اأكرث من 

مدى اإدراكه للتعقيد التحويلي لهذا امللفوظ.

اإىل  املعا�رش  النف�س  علم  جمال  يف  اللغوي  البحث  ويتجه 
خا�س،  ب�ضكل  واللغوية  الإن�ضانية  الذاكرة  على  الرتكيز 
ذات  واملهام  الو�ضعيات  اأ�ضا�ضّيًا يف خمتلف  عن�رشاً  باعتبارها 
التفكري  وباأمناط  وتخزينها،  املعلومات  معاجلة  بطرائق  ال�ضلة 
و�ضريوراته، وكيفيات التعرف على الكون واحلياة. وتتوزع 
اأ�ضكال متعددة، تبداأ »بالذاكرة الق�ضرية املدى  الذاكرة على 
ذات القدرة املحدودة على الحتفاظ باملعلومات، والذاكرة 
وت�ضم  الأخرية،  لهذه  احلديثة  الن�ضخة  تكون  التي  العاملة 
الذاكرة  هناك  واأخرياً  والتنبئية،  والب�رشية  اللفظية  الذاكرات 
املعلومات  تخزين  على  الهائلة  القدرة  ذات  املدى  البعيدة 

والحتفاظ بها ب�ضورة منظمة«.16

من  عدد  وتقاطع  اهتمام  حمور  املعجمية  الذاكرة  وت�ضكل 
والذكاء  املعرفية  ال�ضيكولوجيا  مقدمتها  يف  املعرفية،  العلوم 
من  ميكن  ما  والل�ضانيات،  الأع�ضاب  وعلوم  ال�ضطناعي 
واآليات  تنظيمها  وطبيعة  بنيتها  ملقاربة  متعددة  مناذج  بلورة 
وا�ضتك�ضاف  التعلمات  مناذج  اإعداد  من  متكن  ا�ضتغالها، 
�ضريورة الكت�ضاب. وهي درا�ضات فتحت الباب وا�ضعًا اأمام 
اآفاق البحث يف جمالت ترتبط بطبيعة اللغة وكيفية اكت�ضابها 

وعالقتها بباقي القدرات الإدراكية الأخرى.
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