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دراسات لغوية في مقياس المسانيات )ؿ.ـ.د( شعبة مجموعة محاضرات مقّدمة لطمبة السنة الثانية 
 2020الّتطبيقية لشير أفريؿ 

 عمي شاحطود.  األستاذ3

 3 ظيور المسانيات التطبيقية

ظير ىذا الفرع مف عمـو المغة مع أواخر الّنصؼ األّوؿ مف القرف العشريف، ونحف عندما ُنقّرر         
اّل فإّف مسألة البحث في  بو إلى استقالؿ ىذا الفرعىذا الّتاريخ فإّنما نقصد  بالّتسمية والّتخّصص، وا 

ىو عمـ قديـ بالممارسة جديد كيفية تعميـ وتعّمـ لغة ما ىو أمر قديـ بالممارسة، فيذا العمـ إذف 
عمـو بالّتسمية والّتخّصص، ويبدو أّف ىذه الفترة التي ظير فييا ىذا الّنوع مف العمـ كانت فترة تخّصص ال

واحد، فتفّرعت إلى عمـو لغة متنّوعة ومتخّصصة ومنيا المسانيات  بعد أف كاف أكثرىا ضمف ِعػػْمػػػـٍ 
 التطبيقية أو عمـ تعميـ المغة.

وقد تعّددت الّتسميات التي اُْقػػػتُػػػِرَحت ليذا الّنوع مف الّدرس المغوي ومنيا3 الدراسة العممية لتعميـ         
 -ةالمسانيات الّتطبيقي -تعميـ المغة وبحث الّتعّمـ -عمـ المغة التعميمي -عمـ تعميـ المغة -المغة األجنبية

في تقديري، وباعتبار المقاـ الذي –، ألّننا ُممَزموف ، ونحف نورُد ىذه التسميات مف باب االطالع ليس إالّ 
ُممَزموف بالبحث في المضاميف أكثر مف البحث في المصطمحات، ولعّؿ  -ال يسمح بالّتوّسع في ىذا األمر

 والُمنّظريف والّذيوع بيف الّدارسيف بيقية( ىو الذي ُكِتَب لو االنتشارالمصطمح األخير )المسانيات الّتط
   .معاً  لتولخّفتو ودال 

 3مفيـو المسانيات الّتطبيقية        

ـ بِدّقة، ُوِضَعت لمسانيات الّتطبيقية تعريفات ِعّدة حاوَؿ أف يكوف كؿّّ منيا ُمعّبرًا عف ىذا العم         
بأّنو " استعماؿ ما توافر لدينا عف طبيعة المغة مف أجؿ تحسيف كفاءة عمؿ  "كوردير"ومف ذلؾ تعريؼ 

 غة الُعنصر األساسي فيو".ما تكوف الم

( بأّنو " تطبيؽ نتائج ) وكممة "َحػػدَّهُ" ىنا تعني َعػػرََّفػػػو، فالحدُّ إذف ىو الّتعريؼ " اؿطكريس" بينما حّده 
المنيج المغوي وأساليبو الفّنّية في الّتحميؿ والبحث في ميداف غير لغوي، وعمـ المغة بيذا المعنى ما ىو 
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، ويرى مازف الوعر بأّف المسانيات الّتطبيقية "  1معّينة أكثر مما ىو غاية في ذاتو"إاّل وسيمة لغاية 
تبحُث في الّتطبيقات الوظيفية التربوية لمغة مف أجؿ تعميميا وتعّمميا لمناطقيف وغير الّناطقيف بيا، 

 . 2ِميا"وتبحُث أيضًا في الوسائؿ البيداغوجية والمنيجية لتقنيات تعميـ المغات البشرية وتعمُّ 

ىو اشتراكيا في مفيوـ الّتطبيؽ أي اإلجراء، إجراء  ىذه التعريفات جميعيا ولعّؿ ما يجمع بيف        
النتائج والّنظريات المسانية عمميِّا، ولكف ىذا الّتطبيؽ ال يعني بالّضرورة اإلجراء الحرفي لنتائج الّنظرية 

عى إلى تفعيؿ نتائج البحوث المغوية مف أجؿ حّؿ المسانية، بؿ ُيقَصُد بو إلى تمؾ األبحاث التي تس
  مشكالت تعّمـ المغات وتعميميا.

 3 3المسانيات وعمـ تعميـ المغات

لمتعّرؼ عمى عالقة المسانيات بعمـ تعميـ المغات ال بّد مف اإلشارة إلى ُجممة مف المالحظات،         
 ومنيا3

/ إّف المعمومات المغوية صنفاف3 أّواًل3 معمومات متعّمقة بالمتكّمـ مّتصمة بممكتو المغوية، ألّف كّؿ إنساف 1
ُميّيًأ الكتساب لغة ما وغالبًا ما تكوف ىذه المغة ىي لغتو األصمية التي يبدأ في اكتسابيا تدريجيًا يوَلد 

رة أـ عمى المستوى المجتمعي، وال يتـ صقؿ عف طريؽ ُسبؿ الّتواصؿ المختمفة سواء عمى مستوى األس
ىذه المغة وتحصيميا بشكؿ نيائي أو شبو نيائي إاّل في مراحؿ متقّدمة مف الُعمر البشري، وكثيرًا ما 

 ُتساىـ عمميات الّتدريس بأنواعيا في تسريع وتيرة ىذا االكتساب.

3 ىي  حاالت ُمتعّددة اإلنساف لدىمبنية المغوية ؟  ( أّف ل  -1221ر تشومسكي )ػػػعتبِ ػويَ  ،ذلؾ         
وىي المرحمة األولى لمّدماغ حيُث إّف الِخمقة األولى ليذا الّدماغ ُتييّْئو ألف يكتسب ، حالة فطرية أولى
، ، فاإلنساف يوَلُد ومعو المؤّىالت التي تؤّىمو الكتساب لغة ما أو مجموعة مف المغاتالمغة بشكؿ ِفطري

لمغة اإذ يكوف في مرحمة اكتساب  في فترة نشوئو وترعرعو وىي توجد عند الّطفؿ ،وسطية وحالة
، وأخيرًا حالة قارّة نسبيًا ومعنى قارّة ثابتة وىي وأساليب مختمفة بمختمؼ مظاىرىا مف مفردات وتراكيب

ـّ تحصيؿ المغة  ال يتـ اكتسابيا التي بيا يتكّمـ، مع أّف ىذه المغة توجد غالبًا عند اإلنساف البالغ الذي أت
                                                             

.101مدخل إلى علم اللغة، محسن عبد العزيز، ص. -
1  

 . 23دراسات لسانية تطبيقية، مازن الوعر، ص.  - 2
 .8لطفي بوقربة، مجموعة محاضرات )مخطوط(، ص.  ُينظر: اللسانيات الّتطبيقية: - 3
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ال يزالوف ُيحّصموف لغتيـ يومًا بعد يوـ  -ونرى الناس معنا أيضاً -، إْذ إّننا نرى أنفسنا بالّشكؿ المطمؽ
بؿ إّف عمماء المغة أنفسيـ وىـ الذيف أفنوا أعمارىـ في تحصيميا واستخراج  عمى تفاوت في ذلؾ،

وقديمًا  الشيء الكثير، -مع ذلؾ–سبوف منيا ال يزالوف يكت -دقائقيا والّتسابؽ إلى اكتساب أساليبيا
 . ( حّتى""إّف الفرّاء قد مات وفي نفسو شيٌء مف  قيؿ3 )

ثانيًا3 معمومات متعّمقة بعاِلـ المسانيات3 وىي معِرفة عممية ونظرية بحتة تتأّلؼ مف مجموع الّنظريات 
التي تؤّطر لغة مف المغات البشرية، فكأّف ىذا الّنوع الثاني ىو تعميؽ أو بحٌث في الّنوع  والُمسّممات

السابؽ، أو ىو حديث عف النوع الّسابؽ، عف أنواعو وُطرؽ تحصيمو وواقعو وآفاقو...الخ، وعالـ المغة 
ذلؾ يستعمؿ في )أو المسانيات( في ىذا الّنوع يسعى إلى الكشؼ عف خصائص الّنوع األوؿ، ولكّنو مع 

  مسعاه ىذا المغة نفسيا التي يتحّدث عنيا، فاألمر؛ إذف؛ حديٌث بالمغة عف المغة. 

ف بدا التمييز بينيما مف  المغوي / يشير الواقع2 إلى أّف الّصنفيف السابقيف مف المعمومات والمعارؼ وا 
الحديث عف أحدىما مف دوف  األمور الثابتة المّتفؽ عمييا فإّنيما مرتبطاف ومتداخالف بحيث ال ُيمكف

الّتطّرؽ إلى اآلخر والحديث عنو، وىما تبعًا لذلؾ مدخالف أساسياف لمعرفة عالقة عمـ المسانيات بعمـ 
إّف المسانيات عمـ نظري يسعى إلى الكشؼ  3 األولى3أساسيتيف  تعميـ المغات، وىنا نشير إلى مالحظتيف

عف حقائؽ المساف البشري وتعّرؼ أسراره. والثانية3 إّف عمـ تعميـ المغات عمـ تطبيقي ييدؼ إلى تعميـ 
أو مما يكسبو مف المغات األجنبية. فكأّف الحقميف إذف المغات سواء أكانت ىذه المغات مف منشأ الفرد 

 ظري واآلخر تطبيؽ لو.حقٌؿ واحٌد بفرعيف3 أحُدىما ن

ونحف إذا تأّممنا الحقميف تبّيف لنا مدى الّصمة القوية القائمة بينيما، فكؿ منيما يحتاج إلى           
مدى صّحة النظريات اآلخر باستمرار، فالمساني يجد في حقؿ تعميـ المغات ميدانًا عمميًا ِخْصبًا الختبار 

أف يبني  إلى و معّمـ المغة( بالمقابؿ يحتاج في ميداف تعميـ المغات، والمرّبي ) أالمغوية التي توّصؿ إلييا
لتي أثبتيا عمـ المسانيات الحديث، ويستفيد مف الجديد الذي طرقو وأساليبو عمى معرفة القوانيف العامة ا

ّنيا يأتي بو ىذا العمـ طمعًا في تسييؿ ُطرؽ الّتعّمـ واالستيعاب، وىذه مسألة ليست ِحكرًا عمى المغة ولك
 غالبًا موجودة في أكثر حقوؿ العمـ.
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الواقع أّف المالحظة الموضوعية السريعة كفيمة بإبراز ما بيف عمـ المسانيات وعمـ تعميـ            
بينيما؛ فإّف عمـ تعميـ المغات ىو  المغات مف حدود تداخؿ وانفصاؿ، لكف وعمى الّرغـ مف الّصمة الّشديدة

إّف لو تداخاًل مع مجاالت أخرى ال يتعّمؽ بعمـ المسانيات فحسب، بؿ  -إلى جانب ِصبغتو الّتطبيقية –
كعمـ التربية وعمـ الّنفس وعمـ أمراض الكالـ وعمـ االجتماع...الخ. فيذه العمـو تختمؼ أىدافيا متعّددة 

ـّ بيا، إاّل ومناىج البحث فييا أشّد االختال ؼ، ولكؿ واحد منيا نظريات خاّصة يثبتيا مف الزّاوية التي ييت
، ولكف يبقى حقال المسانيات النظرية وعمـ تعميـ المغات أّنيا تتكامؿ فيما بينيا في ميداف تعميـ المغات

 مف أكثر الحقوؿ ارتباطًا لما بينيما مف ارتباط ُعضوي ُتمّثمو المغة.

ربية وحده أو عمى يؿ أف نعتمد عمى المساني وحده أو عمى أخّصائي عمـ التوعمى ىذا يستح        
النفس وحده في حؿ المشاكؿ الخاّصة بتعميـ المغات، وىذا دليؿ عمى طبيعة ىذا الحقؿ الّتطبيقي عالـ 

المتعّدد االىتمامات، فيو حقؿ جماعي يبحث في ظواىر الّنمو المغوي عند الّطفؿ والرّاشد عمى أساس 
ية المستمّدة مف نظريات االكتساب، ومع كّؿ الذي ذكْرنا، ي مبني عمى حقائؽ عمـ الّنفس وعمـ التربعمم

 ُيمكف أف نشير إلى أىـّ االختالفات المرصودة بيف الحقميف في ضوء ما سبؽ.

 3 أىـّ االختالفات الجوىرية بيف المسانيات الّنظرية ) أو عمـ المغة( والمسانيات التطبيقية        

 المسانيات العاّمة ىي الّنظرية، أّما المسانيات الّتطبيقية فيي تطبيؽ الّنظرية. -1

 المسانيات العاّمة أعـّ وأسبؽ، و المسانيات التطبيقية خاّصة والحقة. -2

 المسانيات العامة تقترح الموضوعات، أما في المسانيات التطبيقية فُتجرى ىذه الّتطبيقات. -3

ة تقترح حمواًل وال ُينَظُر إلى إمكانية تطبيقيا، و المسانيات التطبيقية تدُرس تمؾ المسانيات العامّ  -4
 الُحموؿ وكيفية تجسيدىا أو عدـ تجسيدىا.

الباحث في المسانيات العاّمة ُيقدّْـ توصيات واقتراحات مف أجؿ اإلصالح، أّما في المسانيات  -5
 الّتطبيقية فُيقدّْـ إجراءات البديؿ النوعي.
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مع كّؿ ىذه الفروؽ تبقى العالقة بيف الحقميف قائمة، فيي عالقة تأثير وتأّثر وأخذ وعطاء حيُث  ولكف
بتقديـ توضيحات لممشاكؿ التي يطرُحيا ىذا المجاؿ  إّف الجانب الّنظري ُيفيد عمـ المغة الّتطبيقي

عامة بتقديـ بعض الّتطبيقي، وفي المقابؿ بإمكاف الُمطّبؽ كذلؾ أف يفيد الباحث في المسانيات ال
ـُ الّنظرية المسانية ككؿ.     الّتوجييات التي تخُد

3  يتمّيز ىذا الحقؿ عمى غرار بقية فروع عمـ المغة بمجموعة مف خصائص المسانيات الّتطبيقية        
 الخصائص التي ُتمّيزه فتجعمو متفّردًا عف غيره، ومف ذلؾ3 

فاألمر ىنا يرتبط بُرّمتو بكؿ ما يفي بحاجات   (Pragmatique3 مبدأ الّنفعية )البراغماتية  -1
 المساني في حّؿ اإلشكاليات التي ُتطَرُح في المسانيات الّتطبيقية.

 االنتقائية3 حيُث يختاُر المساني الّتطبيقي ما يراُه مالئمًا في حّؿ اإلشكاؿ المطروح أمامو. -2

ة التي ُتمّكنيا مف عالج القضّية المطروحة، مع مالحظة أّف الفعالية3 ألّنيا تبحُث في الوسائؿ الفّعال -3
 ىذه الخصائص متداخمة.

3 إذا كانت المسانيات الّتطبيقية قد اقترنت في بداية ُظيورىا بحقؿ تعميـ موضوعات المسانيات الّتطبيقية
العممية المتعّمقة المغة األجنبية؛ فإّنيا ُسرعاف ما احتوت موضوعات معرفية أخرى أفرزْتيا اإلشكاليات 

 بالمغة، قد نوّضُح ذلؾ بتقديـ المجاالت األساسية التالية3

مجاؿ تعميـ المغات3 وىو مف أىـ الُحقوؿ في ىذا العمـ، حيُث يسعى عمماء المسانيات الّتطبيقية إلى  -أ
 االىتماـ بالقضايا األساسية اآلتية3 

 طرائؽ تدريس المغات القومية واألجنبية. -1

 تعميـ المغات.مناىج  -2

 االختبارات المغوية. -3

 كيفيات وضع المقّررات الّتعميمية لمغة. -4



6 
 

ـُ في تشكيؿ الميارات  -ب الَمَمكات المغوية3 حيُث تبحث المسانيات التطبيقية في األسس التي ُتسِي
 المغوية وتطويرىا وتحسينيا وتعديميا إذا استدعى األمر ذلؾ.

ـّ المسانيات التطبيقية بتقديـ المنيج األمثؿ الذي ُيمكف أف ُيعتَمَد عميو  -ج األخطاء المغوية3 حيُث تيت
 في تحميؿ األخطاء المغوية وِعالِجيا. 

األمراض المغوية3 أي االضطرابات المغوية التي قد يقع فييا الفرد المستعمؿ لمغة وقد َجَرت العادة  -د
                                                              ُعيوب ترجع العّمة فييا إلى أسباب ُعضوية.                                                                                      -أمراض الكالـ إلى قسميف3 لدى الباحثيف عمى تقسيـ 

 ا إلى دواٍع وظيفية.ُعيوب ترجع العّمة فيي -                   -

أساس في  اإلعالـ واإلعالف واإلشيار والّدعاية3 فيي ضمف ىذه األنشطة عامؿالمغة ودوُرىا في  -د
 ضبط نوعية الِخطاب المغوي.

 الّترجمة3 قد تكوف عادية وقد تتـ بوساطة الحاسوب، فتُدعى بالّترجمة اآللية.  -و

المسانيات التطبيقية، ولكف ومع ذلؾ فإّف طبيعة المغة تمؾ ىي أغمب المجاالت التي أضحت قاّرًة في 
باعتبارىا الماّدة الحاممة لمختمؼ المعارؼ والعمـو قد جعؿ مياديف االستفادة مف الّدرس العممي لمغة 

  البشرية تتعّدد وتتنّوع ولذلؾ ُحػػؽَّ لمسانيات أف تكوف رياضيات العمـو اإلنسانية ككؿ.

 3 ػػػات الّتعّمػػػػػػػـالّتعّمـ ونظرّيػػ        

تعريؼ الّتعّمـ3 الّتعّمـ في مفيومو العاـ ىو نشاط ذاتي يقـو بو اإلنساف مف أجؿ اكتساب         
المعرفة التي ُتمّكنو مف الّتعامؿ مع مختمؼ المواقؼ، أّما في المجاؿ المغوي فنعني بو الّنشاط الذي يقـو 

 فيـ إفرازات المغة المكتسبة.بو المتعّمـ مف أجؿ اكتساب الّنظاـ المغوي الذي ُيمّكنو مف إنتاج و 

قد أّدى االىتماـ بو إلى ظيور نظريات لسانية متنّوعة حاوؿ فييا أصحاُبيا تقديـ الطُُّرؽ         
والكيفيات العممية لتفسير العممية االكتسابية لمغة، ومف ىذه الّنظريات نجد3 الّنظرية الّسموكية والّنظرية 

 ظرية البيولوجية. المعرفية والنظرية التكوينية والنّ 
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3 أخذت ىذه الّنظرية بمبادئ ومفاىيـ الفمسفة الّسموكية التي ظيرت في أّواًل3 الّنظرية الّسموكّية        
بداية القرف العشريف، ومف رّوادىا3 بمومفيمد في "المغة" و سكينر في "الّسموؾ المغوي"، وقد شّكؿ مفيـو 

تفسير عممية االكتساب المغوي، والسموؾ عند أصحاب ىذه  السموؾ في ىذه الّنظرية المبدأ األساس في
 الّنظرية مظير مف مظاىر تفاعؿ اإلنساف مع الواقع.

وقد اعتمدت ىذه الّنظرية في بياف ماىية االكتساب المغوي وكيفياتو عمى مجموعة مف المبادئ         
دراسات المغوية، لذا مف الّضروري إّف المظير الّصوتي لمغة ىو المظير األساس واألّوؿ في ال -أمنيا3 

االىتماـ عند محاولة اكتساب المغة ولذلؾ رّكزت ىذه الّنظرية عمى ميارتي أف نولَيُو القْدَر األكبر مف 
االستماع والّنطؽ وغدا الحوار أحد المرتكزات األساسية في تعميـ المغات وقد أّدى االعتماد عميو إلى 

االىتماـ بالّظواىر الّصوتية لمغة، وىي الّظواىر التي ال ُيمكف أف تتجّمى  -1االىتماـ بالُمعطيات التالية3 
في المغة المكتوبة كظاىرتي الّنبر والّتنغيـ، والّنبر ىو الّضغط عمى مقطع معّيف مف الكممة وُنطُقو بشكؿ 

وتية، أّما التنغيـ خاص متمّيز بيدؼ إبرازه ويبدو أّف المغة اإلنجميزية غنّية بيذا الّنوع مف الّظواىر الصّ 
فيو إيجاد تدّفؽ صوتي في الكالـ يجعمو يتحّوؿ مف معنى إلى معنى آخر، أو مف أسموب إلى أسموب 

ثبات حّقيـ في الخالفة3  آخر، يقوؿ الُكميت بف زيد في مدح الياشمييف وا 

 ْمَعبُ طِرْبُت وما شوقًا إلى الِبيِض أطَرُب        وال لعبًا مّني وذو الشَّيِب يَ          

استفيامًا غرضُو  وذو الشَّيِب َيْمَعُب" ُيمكف أف ُينطَؽ بطريقتيف ُمختمفتيف3 فقد ُينطُؽ باعتباره فقولو3 "
الّتعّجب، أي أّف ذا الّشيِب ال ُيمكف لو أف يمَعب، ألّف الّشيَب واعظ ورادّّ لو عف المعب، وقد ُيقَرأُ عمى 

والذي ُيفّرُؽ بيف أساس أّنو أسموب خبري الغرض منو الّتقرير، أي أّف ذا الّشيب لو الحّؽ في أف يمَعب، 
 ة الّنطؽ بالكالـ.ىذه المعاني كّميا ىو الّتنغيـ أي طريق

 االىتماـ بالتراكيب األكثر شيوعًا في المغة المنطوقة منيا في المغة المكتوبة. -2

 الّتمّرس عمى استعماؿ المفردات ذات العالقة المباشرة بالحياة اليومية. -3

 االعتماد عمى وسائؿ الّتسجيؿ مف أجؿ المساعدة في العممية الّتعميمية. -4
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المغة مجموعة مف العادات المكتسبة كباقي مظاىر الّسموؾ األخرى التي يتعّود عمييا اإلنساف3 فيي  -ب
عند بمومفيمد سموؾ فيزيولوجي اّتجاه مثيرات معّينة ولتفسير ذلؾ مّثؿ بتجربة "جاؾ" و "جيؿ"، حيُث كاف 

يوي )الذي تبّناه بمومفيمد( عمى ىذا الّنطؽ الّصوتي استجابة حتمية إلثارة خارجية، لذلؾ رّكز المنيج البن
 الّسموؾ باعتباره عّينة لغوية ُيمكف دراسُتيا وتحميميا. 

يوصي الّنحاة المغة ىي تمؾ المفردات التي يتداوُليا األفراد في عممية االّتصاؿ، وليست تمؾ التي  -ج
طأ والّصواب في ىذه باستعماليا عمى أّنيا المغة الّصحيحة، فال مجاؿ لممعيارية المبنية عمى الخ

الّنظرية، بؿ منيُجيا الوصفي يفرض عمييا تقبُّؿ كّؿ ما يقولو أغمبية أفراد البيئة المغوية باعتباره لغة 
   سميمة.

ّما كثيرًا، وىذه االختالفات ميّمة جدِّا مف الناحية التعميمية. -د  تختمؼ المغات فيما بينيا إّما قمياًل وا 

كانت الّنظرة الثّنائية لمسموؾ نقطة االرتكاز الّرئيسية في تفسير المغة والكالـ مف خالؿ ىذه الّنظرية3 
الّظاىرة المغوية لدى أصحاب ىذه الّنظرية فيي مجموعة مف العادات الّسموكية المبنية في األساس عمى 

ؾ أو استجابة ُمحّددة إلثارة ُمعّينة وىو استجابات معّينة وفؽ مثيرات ُمحّددة، أّما الكالـ فما ىو إاّل سمو 
 مرتبط بحاالتو الخارجية التي ُتحّدده، وىذه الحاالت الخارجية ىي السياؽ العاـ الُمصاحب لمكالـ.

إذا تأّممنا ىذه المفاىيـ بغية تفسير (3 الّنظرية السموكية) مالحظات عاّمة حوؿ ىذه النظرية        
اب الّنظرية الّسموكية؛ فإّننا سنبدي المالحظات التالية3 طالما أّف المغة العممية االكتسابية لمغة في رح

ىي مجموعة مف عادات وسموكات صوتية فإّنو عمى المتعّمـ اكتساب ىذه العادات كي يتحّصؿ عمى 
تساب عممية االك ممكتو المغوية، ولػػّمػػا كاف الّسموؾ في جوىره ُيْكَتَسب عف طريؽ الُمحاولة والّتكرار؛ فإفّ 

المغوي تتعّزز كذلؾ بالقدر الذي تتكّرر فيو االستجابات المفظية الػػُمعتَمَدة في األساس عمى التكرار 
والػُمحاكاة وممارسة األشكاؿ الجديدة التي ينمو مف خالليا السياؽ المغوي، فتحصيؿ المغة وممارستيا 

ـّ استحضار تمؾ النّ  ماذج مف أجؿ تفسير االستعماالت الجديدة يرتكزاف عمى الّترديد والمحاكاة مف ِجية، ث
 مف ِجيٍة أخرى. 
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3 ظيرت ىذه الّنظرية في الّنصؼ الثاني مف القرف العشريف، حاوؿ ثػػػانيػػػػػًا3 الّنظرية الّذىػػنػػيػػػػػػػة        
ناعـو  التي سادت في الّنصؼ األّوؿ مف القرف نفسو، وُيَعدُّ "أصحابيا الّثورة عمى المفاىيـ والمناىج 

؟  ( واحدًا مف ىؤالء العمماء الذيف ثاروا عمى آراء   -Noam Chomsky( )1221تشومسكي" )
السموكييف فأوجدوا منيجًا جديدًا في الكشؼ عف طبيعة المغة مف جية وبياف طريقة اكتسابيا مف جية 

 أخرى.

 -مف جديد –د االعتبار وأىـّ مبدأ انطمؽ منو تشومسكي وأتباعو ىو ربط المغة بالِفكر، فأعا       
لمفمسفة العقالنية، فقد شعر تشومسكي ِبَعدـ رضاه عف المبادئ التي سادت الّنظرية الّسموكية فَدحضيا 

 ُمثِبتا مجموعة مف األسس والػػػّركػػائز منيا3

تي ليست المغة سموكًا أو عادًة مثؿ العادات البشرية األخرى التي ُيمكف تحصيميا بالّطريقة نفسيا ال -1
يستعمميا الحيواف؛ بؿ ىي ظاىرة بشرية باعتبار أف اإلنساف ىو الكائف الوحيد القادر عمى االستعماؿ 

 الفّعاؿ لّمغػػػة، فأثبت أّف المغة عممية ذىنّية ُمعّقدة.

يتمّقى المغة عف طريؽ ما تمميو عميو البيئة المغوية بؿ يوَلُد  ال يوَلُد اإلنساف وذىنو صفحة بيضاء -2
 ُقدرات فطرية ُتسِيـ بصفة فّعالة في االكتساب المغوي.ولديو 

ال ترتبط المغة بالُمحاكاة أو بتكرار ما ُينِتُجُو المحيط المغوي؛ بؿ ىي ُقدرة يمتمكيا اإلنساف إلنشاء  -3
تكرارًا تعابػيػػػر جديدة ُتعّبر عف أفكار جديدة فأثبت الُقدرة اإلبداعية الّتجّددية لمغة التي ال ُيمكف اعتبارىا 

 لما قيؿ.

أعاد االعتبار لمغة المكتوبة التي عّدىا الّسموكّيوف ثانوية، كما ارتكَز مف جديد عمى المعنى الذي لو  -4
                   َدوٌر فّعاؿ في الّتفريؽ بيف الُجَمؿ المتشابية مف حيُث شكُميا الخارجي، كما في نحو3 

 عقاب الُمجـر لـ يؤّثر في الّناس. -.                  صراخ المجـر لـ ُيؤّثر في الّناس -

فالُجممتاف متشابيتاف ظاىريًا لكّنيما مختمفتاف دالليًا3 فالمجـر في الُجممة األولى ىو الفاعؿ الحقيقي 
)مف حيُث المعنى ال الّنحو(، أّما في الُجممة الثّانية فيو مفعوؿ بو، وانطالقًا مف ىذا الّتوضيح أّكد 

 كي أّف المغة مبنية في األساس عمى بنيتيف3 تشومس
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 بنية ظاىرية. -
 ( Structure du profondبنية عميقة ) -

ليست المغة شكاًل مف أشكاؿ الحافز بؿ ىي شكؿ مف أشكاؿ الّتفكير والّتعبير الّذاتييف ) يريد مف  -5
رية السموكية عميو النظ خالؿ ىذا القوؿ أف ُيبطؿ األساس القائؿ بأّف أساس المغة الحافز وىو ما قامت

 )تجربة جاؾ وجيؿ( (.

انطمؽ تشومسكي مف التمييز الموروث عف البنيوييف بيف 3 المغة والكالـ مف منظور ىذه الّنظرية -
 مصطمحي المغة والكالـ، ولكّنو قّدـ إليو معطيات أخرى تتعّمؽ بيما منيا3 

المغة وفيميا واصُطِمَح عمييا مصطمح فصمت الّنظرية بيف الميارة أو الُقدرة عمى إنتاج ُجمؿ  -أ -
(، واالستعماؿ الفعمي اآلني لمغة أو ما سّماه بػ 3 األداء Compétence الكفاية المغوية )

 الكالمي الذي ُيَعّد الّتجسيد الحقيقي والفعمي لتمؾ المقدرة.
غتو بؿ يستطيع المتكّمـ بعد امتالؾ قواعد لغتو المضبوطة أف ُينشئ ويفيـ جميع عبارات ل -ب -

والّتعابير الّسقيمة عف طريؽ ما ُيسّمى تمنُحُو أيضًا أيضًا الُقدرة عمى التمييز بيف الُجَمؿ السميمة 
 بالَحدس المغوي.

تحقيؽ العممية المغوية مرتبط بامتالؾ المقدرة المغوية وضمف ىذا األساس أشار تشومسكي  -ج -
باإلضافة إلى مجموعة قواعد متناىية إلى أّف المغة تتأّلؼ مف مجموعة محدودة مف األصوات 

نتاج عدد غير محدود مف الُجمؿ.  يستطيع بوساطتيا توليد وا 
 وتّتصؼ ىذه القواعد بالخصائص الّتالية3

 إمكانية إنتاج الّتعابير الّصحيحة فقط. -1
 الُقدرة عمى صياغة ُجػػَمػػؿ غير منتيية. -2
 وي.الُقدرة عمى تقديـ وصؼ تركيبي لكؿ استعماؿ لغ -3

وعمى ىذا األساس أضحت العممية االكتسابية لمغة مرىونة بتحصيؿ القواعد التي ُتمّكف المتعّمـ 
  مف إنتاج وفيـ ُجَمؿ الّمغة المتعّممة.
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 دور البيئة في االكتساب المغوي مف منظور ىذه الّنظرية الّذىنية3  -
بأّف دور العائمة األساسي في تحصيؿ الممكة المغوية ىو  قراريميؿ الّرّواُد في ىذه الّنظرية إلى اإل

توفير المعطيات المغوية التي تقدح شرارة الُقُدرات المغوية الفطرية باإلضافة إلى ذلؾ سيكوف ليا 
  دور توسيعي توجييي أي أّنيا تُثري المدّونة المغوية التي تُنّمي القدرات الِفطرّية.

      

 

 

        

 


