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وتقديرشكر   

الناس لم يشكر اهلل " و  عمال بقول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم " من لم يشكر
أول من يستحق الشكر والثناء ىو اهلل عز وجل ، وبعده أتقدم بالشكر الجزيل إلى 
أستاذي المشرف بن مصطفى بوبكر الذي رافقني طيمة انجاز ىذا العمل الذي 
أشرف عميو ، وقد اخترتو ألنني رأيت فيو صفات األستاذ المحترم الذي يبذل كل 

مغة العربية ، أدامو اهلل منصحا ومرشدا لطمبة األدب جيده من أجل خدمة ال
العربي ، كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين قبموا 

مناقشة ىذه المذكرة وخصصوا جزءا من وقتيم الثمين لقراءة ىذا العمل العممي ،  
بعيد ولو بكممة طيبة كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني من قريب أو 

في إتمام ىذا العمل ، كما ال تفوتني الفرصة ألشكر والدي عمى دعميما لي و 
أشكر أخي الدكتور : أمين الذي ساعدني كثيرا بنصائحو وتوجيياتو كما أتمنى لو 
التوفيق في مشواره الميني ، و أشكر أختي األستاذة : نجيبة وأخي شمس الدين 

أيضا أخي زيان حفظو اهلل وأخي الحاج كل كانت لو  المذان ساعداني كثيرا و
طريقتو في مساعدتي ، و أشكر أيضا جميع أساتذتي الذين درسوني .            

           

 

 

 

 



 

 

هداءإ  
أىدي ىذا العمل المتواضع إلى من ال يمكن لمكممات أن توفي حقيما و تحصي 

مرىما .فضائميما ، إلى الوالدين الكريمين أطال اهلل في ع  

إلى من عمل معي بكد بغية إتمام ىذا العمل أخي الدكتور : أمين و إلى جميع   
 إخوتي كل بإسمو : األستاذة نجيبة ، زيان ، الحاج ، شمس الدين .

إلى جميع األساتذة الذين شرفوني ودرسوني .   

إلى زمالئي الطمبة في تخصص المسانيات التطبيقية .   

األدب العربي بجامعة مستغانم . إلى جميع العاممين بكمية   
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    بعد : والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن أما بسم هللا الرحمن الرحٌم

ٌعد موضوع اكتساب اللغة و تعلٌمها من أهم اإلشكالٌات التً عرفتها       

قدٌم الالساحة العلمٌة اللغوٌة و االجتماعٌة ، و ٌرجع االهتمام بهذا الموضوع إلى 

 بن خلدون ال من بٌنهم عبد الرحمن بالتحلٌفقد تناوله العلماء القدامى بالدراسة و 

 رٌات تفسر قضٌة اكتساب اللغة و أما فً عصرنا الحدٌث فقد ظهرت عدة نظ

تعلٌمها من بٌنها النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة لنعوم تشومسكً و قد جاءت هذه و

فً قضٌة  وكٌة التً أعطت للبٌئة دورا كبٌرااألخٌرة كرد فعل على النظرٌة السل

 كتساب اللغوي .اال

 اآلتٌة :  بناء على ما تقدم نطرح اإلشكالٌة و  

 فٌم تتمثل كل من نظرٌة ابن خلدون و تشومسكً فً اكتساب و تعلٌم اللغة ؟     

ٌمكن االختالف و التشابه فً آراء بن خلدون و تشومسكً فً دراسة  و فٌم

 اللغة ؟ اكتساب وتعلٌم 

اكتساب قمنا باقتراح هذا العنوان و الموسوم بـ "  هذه اإلشكالٌة  و لإلجابة على  

 ". اللغة و تعليمها بين ابن خلدون و تشومسكي

و لقد اعتمدنا فً دراستنا على المنهج المقارن و كذا المنهج التحلٌلً ، فالمنهج    

والذي عرضنا من خالله أهم الرإى وتمثالت المقارن اقتضته طبٌعة الموضوع ، 

و أما المنهج التحلٌلً فقد ساعدنا على تحلٌل لجتهما للغة ، النظرٌتٌن فً معا

 نصوص ابن خلدون الواردة فً المقدمة .

 اللغة و تعلٌمها بٌن ابن خلدون  أما عن أهمٌة دراسة موضوع اكتساب     

تشومسكً ، فتتمثل فً دور اللغة الذي تلعبه باعتبارها وسٌلة لتواصل الفرد مع و
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اللغة تربط الفرد بمحٌطه ، باإلضافة إلى أن موضوع  أفراد مجتمعه ، فهً أي

اكتساب اللغة و تعلٌمها موضوع قدٌم حدٌث ، و البحث فٌه ٌتطلب تداخل عدة 

 علوم .

أما أهدافنا فقد تمثلت فً إثبات أوجه التقارب و االختالف بٌن تشومسكً  و ابن   

  علٌمها لها جذور خلدون ، و قد انطلقنا من فرضٌة أن مسؤلة اكتساب اللغة و ت

 فً التراث العربً .

 و لقد قمنا باختٌار هذا الموضوع ألسباب منها :    

 ً القٌمة العلمٌة الكتساب اللغة األسباب الموضوعٌة : و التً تمثلت ف -

تعلٌمها خاصة و أن هذا الموضوع قد أصبح من اهتمام الباحثٌن خاصة فً و

 منتصف العشرٌن .

 بتنا فً دراسة هذا الموضوع كانت نتٌجة رغاألسباب الذاتٌة : فقد  -

ضافة إلى أننا أردنا أن نعرف إن كانت دراسة ابن خلدون لقضٌة اكتساب باإل

اللغة و تعلٌمها و ما توصل إلٌه فً عصره ٌقارب ما توصل إلٌه تشومسكً فً 

عصرنا الحدٌث ، و هل النتائج المتوصل إلٌها فً عصر ابن خلدون هً نفس 

 توصل إلٌها تشومسكً فً عصرنا هذا . النتائج التً

دت كثٌرا من دراسة مٌشال زكرٌا ٌخص الدراسات السابقة ، فقد استف و فٌما   

 ة تطبٌقٌة " الذي أجرى فٌه مقارنة بٌن ابن خلدون فً كتابه " قضاٌا ألسنٌ

تشومسكً ، فلقد وقف الباحث وقفة متؤنٌة الستنطاق التراث العربً فً محاولة و

الماضً بالحاضر ، و ٌثبت أن الفكر اللغوي العربً القدٌم قد اهتدى إلى لربط 

قناعات ألسنٌة سبقت عصرها ، و من الدراسات أٌضا دراسة باسم ٌونس 

غوي عند ابن خلدون فً لالبدٌرات و هً رسالة دكتوراه كانت بعنوان " الفكر ال

كتساب ضوء علم اللغة المعاصر " و هً دراسة تناولت أٌضا موضوع اال
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جه التشابه بٌن ابن ى أولإخلدون ، و قد تطرق الباحث أٌضا  اللغوي عند ابن

على الدراستٌن أن الباحثٌن خلدون و تشومسكً لٌس بشكل موسع ، و ما الحظته 

 ن أوجه االختالف بٌن ابن خلدون و تشومسكً .ٌقارنان لكن ال ٌذكرا

و بالنسبة للصعوبات التً واجهتنا فً هذه الدراسة فهً تتعلق بقلة المراجع    

التً تناولت مسؤلة تعلٌم اللغة عند تشومسكً، و أٌضا المراجع التً تتعلق بتناول 

 أوجه االختالف بٌن ابن خلدون و تشومسكً .

هذا أما اإلجابة عن إشكالٌة هذا الموضوع قد قادتنا إلى تقسٌم موضوعنا     

 مدخل و فصلٌن و خاتمة .

التً لها عالقة  بخصوص المدخل : قد تطرقنا فٌه إلى التعرٌف بالمصطلحات    

بالموضوع من الناحٌة اللغوٌة و االصطالحٌة ، و هذه المصطلحات تمثلت فً 

قد تناولناه عند  مصطلح اللغة ، اكتساب اللغة ، تعلٌم اللغة فمصطلح اللغة كنا

ف ابن جنً و أٌضا عند المحدثٌن من العلماء العرب و الغربٌٌن القدامى مثل تعرٌ

رٌخٌة ، أما مصطلح اكتساب اللغة فتطرقنا فٌه االت أي تتبعنا المصطلح من الناحٌة

سان ، و أما مصطلح تعلٌم اللغة  أٌضا إلى عدة تعارٌف منها : تعرٌف تمام ح

بوٌة تسعى إلى ضناه أٌضا و توصلنا من خالل تعرٌفه إلى أنه عملٌة ترعر

تطوٌر قدرات الفرد على اكتساب اللغة و هذه القدرات تتمثل فً المهارات اللغوٌة 

 األربع .

الفصل األول : فإنه ٌتضمن نظرة ابن خلدون إلى اكتساب و تعلٌم اللغة  او أم     

حٌث تطرقنا فٌه إلى مبحثٌن ، ففً المبحث األول تعرضنا فٌه إلى اكتساب اللغة 

لدون من حٌث المفهوم و األنواع ،  و فً المبحث الثانً تعرضنا فٌه عند ابن خ

 خلدون . إلى منهج التعلٌم عند ابنإلى مفهوم تعلٌم اللغة عند ابن خلدون باإلضافة 
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اللغة  تعلٌمً اكتساب وفو بالنسبة للفصل الثانً فإنه تضمن نظرٌة تشومسكً 

و تعلٌمها عند تشومسكً مقارنة بآراء ابن خلدون ، حٌث تناولنا فٌه اكتساب اللغة 

و ذلك فً المبحث األول ، أما المبحث الثانً فتطرقنا فٌه إلى المقارنة بٌن 

اإلسهامات اللغوٌة البن خلدون و تشومسكً و ذكرنا فٌه أوجه التشابه و أوجه 

 االختالف بٌنهما .

 أهم النتائج التً توصلنا إلٌها . تنا بحثنا هذا بخاتمة تضمنو قد أنهٌ    

و ما تجدر اإلشارة إلٌه هو أن اختٌار هذا الموضوع كان بموافقة أستاذي       

المشرف الذي ساعدنً فً إعطاء نظرة شاملة حول الموضوع و مساعدتً فً 

 مٌن لً و تخصٌص وقته الثمعً  لٌة الموضوع ، فؤشكره لبذله جهده حّل إشكا

قد كان نعم المشرف فهو إنسان حرٌص دائما على أن تكون موضوعات التخرج ف

 عنده فً المستوى المطلوب ، و أسؤل هللا أن ٌوّفقه دائما فً خدمة اللغة العربٌة .

                            

 

                                    

 62/80/6868مستغانم فً :                                                           
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 ل ضبط مفهوم  كل من مصطلح: اللغةسنحاول من خالل دراسة هذا المدخ

 همٌة فً دراسة موضوع هذه المذكرةأمن واكتساب اللغة، وتعلٌم اللغة، لما لها 

حٌث تطرقنا إلى التعرٌف اللغوي واالصطالحً لكل مصطلح، فبالنسبة للغة تمت 

 انعا نموذجٌا  للغةتعرٌف القدامى كابن جنً الذي قدم تعرٌفا جامعا م دراسة

باإلضافة  للغة  حٌث ٌرى فً تعرٌفه أّن للغة عّدة خصائص منها الطابع الصوتً

إلى تعرٌف ابن خلدون الذي ٌراها وسٌلة للتعبٌر وشرطها بأن تكون ملكة، أّما 

للغة خصائص منها عرفٌة  تعرٌف المحدثٌن للغة ومنهم إبراهٌم أنٌس فٌرى أنّ 

اللغة، أّما تعرٌف تشومسكً فجاء مختلفا عن كل التعارٌف السابقة، وهدفه إبراز 

 الخصائص التركٌبٌة للغة.

منها: تعرٌف ف عّدة ٌأّما بالنسبة لمصطلح اكتساب اللغة فتم التطرق إلى تعار

عبر ا هأن اكتساب اللغة ٌظل عملٌة واحدة فً جوهر رىتمام حسان الذي ٌ

 مراحل حٌاة اإلنسان.

وأخٌرا مصطلح تعلٌم اللغة الذي هو عملٌة تربوٌة هدفها إرشاد وتطوٌر 

قدرات الفرد على اكتساب اللغة، فالغرض من تعلٌم اللغة هو تطوٌر المهارات 

وفً  ، مهارة القراءة، ومهارة الكتابةاألربعة وهً: مهارة االستماع، مهارة الكالم

رفٌة لٌة والمعتصاعلى منح األولوٌة للوظٌفة اال لدراساتهذا المجال تؤكد كل ا

 للغة ولتحققهما البد من نوعٌن من الكفاءة وهما: الكفاءة االتصالٌة واللغوٌة.
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 أّوال: تعرٌف اللغة:

سوف نتطرق إلى دراسة مختلف التعارٌف اللغوٌة واالصطالحٌة للغة التً 

 المجال:وضعها الباحثون والدارسون فً هذا 

 لغة:  - أ

هـ( عن مادة )لََغَو(: 171جاء فً معجم العٌن للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي )ت

ْعِنً ِاْخِتالط  ٌَ ْلُغو َلْغًوا،  ٌَ ًْ َمْعَنى َواِحٍد َولََغا  ''اللَُّغٌة واللَُّغات: ِاْخِتالَُف الَكالَُم ِف

 الَكالم ِبالَباِطِل...

وا : ''ومنه قوله تعالى وا ِكَراًماَوإَِذا َمرُّ  وقوله تعالى فً سورة، ''بِاللَّْغِو َمرُّ

 (1).'' ''.فٌِِه لََعلَُّكْم َتْغلُِبونَ  :''َواْلَغْوافصلت

: ''لََغا بمعنىهـ( فً معجمه أساس البالغة 168وقد وردت عند الزمخشري )ت

ْلُغْو َوَتَكلََّم  ٌَ  (2).ِباللَّْغِو واللََّغا''فاُلٌَن 

 دة )لََغَو( إلى أّن: ''اللُّغةٌ هـ( فً شرحه لما711)تفً حٌن ذهب ابن منظور 

 َكَما ُجِمَعْت َعلَى لََغَواتٍ  اللًَّسُن، َوأْصلُها لَْغوةٌ َفَحَذفُوا َوَواِتَها َوَجَمُعوَها َعلَى لَُغاتٍ 

ْنِطقُون ِبَها'' ٌَ ْلَغْوَن ِبَها أَْي  ٌَ ٌَُقاُل هذه لَُغُتُهْم التً   (3).واللَّْغوةُ النُّطُق، 

 اللغة حسب هذا التعرٌف أصلها لغوة، وأنها تطلق على اللسان والنطق.

 

                                                           
دار الكتب العلمٌة، بٌروت،  ،العٌن، تح: عبد الحمٌد الهنداوي الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، معجم -(1)

 .92، ص4م، ج2003، 1لبنان، ط

أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر بن احمد الزمخشري، أساس البالغة، تح: محمد باسل عٌون  -(2)

 .172، ص2م، ج1998، 1السود، دار الكتب العلمٌة، لبنان، ط

، 1لسان العرب، دار صادر، بٌروت، طأبو الفضل محمد بن مكرم بن علً جمال الدٌن ابن منظور،  -(3)

 .251، ص15م، ج1991
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هـ( هو اآلخر أوردها فً معجمه على لسان الجوهري: 0116أّما الزبٌدي )ت 

ًّ أو لَْغٌو، والَهاُء عوٌض، َزاَد أَُبو الَبَقاِء َوَمْصَدُرهُ اللَّْغو َوُهَو  ''اللَُّغٌة أَْصلَُها لَُغ

ْرُح والَكالَ  ِه الطَّ ٌْ ًفا'' ٌُْرَمى ِبه، َوُحْذَفْت الَواوُ ُم لَِكْثِرِة الَحاَجِة إِل ٌْ  (1).َتْخِف

كل من ابن منظور  فٌها فاللغة عند الزبٌدي ارتبطت بالطرح ، واشتركا

 مة اللغة .ي فً تعرٌفهما فً حذف الواو من كلوالزبٌد

والخطأ ، كما ما ٌستخلص من هذه التعارٌف أن اللغة تدل على الكالم بالباطل 

 تدل على النطق والطرح .

 اصطالحا:-ب 

وسوف  عند اللغوٌٌن القدامى والمحدثٌن لقد وردت تعرٌفات كثٌرة للغة 

: تعرٌف ابن جنً وابن  ماكر تعرٌفٌن للغة عند القدامى وهنقتصر هنا على ذ

خلدون، وٌعد تعرٌف ابن جنً للغة هو أفضل التعرٌفات وأوفاها، فقد تأثر به 

المحدثٌن للغة تعرٌف الكثٌر من اللغوٌٌن وخصوصا المحدثٌن، أما بخصوص 

ومحمود  ، وإبراهٌم أنٌس، دي سوسٌر، تشومسكً فسوف نتطرق لتعرٌفات: 

 السعران.

 : اللغة عند القدامى -1

هـ( أول من قّدم تعرٌف جامع مانع للغة وذلك 392ابن جنً )ت ٌعد 

 (2).بقوله:''أّما حّدها فإّنها أصوات ٌعبر بها كل قوم عن أغراضهم''

ننظر إلى هذا التعرٌف بعٌن الخلٌل، فإننا نجده ٌحمل بٌن طٌاته  وحٌن

 الخصائص التً تمٌز اللغة وهً: 

                                                           
، 1محمد مرتضى بن محمد الحسٌنً الزبٌدي، تاج العروس، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط -(1)

 .229، ص39م، ج2007

 .33، ص1، جس، د. ة، د.طأبو الفتح عثمان ابن جنً، الخصائص، دار الكتب العلمٌة المصرٌ -(2)
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بط اإلنسان تراللبنة األولى للغة، وقد ا: فاألصوات تعد الطبٌعة الصوتٌة للغة

عن طرٌق األصوات، وابن بها اربتاطا وثٌقا، فال ٌستطٌع التفكٌر أو التعبٌر إالّ 

جنً  حٌنما قال: أما حدها فإّنها أصوات ٌعنً بها الرموز المنطوقة دون 

 المكتوبة.

عما ٌدور فً : وظٌفة اللغة األهم هً التعبٌر، فٌها ٌعبر اإلنسان تعبٌرٌة اللغة

ذهنه، ولقد كان ابن جنً األكثر توفٌقا فً قوله )ٌعبر(، فلم ٌحصر وظٌفة اللغة 

فً توصٌل األفكار كما رآها البعض، ذلك أّن هناك أشكاال للغة ال ٌقصد صاحبها 

 بها توصٌل فكرة معنٌة بها، المونولوج والقراءة االنفرادٌة بصوت عال.

ٌة فً قول ابن جنً )كل قوم(، فاللغة ال : وتظهر هذه الخاصاجتماعٌة اللغة

تستعمل إالّ داخل المجتمع، وهً تختلف باختالف الطبقات االجتماعٌة فمثال 

ٌسكن فً بٌئة ساحلٌة مفردات ونبرات من ٌنتمً إلى بٌئة رٌفٌة تختلف عن الذي 

 أو حضارٌة.

ئف ذكر ابن جنً فً خاتمة تعرٌفه )أغراض( وهذا اللفظ عنده ''جامع لكل وظا

 (1).اللغة كما ذكرها المحدثون''

هـ( فقد عرفها بقوله: ''اعلم أّن اللغة فً المتعارف علٌه 808أّما ابن خلدون )ت

هً عبارة المتكلم عن مقصوده وتلك العبارة فعل لسانً ناشىء عن القصد بإفادة 

فال بد أن تصٌر ملكة مستقرة فً العضو الفاعل لها وهو اللسان وهو فً الكالم، 

 (2).أمة بحسب اصطالحاتهم'' كل

 

 

                                                           
، د.س،  د.ط ، اإلسكندرٌةدار الوفاء،  رمضان النجار، اللغة وأنظمتها بٌن القدماء والمحدثٌن،نادٌة  -(1)

 .10-09ص

 .1056م، ص1961،  د.طمن بن خلدون، المقدمة، دار الكتاب اللبنانً، بٌروت، عبد الرح -(2)
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 للغة ما ٌلً: ٌستنتج من تعرٌف ابن خلدون 

اللغة وسٌلة للتعبٌر وهذا ٌظهر فً قوله )عبارة المتكلم عن مقصوده(، وفً 

قوله: )وتلك العبارة فعل لسانً ناشىء عن القصد بإفادة الكالم(، ٌعنً بهذا أّن 

المتكلم، وهذا ما ٌجعل من الكم اللغة فعل لسانً، وهذا األخٌر مصدره قصد 

 مفٌدا، فهنا تحدث عن قصدٌة اللغة.

 أّن اللغة شرطها أن تكون ملكة ثابثة فً اللسان أي غٌر متغٌرة.

 اللسان خاص فكل أّمة لدٌها مصطلحاتها الخاصة بها.

عّرفت اللغة من قبل العلماء المحدثٌن الغربٌٌن منهم : المحدثٌن عند اللغة -2

غربٌٌن اخترنا تعرٌفٌن أحدهما لدي سوسٌر واآلخر والعرب، فعند ال

لتشومسكً، وعند العرب سنقتصر على تعرٌف إبراهٌم أنٌس ومحمود 

 السعران.

 عند الغربٌٌن: - أ

 (1).هً: ''تنظٌم من اإلشارات المفارقة'' سوسٌر دي عند اللغة 

 مفاهٌم: هذا التعرٌف ٌتضمن عّدة 

 أّن اللغة هً كل منظم من العناصرهو مفهوم اللغة كتنظٌم أي  األّول: المفهوم

ال ٌمكن دراسته إالّ من خالل كونه ٌعمل  كمجموعة، وال ٌكون لعناصر التنظٌم 

إذا أخذت على حدة أي داللة بحد ذاتها، بل تقوم داللتها فقط عندما ترتبط ببعضها 

 وبالتنظٌم ككل.

عنصر التنظٌم  اللغوي المتكون من  هو مفهوم اإلشارة أو الثانً: المفهوم

 اقتران الدال بالمدلول.

                                                           
 .66م، ص1992، 1مٌشال زكرٌا،بحوث ألسنٌة عربٌة، المؤسسة الجامعٌة للدراسات، لبنان، ط -(1)
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هو مفهوم التغاٌر وهو مفهوم عملً ٌقترن بأسلوب البحث إذ  الثالث: المفهوم

فالعنصر  اللغوٌة من خالل السٌاق الكالمً على أساسه بمقدرونا أن نفصل الوحدة

 (1).الكالمً ٌتمٌز من خالل تغاٌره عن بقٌة العناصر وتعارضه معها

  :ًٌعّرف اللسانً األمرٌكً نعوم تشومسكً اللغة من اللغة عند تشومسك

خالل كتابه ''البنٌة التركٌبٌة'' بقوله: ''سأنظر إلى اللغة بدءا من اآلن على 

أّنها مجموعة متناهٌة أو غٌر متناهٌة من الجمل، كل منها متناه فً الطول 

 (2).ومكونة من مجموعة من العناصر المتناهٌة''

 هذا التعرٌف ٌختلف كثٌرا عن التعارٌف السابقة وتضمن هذا التعرٌف ماٌلً: 

ا عدد متناهً من األصوات، وعدد متناهً من الحروف فً هكل لغة طبٌعٌة فٌ

 أبجدٌاتها.

من الممكن أن ٌنظر إلى أٌة جملة فً اللغة على أّنها سلسلة متناهٌة من هذه 

احتمال وجود عدد متناه من الجمل األصوات أو الحروف، وذلك على الرغم من 

 المتماٌزة فً اللغة.

إّن تعرٌف تشومسكً للغة ال ٌقصد به الوظٌفة اإلبالغٌة للغات سواء أكانت 

فغرضه   ٌتعرض للطبٌعة الرمزٌة للعناصرلغة طبٌعٌة أو غٌر طبٌعٌة، كما أنه ال

بإمكانٌة  من هذا التعرٌف هو إبراز الخصائص التركٌبٌة البحتة للغة، واإلٌحاء

 (3).دراسة هذه الخصائص من زاوٌة رٌاضٌة دقٌقة

 

 

                                                           
 .66ص،  السابق ، مٌشال زكرٌاٌنظر: المرجع  -(1)

مفهوم اللغة من المنظور اللسانً، منظمة المجتمع العلمً العربً، مقال منشور فً  ، الحسٌن بشوظ -(2)

 .arabscientificcommunityorganisationم، الموقع اإللكترونً: 2016دٌسمبر  16
 ، الحسٌن بشوظ . نفسه المرجع ٌنظر: -(3)
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 عند العرب:  -ب 

 اللغة عند إبراهٌم أنٌس:*

ٌعرف إبراهٌم أنٌس اللغة بقوله: '' هً نظام عرفً لرموز صوتٌة ٌستغلها 

 (1)."الناس فً االتصال ببعضهم البعض

 هذا التعرٌف تضمن الخصائص اآلتٌة للغة: 

للغة نظام ٌتعارف علٌه أفراد مجتمع ما، فاللغة'' ٌحكمها  اللغة: عرفٌة -

لنا على كل حال فً العصور  دوماعً ال المنطق العقلً، هكذا تبالعرف االجت

الحدٌثة ذلك أننا حٌن نتساءل عن السر فً ذلك النظام الخاص الذي تخضع له كل 

مرجعه إلى العرف لغة، ال نكاد نظفر بإجابة مقنعة إالّ حٌن نقول: إّن األمر كله 

 (2).واالصطالح''

حٌث أن هذا النظام العرفً من كلمات أو رموز تتكون من  صوتٌة اللغة : -

 أصوات حتى ٌستطٌع الناس التواصل فٌما بٌنهم .

ر إبراهٌم أنٌس أّن الوظٌفة األساسٌة للغة هً باعت اللغة التواصلٌة: وظٌفة -

 التواصل فٌما بٌنهم.التواصل، فالّناس ٌستخدمون اللغة من أجل 

 د السعران: واللغة عند محم* 

محمود السعران ٌنظر إلى اللغة على أّنها: ''نظام من العالمات االصطالحٌة 

 (3).ذات الدالالت االصطالحٌة''

اللغة حسب هذا التعرٌف هً نظام من العالمات أو الرموز المتمثلة فً  

األصوات التً ٌنتجها جهاز النطق، وهذه األصوات تتألف فٌما بٌنها بطرٌقة 

                                                           
 .11، صس د. ، د.ط ،إبراهٌم أنٌس، اللغة بٌن القومٌة والعالمٌة، دار المعارف، مصر -(1)

 .16المرجع نفسه، ص -(2)

،  سد. ، د.ط بً(، دار النهضة العربٌة، لبنان،محمود السعران، علم اللغة )مقدمة للقارئ العر -(3)

 .63ص
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اصطالحٌة لتشكل كلمة، وهذه الكلمة ذات داللة اصطالحٌة، فهنا أكد الباحث 

 على أّن اللغة اصطالح.

 ثانٌا:تعرٌف اكتساب اللغة: 

ط مصطلح اكتساب اللغة بن تطرقنا إلى مصطلح اللغة سنحاول اآلن ضبعد أ

 فً اللغة واالصطالح.

 : لغة - أ

كتساب اللغة، البد من الوقوف عند ابل االنتقال إلى التعرٌف بمصطلح ق

مصطلح االكتساب المشتق من الجذر اللغوي )َكَسَب(، والذي ٌحمل معانً 

 هـ( حٌث ٌقول:'' َكَسَب َوالَكافُ 391)تكثٌرة منها ما تطرق إلٌه ابن فارس 

ٌح َفُهَو ٌَ  ٌْ ُن والَباُء أَْصٌل َصح ٌْ وإَِصاَبٍة، َفالَكْسُب ِمْن  ُدلُّ َعلَى اْبِتَغاٍء َوَطلبٍ والسِّ

ُجُل َماالً َفَكَسَبٌه، َوَهَذا َما َجاَء َعلَى  ًرا، َوَكَسَب الرَّ ٌْ ٌَُقاُل َكَسَب أَْهلَُه َخ َذلَِك، َو

 (1).َفَفعْل'' ِفْعلَِتهِ 

لمادة ''َكَسَب'' خلص إلى أّن معناها ٌحمل الطلب  هابن فارس من خالل تعرٌف

 واالبتغاء.

هـ( فً معجمه لسان العرب ٌوفق ابن فارس فً 711ونجد ابن منظور )ت

تعرٌف لالكتساب، وذلك بقوله فً مادة كسب: ''الَكْسُب َطلَُب الّرزق َوأَْصلُُه 

ْكسِ  ٌَ ه: َكَسَب أََصاَب َواْكَتَسَب الَجْمُع، َكَسَب  ٌْ َبِو ٌْ َب َواْكَتَسَب، َقاَل ِس ُب َكْسًبا َوَتَكسَّ

َف َواْجَتَهَد، َقاَل ابُن جّنً َقْولَُه َتَعالَى: ''لََها َما َكَسبَ  َها َما اْكَتَسَبْت"َتَصرَّ ٌْ  ْت َوَعلَ

ٌّئة ِباْكَتَسَبْت  ألَنَّ َمْعَنى َكَسَب ُدوَن َمْعَنى اْكَتَسَب َعبََّر َعن الَحَسَنِة ِبَكَسَبْت َوَعْن السَّ

ادة'' ٌَ ه ْمَن الّزْ ٌْ  (2).لَِما ِف

                                                           
، 2005، 1، مقاٌٌس اللغة، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، لبنان، طأبو الحسٌن أحمد بن فارس -(1)

 .197ص ،5ج

 .64م، ص2005، 4ط د.د.ن، أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، -(2)
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هـ( فً معجمه قاموس المحٌط عن مادة )كسب( 817آبادي )توٌورد فٌروز

ْزق" با َواْكَتَسَب َطلََب الرِّ ْكِسُبُه َكْسًبا َوَتَكسُّ ٌَ  (1).بقوله:''َكَسَبُه َو

ْزَق   وقد ورد فً معجم الوسٌط عن مادة )َكَسَب(:'' َكَسَب أِلَْهلِه َكْسًبا َطلََب الرِّ

 ًْ َشَة لَُهم والشَّ ٌْ َو َكُسوٌب، واإلثم: : َجَمَعُه َوالَماُل َكْسًبا وِكْسًبا َرِبَحُه َفهُ ءَوالَمع

لَهُ  ف َواْجَتَهَد َوالَماُل َرِبَحُه َواإلِ . َتحمَّ لَُه''َواْكَتَسَب: َتَصرَّ  (2).ْثم: َتَحمَّ

كتساب جمٌعها تقرٌبا حملت معنى واحد لالما ٌالحظ على هذه التعارٌف أن 

 وهو: الطلب والتصرف واالبتغاء.

 : اصطالحا - ب

اللغة منذ القدم، وقد ارتبطت بشكل رئٌسً بمسائل  باكان االهتمام بدراسة اكتس

فلسفٌة، ولقٌت قضٌة اكتساب اللغة منذ منتصف القرن العشرٌن اهتماما كبٌرا من 

ا: ٌرى تمام حسان أّن: وعّرفوها تعرٌفات عدٌدة من بٌنه قبل الباحثٌن والعلماء،

ة أسرته، أو اب اللغة سواء أكانت فً الطفولة )إذ ٌكتسب الطفل لغ''عملٌة اكتس

 جنبٌة( هً عملٌة واحدة فً جوهرها)حٌن ٌتعلم المرء لغة أفً الحٌاة المتأخرة 

ٌتعلم المرء كٌف  نفال بد للمرء فٌها من أن ٌكون له منبع للمعلومات، والبد أ

ٌمٌز بٌن عملٌات النطق، وٌعٌد أداءها إذ ٌمده هذا المنبع بها، وٌجب أن ٌكون 

 (3).ٌة النطق التً ٌتعلمها، وتقسٌمها''المرء قادرا على تحلٌل عمل

اكتساب اللغة فً نظر تمام حسان سواء فً الطفولة أو فً مراحل متأخرة من 

الحٌاة تبقى عملٌة واحدة فً أساسها، ألّنه فً الطفولة تكون األسرة هً المصدر 

الذي ٌكتسب منه الطفل اللغة، فٌتعلم منها عملٌات النطق ثم ٌعٌد أداءها حتى 

                                                           
 .157صم، 2004،  د.ط ة، القاهرة، مصر،آبادي، القاموس المحٌط، دار الكتب الحدٌثفٌروز  -(1)

 .786م، ص2005، 4اللغة العربٌة، المعجم الوسٌط، مكتبة الشروق الدولٌة، مصر، طمجمع  -(2)

 .68م، ص1958،  مكتبة األنجلو المصرٌة، د.ط، تمام حسان، اللغة بٌن المعٌارٌة والوصفٌة  -(3)



 المدخل:                                                 ضبط المفاهيم والمصطلحات
 

10 
 

ٌجٌدها، وكذلك األمر بالنسبة لتعلم لغة أجنبٌة البد له أٌضا من منبع ٌمده بهذه 

 اللغة وكٌفٌة نطقها، وعلٌه أن ٌكون قادرا على تحلٌل عملٌة النطق.

وٌعّرف اكتساب اللغة أٌضا بأّنه: ''العملٌة غٌر الشعورٌة...وغٌر المقصودة 

لغته األم فً مواقف طبٌعٌة، وهو التً بها تعلّم اللغة األم، ذلك أن الفرد ٌكتسب 

غٌر واع بذلك ودون أن ٌكون هناك تعلٌم مخطط له، وهذا ما ٌحدث لألطفال 

وهم ٌكتسبون لغتهم األولى، فهم ال ٌتلقون دروسا منظمة فً قواعد اللغة وطرائق 

تلك القدرة التً باستعمالها، وإّنما ٌعتمدون على أنفسهم فً عملٌة التعلم مستعٌنٌن 

بها هللا تعالى، والتً تمكنهم من اكتساب اللغة فً فترة قصٌرة وبمستوى  زودهم

 (1).رفٌع''

اكتساب اللغة حسب هذا التعرٌف ٌكون بدون وعً، فالطفل ٌكتسب لغته األم 

بدون تخطٌط مسبق، وبدون تلقً دروس فً قواعد اللغة، وإّنما ٌستعٌن الطفل 

وهم ٌمتلكون جهازا ٌدعى بجهاز بقدرته على اكتساب اللغة، فاألطفال ٌولدون 

هو الذي '' Language Acquisition dovice( ''LADاكتساب اللغة )

 . اكتساب اللغة نٌمكنهم م

  

وٌعّرف جهاز اكتساب اللغة بأّنه:''مٌكانٌزم افتراضً داخلً ٌمّكن األطفال من 

السٌطرة على اإلشارات القادمة وإعطائها معنى وإنتاج استجابة، وتقدم قواعد 

اللغة فٌما ٌبدو وبطرٌقة طبٌعٌة )حٌث هناك اعتقاد راسخ لدى الكثٌرٌن بأّن 

                                                           
 :م، الموقع اإللكترون2014ً-04-16إٌفً مزٌدة بخاري، اكتساب اللغة، مقال منشور فً: -(1)

evimuzayidah.blogspot.com 
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 ا للتعامل مع اللغة بطرٌقة معٌنةٌنٌاألطفال ٌأتون إلى العالم مجهزٌن وراثٌا وج

 (1).وأّن المبادئ الفّعالة فً تعلم اللغة جزء من مٌراثنا البٌولوجً(''

ٌث واكتساب اللغة ٌكون  خالل الخمس سنوات األولى من عمر الطفل، ح

محط استقبال المثٌرات الصوتٌة، وتعمل قبل أن  عأثبتت الدراسات أّن حاسة السم

 أمه ٌبدي استجابة لبعض األصوات نطٌولد الطفل، فقد وجد أّن الجنٌن فً ب

وبخاّصة صوت األم وعندما ٌولد الطفل تولد معه القدرة على السمع، ثم تتطور 

تدرٌجٌا قدرته على النطق واستخدام اللغة، وفهم الكالم لتكتمل مع نهاٌة عامه 

 (2).الخامس

 وٌمر الطفل أثناء اكتسابه للغة بمرحلتٌن هما: 

 الحٌاة عند الطفل بصٌحة المٌالد : تبدأ مظاهر''اكتساب اللغة غٌر اللفظٌة-1

برة عن بعض عوتتطور هذه الصٌحة تطورا سرٌعا مع نمو الطفل حتى تصبح م

 رغبته، وتصبح وسٌلة من وسائل اتصاله مع أمه ومربٌته.

العادي ٌستعمل سبعة أصوات مختلفة متباٌنة قرب نهاٌة الشهر الثانً والطفل 

من عمره، ثم ٌزداد عددها إلى سبعة وعشرٌن صوتا حٌنما ٌبلغ عمر الطفل 

 (3)".عامٌن ونصف

فهذه المرحلة عند الطفل هً األولى وتكون بصٌحة وتدل هذه األخٌرة على أن 

 الطفل قادر على التصوٌت .

                                                           
ة والفنون واآلداب، المجلس الوطنً للثقاف، ، سٌكولوجٌة اللغة والمرض العقلًجمعه سٌد ٌوسف -(1)

 .50م، ص1990،  الكوٌت، د.ط

 .02، صس ، د. د.ط ات النطق والكالم، جامعة الطائف،ٌنظر: عبد الفتاح رجب مطر، اضطراب -(2)

م، 1982، 1، ط فسً، جامعة الملك السعود، الرٌاضمنصور، علم اللغة النعبد المجٌد سٌد أحمد  -(3)

 .147ص
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تبدأ بالكالم عند الطفل العادي حٌنما ٌبلغ من العمر ''اكتساب اللغة اللفظٌة: - 2

فهو فً حاجة إلى دراسة خمسة عشرا شهرا بالتقرٌب، فإذا تأخر إلى السنة الثانٌة 

 (1).خاصة لتشخٌص أسباب تأخره''

فهذه المرحلة بمثابة تشخٌص للطفل فاذا بلغ عامٌن ونصف ولم ٌستطع التلفظ 

  .الكالم البد وقتها من تحدٌد أسباب هذا التأخرأو 

 ثالثا: تعلٌم اللغة: 

 جب ضبطها أٌضا مصطلح تعلٌم اللغةمن المصطلحات التً رأٌنا أنه ٌ

 وسنتطرق فٌما ٌلً إلى التعرٌف اللغوي واالصطالحً له.

 لغة:  - أ

اللغة تعلٌم اللغة مصطلح مركب من شقٌن وهما التعلٌم واللغة، وبما أّننا عرفنا 

 لغة سابقا سننتقل مباشرة إلى تعرٌف التعلٌم لغة.

هـ( عن مادة َعلَِم: 171فورد فً معجم العٌن للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي )ت

ُض َجِهَل، َوَرجُ  ٌْ ْعلَُم ِعْلماً، َنِق ٌَ  (2).ٌم''ٌٌل َعالَّمُة َوَعالٌَّم َوَعلِ ''َعلَِم 

باإلضافة إلى أّنها وردت على صٌغة فهنا جاءت مادة َعلَِم بمعنى نقٌض َجِهَل، 

 فّعالة، فّعال، فعٌل.

هـ( فً معجمه لسان العرب إلى أّن مادة 711فً حٌن ذهب ابن منظور )ت

َوَجَل: ''َوُهَو  ُ َعزَّ ُم َوالَعالُِم َوالَعالَُّم، َقاَل هللاَّ ٌْ َوَجلَّ الَعلِ َعلَِم: ''ِمْن ِصَفاِت هللاَّ َعزَّ

ٌُوب''، اَْلَخالَُّق اَْلَعلٌِْ  ِب َواَْلَشَهاَدِة''، َوَقال:" َعالَُّم اَْلُغ ٌْ َفُهَو ُم"، َوَقاَل َتَعالَى: "َعالُِم اَْلَغ

ُكوَن، لَْم  ٌَ ُكْن َبْعُد َقْبَل أْن  ٌَ ُكوُن َولَْم  ٌَ ُكوُن َقْبَل َكْوِنِه، َوبَِما  ٌَ ُ الَعالُِم ِبَما َكاَن َوَما  هللاَّ

َزْل َعالًِما  ٌة ِفً األَْرِض بِ وال ٌزال عالما ٌَ ٌَ ه َخاِف ٌْ ْخَفى َعلَ ٌَ ُكوُن َوالَ  ٌَ َما َكاَن َوَما 

                                                           
 .147ص  عبد المجٌد سٌد أحمد منصور، ،السابقالمرجع  -(1)

الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، كتاب العٌن، تح: عبد الحمٌد هنداوي، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان،  -(2)

 .221، ص3م، ج2002، 1ط
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اِء َباِطِنَها َوَظاِهِرهاَ، دَ  ٌَ ع األَْش ٌْ َماء ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى أََحاَط ِعْلَمُه ِبَجِم قَها َوالَ ِفً السَّ ٌْ ِق

لَِها َعلَى أ ٌْ  (1)ِم اإلِْمَكان".تَوَجلِ

َعلَم فً صفات هللا عزوجل وقدرته، وقد اقترب فنجد ابن منظور حصر مادة 

ابن منظور فً شرحه لمادة َعلَِم من الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، إالّ أّن ابن 

منظور جعلها خاصة بصفات هللا عزوجل فً حٌن أّن الخلٌل مادة َعلَم عنده َدلَّت 

 على معنى الصفة بشكل عام.

َم معنى مختلفا، فقد وردت بمعنى:'' أّما فً المعجم الوسٌط فقد حملت مادة َعلِ 

َقُه،  َقَن ِبِه، َوَصدَّ ٌْ َء َحاِصالً، أَْي أَ ًْ َء بِه أَْي َشَعَر ِبِه َوَدَرى، َوعلَم الشَّ ًْ َعلَِم الشَّ

 (2)َتقُُوُل َعلِْمُت اَْلِعْلَم َنافًِعا...''.

 وهنا مادة َعلَِم َحِملَت معنى الشعور والتصدٌق.

 اصطالحا:   - ب

، ''بل قد ٌرى اللغة وتعلمها ٌعتبر من أهم مجاالت اللسانٌات التطبٌقٌةإّن تعلٌم 

 (3)بعض الباحثٌن أّن علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم اللغة وجهان لعملة واحدة''.

(: ''إّن علم اللغة التطبٌقً هو الوسٌط المنضبط بٌن Sternحٌث ٌقول شتٌرن )

 . علٌم اللغةالتطورات النظرٌة فً العلوم اللغوٌة وممارسة ت

                                                           
العرب، تح: أحمد عامر حٌدر، دار الكتب  نالفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم بن منظور، لساأبو  -(1)

 .378، ص07م، ج:2005، 1العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط

 .624مجمع اللغة العربٌة، المعجم الوسٌط، ص -(2)
 باللغة هً عبارة عن استخدام منهج النظرٌات اللغوٌة، ونتائجها فً حل بعض المشكالت ذات الصلة

لغوٌة، وحقل هذا العلم شدٌد االّتساع ٌضم تعلٌم اللغات األجنبٌة، أمراض الكالم،  غٌر وذلك فً مٌادٌن
 الترجمة، فن صناعة المعاجم، األسلوبٌة... 

عبد الحمٌد عبد هللا، ناصر عبد هللا الغالً، أسس إعداد الكتب التعلٌمٌة لغٌر الناطقٌن بالعربٌة، دار  -(3)

 .106م، ص1991رٌاض، الغالً، ال
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( ٌربط بٌن علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم Alan Davisحٌث نجد أالن دفٌس ) 

ما ٌقرره  على أساس  اللغة وٌعد العالقة بٌنهما هً عالقة الجزء بالكل، وذلك

 (1)اللغوٌون والتطبٌقٌون''.

بعد أن تطرقنا إلى تمهٌد حول عالقة اللسانٌات التطبٌقٌة بتعلٌم اللغة، سنعّرف 

 فقصد به بأّنه: "عملٌة تربوٌة تهدبعدها مباشرة مصطلح تعلٌم اللغة، والذي ٌ

إلى الّدفع واإلرشاد والتطوٌر فً بناء قدرة اللغة الصحٌحة، فالغرض من تعلٌم 

 اع، مهارة الكالم، مهارة القراءةاللغة تطوٌر المهارات األربعة: مهارة االستم

 (2)مهارة الكتابة''.

الغرض أو الهدف من تعلٌم اللغة والذي هو تطوٌر أو هذا التعرٌف تضمن 

 إكساب المتعلم المهارات اللغوٌة األربعة وهً: 

 مهارة االستماع: -1

تعد مهارة االستماع من المهارات اللغوٌة األساسٌة فً العملٌة التعلٌمٌة، إذ 

كان العرب القدامى ٌعتمدون على السماع فً تعلٌم اللغات، فكانوا ٌرسلون 

أبناءهم إلى البوادي لٌستمعوا إلى فصحاء العرب، وٌأخذوا عنهم اللغة، ومهارة 

االستماع تكسب المتعلم القدرة على تصور األفكار عند سماعها ومن ثمة ترجمتها 

 (3)والتعبٌر عنها.

 

 
                                                           

الموقع  ،10/02/2010ًً وتعلٌمٌة اللغات، مقال منشور فالسٌد العربً ٌوسف، علم اللغة التطبٌق -(1)

 .08-07ص، www.alukah.netاإللكترونً: 

، الموقع اإللكترونً: 31/01/2011عبد الحلٌم حنفً، تعلٌم اللغة العربٌة، مقال منشور فً:  -(2)

Lukisanjemari. 

 د ط،اإلسكندرٌة،،ٌنظر: زكرٌا إسماعٌل، طرق تدرٌس اللغة العربٌة، دار المعرفة الجامعٌة  -(3)

 .94-93م، ص1991

http://www.alukah.net/
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 مهارة الكالم:  -2

لقد حّددت مهارات الكالم بعشر أقسام رئٌسٌة وهً: ''المهارات المرتبطة 

باألفكار، المهارات المرتبطة بالكلمات والتراكٌب، ومهارات مرتبطة بمستوى 

 ت مرتبطة بمستوى النحو والقواعدمهارات مرتبطة بالمحتوى، مهاراالسٌاق، 

 لسرعة والطالقةبطة بمستوى معدل امهارات مرتبطة باألصوات، مهارات مرت

مهارات مرتبطة بمستوى المجاملة، مهارات مرتبطة بمستوى هٌئة المتحدث 

وسماته النفسٌة، مهارات مرتبطة باستخدام الٌدٌن ومالمح الوجه، وكٌفٌة توظٌفها 

 (1)بحٌث تؤدي المعنى المطلوب''.

 : هً عملٌة آلٌة مٌكانٌكٌة، هدفها التعرف على الحروفالقراءة مهارة -3

وربطها ومن ثم نطقها ثم ترتقً مهارة القراءة إلى أن تكون عملٌة عقلٌة، وذلك 

بتفاعل القارئ مع الّنص المقروء، فالقراءة هً: ''مجموعة إدراكات رمزٌة لشًء 

مكتوب ٌمكن العودة إلٌه والنظر فً محتوى المادة المكتوبة الستخالص األفكار 

 (2)وتحلٌلها ونقدها''.

وذلك من  عقل م من تحصٌل المعارف وُتعمل التمّكن المتعلفمهارة القراءة 

 خالل استخالص األفكار والقدرة على التحلٌل والنقد.

: تأتً مهارة الكتابة متأخرة فً الترتٌب وهً بعد مهارة الكتابة مهارة -4

مهارة حدٌثة القراءة مباشرة، وذلك ألّنها ترتبط بها وتعّرف مهارة الكتابة بأّنها: ''

إذا ما قورنت بمهارتً االستماع والكالم وهً عبارة عن عملٌات عقلٌة ذهنٌة 

                                                           
ٌّاض الخزاعلة وآخرون، االستٌراتٌجٌات -(1) التربوٌة ومهارات االتصال التربوي، دار  محمد سلمان ف

 .158م، ص2011، 1الصفاء، عمان، ط

 .157م، ص1971القاهرة،  ،فتحً علً ٌونس، أساسٌات تعلٌم العربٌة والتربٌة الدٌنٌة، دار الثقافة -(2)
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تشمل مهارات حركٌة متمثلة فً رسم الحروف األبجدٌة ومعرفة الترقٌم والتهجئة 

 (1)وجانبا ذهنٌا متمثال فً اإلدراك الجٌد للنحو والمفردات واستخدام اللغة''.

 إلى التعلٌمٌة إلى تحقٌقه. هذه المهارات كلها هً ما تسعى

وتعلٌم اللغة ''ال ٌتحقق إالّ باالعتماد على الكفاٌة اللغوٌة لألستاذ وإلمامه بمجال 

اختصاصه هذا من جهة وبالممارسة الفعلٌة للعملٌة التعلٌمٌة، واالطالع على 

 (2)النتائج الالحقة فً مجال البحث اللسانً التربوي من جهة أخرى''.

والمعرفٌة فً تعلٌم  سات على منح األولوٌة للوظٌفة االتصالٌةقتؤكد كل الدرا

 ا البد من نوعٌن وهما: الكفاءة االتصالٌة، والكفاءة اللغوٌة.مقهاللغة ولتحق

''هً تزوٌد الدارسٌن بالعبارات اللغوٌة المناسبة التً  اإلتصالٌة: فالكفاءة

تمّكنهم من االّتصال المثمر سواء لمتخذي اللغة المستهدف تعلّمها أو بالثقافة التً 

 نشأت فٌها هذه اللغة.

هً تزوٌد الدارسٌن األجانب بالمهارات التً تجعلهم  اللغوٌة: الكفاءة أّما

 (3)قادرٌن على فهم اللغة وطبٌعتها وقواعدها التً تضبطها وتحكم ظواهرها''.

 ذاكرة المتعلم بقواعد وضوابط فقطما ٌستخلص هو أّن تعلٌم اللغة لٌس حشو 

فً  ا إٌجابٌافً العملٌة التعلٌمٌة حتى ٌكون طربل ٌجب إشراكه أي المتعلم ف

عملٌة التعلم، وتعلٌم اللغة ٌهدف إلى تحقٌق المهارات اللغوٌة األربع، وهذا ال 

ٌكون إالّ باالعتماد على الكفاٌة اللغوٌة لألستاذ، وإلمام هذا األخٌر بمجال 

 اختصاصه، وممارسة العملٌة التعلٌمٌة واالطالع على نتائج اللسانٌات التربوٌة.

                                                           
 ؤون المكتبات، جامعةشعمادة ٌنً وآخرون، المعٌنات البصرٌة فً تعلٌم اللغة، صمحمود إسماعٌل  -(1)

 .132م، ص1984الملك سعود، 

مٌشال زكرٌاء، األلسنٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة وقواعد اللغة العربٌة، المؤسسات الجامعٌة، بٌروت،  -(2)

 . 32م، ص1986، 02لبنان، ط

 non.alshekh@.yahoo.comمحمد سالم سعد هللا، تعلٌم العربٌة فً النروٌج، الموقع:  -(3)



 

 

 

 

. : نظرة ابن خمدون الى اكتساب وتعميم المغة الفصل األول  

. المبحث األول: اكتساب المغة عند ابن خمدون  

.المبحث الثاني: أنواع االكتساب المغوي عند ابن خمدون   

 

 

 

 

 

 



ي:                          ٔظشح اثٓ خٍذْٚ إٌٝ اوزغبة ٚرؼ١ٍُ اٌٍغخ ّٚ  اٌفقً األ
 

 المجتمع مظاهر أحد باعتبارها اللغة بمواضٌعا اهتمو الذٌن الباحثٌن بٌن نم

 ملكة أّنها على اللغة إلى ٌنظر الذي(هـ0531ت) خلدون ابن العالمة اإلنسانً،نجد

 . مقصودة غٌر متدرجة بطرٌقة اإلنسان ٌكستبها اإلنسانٌة الملكات كسائر

 

ّْ  ٔغذ ثبٌٍغخ اٌّزؼٍمخ اٌّغبئً ث١ٓ فّٓ  اوزغبة ثّغأٌزٟ ا٘زُ لذ خٍذْٚ اثٓ أ

 فبثٓ اٌٍغخ، ٚرؼٍُّ اوزغبة ث١ٓ اٌّٛعٛد اٌفشق إٌٝ رٕجٗ اٌزٞ فٙٛ ، اٌٍغخ ٚرؼ١ٍُ

ّْ  ٠شٜ خٍذْٚ  اٌزؼٍُ اٌٍغ٠ٛخ،١ٌٚظ اٌٍّىخ ؽقٛي إٌٝ د٠ٞؤ اٌزٞ ٘ٛ غبةزاالو ثأ

 اٌٍغخ. لٛا١ٔٓ رؼٍُ ػٓ ٔبرظ ٘ٛ اٌزٞ

 

 ٚا٢ساء األفىبس إٌٝ اٌزطشق اٌفقً ٘زا خالي ِٓ عٕؾبٚي اإلهبس ٘زا ٚفٟ

 وّب اٌٍغخ رؾق١ً أٚ اٌٍغخ اوزغبة ٌّٛمٛع خٍذْٚ اثٓ ٔظشح ثٙبد عبء اٌزٟ

 ػٕذ اٌٍغخ اوزغبة ِفَٙٛ اٌفقً،ِج١ٕ١ٓ ٘زا ِٓ األٚي اٌّجؾش فٟ عّب٘ب،ٚرٌه

 خٍذْٚ اثٓ ٔظشح إٌٝ رطشلٕب ٘زا إٌٝ االوزغبة،ثبإلمبفخ ٘زا ٚأٔٛاع خٍذْٚ اثٓ

 اٌزؼ١ٍُ رؼش٠ف ف١ٗ ِٛمؾ١ٓ اٌضبٟٔ اٌّجؾش فٟ رٌه ٚوبْ اٌٍغخ، رؼ١ٍُ ِغأٌخ إٌٝ

 اٌزؼ١ٍُ. فٟ ِٕٚٙغٗ خٍذْٚ، اثٓ ػٕذ
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 خهدوٌ اثٍ عُد انهغخ األّول: اكتسبة انًجحث

ّْ  ِفبدٖصبثذ  ِٕطٍك ِٓ اٌٍغخ اوزغبة ِٛمٛع إٌٝ خٍذْٚ اثٓ رطشق مذٌ  أ

 اإلهبس ٘زا ٚفٟ ِمقٛد، غ١ش ِزذسط ثؾىً اإلٔغبْ جٙب٠ىزغ هج١ؼ١خ ٍِىخ اٌٍغخ

 ِفَٙٛ إٌٝ اٌزطشق ؽ١ش ِٓ خٍذْٚ اثٓ ػٕذ اٌٍغخ اوزغبة دساعخ عٕؾبٚي

ب ، األٚي اٌّطٍت فٟ ٚرٌه ، ػٕذٖ اٌٍغخ اوزغبة ِّ  ف١ٗ عٕزطشق اٌضبٟٔ اٌّطٍت أ

 خٍذْٚ. اثٓ ػٕذ اٌٍغٛٞ االوزغبة أٔٛع إٌٝ

 خهدوٌ اثٍ عُد انهغخ اكتسبة األّول: يفهىو انًطهت

 ّْ  رؼذ اٌٍغخ رؾق١ً ٘ٛ عّب٘ب وّب أٚ خٍذْٚ اثٓ ػٕذ اٌٍغخ اوزغبة ظب٘شح إ

  اٌٍغب١ٔخ اٌٍّىخ ِفَٙٛ ِٓ ػ١ٍٗ أٌؼ ِب إٌٝ حاٌؼبئذ اٌزشث٠ٛخ اٌظٛا٘ش ث١ٓ ِٓ

 ؽغت اٌٍّىخ فٙزٖ ، اٌٍغٛٞ إٌفظ ثؼٍُ ٠غّٝ ِب رؾذ ؽذ٠ضب ٠ٕذسط ِب ٚ٘زا

 ٚاٌزفطٓ اٌغّغ ٍٝػ ٚرىّشسٖ اٌؼشة والَ ثّّبسعخ خٍذْٚ: ''رؾقً اثٓ لٛي

ّْ  فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌمٛا١ٔٓ ثّؼشفخ رؾقً ١ٌٚغذ  ، رشاو١جٗ ٌخٛاؿ  رٌه... فئ

 (1).ِؾٍّٙب'' فٟ اٌٍّىخ ؽقٛي رف١ذ ٚال اٌٍغبْ ثزٌه ػٍّب رف١ذ إّّٔب اٌمٛا١ٔٓ

ّْ  ، خٍذْٚ اثٓ لٛي ِٓ ٠غزخٍـ ِب  اٌّّبسعخ خالي ِٓ رٕزظ اٌٍّىخ أ

 ػٍٝ ال اٌغٍّخ ػٍٝ ٠شوض أٔٗ ٠زج١ٓ ٕٚ٘ب ، اٌزشاو١ت خٛاؿ ِٚؼشفخ ٚاٌزىشاس

 اٌمٛا١ٔٓ ثّؼشفخ رؾقً ال اٌٍّىخ أٞ ٚأّٔٙب ، اٌٍّىخ ؽقٛي فٟ اٌّفشداد

ّْ  اٌؼ١ٍّخ  ٠مقذ ٕٚ٘ب ، ٌٍؼٍُ إٌظش٠خ اٌّؼشفخ ثّضبثخ رؼذ األخ١شح ٘زٖ أل

ب  اٌزؼٍُ ِقطٍؼ ِّ  ٠مقذٕٚ٘ب  ، ِؾٍّٙب فٟ اٌٍّىخ ؽقٛي رف١ذ لبي: ٚال ؽ١ّٕب أ

 ّ٘ب اص١ٕٓ ِقطٍؾ١ٓ ث١ٓ خٍذْٚ اثٓ ٠فشق اٌمٛي ٘زا ففٟ االوزغبة ِقطٍؼ

 اٌٍغخ ٌٍّىخ اٌزبَ اٌشعٛؿ خٍذْٚ اثٓ رٌه '' رؾج١ٗ ضجذ٠ ،ِٚب ٚاالوزغبة اٌزؼٍُ

                                                           
م، 2005، 1عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تح: عبد السالم شدادي، دار البٌضاء، المغرب، ط -(1)

 .265، ص3ج
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 ػٓ وض١شا ٠خزٍف اٌقغش فٟ اوزغبثٙب ِٓ ػٕذ ٚصجٛرٙب ثشعٛخٙب ّٙبٍؼِز ػٕذ

 (1).اٌىجش'' فٟ أخز٘ب

 ِٓ ٠ٕطٍك فٙٛ ، خىٍثبٌّ اٌٍغخ ٚسثو اٌٍغخ اوزغبة ثّغأٌخ خٍذْٚ اثٓ ا٘زُ ٌمذ

ّْ : ِفبد٘ب خصبثز لبػذح ِٓ  ؽأْ ِّىٕب رؼٍّّٙب وبْ ٍِىبد وبٔذ ٌّب اٌٍغبد أ

ّْ  أٞ ، عبئشاٌٍّىبد  اٌٍّىبد ثبلٟ ِضً ِضٍٙب رزؼٍُ فئّٔٙب ٍِىخ ِبداِذ اٌٍغخ أ

 ِزذسط ثؾىً اإلٔغبْ جٙب٠ىزغ إٔغب١ٔخ ػٓ ''ففخ ػجبسح ػٕذٖ ٚاٌٍغخ ، األخشٜ

 (2).ٚفطشح'' هج١ؼخ ٚوأّٔٙب اٌّمذسح ٘زٖ فزجذٚ ِمقٛد غ١ش

ّْ  ٘ٛ ٘زا ِٓ ٠فُٙ ِب   األخشٜ اٌىبئٕبد ثبلٟ ػٓ اإلٔغبْ ر١ّض ١ِضح اٌٍغخ أ

 اٌٍغٛٞ االوزغبة ِؼٕٝ ٘ٛا ٚ٘ز ، الؽؼٛس٠خ ٚثطش٠مخ ، بٌزذسطث ترىزغ ٍغخٚاٌ

 ٚفطشح هج١ؼخ وأّٔٙب اٌّمذسح ٘زٖ لبي: فزجذٚ ٚؽ١ّٕب ، الؽؼٛس٠خ ػ١ٍّخ ٠ؼذ اٌزٞ

ّْ  أٞ  اٌٍّىخ ٚ٘زٖ ٍِىخ اٌٍغخ إرا ، فطشح وأّٔٙب اٌّمذسح ٘زٖ ٌٗ رجذٚ ِٓ ٕ٘بن أ

 ٚ٘زا ، فطشح ٚوأّٔٙب اٌٍّىخ أٞ فزظٙش ، ٌجذا٠خا فٟ ؽؼٛس٠خ غ١ش ٚرىْٛ رىزغت

ّْ  ٠ظٙش ّْ  ٠ؼزجش ٌٍزٞ ِؼبوغب ِٛلفب ٠مف خٍذْٚ اثٓ أ  شحثبٌفط رىزغت اٌٍغخ ثأ

 ٚؽذ٘ب.

ّْ  أ٠نب خٍذْٚ اثٓ ٠شٜ وّب ّْ  أٞ ثبٌقٕبػخ ؽج١ٙخ اٌٍغبد أ  ِضٍّب رزؼٍُ اٌٍغخ أ

 ساعخخ ففخ ػٕذٖ األخ١شح ٚ٘زٖ ، ٌغب١ٔخ ٍِىخ اٌٍغخ أٞ ٟٚ٘ ، فٕبػخ أٞ رزؼٍُ

 أٚ اٌٍّىخ ٘زٖ رّبَ ٠ٕزظ ؽ١ش ، اٌّؼبٟٔ ػٓ اٌزؼج١ش ِٓ اإلٔغبْ رّّىٓ إٌفظ فٟ

اٌقذد:  ٘زا فٟ ٠مٛي ؽ١ش ، لقٛسٖ أٚ اٌّؼٕٝ ػٓ اٌزؼج١ش عٛدح ثؾغت ٔمقبٔٙب

ّْ  '' اػٍُ  للعبارة اللسان فً ملكات هً إذ ثبٌقٕبػخ ؽج١ٙخ ٍِىبد وٍٙب اٌٍغبد أ

 رٌه ١ٌٚظ  نقصانها أو الملكة هذه تمام بحسب وقصورها وجودتها المعانً عن

                                                           
ابن خلدون وآراؤه النظرٌة فً تعلٌمٌة اللغة، مجلة الدراسات  إسهاماتمسعود خالف شكور،  -(1)

 .22م، ص2013، جوان10االجتماعٌة واإلنسانٌة، ع

 .259، ص د الرحمن ابن خلدون عبالمصدر السابق ،  -(2)
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 اٌزبِخ اٌٍّىخ ؽقٍذ فئرا اٌزشاو١ت إٌٝ ثبٌٕظش ٘ٛ ٚإّّٔب اٌّفشداد إٌٝ ثبٌٕظش

 اٌزأ١ٌف ِٚشاػبح  اٌّمقٛدح اٌّؼبٟٔ ػٓ ثٙب ٌٍزؼج١ش اٌّفشدح األٌفبظ رشو١ت فٟ

 ِمقٛدٖ إفبدح ِٓ ٌغب٠خا ٕئزؽ١ اٌّزىٍُ ثٍغ اٌؾبي ِمزنٝ ػٍٝ اٌىالَ ٠طجك اٌزٞ

 (1).اٌجالغخ'' ِؼٕٝ ٘ٛا ٚ٘ز غٌٍغبِ

ّْ  إٌٝ إٌظش خٍذْٚ اثٓ ٠ٍفذ ٕ٘ب  إٌٝ ثبٌٕظش ٘ٛ إّّٔب اٌٍغب١ٔخ اٌٍّىخ رّبَ أ

 ِٓ اٌّمقٛد اٌّؼٕٝ رؤدٞ اٌزٟ ٟ٘ فبٌزشاو١ت ، اٌّفشداد ال اٌٍغ٠ٛخ اٌزشاو١ت

 ِغز٠ٛبد إٌٝ رٕمغُ فبٌٍغخ ، اٌّؾذص١ٓ اٌٍغب١١ٔٓ ػٕذ ٔغذٖ ِب ٚ٘زا ، اٌّزىٍُ

 اٌىٍّخ إٌٝ اٌقٛد ِٓ أٞ إٌؾٛ، إٌٝ اٌقشف إٌٝ األفٛاد ػٍُ ِٓ رزذسط

 ٘ذف ٟٚ٘ ، رغجمٙب اٌزٟ اٌّغز٠ٛبد ٘ذف ٟ٘ح األخ١ش ٚ٘زٖ  اٌغٍّخ إٌٝ

 (2).ٚاإلفٙبَ اٌفُٙ ٠زؾمك اٌغٍّخ أٞ ٚثٙب رارٙب، اٌٍغ٠ٛخ اٌذساعخ

ّْ  لشسٚا لذ اٌّؾذصْٛ اٌٍغ٠ْٛٛ ٚٔغذ  ٌٚغخ ِفّٙخ ِغز٠ٛبد: ٌغخ صالصخ ٌٍغخ أ

 اٌٍغخ شفػ اٌّزؾذس ف١ٙب ٠زؾشٜ ال ِب ٟ٘ فبٌّفّٙخ ، ث١ٍغخ ٌٚغخ فؾ١ؾخ

 ٚرٌه دسعبرٗ، أدٔٝ فٟ ف١ٙب اإلفٙبَ ٠ىْٛ ثً ِٚمب١٠ظ أٔظّخ ِٓ اٌّغزؼٍّخ

 اٌّغشد اإلفٙبَ ثمقذ رىْٛ اٌٍغخ ٘زٖ ا٢ْ اٌؼشث١خ اٌٍغخ األعبٔت ٠غزؼًّ وّب

ب اٌقؾخ، ِغز٠ٛبد ألدٔٝ ِشاػبح دْٚ ِّ  ٌٕظبَ اٌّزؾش٠خ فٟٙ اٌقؾ١ؾخ اٌٍغخ أ

ب اٌّغشد، ٌإلفٙبَ وٛٔٙب ِٓ أػٍٝ دسعخ ٟٚ٘ ٚاإلػشاة ٚاٌج١ٕخ األفٛاد ِّ  أ

 ٘ذف ٘ٛ ٘زا اٌزؼج١ش فٟ ٚاٌزأص١ش اٌغّبي ِغزٜٛ رؾمك اٌزٟ فٟٙ اٌج١ٍغخ اٌٍغخ

 (3).اٌّغز٠ٛبد أػٍٝ ٟٚ٘ اٌجالغخ

                                                           
 .250، صالمصدر السابق ، عبد الرحمن ابن خلدون  -(1)

 .62م، ص1979، 1خلدون، عالم الكتب، طٌنظر: محمد عٌد، الملكة اللسانٌة فً نظر ابن  -(2)

، الموقع 22/02/2011نتدى الجلفة، مقال منشور فً: ٌنظر: الملكة اللسانٌة عند ابن خلدون، م -(3)

 www.djelfa.infoاإللكترونً: 
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ّْ  ٔغذ وّب  ث١ٓ أٞ اٌٍّىخ ٘زٖ ١ٔٓاٚلٛ اٌٍّىخ ث١ٓ اٌفشق إٌٝ رٕجٗ لذ خٍذْٚ اثٓ أ

 اٌٍّىخ رٍه أْ ٠ؼٍُ ٕ٘ب '' ٠ِٓمٛي:  ؽ١ش ، ثبٌزغشثخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌخجشح إٌظشٞ اٌؼٍُ

ّْ  ،رٌه ثبٌغٍّخ ػٕٙب ِغزغ١ٕخ ٚأّٔٙب اٌؼشث١خ فٕبػخ غ١ش ٟ٘  ٟ٘ اٌؼشث١خ فٕبػخ أ

 (1).و١ف١خ'' ٔفظ ال ثى١ف١خ ػٍُ فٙٛ ، خبفخ ِٚمب١٠غٙب اٌٍّىخ ٘زٖ لٛا١ٔٓ ِؼشفخ

 ٘ٛ اٌؼشث١خ ٚفٕبػخ اٌٍّىخ ث١ٓ ر١١ّضٖ فٟ خٍذْٚ اثٓ لٛي ِٓ خٍـزغ٠ ِب

: اٌٍّىخ ّْ  إٌؾٛ ػٍُ األخ١شح ثٙزٖ ٠ٚمقذ ، اٌؼشث١خ فٕبػخ ػٓ رخزٍف اٌٍغب١ٔخ أ

 ٚلذ ، اٌىالَ ػ١ٍٙب ٠مبط اٌزٟ األل١غخ ٚ اٌمٛا١ٔٓ ِٓ ِغّٛػخ ػٕذٖ ٚ٘ٛ إٌؾٛ

 فٟ ٚاٌقشف إٌؾٛ ث١ٓ ٠غّغ أّٔٗ ٠ؼٕٟا ٚ٘ز إٌؾٛ ِٓ عضءا اإلػشاة ػٍُ عؼً

 (2).إٌؾٛ ِغّٝ

 صناعة بٌن فاصال حدا وجعله االستعمال ضرورة'' إلى تنبه خلدون فابن

 قوانٌن المتعلم ٌمتلك أن العربٌة صناعة فمعنى ، العربٌة اللغة وملكة العربٌة

 هو كالمه فً ذلك تطبٌق دون لكن العرب كالم حفظ أنو ونحو إعراب من اللغة

 فهو والمفهوم المحفوظ المتعلم ٌستعمل وحٌن صناعة بل ملكة لٌست عنده فهذه

 الصناعة بٌن الفرق شرح فً خلدون ابن أجاد وقد ، اللغوٌة الملكة ٌملك عندئذ

 قوانٌنها ٌعرف وهو اللغة ٌستعمل ال من اعتبر إذ حسً بمثال بالتمثٌل والملكة

 فً به القٌام ٌنبغً ما فٌصف نظرٌة معرفة جارةوالن الخٌاطة قوانٌن ٌعرف كمن

 (3).ػغض'' النظرٌة معرفته ٌطبقبأن  منه طولب إن لكن الصناعتٌن

                                                           
 .261، صالمصدر السابق ، عبد الرحمن ابن خلدون -(1)

، 03/01/2018ابن خلدون، مقال منشور فً:  طاهر بوسدر، الجانب اللغوي واألدبً فً مقدمة -(2)

 www.alukah.netالموقع اإللكترونً: 

، 04/08/2013ة العربٌة، مقال منشور فً أحمٌدة العونً، منظور ابن خلدون فً اكتساب اللغ -(3)

  www.albayan.co.ukالموقع اإللكترونً
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 ٚ٘ٛ ''ػاللخ اٌمن١خ ٚالغ إٌٝ ألشة آخش ِضبي ثزمذ٠ُ خٍذْٚ اثٓ ٠ز٘ت صُ

 أفٌٛٗ فٟ ٚرؼّمٛا إٌؾٛ دسعٛا ِّٓ اٌىض١ش فٕٙبن اٌٍغب١ٔخ ثبٌٍّىخ إٌؾٛ

 اٌٍّىخ ٘زٖ ٠غ١ذٚا ٌُ ِٚؾبوٍٗ ِغبئٍٗ ػٓ اٌجؾش فٟ أػّبسُ٘ ٚأفٕٛا ٚفشٚػٗ

 ٚاٌؾؼشاء اٌىزبة ِٓ وض١ش بث١ّٕ اٌقؾ١ؼ اٌٍغٛٞ اٌزؼج١ش ٠غزط١ؼْٛ ال اٌٍغب١ٔخ

 إٌؾٛ ٠زؼّمٛا ٌُ ٚإْ ٚعالعخ ثطاللخ ٠ش٠ذْٚ ػّب ٠ؼجشْٚ اٌٍّىخ ٘زٖ أعبدٚا

 (1).ٚلنب٠بٖ''

ّْ  ٘ٛ ٠غزخٍـ ِٚب  ِٚٓ رارٙب فٟ ٠ذسعٙب ٌُ اٌٍغخ دسط ٌّب خٍذْٚ اثٓ أ

 االعزّبػ١خ ثبٌظب٘شح أٞ ٚاالعزؼّبي ثبٌّّبسعخ اٌقٍخ ؽذ٠ذح ؽغجٗ ألّٔٙب رارٙب

 (2).ٚو١ٍزٙب ٚؽذرٙب

ب ِّ  اٌؼشثٟ اٌٍغبْ ٍِىخ ٌؾقٛي خٍذْٚ اثٓ اخزبسٖ اٌزٞ إٌّٙظ ٠خـ ف١ّب ٚأ

 اٌزشو١جٟ إٌّٙظ رٌه ٠شرغُ أْ إٌٝ اٌؼشة والَ ِٓ اٌؾفع وضشح فٟ ٠زّضً فئّٔٗ

 (3).ٚاٌّؾبوبح اٌزم١ٍذ ِٓ اإلٔغبْ ٠زّىٓ ٚػٕذئز األر٘بْ فٟ

ّْ  اٌقذد ٘زا ٚفٟ  ثىضشح ٘ٛ إّّٔب اٌؼشثٟ اٌٍغبْ ٍِىخ ؽقٛي ٠مٛي: '' إ

 ػ١ٍٗ ٔغغٛا اٌزٞ إٌّٛاي خ١بٌٗ فٟ ٠شرغُ ؽزٝ ، اٌؼشة والَ ِٓ اٌؾفع

 ػجبسارُٙ ٚخبٌوُ ِؼٙ ٔؾأ ِٓ ِٕضٌخ ثزٌه ٠ٚزٕضي ، ػ١ٍٗ ٘ٛ ف١ٕغظُٙ رشاو١ج

                                                           
، 28/01/2018ربٌة، مثال منشور فً: للتمً انٌة عند ابن خلدون، المنتدى العالتربٌة الملكة اللس -(1)

 www.montadaarbawy.comالموقع اإللكترونً: 

فكر ابن خلدون )الحداثة والحضارة والهٌمنة(، مركز دراسات الوحدة ٌنظر: جمال شعبان وآخرون،  -(2)

 .134م، ص2007، 1العربٌة، بٌروت، لبنان، ط

، 1النبهان، الفكر الخلدونً من خالل المقدمة، مؤسسة الرسالة، بٌروت، لبنان، ط ٌنظر: فاروق -(3)

 .345م، ص1998
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 ٔؾٛ ػٍٝ اٌّمبفذ ػٓ اٌؼجبسح فٟ اٌّغزمشح اٌٍّىخ ؽقٍذ ؽزٝ والُِٙ فٟ

 (1).والُِٙ''

 فؼ١ٍّخ  ف١ٙب ٠ٕؾأ اٌزٟ اٌج١ئخ ٌغخ ٠ىزغت اٌطفً أْ خٍذْٚ اثٓ ثبػزمبد إرا ٚامؼ

 ٌغخ أٚ ِؼ١ٓ إٔغبٟٔ ثغٕظ األؽٛاي ِٓ ؽبي ثأٞ رشرجو ال ٍغخاٌ اوزغبة فؼ١ٍّخ

 ِغزّغ أٞ فٟ ّٖٔٛ خالي ِٓ اٌؼ١ٍّخ ٘زٖ إرّبَ ثّمذٚسٖ اإلٔغبٟٔ فبٌطفً ِؼ١ٕخ

 ٌىالَ ف١ٗ ٠زؼشك اٌزٞ اٌّغزّغ ٌغخ ٠ىزغت ثؾ١ش اإلٔغب١ٔخ اٌّغزّؼبد ِٓ

 (2).أٍ٘ٗ

ّْ  أ٠نب خٍذْٚ اثٓ ٠شٜ وّب  ٘ٛ اٌؼشثٟ اٌٍغبْ ٍِىخ ٌزى٠ٛٓ األفنً األعٍٛة أ

 اٌٍّىخ ف١ٙب رجشص اٌزٟ ألٛاٌُٙ سٚائغ ٚؽفع اٌؼشة، ألٛاي ػٍٝ االهالع وضشح ٘ٛ

 ِٓ ٚاٌزّىٓ اٌقؾ١ؼ اٌززٚق ػٍٝ اٌّزؼٍُ ٠غبػذ األعٍٛة ٚ٘زا اٌٍغ٠ٛخ، اٌٍّىخ

 ػٓ ِؼجشح ثطش٠مخ اٌّفشداد العزخذاَ األعجبة ٌٗ رٛفش وّب اٌقؾ١ؾخ، األعب١ٌت

 (3).اٌّطٍٛثخ اٌّؼبٟٔ

 خهدوٌ اثٍ عُد انهغىي االكتسبة أَىاعانثبَي:  انًطهت

ّْ  ػٍٝ ثزأو١ذٖ خٍذْٚ اثٓ  ػ١ٍّبد ِٓ ٔٛػ١ٓ ث١ٓ ١ّ٠ض ِىزغجخ اٌٍغب١ٔخ اٌٍّىخ أ

 ٌغزٙب ٚعّبع اٌج١ئخ فٟ اٌزشػشع خالي ِٓ االوزغبةّٚ٘ب:  اٌٍغٛٞ االوزغبة

 ٚاٌفُٙ. ٚاٌزىشاس اٌؾفع خالي ِٓ ٚاالوزغبة

 انجيئخ:  في انترعرع خالل يٍ انهغخ اكتسبة - أ

                                                           
، 2م، ج2004، 1عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تح: عبد هللا دروٌش، دار ٌعرب، دمشق، ط -(1)

 .386ص

مقارنة تراثٌة(، دار العلم مٌشال زكرٌاء، قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة )دراسات لغوٌة اجتماعٌة نفسٌة مع  -(2)

 .110، ص1للمالٌٌن، ط

 .345، صالمرجع السابق، فاروق النبهان  -(3)
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 اٌؼشث١خ اٌٍغخ ٍِىخ وبٔذؽ١ٓ  اٌؼشة ِٓ خٍذْٚ: '' ٚاٌّزىٍُ اثٓ ٠مٛي

 رؼج١شُ٘ ٚو١ف١خ ِخبهجبرُٙ فٟ ٚأعب١ٌجُٙ ع١ٍٗ أً٘ والَ ٠غّغ ف١ُٙ،ِٛعٛدح 

 ٠غّغ أٚال، ف١ٍمٕٙب ِؼب١ٔٙب فٟ اٌّفشداد اعزؼّبي اٌقجٟ ٠غّغ وّبِمبفذ  ػٓ

 وً ِٚٓ ٌؾظخ وً فٟ ذدُ ٠زغعّبػٙ ٠ضاي ال صُ وزٌه، ف١ٍمٕٙبب ثؼذ٘ اٌزشاو١ت

 ٠ٚىْٛ ساعخخ ٚففخ ٍِىخ رٌه ٠ق١ش أْ إٌٝ ٠زىشس ٚاعزؼّبٌِٗزىٍُ 

 (1).وأؽذُ٘''

ّْ  ػٍٝ اٌمٛي ٘زا فٟ خٍذْٚ اثٓ ٠ؤوذ  عّبع خالي ِٓ ٠ىْٛ اٌٍغخ اوزغبة أ

 صُ اٌّفشداد أٚال ف١غّغ ف١ٙب، ٠ٕؾأ اٌزٟ اٌج١ئخ أفشاد ٚأعب١ٌت ٌىالَ اٌقجٟ

 خالي ِٓ ٠زغذد عّبػٗ ٠ظً اٌقجٟ ٘زا صُ و١ٍّٙب، فٟ ثؼذ٘ب ٠ٍٚمّٓ اٌزشاو١ت

 ٚثبٌزبٌٟ ساعخخ ٚففخ ٍِىخ ٌذ٠ٗ رقجؼ ؽزٝ ٠زىشس ٚاعزؼّبٌٗ اٌّزى١ٍّٓ رؼّذد

 ث١ئزٗ. أثٕبء ِٓ ٚاؽذ وأٞ ٠قجؼ

اٌٍغخ  اوزغبة فٟ اٌٍغٛٞ اٌذخً أ١ّ٘خ ػٍٝ ٠ؤوذ لٌٛٗ خالي ِٓ خٍذْٚ فبثٓ

 ػٓ اٌزؼج١ش ٚ اٌزخبهت ٚأعب١ٌت اٌىالَ عّبع ٘ٛ ٔظشٖ فٟ اٌذخً ٚرٌه

 (2).ٚاٌزشاو١ت اٌّفشداد ٚرٍمٓ اٌّمبفذ

 أٚ اٌج١ئخ إٌٝ خٍذْٚ اثٓ ١ٌٛ٠ٙب اٌزٟ األ١ّ٘خ إٌٝ لجبٚح فخشاٌذ٠ٓ رٕجٗ ٚلذ

 ٍِىخ رؾق١ً فٟ اعزّبػ١ب ػبِال خٍذْٚ اثٓ فمبي: ''٠جشص االعزّبػٟ اٌّؾ١و

 ٠ٕؾأ اٌزٞ اٌٍغٛٞ إٌّبؿي أٚ ألٚا االعزّبػٟ اٌّؾ١و دٚس ٚ٘ٛ اٌؼشثٟ اٌٍغبْ

                                                           
، 2عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تح: دروٌش الجوٌدي، المكتبة المصرٌة، بٌروت، لبنان، ط -(1)

 .561م، ص2003

ضوء الدراسات اللغوٌة النفسٌة ٌنظر: قمقام فوزٌة، اكتساب اللغة وتعلٌمها عند ابن خلدون فً  -(2)

 .101، ص، د.س  02لحدٌثة، مجلة الذاكرة، عا
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 ِؾ١و إٌٝ ٕٔمٍٗ أْ أسدٔب إرا ؽبعضا رٌه ٠ىْٛ األٌٚٝ، اٌٍغخ ف١ٗ ٠ٚزٍمٝ اٌطفً ف١ٗ

 (1).أخشٜ'' ٌغخ ١ٌزؼٍُ آخش

ّْ  ٠جشص اٌمٛي ٚ٘زا  االعزّبػٟ اٌّؾ١و أٚ اٌج١ئخ أ١ّ٘خ ػٍٝ أوذ خٍذْٚ اثٓ أ

ّْ  اٌٍّىخ، اوزغبة فٟ األٚي  إٌٝ ٔمٍٕبٖ إرا ٌطفًأِبَ ا ػبئمب رقجؼ األخ١شح ٘زٖ ٚأ

 أخشٜ. ٌغخ ١ٌزؼٍُآخش  ِؾ١و

 اوزغبة ٘ٛ ث١ئزٗ خالي ِٓ األٌٚٝ ّشاؽًاٌ فٟ اٌطفً ػ١ٍٗ ٠ؾقً ''ٚاٌزٞ

 ثب٘زّبَ خٍذْٚ ٓاث خّقٗ األخ١ش ٚ٘زا اٌغّبع ػٓ إٌبرظ ٌٍزم١ٍذ خبمغ اٌٍّىخ

 اٌٍّىخ اوزغبة ػ١ٍّخ فٟ اٌٛامؼ أصشٖ إٌٝ ساعغ رٌه ٌٚؼً ِمذِزٗ فٟ وج١ش

 (2).اٌٍغب١ٔخ''

ّْ  اٌذساعبد أصجزذ ٚلذ  اعزغبثخ ٠جذٞ ٘ٛ اٌطفً ٠ٌٛذ أْ لجً رؼًّ اٌغّغ ؽبعخ أ

 ٠غزط١غ أٔٗ وّب األَ، فٛد ٚثخبفخ ع١ٕٓ ثؼذ ٚ٘ٛ ثٗ اٌّؾ١طخ ٌألفٛاد

 (3).إ٠مبػبرٗ ٚرجب٠ٓ اٌقٛد ٔجشاد إدسان

 ٌؼٛاًِ خٍذْٚ اثٓ ٔظش فٟ رخنغ ال اٌغّغ ػٍٝ اػزّبدا اٌٍغخ اوزغبة ٚػ١ٍّخ

 ٠ؾ١ب اٌزٟ اٌٍغ٠ٛخ اٌج١ئخ ٌظشٚف خبمؼخ ػ١ٍّخ ٟ٘ ٚإّّٔب ؽبثٙٙب، ِب أٚ اٌٛساصخ

 (4).ا١ِٛ١ٌخ ثبٌّؼب٠ؾخ ٠غزؼٍّٙب أٚ ٠غّؼٙب ٌغخ أٞ رؼٍُ ثئِىبٔٗ اٌطفً، ف١ٙب

 رؼ١ّ١ٍخ ٌغ٠ٛخ ِبدح اٌج١ئخ والَ ''اػزجبس  ٠ّىٓ ال إٔٔب ٘ٛ إ١ٌٗ اإلؽبسح ٠غذس  ِٚب

ّْ  األِش فٟ ِب عً  اٌزؼشك خالي ِٓ اٌّؼشفخ ٠ىزغجْٛ ٚاٌؼغُ األهفبي أ
                                                           

م، 1999، 1فخر الدٌن قباوة، المهارات اللغوٌة وعروبة اللسان، دار الفكر، دمشق، سورٌا، ط -(1)

 .27ص

دكتوراه، باسم ٌونس البدٌرات، الفكر اللغوي عند ابن خلدون فً ضوء علم اللغة المعاصر، أطروحة  -(2)

 .60، ص2007جامعة مؤتة، 

. الموقع 16/07/2018ل فٌترا، أقوال فً اكتساب اللغة من تراثنا العربً، مقال منشور فً: الع -(3)

 www. 3lalfitra.wordpress.comاإللكترونً: 

 .61، صٌنظر: المرجع نفسه ، باسم ٌونس البدٌرات  -(4)
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 إرمبٔٗ اٌزار١خ ثمذسارُٙ ف١ؾبٌْٚٛ ؽٌُٛٙ، ِٓ ٠غّؼٛٔٗ اٌزٞ ٌٍىالَ اٌّزٛافً

 (1)".ف١ُٙ ساعخخ ٍِىخ ٠ق١ش أْ إٌٝ

ّْ  ٘ٛ اعزخالفٗ ٠ّىٓ ِب  اٌج١ئخ رأص١ش ٚػٍٝ اٌغّبع ػٍٝ أوذ خٍذْٚ اثٓ أ

 ثّشاؽً رّش األخ١شح ٚ٘زٖ اٌٍغٛٞ، االوزغبة ػ١ٍّخ فٟ اٌطفً ف١ٙب ٠ؾ١ب اٌزٟ

 صب١ٔب. ٚاٌغًّ اٌزشاو١ت صُ ِٚٓ أٚال اٌّفشداد ثبوزغبة ػٕذٖ رجذأػّش٠خ 

 وانفهى:  انتكرار و انحفظ خالل يٍ انهغخ اكتسبة - ة

 أ٠نب ٠ؾ١ش فئّٔٗ اٌج١ئخ،ٚ اٌغّبع دٚس ػٍٖٝ رأو١ذ إٌٝ ثبإلمبفخ خٍذْٚ اثٓ

 اٌٍغخ. الوزغبة اٌفُٙ ٚ اٌزىشاس ٚ اٌؾفع إٌٝ

 انحفظ:  - 1

ّْ  ػٕٛاْ رؾذ فقً فٟ اٌؾفع ِغأٌخ إٌٝ خٍذْٚ اثٓ رطشق ٌمذ  فٟ ''أ

ثفىشٖ  ٠ذسن فٙٛ اٌّؾفٛظ''، ثغٛدح ٚعٛدرٙب اٌؾفع ثىضشح اٌٍّىخ ٘زٖ ؽقٛي

ّْ  اٌؾذاصٟ  أ١ّ٘خ أدسن ٕ٘ب ِٚٓ ٚاٌزجذ٠ً، ٌٍزغ١١ش ػشمخ إٔغب١ٔخ ففخ اٌٍغخ أ

 ػٍٝ اٌغبسٞ اٌىالَ ٚ٘ٛ اٌؼشث١خ، اٌٍغخ ٍِىخ ٌزؾق١ً اٌؼشة والَ ؽفع

 اٌغٍف ٚوالَ اٌؾش٠ف، إٌجٛٞ ٚاٌؾذ٠ش اٌىش٠ُ اٌمشآْ ٠ٚؾًّ أعب١ٌجُٙ،

 (2).ٚٔضشُ٘ ؽؼشُ٘ فٟ اٌؼشة فؾٛي هجبدبِٚخ

 رؼٍُّ ٠شَٚٓ ٌّ اٌؾفع وضشح ِٓ خٍذْٚ: ''الثذ اثٓ ٠مٛي اٌّغأٌخ ٘زٖ ٚفٟ

 ِٓ ٚوضشرٗ عٕغٗ، فٟ ٚهجمزٗ اٌّؾفٛظ عٛدح لذس ٚػٍٝ اٌؼشثٟ، اٌٍغبْ

 (3)لٍزٗ...''

                                                           
اكتساب الملكة اللسانٌة من خالل مقدمته، مجلة النص، مصطفى بوهنً، رؤى ابن خلدون فً طرق  -(1)

 .23-22م، ص2016دٌسمبر  20

 .66ص باسم ٌونس البدٌرات ،  ٌنظر: المرجع السابق، -(2)

 .406ابن خلدون، المقدمة، تح: دروٌش الجوٌدي، صالمصدر السابق ،  -(3)
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ّْ  خٍذْٚ اثٓ لٛي ِٓ ٠فُٙ ِب  ذو٠ٚؤ اٌؼشثٟ اٌٍغبْ ٌزؼٍُ ٚع١ٍخ ٘ٛ اٌؾفع أ

 اٌّؾفٛظ. فٟ اٌغٛدح ػٍٝ

 

 

ّْ  ٠شٜ خٍذْٚ ٚاثٓ  ث١ُٕٙ ػبػ ٚوأّٔٗ ٠ق١ش اٌفق١ؼ اٌؼشة والَ ٠ؾفع اٌزٞ أ

 ٔفغٙب ٟ٘ ؼ١اٌفق اٌىالَ ؽفع ػٓ رٕؾأ اٌزٟ ٚاٌٍّىخ والُِٙ، ُِٕٙ ٚعّغ ث١ُٕٙ

 (1).اٌفقؾبء اٌؼشة أفٛاٖ ِٓ اٌفق١ؼ اٌىالَ عّبع ػٓ رٕؾأ اٌزٟ

 انتكرار: -2

 ٌٗ ثذال اٌؼبًِ ٘زا ٠زُ ٌٚىٟ اٌؼشثٟ، اٌٍغبْ ٍِىخ اوزغبة فٟ ُِٙ اٌؾفع ػبًِ

 اٌٍغخ. ِٚفشداد رشاو١ت فُٙ فٟ ِّٙب ٠ؼزجش اٌزٞ اٌزىشاس ٚ٘ٛ آخش ػبًِ ِٓ

ّْ  األفؼبي، ثزىشاس إالّ  رؾقً ال خٍذْٚ: ''ٚاٌٍّىبد اثٓ ٠مٛي  أٚال ٠مغ اٌفؼً أل

 غ١ش ففخ أّٔٙب اٌؾبي ِٚؼٕٝ ؽبال، فزىْٛ رىشس صُ ففخ، ٌٍزاد ِٕٗ ٚرؼٛد

 (2).ساعخخ'' ففخ أٞ ٍِىخ فزىْٛ اٌزىشاس ٠ض٠ذ صُ ساعخخ،

ّْ  خٍذْٚ ٓاث لٛي ِٓ ٠غزخٍـ ِب ّْ  ؼبي،األف ثزىشاس رٕزظ اٌٍّىخ أ  ٘زٖ أل

ؽبال  فزقجؼ أ٠نب رزىشس األخ١شح ٚ٘زٖ ففخ، رقجؼ ٚثؼذ٘ب أٚال رمغ األخ١شح

 ٍِىخ. فزقجؼ اٌزىشاس ٠ض٠ذ رٌه ٚثؼذ ، خصبثز غ١ش ففخ ٚاٌؾبي

 :  ٠ٍٟ ِب اعزخالؿ ٠ّىٓ ِٕٚٗ

ٟ١١١١١١١١١١١٠ 

 

 

                                                           
خلدون، مقال منشور فً ابن ٌنظر: أحمٌدة العونً، طرق اكتساب اللغة العربٌة عند  -(1)

 www.oujdacity.net، الموقع اإللكترونً: 20/01/2011

 .388م، ص2004، 1، دمشق، ط دار الهداٌة لدون، المقدمة ، تح: محمد الدروبش ، ابن خ -(2)

 ملكة حال الفعل الصفة
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 انفهى:  -3

 فٟ أعبعٟ فٙٛ اٌٍغخ الِزالن اٌفُٙ ِٓ أ٠نب الثذ ٚاٌزىشاس اٌؾفع ػٍٝ ص٠بدح

 اٌٍغب١ٔخ. اٌٍّىخ ؽقٛي

 ٚاخزالف اٌٌٛذاْ ''رؼ١ٍُفقً  فٟ ٠زنؼ خٍذْٚ ثٓا ػٕذ اٌفُٙ أِشاْ 

 أً٘ ػٕذ اٌٍغٛٞ اٌمقٛس أْ سأٜ ؽ١ش ،هشلٗ'' فٟ اإلعال١ِخ األِقبس ِزا٘ت

 ِٓ عٛاٖ ْدٚ اٌىش٠ُ اٌمشآْ ؽفع ػٍٝ الزقبسُ٘ ػٓ ٔبرظ ٚإفش٠م١خ اٌّغشة

 ٍِىخ اوزغجٛا اٌز٠ٓ األٔذٌغ١١ٓ خالف ػٍٝ ٚٔضشا، ؽؼشا اٌفق١ؼ اٌؼشة والَ

 خٍطٛا ثً اٌىش٠ُ، اٌمشآْ ؽفع ػٍٝ رؼ١ٍُّٙ فٟ ٠مزقشٚا ٌُ ألُّٔٙ ع١ذح ٌغ٠ٛخ

 اٌؼشث١خاٌٍغخ  ثّذاسعخ وزٌه ٚا٘زّٛا ٚٔضشا، ؽؼشا اٌفق١ؼ اٌىالَ ثشٚا٠خ رٌه

 (1).اٌفُٙ خٍذْٚ اثٓ ثٙب ٠مقذ األخ١شح ٚ٘زٖ

 ػٓ ؽذ٠ضٗ ؽ١ٓ ٚرٌه آخش،ٓ ِٛه فٟ اٌفُٙ أ١ّ٘خ ػٓ أ٠نب رؾذس ٌٚمذ

 (2).األدة ػٍُ ٚ٘ٛ اٌؼشث١خ ػٍُ أسوبْ ِٓ اٌشاثغ اٌشوٓ

ّْ  خٍذْٚ اثٓ ٠ٚمش   ٚاعزضّبس اعزؼّبي ِٓ اٌؾبفع ٠ّّىٓ اٌزٞ ٘ٛ اٌفُٙ ثأ

 (3).إٌّبعت اٌّمبَ فٟ ِؾفٛظٗ

                                                           
بٌة، مقال منشور فً ٌنظر: أحمٌدة العونً، الفهم عند ابن خلدون أساس فً تعلٌم اللغة العر -(1)

 www.oudjacity.net  الموقع اإللكترونً:،  24/02/2011

 المرجع نفسه. -(2)

 المرجع نفسه. -(3)
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 ٍِىخ ٌزؾق١ً ٚاٌفُٙ ٚاٌزىشاس اٌؾفع ِٓ الثذ أّٔٗ ٘ٛ اعزخالفٗ ٠ّىٓ ِب

 اٌؼشثٟ. اٌٍغبْ

 

 

 

 خهدوٌ اثٍ عُد انهغخ انثبَي: تعهيى انًجحث

 ثٕظشرٗ اِزبص فمذ وجشٜ، أ١ّ٘خ ٚر١ٌٛٗ اٌزؼ١ٍُ رؾغغ ث١ئخ فٟ خٍذْٚ اثٓ ػبػ

 أعظ فمذ ٌٍزغضئخ، غ١شلبثٍخ ِزىبٍِخ ػ١ٍّخ زجبس٘بثبػ اٌزؼ١ٍُ ٌؼ١ٍّخ اٌّزفشدح

 ٌّفَٙٛ عٕزطشق اإلهبس ٘زا ٚفٟ األٌٚٝ، ثبٌذسعخ اٌّغزّغ رخذَ رؼ١ّ١ٍخ ٌؼ١ٍّخ

ب األٚي، تاٌّطٍ فٟ ٚرٌه خٍذْٚ اثٓ ػٕذ اٌزؼ١ٍُ ِّ  فغٕخققٗ اٌضبٟٔ اٌّطٍت أ

 اٌزؼ١ٍُ. فٟ ِٕٙغٗ ػٓ ٌٍؾذ٠ش

 خهدوٌ اثٍ عُد انتعهيى األّول: يفهىو انًطهت

 اٌّب١٘خ ؽ١ش ِٓ ِؾذد ِفَٙٛ ٌٗ ٘ٛأّٔٗ خٍذْٚ اثٓ ػٕذ ؼ١ٌٍُزا ١ّ٠ض ِب

 ٚاٌٛعٛد.

                                      انًبهيخ حيث يٍ -1

 اٌجؾشٞ اٌؼّشاْ فٟ هج١ؼٟ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼٍُ إر اٌجؾشٞ اٌؼّشاْ فٟ هج١ؼٟ فٙٛ   

 ِٕٙب وً رؾ١ش ِزؼذدح دالالد ه١برٙب فٟ رؾًّ اٌجؾشٞ اٌؼّشاْ فٟ هج١ؼٟ  فؼجبسح

 اثٓ سثو ٚعش اإلٔغب١ٔخ، ٌٍطج١ؼخ اٌّٛمٛػ١خ اٌؾم١مخ أثؼبد ِٓ ِؼ١ٓ ثؼذ إٌٝ

ّْ  ٘ٛ هجبئؼٗ ِٓ هج١ؼخ ٚعؼٍٗ اٌجؾشٞ، ثبٌؼّشاْ اٌزؼ١ٍُ خٍذْٚ  اٌزٞ اٌزؼ١ٍُ أ
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 اٌزؼبْٚ ٘زا ، خبؿ ثزؼبْٚ إالّ  ال٠زُ وبِال إؽجبػب اٌفىش غش٠ضح إؽجبع ثٗ ٠ؾقً

 (1).اٌؼّشاْ فٟ إالّ  ٠ؾقً ال اٌخبؿ

   يٍ حيث انىخىد .    - 2

 اٌض١ِٕخ إٌبؽ١خ فّٓ ، ٚاٌّىبٟٔ اٌضِبٟٔ ٚعٛدٖ فٟ اٌزشث١خ ِزأخشػٓ اٌزؼ١ٍُ   

ب اٌجذا٠خ، ٔمطخ ِٓ اإلٔغبْ ِغ ال٠جذأ اٌزؼ١ٍُ فئْ ِّ ّْ  اٌّىب١ٔخ إٌبؽ١خ ِٓ ٚأ  فئ

 ٘ٛ اٌزٞ اٌزؼ١ٍُ ف١ٙب ٠غذ فال اٌّزّذٔخ غ١ش ٚاألِقبس اٌمشٜ فٟ ٠ٕؾأ اٌزٞ

 (2).اٌجذٚ أً٘ ػٕذ اٌقٕبئغ ٌفمذاْ فٕبػٟ

  اٌجؾش٠خ اٌّغزّؼبد فٟ اٌقٕبئغ مّٓ ِٓ اٌؼٍُ رؼ١ٍُ خٍذْٚ ٠ٚؼزجشاثٓ

 هشق فٟ اٌقٕبع وبخزالف ف١ٗ اٌطشق رخزٍف فمذ فٕبػخ اٌزؼ١ٍُ ٚوْٛ

 ػٓ خبسعخ أِٛس ٟ٘ إّّٔب ؽٟء فٟ اٌؼٍُ ِٓ ١ٌغذ اٌزؼ١ٍُ فطشق فٕبػبرُٙ

 اٌخبفخ هش٠مزٗ ِؼٍُ ٌىً ٠ىْٛ أْ خٍذْٚ اثٓ أعبص ٌٚٙزا ٚؽم١مزٗ اٌؼٍُ راد

 (3).ٌٍزؼ١ٍُ ثٗ

 أفؾبثٙب ٠شرئ١ٙب افطالؽبد ٟ٘ إّّٔب اٌزؼ١ٍُ هشق أْ خٍذْٚ اثٓ ٠ٚشٜ

ٚآخش  ِؼٍُ ث١ٓ ٚالرخزٍف اٌّؼ١ٍّٓ ع١ّغ ػٕذ ٚاؽذح ٌىبٔذ ػٍّب ٌٚٛوبٔذ

 (4).آخش ٚ ػقش ث١ٓ آخشٚؽزٝٚ  ِٕٙبط أٚث١ٓ

 ٘بِخ فىشح ٔغذ اٌقٕبئغ ِٓ وغ١شٖ اٌزؼ١ٍُ خٍذْٚ اثٓ اػزجبس إٌٝ ثبإلمبفخ

ّْ  ٟٚ٘  ػٕذٖ ّْ  إر ٔفؼ١خ ٌذٚافغ اثزذأد إّّٔب أٚدساعخ رؼ١ٍُ وً أ  ٘ٛ اٌؼمً أ

                                                           
ٌنظر: مفتاح الجٌالنً بن التوهامً، فلسفة اإلنسان عند ابن خلدون، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،  -(1)

 .25-24م، ص2011، 1لبنان، ط

 .26-25ص  ،ٌنظر: المرجع السابق ، مفتاح الجٌالنً بن التوهامً  -(2)

، رسالة مقدمة لنٌل شهادة  علم العمران والتربٌة والتعلٌم عند ابن خلدون ، نبٌه مخلوطة رلى -(3)

 .53م، ص1997الماجٌستٌر، بٌروت، لبنان، 

 .53المرجع نفسه، ص -(4)
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 ػبلال ٌىٛٔٗ اٌؾ١ٛاْ ػٓ ٠ز١ّض اٌجؾشٞ فبٌفشد ، اٌٛالغ ٚث١ٓ ث١ٕٕب سثو ٚع١ٍخ

 اٌؾٍٛي ٚا٠غبد ف١ٙب اٌزفى١ش ٚع١ٍخ ٚثبٌزبٌٟ ، ٚمؼ١زٗ  ٚػٟ ٚع١ٍخ ٘ٛ ٚػمٍٗ

 (1).اٌٛالغ ٘زا رؼزشك اٌزٟ ٌٍّؾبوً اٌّّىٕخ

 ٌزٌه ، ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼٍُ ث١ٓ اٌغذ١ٌخ ٌزٍه فطٓ وٛٔٗ فٟ خٍذْٚ اثٓ ثشاػخ ٚرىّٓ

ّْ  سغُ ثبٌؼٍَٛ اٌزؼ١ٍُ سثو ٌزٌه  ، اٌقٕبئغ عٍّخ ِٓ فٕؼخ سأ٠ٗ فٟ اٌزؼ١ٍُ أ

ّْ  ٠ٚؼزجش  رؾق١ً فٟ دائّب ٠شغت ٠غؼٍٗ اإلٔغبْ فىش ٚأْ ثطجؼٗ ِفىش اإلٔغبْ أ

 ػ١ٍٗ صاد أٚ ثؼٍُ عجمٗ ِٓ إٌٝ ف١شعغ اإلدساوبد ِٓ ػٕذٖ ١ٌظ ِب رؾق١ً

 ػٍّب ؽ١ٕئز ف١ىُْٛ ػٕٙ رٌه ف١ٍمٓ رمذِٗ ِّٓ أخزٖ أٚ إدسان أٚ ثّؼشفخ،

 إٌٝ ف١فضػْٛ رٌه رؾق١ً إٌٝ إٌبؽٝء اٌغ١ً أً٘ ٔفٛط ٚرزؾٛق ِخقٛفب

 (2).٘زا ِٓ اٌزؼ١ٍُ ٠ٚغٟء ، ِؼشفزٗ أً٘

 ثمبئٙب ػٍٝ ٠ٚؼّالْ اٌؾنش٠خ اٌؾ١بح ١ٌٚذا ّ٘ب خٍذْٚ اثٓ ػٕذ ٚاٌزؼ١ٍُ فبٌؼٍُ

ّْ  أ٠نب ٠ٚمش ، ثٙب ٚاالسرمبء  ٚث١ٓ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌضمبفخ ث١ٓ ِؾزشوب رفبػال ٕ٘بن ثأ

 (3).اٌؼمٍٟ اٌشلٟ

 خجشح ٚوً عذ٠ذح ِؼشفخ ٚوً ، ِٚزٛافٍخ ِغزّشح د٠ٕب١ِى١خ ػ١ٍّخا إر فبٌزؼ١ٍُ

 رؼ١ٍُ ٚوً رشث١خ ٚوً اٌؼمً، سلٟ ٚ اٌفىش ٔنظ عٍُ فٟ دسعخّ٘ب  إّّٔب عذ٠ذح

 ٘زٖ ، ه١جخ ؽ١بح ٠ؾ١ب أْ ػٍٝ اٌجؾشٞ اٌفشد ِغبػذح ٟ٘ ػ١ٍّخ غب٠خ إٌٝ ٠ٙذف

                                                           
م، 1981، 3ٌنظر: الصغٌر ابن عمار، الفكر العلمً عند ابن خلدون، الشركة الوطنٌة، الجزائر، ط -(1)

 .114-113ص

ٌنظر: محسن بجا، منهجٌة التعلٌم فً مقدمة ابن خلدون، الموقع اإلكترونً:  -(2)

www.aljabriabed.net 

 .114ٌنظر: مفتاح الجٌالنً بن التوهامً، فلسفة اإلنسان عند ابن خلدون، ص -(3)
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 ألّٔٙب ، ثبٌٛالؼ١خ رزغُ ٔظشح ٟٚ٘ خٍذْٚ اثٓ ػٕذ ٌٍزؼ١ٍُ اإلعّب١ٌخ إٌظشح ٟ٘

 (1).اٌؼٍّٟ اٌغبٔت ػٓ إٌظشٞ اٌغبٔت رفقً ال

 ٚوبْ وض١شح، رق١ٕفبد فٕفٙب اٌزٟ اٌؼٍَٛ ِٓ اٌؼذ٠ذ خٍذْٚ اثٓ رٕبٚي ٌٚمذ

 ػٍٝ اٌؼشثٟ اٌٍغبْٝ ثٕ ؽ١ش األُ٘، ٚاٌغضء األٚفش إٌق١ت اٌٍغبْ ٌؼٍَٛ

 اٌّزىٍُ ٠مقذ٘ب اٌزٟ اٌّمبفذ ثؾغت ِٚخزٍفخ ، ِزفبٚرخ ِشارت ٚسرجٙب أسوبْ

 (2).ٚاألدة ٚاٌج١بْ ٚإٌؾٛ ٟٚ٘: اٌٍغخ

 :ّ٘ب لغ١ّٓ إٌٝ اٌؼٍَٛ ُمغ٠ٚ

: ٟٚ٘ ؽغت اثٓ خٍذْٚ اٌؼٍَٛ اٌؾى١ّخ اٌفٍغف١خ  ، ٟٚ٘ اٌزٟ انعقهيخ انعهىو  -1

 إ٠ٌّٝىٓ أْ ٠مف ػ١ٍٙب االٔغبْ ثطج١ؼخ فىشٖ  ٠ٚٙزذٞ ثّذاسوٗ اٌجؾش٠خ  

 ٔظشٖ ٠مف ؽزٝ ، رؼ١ٍّٙب ٚعٖٛٚ ثشا١ٕ٘ٙب ٚأٔؾبء ، ِٚغبئٍٙب ِٛمٛػبرٙب

 اٌؼٍَٛ ٚرزّضً فىش، رٚ إٔغبْ ٘ٛ ؽ١ش ِٓ ف١ٙب اٌخطأ ِٓ اٌقٛاة ػٍٝ ٚثؾضٗ

 ٚاٌؼٍُ  اٌّؾغٛعبد فٟ ٠ٕظش اٌزٞ اٌطج١ؼٟ ٚاٌؼٍُ إٌّطك، : ػٍُ فٟ اٌؼم١ٍخ

 فٟ ٠ٕظش اٌزٞ ٚاٌؼٍُ اٌطج١ؼخ، ٚساء ِب أِٛس فٟ ٠ٕظش اٌزٞ اإلالٟ٘

 (3).اٌّمبد٠ش''

 اٌخجش إٌٝ ِغزٕذح وٍٙب خٍذْٚ اثٓ ثشأٞ : ٟٚ٘انىضعيخ انُقهيخ انعهىو -2

 ِغبئٍٙب ِٓ اٌفشٚع إٌؾبق فٟ إالّ  ٌٍؼمً ف١ٙب ِغبي ٚال اٌؾشػٟ، اٌٛمغ ػٓ

 اٌؼٍَٛ:  ٘زٖ ِٚٓ ثبألفٛي

                                                           
 .115ص   مفتاح الجٌالنً بن التوهامً ، ، ٌنظر: المرجع نفسه -(1)

، الموقع اإللكترونً 21/6/1006: ٌوان ، المنهج التربوي عند ابن خلدون ، مقال منشور فً فاتح ز -( 2)

 :www.diwanalrab.com   
ابن خلدون، مقال منشور فً ٌنظر: إسماعٌل الموساوي، محاولة فً تصنٌف العلوم عند  -(3)

 www.mominoun.com، الموقع اإللكترونً: 06/11/2019

http://www.diwan/
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 ِٓ ٠زجؼٗ ِٚب اٌفمٗ، ػٍُ اٌؾذ٠ش، ػٍَٛ ، ٚاٌمشاءاد اٌزفغ١ش ِٓ اٌمشآْ ػٍَٛ

 (1)....اٌىالَ ػٍُ ، فشائل

 

 

 

 

 

 

 

 

 إٌؾٛا٢رٟ:  ػٍٝ خٍذْٚ اثٓ ػٕذ اٌؼٍَٛ ألغبَ رٛم١ؼ ٠ّٚىٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .نفسه ٌنظر: المرجع  -(1)

العلم فطري عند اإلنسان وهو 

 خاصٌة إنسانٌة

نقلً: ال مجال فٌه للعقل 

 وٌؤخذ عن السلف
عقلً: ٌهتدي إلٌه 

اإلنسان بفكرة )العلوم 

 الحكمٌة الفلسفٌة(

علم  الطبٌعٌات

 الموسٌقى

العلوم 

 العددٌة

علم 

 المنطق

العلوم اللسانٌة سابقة 

 على الشرعٌات
الشرعٌات من الكتاب 

 والسنة

علم  علم اللغة 

 النحو
علم 

 البٌان
علم 

 الكالم

علم  الفقه

 الحدٌث
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 (1) 

 

 

 

 

 

ّْ  اٌغبثك  اٌّخطو  ػٍٝ ٠الؽع ِب  ّٓم خٍذْٚ اثٓ أدسعٗ اٌٍغخ ػٍُ أ

 ا١ٌ٢خ ثبٌؼٍَٛ 5221اٌقفؾخ  فٟ اٌّمذِخ وزبثٗ فٟ عّب٘ب ٚاٌزٟ ، إٌم١ٍخ اٌؼٍَٛ

 ٚع١ٍخ ٚػٍَٛ ، ثبٌزاد: وبٌؾشػ١بد ِمقٛدح إٌٝ: ػٍَٛ ؽغجٗ رٕمغُ ٚاٌزٟ ،

 وبٌؼشث١خ. ٌغ١ش٘ب

 ػبثٗ ِب ٚ٘زا ثبٌزاد، اٌّمقٛدح ثبٌؼٍَٛ اال٘زّبَ إٌٝ خٍذْٚ اثٓ دػب ٌٚمذ

 ثؼنٙب رغبػذ ٌؼٍَٛثأْ ا ٠شٜ ػّش'' اٌزٞ ُِٕٙ ''فشٚؿ اٌجبؽض١ٓ ثؼل ػ١ٍٗ

 اٌجؼل.

 انتعهيى في خهدوٌ اثٍ انثبَي: يُهح انًطهت

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّؤعغخ رمذِٙب اٌزٟ اٌّزٕٛػخ اٌخجشاد ِغّٛع ؽذ٠ضب إٌّٙظ٠ؼٕٟ 

 ٚفك اٌفشد ثٕبء فٟ اٌّزىبًِ اٌؾبًِ إٌّٛ ٌزؾم١ك ٚخبسعٙب، داخٍٙب اٌطٍجخ إٌٝ

                                                           

  1  55،ص2891، 2و ابن األزرق، داراقرأ،ط الفكر التربوي عند ابن خلدونعبد األمٌر شمس الدٌن ، -(

 مخطط يوضح أقسام العلوم عند ابن خلدون
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ٚاعزّبػ١ب  ٚٔفغ١ب ٚػم١ٍب، ١بعغّ ِشعِٛخ ػ١ٍّخ ٚخطخ ِؾذدح رشث٠ٛخ أ٘ذاف

 (1).ٚد١ٕ٠ب

ب ِّ  ٚاٌؾمبئك اٌّؼٍِٛبد ػٓ ''ِغّٛػخ ػجبسح إٌّٙظ وبْ ١ٓاٌزم١ٍذ٠ ػٕذ ٚأ

 ٚر١ّٕخ ٌٍؾ١بح، إػذادُ٘ ٙذفث ٌٍزال١ِز اوغبثٙب ػٍٝ اٌّذسعخ رؼًّ اٌزٟ ٚاٌّفب١ُ٘

 (2).لذسارُٙ''

 اٌزٟ ٚاٌّشرىضاد األعظ ِخزٍف فٟ ٠زّضً رؼ١ّ١ٍب، ِٕٙغب خٍذْٚ اثٓ لّذَ ٚلذ

 ب:أّ٘ٙ ٚوبْ ِمذِزٗ فٟ ٌٙب ػشك

 : في انتعهيى  انتدرج -1

 ٚعٙخ ِٓ اٌؼ١ٍّخ ٘زٖ ٔغبػ ِمِٛبد أؽذ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌزذسط ٠ؾىً

 ػٍٝ وبْ إرا إالّ  ِف١ذا اٌؼٍُ رؼ١ٍُ ٠ىْٛ الِمذِزٗ: '' فٟ ٠مٛي ، خٍذْٚاثٓ  ٔظش

 ثؼل ِفقٍخ صُ األِش أٚي فٟ ِغٍّخ اٌّزؼٍُ ػٍٝ ِغبئٍٗ رٍمٝ أْ ٚرٌه اٌزذس٠ظ،

 ٠ؾقً ٚلذ صبٌضخ، ِشؽٍخ فٟ اٌزفق١ً وً ِفقٍخ صُ صب١ٔخ، ِشؽٍخ فٟ اٌزفق١ً

 (3).روبئٗ'' دسعخ ثؾغت رٌه ِٓ ألً فٟ ٌؼٍُا رؾق١ً ٌٍجؼل

ّْ  خٍذْٚ اثٓ لٛي ِٓ ٠غزٕزظ ِب اٌزذس٠ظ   ػٍٝ ٠ٕجٕٟ أْ ٠ٕجغٟ اٌّف١ذ اٌزؼ١ٍُ أ

 اٌزفق١ً. صُ اإلعّبي عج١ً ػٍٝ اٌّزؼٍُ ػٍٝ اٌّغبئً ػشك ٠زُ ؽ١ش

 ؽٙذٔب ٠مٛي: '' ٚلذ ؽ١ش ، ٌٍزؼ١ٍُ مشٚسٞ اٌزذسط أْ خٍذْٚ اثٓ لشس وّب

 ٚإفبدرٗ اٌزؼ١ٍُ، هشق ٠غٍْٙٛ أدسوٕب اٌزٞ اٌؼٙذ ٌٙزا اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ وض١شا

                                                           
ٌنظر: فتحً ٌونس وآخرون، المناهج )األسس، المكونات، التنطٌمات، التطوٌر(، دار الفكر،  -(1)

 .17م، ص2004األردن، 

ة مقارنة(، مقال منشور العزازي، المفهوم القدٌم والحدٌث للمنهج )دراسعبد هللا  -(2)

 www.egymoe.com، الموقع اإللكترونً: 06/03/2016فً:

م، 2006، 4عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تح: علً عبد الواحد وافً، دار النهضة، مصر، ط -(3)

 .1324، ص3ج
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 ٠ٚطبٌجٛٔٗ اٌؼٍُ، ِٓ اٌّمفٍخ اٌّغبئً رؼ١ٍّٗي أٚ فٟ ٌٍّزؼٍُ نش٠ْٚٚؾ

 ١ٗ،ف ٛاثبٚف اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ ِشأب رٌه ٠ٚؾغجْٛ ؽٍٙب، فٟ ٗرٕ٘ ثئؽنبس

 اٌفْٕٛ بدغب٠ ِٓ ٌٗ ٠ٍمْٛ ثّب ػ١ٍٗ ف١خٍطْٛ ٚرؾق١ٍٗ، رٌه ػ٠ٟٚىٍفٛٔٗ س

ّْ  ٌفّٙٙب، ٠غزؼذ أْ ٚلجً ِجبدئٙب، فٟ  رٕؾأ ٌفّٙٗ ٚاالعزؼذاداد اٌؼٍُ لجٛي فئ

 (1).رذس٠غ١ب''

اٌّزؼٍُ  رؼ١ٍُ فٟ اٌزذسط ػٍٝ خٍذْٚ اثٓ ػٕذ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ رزٛلفا إر

 ػٍٝ ٠ْؤوذٚ اٌز٠ٓ ػقشٔب فٟ اٌزشث١خ ػٍّبء إ١ٌٗ ر٘ت ِب إٌٝ ٘زا فٟ ٠ٚمزشة

 اٌؼ١ٍّخ ثزذسط االسرمبء ٘زا الزشاْ ٚمشٚسح إٌّٛ، فٟ اٌطفً لذساد رذسط

 (2).اٌمذساد رٍه ٚفك اٌزؼ١ّ١ٍخ

 

 

 

 

    االستعداد:  وعبيم انسٍ يراعبح -2

 ٌزا اٌفشد، رؼٍُ ػ١ٍّخ رغ١ًٙ فٟ اٌؼمً ّٔٛ أ١ّ٘خ إٌٝ خٍذْٚ اثٓ أزجٗ ٌمذ

 اٌزؼٍُ ٌؼ١ٍّخ اٌّزؼٍُ رأ١ً٘ فٟ ػٕٙب اعزغٕبء ال اٌزٟ اٌزؼٍُ ػٛاًِ أؽذ ػّذٖ

 (3)ٚإٌفغٟ.  اٌغغذٞ وبٌّٕٛ

 (4).ػ١ٍٗ'' ٠شد ِب ٌمجٛي ٚاعزؼذادٖ ػمٍٗ لٛح رٌه فٟ ''٠ٚشاػٝ:  ٠مٛي ؽ١ش

                                                           
 .538دروٌش الجوٌدي، صعبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تح:  -(1)

مقال منشور فً  ،ٌنظر : لٌلى جمعً ، مقومات حق الطفل فً التعلٌم عند ابن خلدون - ( 2)

 www.aloukah.net، الموقع اإللكترونً : 21/8/1025
داثة، مقال منشور فً: ٌنظر: حسان عجمً، التعلٌم عند ابن خلدون بٌن األصالة والح -(3)

  www.voiceof arabic.net، الموقع اإللكترونً: 03/12/2011

 .605، صالرحمن ابن خلدون  عبدالمصدر السابق ،  -(4)

http://www.voice/
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ّْ  ٠شٜ خٍذْٚ فبثٓ  ٚفُٙ اٌّذسعخ، اٌّبدح ٌمجٛي االعزؼذاد ػجش ٠زؾمك اٌزؼٍُ ثأ

 (1).لبػذح ػٍٝ اٌّؼشف١خ ٚلبئؼٙب

 انًتعهًيٍ:  يع انهيٍ -3

 اٌؾذح اػزجش ؽ١ش ، اٌّزؼ١ٍّٓ ِغ اٌزؼبًِ فٟ ا١ٌٍٓ إٌٝ خٍذْٚ اثٓ دػب ٌمذ

 ٠ٕؾأ فّب ، ثبٌّزؼٍُ ِنش اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؾذإس٘بق ٠مٛي: '' ؽ١ش ، ثُٙ ِنشح ِؼُٙ

 لذ ا٢صبس  ٘زٖ ِٚضً ، ِٚؼ٠ٕٛبرٗ اٌّزؼٍُ أخالق فٟ ع١ئخ آصبس ِٓ اٌؾذح ػٓ ٠ٕؾأ

 ٚ اٌمٙش لجنخ فٟ ٚٚلؼذ ػ١ٍٙب، أِش٘ب ٍِه اٌزٟ األُِ ٌألفشادؽذصذ  لذ

 (2).اٌزؼغف''

ّْ  اثٓ لٛي ِٓ ٠غزٕزظ ِب   اٌّزؼٍُ ػٍٝ ع١ئخ أصبس ٌٙب اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؾذح خٍذْٚ: أ

 اعزؼّشد. اٌزٟ األُِ أفشاد ػٓ ِضبي ٚلّذَ

 وب٢رٟ:  ٟ٘ ٚاٌمٙشزؼغف اٌ ػٓ رٕؾأ اٌزٟ األمشاس ث١ٓ ِٚٓ

 فٟ إٌفغ١خ ثبٌؼمذح ػٕٗ ٠ؼجّش ِب ٌٚؼٍٗ ، أجغبهٙب فٟ إٌفظ ػٍٝ اٌزن١١ك

 ٚاالرّقبف اٌىغً، إٌٝ ٚاٌشوْٛ إٌؾبه، فمذاْ إٌٝ ثبإلمبفخ اٌؾذ٠ش، اٌزؼج١ش

 اثٓ أْ ٔالؽع فٕٙب خٍمب،ٚ  ٌٗ ػبدح وٍٙب اٌقفبد ٘زٖ ف١شٚسح ٚاٌخذ٠ؼخ، ثبٌّىش

 (3).ثبٌخٍك اٌؼبدح سثو خٍذْٚ

 : ثبنًحبورح انهسبٌ فتق  -4

                                                           
ٌنظر: محمد إبراهٌمً، المنهج التربوي عند ابن خلدون فً إطار مرجعً أساسً لبٌداغوجٌا  -(1)

 www. Oudjacity.net،  الموقع اإللكترونً: 09/06/2014درٌس، مقال منشور فً: الت

 .1325عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تح: عبد الواحد الوافً، صالمصدر السابق ،  -(2)

، 1958، فبراٌر 08لة دعوة الحق، عمجٌنظر: محمد األمري المصمودي، التربٌة عند ابن خلدون،  -(3)

 .28ص
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 ٚعج١ً اٌىبئٕبد، ِٓ غ١شٖ ػٓ اإلٔغبْ هللا ثٙب خـ رٛافً، ٚع١ٍخ اٌٍغخ

 ال أْ ػ١ٍٗ ٌضَ ثطجؼٗ اعزّبػٟ اإلٔغبْ وبْ ٌّٚب اعزؼّبٌٙب، ٘ٛ اٌٛؽ١ذ رؼٍّٙب

 اٌٍغخ. رٍه ٠ٚزىٍُ ف١ٗ ٠ؼ١ؼ اٌزٞ اٌّغزّغ ٚعو فٟ إالّ  اٌٍغخ ٠غزؼًّ

 ٟ٘ اٌّزؼٍُ ٌغبْ ٌفزك ع١ٍخخ١ش ٚ ثأْ بؽذ٠ض ثبٌزشث١خ اٌّٙزّْٛ رفطٓؽ١ش 

ّْ  ٠ٚجذٚ اٌّؾبٚسح  فٟ أؽبس ٌّب ػذ٠ذح ثمشْٚ رٌه فٟ عجمُٙ لذ خٍذْٚ اثٓ أ

 (1).اٌٍغخ ػٍٝ اٌٍغبْ ٌزذس٠ت اٌّؾبٚسح مشٚسح إٌٝ ِمذِزٗ

 ٚأ٠غش اٌؼٍَٛ فٟ اٌؾزق اٌٍّىخ ؽقٛي ػ١ٍُٙ خٍذْٚ: ''فؼغش اثٓ ٠مٛي

 (2).اٌؼ١ٍّخ...'' اٌّغبئً فٟ ٚإٌّبظشح ثبٌّؾبٚسح اٌٍغبْ فزك اٌٍّىخ ٘زٖ

 هشق ث١ٓ ِٓ ثبٌّؾبٚسح اٌٍغبْ فزك أْ ٠زنؼ خٍذْٚ اثٓ لٛي خالي ِٓ

 اٌٍّىخ. ؽقٛي

 :انىاحد انفٍ يٍ نهًتعهى األَست اختيبر  -5

 وضشح فٟ رٌه فٛعذ ٍِىزٗ رٍّه ٚػذَ اٌؼٍُ لقٛس أعجبة خٍذْٚ اثٓ ''ؽًٍ

 اٌّزؼٍُ ِطبٌجخ ٚفٟ هشلٙب، ٚرؼذد اٌزؼ١ٍُ فٟ االفطالؽبد ٚاخزالف اٌزأ١ٌف

 رٍه فٟ إْ ِؼٕب٘ب، ٚٚؽذح رىشاس٘ب ِٓ ثبٌشغُ ؽفظب ع١ّؼب ثبعزؾنبس٘ب

 اٌطبٌت ٌٚؼّش ٌٍٛلذ ِن١ؼخ ف١ٗ ٚاٌزٍم١ٓ االخزالفبد ِٓ ٚاإلوضبس اٌطشائك

 (3).اٌضّشاد'' ٚلطف ٌأل٘ذاف رؾم١ك دْٚ

ّْ  ٘ٛ ٘زا ِٓ ٠فُٙ ِب  فٟ اٌّزؼٍُ ٠ؼ١ك االفطالؽبد ٚاخزالف اٌزأ١ٌف وضشح أ

 اٌزأ١ٌف وضشح اٌؼٍُ رؾق١ً ٠ؼٛق خٍذْٚ: ''ِّب اثٓ ٠مٛي ٘زا ٚفٟ اٌزؾق١ً،

                                                           
 التعلٌم عند ابن خلدون بٌن األصالة والحداثة.حسان عجمً، المرجع السابق ، ٌنظر:  -(1)

 .401عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تح: دروٌش الجوٌدي، صالمصدر السابق ،  -(2)

 .81-80، صالدٌن عبد األمٌر شمسالمرجع السابق،  -(3)
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 ٚالزقبس ٔزبئظ ِٓ إ١ٌٗ رٕزٟٙ ِٚب ِغبئً ِٓٗ رؼبٌغف١ّب  اٌّؤٌفبد ارؾبد ِغ ف١ٗ

 (1).''وٍّٙب ثذساعزٙب اٌّزؼٍُ ِٚطبٌجخ ، ٚاٌّقطٍؾبد اٌطشق ػٍٝ ث١ٕٙب اٌخالف

 فمو ى٠ْٛ ٚاالخزالف ٚاؽذ ِٛمٛع فٟ اٌزأ١ٌف وضشح ثأْ ٠شٜ خٍذْٚ فبثٓ

 اٌّزؼٍُ. رؼ١ٍُ فٟ خًٍ إٌٝ ٘زا ٠ؤدٞ ٚاٌّقطٍؾبد اٌطشق فٟ

ّْ  ٠مشّ  خٍذْٚ اثٓ ٔغذ وّب  ثبٌزؼ١ٍُ ِخٍخ اٌؼٍَٛ فٟ اٌّؤٌفخ االخزقبساد وضشح ثأ

 اٌؼٍُ ِغبئً اخزقبس ِٓ اٌّؤٌف١ٓ ثؼل إ١ٌٗ ارغٗ ٌّب ؽ١ٓ ''ٚفف ٚرٌه ثبٌزؼ١ٍُ

 اٌم١ًٍ ؾ٠ٝؾ غبِنخ ػجبساد فٟ رزّضً ِٛعضح ِزْٛ فٟٗ ِشاعؼ ٚأِٙبد اٌؼٍُ

 ِٓ اٌطش٠مخ ٘زٖ ػ١ٍٗ رٕطٛٞ ِب ث١بْ ٌؾفظٙب، رغ١ٙال اٌىض١شح ثبٌّؼبٟٔ ِٕٙب اٌم١ًٍ

 (2).اٌزؼ١ٍُ'' هشق ٚإفغبد ثبٌجالغخ إخالي

ّْ  ٠غزٕزظ ِب  اٌٛاؽذ ٌّٛمٛعفٟ ا اٌزأ١ٌف وضشح ثبْ ٠شٜ خٍذْٚ اثٓ أ

 اٌزؼ١ٍُ. هشق فٟ إفغبد ػّٕٙب ٠ٕزظ ثبٌّؼٕٝ اٌّخً ٚاالخزقبس

 

 

 

 

 

 خبتًخ انفصم:

ّْ  ٔغذ اٌفقً ٘زا خزبَ ٚفٟ   اٌٍغخ ٌّٛمٛع ؽبٍِخ ٔظشح لّذَ خٍذْٚ اثٓ أ

 ٠ّىٓ ػ١ٍّخ آساء لذَ ؽ١ش ، ٚرؼ١ٍّٙب اٌٍغخ اوزغبة دساعخ خالي ِٓ ٚرٌه

ّْ  ٠شٜ خٍذْٚ فبثٓ اٌّٛمٛع، ٌٙزا دساعخ أٞ إعشاء فٟ ػ١ٍٙب االػزّبد  اٌٍغخ ثأ

 ؽ١شد ِمقٛ غ١ش رذس٠غٟ ثؾىً اإلٔغبْ ٠ىزغجٙب اإلٔغب١ٔخ اٌٍّىبد وغبئش ٍِىخ
                                                           

 .1324-1323عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تح: عبد الواحد وافً، صالمصدر السابق ،  -(1)

 .1324ص عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تح: عبد الواحد وافً،،  المصدر نفسه -(2)
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 اثٓ ١ِّض فٍمذ ٘زا إٌٝ ثبإلمبفخ ثبالوزغبة، اٌٍغ٠ٛخ اٌٍّىخ ٘زٖ ؽقٛي سثو

ّْ  إٌٝ ٠ٕظش فٙٛ ٚرؼٍّٙب، اٌٍغخ اوزغبة ث١ٓ خٍذْٚ  ٠ؤدٞ اٌزٞ ٘ٛ االوزغبة أ

 اٌزؼٍُ. ١ٌٚظ اٌٍغ٠ٛخ اٌٍّىخ ؽقٛي

 األٚي إٌٛع ٠زّضً ؽ١ش اٌٍغٛٞ، االوزغبة ِٓ ٔٛػ١ٓ خٍذْٚ اثٓ لّذَ وّب

 اٌج١ئخ ٌغخ ٠ىزغت اٌطفً فؾغجٗ ،اٌج١ئخ فٟ اٌزشػشع خالي ِٓ االوزغبة فٟ

ب ف١ٙب، ٠ٕؾأ اٌزٟ ِّ  ٚاٌزىشاس اٌؾفع خالي ِٓ االوزغبة فٙٛ ٌضبٟٔا إٌٛع أ

 ٌزؾق١ً اٌضالس اٌؼٛاًِ ٘زٖ ٚعٛد مشٚسح إٌٝ ٠ذػٛ خٍذْٚ فبثٓ ٚاٌفُٙ،

ّْ  ٔشٜ ٚثٙزااٌٍغ٠ٛخ  اٌٍّىخ  خٍذْٚ. اثٓ ػٕذ ِّٙخ اٌٍغخ اوزغبة ِغأٌخ ثأ

ب ِّ  ِزىبٍِخ ػ١ٍّخ أٔٙب ػٍٝ إ١ٌٙب ٠ٕظش فٙٛ خٍذْٚ، اثٓ ػٕذ اٌزؼ١ٍُ ِغأٌخ أ

ّْ  ٠شٜ ؽ١ش اٌؾنبس٠خ، اٌؾ١بح ١ٌٚذ ػٕذٖ فبٌزؼ١ٍُ ٌٍزغضئخ، لبثٍخ غ١ش  ٕ٘بن ثأ

 ِٕٙغٗ خٍذْٚ اثٓ ٚمغ وّب اٌؼمٍٟ، اٌشلٟ ث١ٓ ٚ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌضمبفخ ث١ٓ ػاللخ

 اٌفقً. ٘زا ِٛمٛع فٟ روش٘ب عجك ِٚشرىضاد أعظ ػٍٝ ِجٕٟ اٌزؼ١ٍُ فٟ

 اٌؼٍّبء ِٓ ٠ؼزجش اٌزٞ اٌٍغخ ُٚرؼ١ٍ اوزغبة ٌّٛمٛع خٍذْٚ اثٓ ٔظشح سغُ

 اٌؾذ٠ش اٌؼقش فٟ ثبؽض١ٓ ٔغذ إٔٔب إالّ  اٌّٛمٛع، ٌٙزا رطشلٛا اٌز٠ٓ األٚائً

 ٔؼَٛ اٌجبؽش ٔغذ ٘ؤالء فّٓ اٌّٛمٛع، ٘زا ؽٛي ٔظش٠بد ثٛمغا لبِٛ

 اٌضبٟٔ. اٌفقً دساعخ ِٛمٛع ٔظش٠زٗ عزىْٛ اٌزٞ رؾِٛغىٟ

 



 

 

 

 

 

اكتساب وتعميم المغة مقارنة بآراء الفصل الثاني : نظرية تشومسكي في 
. ابن خمدون  

المغة عند تشومسكي . وتعميمالمبحث األول : اكتساب   

المبحث الثاني : المقارنة بين االسهامات المغوية البن خمدون 
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إن االهتمام بدراسة اكتساب اللؽة ٌرجع إلى القدٌم ففٌه ارتبطت القضٌة بشكل     

ربٌسً بمسابل فلسفٌة تتعلق بطبٌعة اإلنسان ، و فً منتصؾ القرن العشرٌن 

لقٌت دراسة اكتساب اللؽة و تعلٌمها اهتماما كبٌرا على إثر ظهور النظرٌة 

ومن ثم ظهور النحو التولٌدي  السلوكٌة فً علم النفس و النظرٌة البنٌوٌة ،

مبادئ النظرٌة السلوكٌة التً كانت  لً على ٌد نعوم تشومسكً الذي قّوضالتحوٌ

تعتبر مسألة اكتساب اللؽة مرتبطة بالبٌبة و نتٌجة للثنابٌة مثٌر / استجابة ، و تبعا 

لتشومسكً فقد رأى بأنه اإلنسان قدرات فطرٌة تمّكنه من اكتساب اللؽة ، ونجده 

تشومسكً قد توافق فً العدٌد من النقاط التً تخص مسألة االكتساب اللؽوي  أي

 مع ابن خلدون .

و بناء على هذا فقد خصصنا هذا الفصل للحدٌث عن االكتساب اللؽوي عند    

 هذا الفصل مبحثٌن تشومسكً و مقارنة مع ما توصل إلٌه ابن خلدون ، و قد ضّم 

 اب اللؽة و تعلٌمها عند تشومسكً  م اكتسففً المبحث األول تطرقنا إلى مفهو

أما المبحث الثانً ، فقد تناولنا بعض النقاط التً اشترك و اختلؾ فٌها كل من و

 ابن خلدون و تشومسكً .
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 ساب و تعلٌم اللغة عند تشومسكً .المبحث األول : اكت      

النظرٌة الفطرٌة نت بدراسة اكتساب اللؽة نجد من النظرٌات الحدٌثة التً اعت    

قاربات التً مالتً تنسب للؽوي نعوم تشومسكً و الذي نظرٌته مجموعة من ال

 موذج لتفسٌر آلٌات اكتساب اللؽة تعكس اجتهاد الباحثٌن اللؽوٌٌن فً اٌجاد ن

 وتوظٌفه لتطوٌر طرق تعلٌم اللؽة .

 المطلب األول : االكتساب اللغوي عند تشومسكً : 

لب اكتساب اللؽة عند تشومسكً و ذلك من خالل تبٌان سندرس فً هذا المط    

مفهوم االكتساب اللؽوي و األسس التً تقوم علٌها نظرٌة تشومسكً فً اكتساب 

 اللؽة ، ثم التطرق إلى مراحل اكتساب هذه األخٌرة .

 أوال : مفهوم االكتساب اللغوي عند تشومسكً : 

نا لؽوٌا أو قاعدة بٌانات ٌرى تشومسكً * أن لدى المتكلم قواعد أو مخزو   

ٌبحث فٌها ثم ٌختار منها ما ٌناسب تلك القواعد الموجودة لدٌه أصال ، و ذكر أن 

ن الزمة قدرة على اإلفادة من المخزوأداة اكتساب اللؽة التً تستوفً الشروط ال

أو البٌانات اللؽوٌة األساسٌة و أن هذه األداة ٌنبؽً أن تبحث فً مجموعة 

ملة للقواعد الموجودة أساسا ، ثم تختار القواعد التً تتفق مع الفرضٌات المحت

 (1)البٌانات اللؽوٌة األساسٌة . 

                                                           

*تشومسكً : ألسنً أمرٌكً ، ومؤسس النظرٌة األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة و هً أوسع النظرٌات 
  األلسنٌة انتشارا فً جامعات العالم .

، الكفاءة اللغوٌة و اكتساب اللغة داللة و اصطالحا ، مقال منشور ٌنظر : عبد الكرٌم سٌد رمضان  -(1)

 .22، ص 40/21/1420فً 
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ما ٌفهم من هذا هو أن تشومسكً ٌؤكد على أن المتحدث ٌملك مخزون        

 القواعد الموجودة لدٌه أصال و هذالؽوي ٌبحث فٌه لٌختار ما ٌتوافق مع تلك 

 .للؽة الدور ٌقوم به جهاز اكتساب ا

و رأى تشومسكً أن الطفل الذي ٌكتسب اللؽة بهذه الطرٌقة ٌعرؾ أكثر مما     

ه المضبوطة أو المستلهمة تتجاوز تعلّم ، و أن معرفته باللؽة التً تحدد بقواعد

دود البٌانات اللؽوٌة األساسٌة الظاهرة لنا ، و الكتساب اللؽة ٌنبؽً أن ٌختار ح

الطفل من مخزونه الكامن من اللؽة و القواعد ، إال أنه من المحتمل منطقٌا أن 

تكون البٌانات ؼنٌة و درجة القواعد محدودة ، ومن ثم لن تكون هناك قواعد 

ٌة إذا أردنا أن نتحدث عن نجاح عملٌة منفردة مقبولة و متفقة مع البٌانات اللؽو

 (1)اكتساب اللؽة . 

و قد ضرب تشومسكً مثال على جملة ٌقولها صحٌحة ناطق باللؽة دون أن     

نعرؾ أنه قالها صحٌحة ألنه ٌعرؾ القاعدة أو ألنه ٌعرؾ القاعدة صحٌحة ، أما 

 (2).متعلم اللؽة فٌخطا فً الجملة ألنه لم ٌتعلم هذه القاعدة 

ما ٌستخلص مما سبق أن تشومسكً ٌؤكد فً عملٌة االكتساب على اختٌار     

الطفل من رصٌده اللؽوي لنجاح عملٌة اكتساب اللؽة ، إال أنه ٌمكن أن تكون 

البٌانات ؼنٌة و درجة القواعد محدودة عندها لن تكون هناك قواعد منفردة متفقة 

ّرق بٌن الناطق باللؽة و متعلم هذا حٌن فمثاال على ٌانات اللؽوٌة ، و قّدم بمع ال

 اللؽة .

 ً عن اللؽة هً وجود ملكة لؽوٌة فًإن القاعدة األساسٌة فً نظرٌة تشومسك   

الدماغ مسؤولة عن اكتساب اللؽة تتكون من نظام عقلً لتخزٌن البٌانات و أنظمة 

                                                           
 .21: عبد الكرٌم سٌد رمضان ، الكفاءة و اكتساب اللغة داللة و اصطالحا ، ص ٌنظر  - (1)
 .21ٌنظر : المرجع نفسه ، ص  - (2)
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ك افترض أن اكتساب أخرى لمعالجة هذه البٌانات واستخدامها ، إضافة إلى ذل

أوال تحكم فً نظام قواعد ٌسمح بالتمٌٌز بٌن ما هو صحٌح نحوٌا  عبارة عن اللؽة

و ٌؤكد على أن نظام القواعد هذا موجود فً أدمؽة المتكلمٌن و ال ٌمكن اكتشافه 

 (1.)بدراسة و تحلٌل محدود من البٌانات 

( و هذا L A Dبالمناسبة هذه البٌانات موجودة فً جهاز اكتساب اللؽة )     

عن نظام اللؽة إدخال البٌانات اللؽوٌة عن طرٌق تشكٌل فرضٌات  "األخٌر ٌجهز

 ول قواعد اللؽة التً تم تعلٌمها ها ، فالمتعلم آلته لتشكٌل الفرضٌة حو قواعد

ترتٌبها ، و ٌتم ذلك مع العقل الباطن ، فالفرضٌة محددة بالعقل الباطن ثم و

 . (2) " تعلمٌناختبارها فً استخدام اللؽة الٌومٌة من الم

 (3)و ٌمكن توضٌح عملٌة االكتساب اللؽوي عند تشومسكً على النحو اآلتً :    

 

 

 

من خالل المخطط ٌتضح أن هناك ثالث مكونات آلٌة الكتساب اللؽة ، و هً    

ة ، واإلخراج ، فالمدخالت تحتوي على البٌانات اللؽوٌة جالمدخالت ، المعال

إخراج تحتوي على ، و  L A Dهً لؽة معٌنة ، المعالجة تحتوي على األساسٌة 

 تعلمٌن .الكفاٌة النحوٌة اللؽوٌة التً تحصل خالل تعلٌم الم

                                                           
 20/04/2017: ٌنظر : فرج محمد صوان ، تشومسكً من اللؽة إلى الثورة ، مقال منشور فً : - (1)

 academiword . org ، الموقع اإللكترونً
العربٌة فً ضوء نظرٌة الفطرٌة اللؽوٌة لنعوم تشومسكً ، مذكرة مقدمة لنٌل اسر ٌاندي ، تعلٌم  -(2)

 .53، ص 1420شهادة الماجستٌر ، جامعة أندونٌسٌا ، كلٌة الدراسات العلٌا ، 

 .53المرجع نفسه ، ص  -(3) 

 خالتدالم

البٌانات اللؽوٌة 

 األساسٌة

 المعالجة

L A D 

 جهاز اكتساب اللؽة

 اإلخراج
 

 الكفاٌة القواعد
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فاللؽة من المنظور التولٌدي ملكة معرفٌة داخلٌة ذات أساس أحٌابً ، ٌملكها    

حل لتجهٌز هو الذي ٌحدد كٌفٌة و مراالوراثً ، و هذا ا هاإلنسان بحكم تجهٌز

و مساهمة المحٌط ال تعدو أن تكون عامال  ،(1)نموها ، و دور التجربة محدود جدا 

ٌز وج ٌكتسب معرفته بلؽته األم فً ظرؾ مساعدا و لٌس علٌا ذلك ألن الطفل 

رض الجزبً للمتؽٌرات التركٌبٌة بدون تعلٌم واضح أو تمرٌن خاص رؼم التع

 Poverty ofكل هذه العوامل قادت تشومسكً إلى صٌاؼة دلٌل فقر المنبه 

stimulus  ّالتمٌٌز بٌن نوعٌن من البدٌهٌات:مه انطالقا من الذي قد 

 اإلٌجابٌة البدٌهٌة  " Positive evidence  ٌقصد بها مجموع التلفظات "

 التً ٌسمعها الطفل و هً متاحة فً محٌطه التواصلً .

 السلبٌة البدٌهٌة  " negative evidence  ٌقصد بها مجموع "

التصحٌحات و التصوٌبات التً تقدم  للطفل و هً من شأنها أن تعلمه بالجمل 

 (2).الؽٌر مقبولة نحوٌا 

المحٌط اللؽوي للطفل ال ٌمده بالبدٌهٌة السلبٌة و بالتالً  و ٌالحظ تشومسكً أن   

تلفظا ال ٌرشده نحو شروط التكوٌن الجٌد للجمل و حتى فً حال إخبار الطفل بأن 

ما ؼٌر نحوي أو ؼٌر مناسب فإن المعلومة المتعلقة بكٌفٌة تعدٌل هذا التلفظ تبقى 

كتساب م الظاهر إال أثر ضبٌل جدا فً االؼاببة فال ٌكون للتصحٌح أو التعلٌ

 .اللؽوي 

حٌط بمثابة محفز أي منبه و أنه أن تشومسكً ٌعتبر أن المخلص هوما ٌست    

 .فقٌر مقارنة بما ٌملكه المتكلم من قدرات عقلٌة تؤهله لعملٌة اكتساب اللؽة 

                                                           
، الموقع اإللكترونً : 14/40/1424اللغة ، مقال منشور فً : شمري ، اكتساب لن إبراهٌم اؼسا -(1) 

www.ammon news .net   

، 24/21/1422ٌنظر : ربٌعة العربً ، االكتساب اللغوي المبادئ و الوسائط ، مقال منشور فً:  -(2) 

 .0ص  . www.m.ahewar.orgالموقع اإللكترونً : 

http://www.ammon/
http://www.ammon/
http://www.m.ahewar.org/
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 ثانٌا : األسس التً تقوم علٌها نظرٌة تشومسكً فً اكتساب اللغة :        

من بٌن المبادئ التً تعتمد علٌها النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة و التً لها عالقة    

 كتساب اللؽوي ما ٌلً : باال

 :  اللغة خاصٌة إنسانٌة -1

ٌرى تشومسكً أن مفاهٌم المثٌر و االستجابة و تعزٌز  االستجابات التً       

ترتدي بعض المعانً فً إجرابها على الحٌوان تفقد كل معانٌها و مسوؼاتها عند 

و أوهام المفاهٌم مجرد تخٌالت ما ٌتعلق األمر باللؽة اإلنسانٌة ، فتصبح هذه 

ٌة ، فاللؽة عند الحٌوان مجرد أصوات أو تنظٌم مؽلق ٌحتوي على عدد من عاد

الصرخات التً تقترن بالجوع و الخوؾ ، فً حٌن أن اللؽة اإلنسانٌة تنظٌم 

 (1).مفتوح و خالق ٌحتوي على عدد ال متناهً من الجمل و األفكار 

عندما ٌتكلم تشومسكً عن قدرة اإلنسان على إنتاج عدد ؼٌر متناه من و      

الجمل فهو ٌشٌر إلى المظهر اإلبداعً الخاص باللؽة اإلنسانٌة ، فالسلوك اللؽوي 

 (2).لعادي ٌمتاز باإلبتكار و بالتحدٌد عبر بناء جمل جدٌدة ا

أن ٌشرح  حاول "فتشومسكً من خالل حدٌثه عن خاصٌة اإلبداع فً اللؽة      

اللؽة من الداخل و لٌس من الخارج ، ذلك أن الطفل ٌكّون قواعد لؽته بصورة 

خالقة من خالل ما ٌسمعه من بٌبته ، و علٌه فإن الطفل ٌكتسب لؽته انطالقا من 

 إمكانٌة التعلم السرٌع ألي لؽة  اآللٌة الضمنٌة التً ٌمتلكها ، و التً تخول له

لذي ٌكّون مفهوم اللؽة و ٌخلقها شٌبا فشٌبا ، مما األساس ، هو افالطفل على هذا 

                                                           

، الموقع 54/40/1425ٌنظر : جمعه ٌوسف ، النظرٌة العقلٌة أو الفطرٌة ، مقال منشور فً :  -(1) 

 20، ص    psycho. Sudanforums.netاإللكترونً : 
 .23ٌنظر : المرجع نفسه ، ص   -(2)
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ٌّنت أنه ٌفتقد  ٌجعله مختلفا عن الحٌوان الذي أجرٌت علٌه تجارب عدٌدة ، و ب

"ٌة التً أودعها الخالق فً عباده . للملكة اللؽوٌة الفطر
 (1) 

 :  المٌل الفطري الكتساب اللغة -2

صمم عارض تشومسكً و أتباعه فرضٌة أن اللؽة تكتسب فقط بالتعلم و       

اللغوي مثلما ٌمتلكون القدرة  لالرتقاءٌولدون و لدٌهم مٌل   على أن األطفال

ات مأنهم ٌرثون للتركٌب البٌولوجً ألعمال الس " الكامنة على المشً ، كما ٌعتقد

العصبً المركزي ، و قد اللغوٌة العامة ، و هذا التركٌب ٌهٌئه نضج الجهاز 

 اب اللغة " أداة اكتساب اللغة " أطلق تشومسكً على المخطط التفصٌلً الكتس

و هذه األداة تعتبر مٌكانٌزم عقلً آلٌة عقلٌة ، تجعل L A D تختصر إلى و

األطفال على قدرة من الحساسٌة للفونٌمات و التراكٌب اللغوٌة و المعانً ، و هً 

ع اللغات ، فهً ٌة تتألف من قواعد تنطبق على جمٌتحتوي على عمومٌات لغو

علومات ، و تساعد الطفل على تحصٌل و فهم مفردات و قواعد تقوم بإعداد الم

طرٌة ال ٌستطٌع اللغة المنطوقة ، و ٌرى تشومسكً أنه بدون هذه المقدرة الف

 (2) "األطفال فهم الجمل 
 لتً أكدها شدٌد التأكٌد تشومسكً فال ٌنبغً للفطرٌة ا. 

ألن وظٌفة اللغة نفسها و التً تجعل  "أتباعه أن تعتبر فرضٌة مجانٌة تماما ، و

 تمال أن تكون فطرٌة بنسبة كبٌرة من التدرب أمرا ممكنا ٌحتمل مع ذلك كبٌر االح

 ا تبدل جعل من الممكن نمو اللغة فخالل تطور األجناس ال بد أنه حدث فً وقت م

(  ًٌمٌنللتعٌٌن ) فً النصف األٌسر عند الوسل اللغة بمناطق فً الدماغ قابلة تت

توجد فعال على األقل عند المرء الذي مازال فتٌا إمكانات لإلصالح الوظٌفً فً 

حالة إصابة الدماغ بالخلل ، أي نقل الوظٌفة إلى مناطق أخرى ، فللدماغ لدانة 

                                                           

 .202المدارس اللسانٌة المعاصر ، ددن ، دس ، ص نعمان بوقرة ،  -(1) 

 .20المرجع السابق ، جمعه ٌوسف ، ص  -(2) 
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 قل ، لكن الثوابت القابلة للمالحظة تبعثتمّكنه من أن ٌعٌد هٌكلته جزئٌا على األ

 (1) "على المٌل إلى الملكات الفطرٌة . 

فتشومسكً أكد على أهمٌة الفطرٌة فً االكتساب اللغوي و أٌضا لم ٌغفل       

الدور الذي ٌقوم به جهاز اكتساب اللغة ألن هذا األخٌر ٌساعد على اكتساب 

 . (2) " الوصف النظري لبنٌة اللغة الهدف " القواعد النحوٌة و ٌقصد بهذه األخٌرة

 الكفاءة / األداء :  -3

ٌّز بٌنهما     من بٌن مبادئ النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة الكفاءة و األداء و قد م

 تشومسكً  و ذلك فً كتابه " جوانب من النظرٌة النحوٌة " 

هً معرفة المتكلم المستمع المثالً بلؽته و ٌتحدث  " فالكفاءة اللؽوٌة :   

 فٌة ، الكفاٌة التفسٌرٌة تشومسكً عن أنماط مختلفة من الكفاءة منه : الكفاٌة الوص

 (3) " الكفاٌة التداولٌة ، و الكفاٌة النمطٌة .

كتساب اللؽوي هً ورة و التً لها عالقة مباشرة باالو من بٌن الكفاٌات المذك   

ٌؤكد على أهمٌة الكفاٌة التفسٌرٌة لفهم أبعاد بنٌة  "الكفاٌة التفسٌرٌة ، فتشومسكً 

اللؽة بل و ٌرى أن محاولة بلوغ هذه الكفاٌة هً محاولة ذات أهمٌة بالؽة فً كل 

التً لها أبلػ تأثٌر  مرحلة من مراحل فهم البنٌة اللؽوٌة ، ذلك أن المسابل المهمة

كذلك على ممارستنا للوصؾ هً تلك التً تتعلق  عن اللؽة ، و على مفهومنا

                                                           
تمولوجٌا أولٌة لمجال علمًٌ ( تر: عبد القادر المهٌري ، رتان ، مدخل لفهم اللسانٌات ) ابسروبٌر ما -(1)

 .223، ص 1442، 2مركز دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ، ط
، مدخل إلى اللسانٌات ، تر: السٌد عبد الظاهر ، الهٌئة العامة لشؤون المطابع األمٌرٌة مالمبرج برتٌل  (2)

 .514، ص 1424، دط، 
، 24/40/1414، الكفاءة و األداء الؽوٌان عند تشومسكً ، مقال منشور فً إبراهٌم طلبه سلكها  -(3)

 .22، ص   www.almothaqaf.comالموقع اإللكترونً : 

http://www.almothaqaf.com/
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بالكفاٌة التفسٌرٌة بالنسبة لجوانب معٌنة من بنٌة اللؽة ، كما أن االهتمام بالكفاٌة 

 .(1) "التفسٌرٌة ٌتطلب دراسة إجراءات التقٌٌم 

عالقة الملكة اللؽوٌة ببقٌة الملكات الذهنٌة أي ما  "كما تحدث تشومسكً عن    

ٌدعى فً األدبٌات اللسانٌة المعاصرة بالقالبٌة ، فالذهن من مّكون ممن مجموعة 

 قالب النحو ، و قالب االعتقادات قوالب متفاعلة أثناء اإلنجاز اللؽوي من بٌنها : 

 (2) ".  ولًقتضاءات التً ٌحملها اإلنسان عن العالم ، و قالب تداو اإل

 "هذا فٌما الكفاٌة أو الملكة اللؽوٌة ، و أما األداء فهو عند تشومسكً    

للملكة و إخراجها برازا فً مواقؾ تواصلٌة محددة ، و إ االستعمال الفعال للؽة

من حٌزها الالشعوري إلى حٌزها اإلدراكً الفعال فً وضعٌات تواصلٌة 

 الخارجٌة مثل الظروؾ االجتماعٌة ملموسة ، و لهذا ٌتأثر األداء بالعوامل 

النفسٌة ) كضعؾ الذاكرة ، و التعب ، و الخوؾ ... ( و لذلك ٌختلؾ األداء من و

 (3) " شخص إلى آخر باختالؾ هذه العوامل .

ومن هنا ٌتضح الفرق بٌن الملكة و األداء فالملكة عامة و مشتركة بٌن أبناء       

 المجتمع الواحد و أما األداء فهو خاص بحسب كل فرد .

 :  الكلٌات اللغوٌة -4

رٌة التولٌدٌة ، ذلك أن الهدؾ وم المرتكز الذي  تستند علٌه النظٌعد هذا المفه    

 رفة اآللٌات و العالقات الجامعة عامة حسب تشومسكً مع تجاه التولٌديمن اال

بالنحو  "الموحدة بٌن األنحاء الخاصة و الرابطة فٌما بٌنها فً إطار ما ٌسمى و

الذي ٌفٌد وجود عالقة أو عالقات و ثوابت مشتركة بٌن جمٌع األنحاء  "الكلً 

معرفة السمات ٌدنها المختلفة ، و قد قسم تشومسكً الكلٌات إلى كلٌات مادٌة د
                                                           

 .21، ص  المرجع السابق ، إبراهٌم طلبه سلكها  -(1) 
، ص 03، 00، ع ائٌة و التولٌدٌة ، مجلة رؤى ، دسو اكتساب اللغة بٌن البن الطفل سعٌد الفراع ، -(2) 

40. 
 42ص المرجع نفسه ،  -(3) 
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للمادة لوصؾ اللؽات ، و كلٌات شكلٌة تتعلق بأنماط و ظواهر القواعد  المشكلة

النحوٌة ، و إمكانات ربطها حتى نتمكن من الوصول إلى الجملة النووٌة الحاوٌة 

 (1).للقاعدة النحوٌة المشتركة بٌن جمٌع األنحاء 

اسة اللؽات البشرٌة و علٌه فإن مصطلح الكلٌات اللؽوٌة ٌشٌر إلى أن در    

 (2)تشترك فً بعض المظاهر األساسٌة منها : 

النحوٌة التً تشٌر إلى  إن كافة اللؽات اإلنسانٌة فً أن لها تقرٌبا العالقات - أ

 فردات اللؽوٌة .وظابؾ الم

تشترك اللؽات اإلنسانٌة فً أن لها تقرٌبا نفس العالقات النحوٌة التً تشٌر  - ب

 .ى وظابؾ المفردات اللؽوٌة لإ

 األطفال فً كل أنحاء العالم ٌكتسبون اللؽة بطرٌقة واحدة . - ج

ن الطفل تشترك فٌها اللؽات اإلنسانٌة ، فإو تبعا لهذه المظاهر األساسٌة التً       

تمٌٌز و تفسٌر ذلك : أن الطفل ٌمتلك  ع اكتساب أٌة لؽة إنسانٌة بدون أيٌستطٌ

بالقواعد الكلٌة كجزء من كفاٌته  األشكال العامة المشتركة بٌن اللؽات أي ما ٌسمى

الذاتٌة الفطرٌة و لكون التنظٌم بالػ التعقٌد ٌستحٌل على الطفل أن ٌكتسب اللؽة ما 

ابة لم ٌكن قابما فً ذهنه اإللمام القواعد الكلٌة ، فتكون عملٌة اكتساب اللؽة بمث

 ة الكامنؾ قواعد لؽته بالذات من ضمن القواعد الكلٌإجراء ٌقوم به الطفل االكتشا

ضمن كفاٌته اللؽوٌة الفطرٌة ، و من الطبٌعً أال تعمل المبادئ الفطرٌة ... إال 

من خالل تفاعلها مع المادة اللؽوٌة التً ٌتعرض لها الطفل ، و على هذا تكتسب 

اللؽة ،انطالقا من حالة معرفٌة أساسٌة محددة بٌولوجٌا و مختصة بالقواعد الكلٌة 

فٌة وسٌطة هً قواعد اللؽة التً ٌتعرض لها الطفل للؽة ، و ٌمر بحاالت معر

                                                           

مقال منشور فً  ،(ٌنظر : هشام الدركاوي ، النحو التولٌدي التحوٌلً ) المرجع و المفهوم  -(1) 

  linguistique . blogspot. com، الموقع اإللكترونً : 24/42/1425
 .20المرجع السابق ، جمعه ٌوسف ، ص   -(2) 
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لٌصل فً النهاٌة إلى حالة ثابتة بتنظٌم قواعد و مبادئ تتالءم مع القواعد الكلٌة 

 (1).العامة 

 :  البنٌة السطحٌة / البنٌة العمٌقة -5

فً نظرٌته مصطلح البنٌة  ًتشومسكمن المصطلحات التً استخدمها     

 " حا من مفاتٌح اللسانٌات التولٌديالسطحٌة و البنٌة العمٌقة و كالهما ٌشكل مفتا

فالبنٌة السطحٌة للجملة عبارة عن نظام مّكون من مقوالت و مكونات تركٌبٌة 

تكون برمتها مرتبطة مباشرة باإلشارة إلى البنٌة العمٌقة التً تكون لدورها عبارة 

 (2) " مكونات التركٌبٌة .من المقوالت و العن نظام 

 وحدة ومشتركة بٌن جمٌع اللؽات زات البنٌة العمٌقة أنها مو من أهم ممٌ     

أنها بنٌة مولدة فً قاعدة التركٌب بواسطة قواعد إعادة الكتابة و القواعد و

 (3).للجملة بنٌة التً تمثل التفسٌر الداللً المعجمٌة كما أنها ال

 ما هً مستعملة فً عملٌة التواصل فتمثل الجملة ك " و أما البنٌة السطحٌة      

ا مجموعة من العالمات اللسانٌة الملفوظة أو المكتوبة تتمٌز بأنها تختلؾ أي إنه

. كما أنها تمثل الكالم المنطوق المتمثل باألصوات اللؽوٌة  (4) " من لؽة إلى أخرى

و تعتبر الناتج الحاصل المحول من البنٌة العمٌقة إلى البنٌة السطحٌة و هذا ٌكون 

من خالل قواعد األساس التركٌب التً تقوم بتولٌد البنٌة العمٌقة فً ذهن المتكلم 

بنٌة السطحٌة المنطوقة التً ثم ٌقوم المكون التحوٌلً بتحوٌلها بقواعده إلى ال

 (5).ٌتعامل بها المتكلم مع اآلخرٌن 

                                                           

 .22ٌنظر : المرجع السابق ، جمعه ٌوسف ، ص  -(1) 
المجلة األكادٌمٌة  ،التولٌدٌة ) األسس و المفاهٌم (قاوي ، نظرٌة تشومسكً التحوٌلٌة درمختار  -(2) 

 .43، ص 1420، جوان 21للدراسات االجتماعٌة و اإلنسانٌة ، ع

 .43ٌنظر : المرجع نفسه ، ص  -(3) 

 .24المرجع نفسه ، ص   -(4) 

 (5)-
ٌنظر : عبد المنعم عبد هللا خلف حمٌد الدلٌمً ، تشومسكً على رأس منظري الحداثة ، مقال  

  www.azzaman.com، الموقع اإللكترونً ، 22/21/1420منشور فً : 

http://www.azzaman.com/
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كانت هذه أهم األسس التً اعتمد علٌها تشومسكً فً نظرٌته و التً لها عالقة 

مباشرة باالكتساب اللؽوي ، و ما ٌالحظ هو أن كل مبدأ من المبادئ المذكورة 

نٌة العمٌقة و األداء ببالسابقا لها عالقة ببعضها البعض فمثال الكفاءة مرتبطة 

 مرتبطة بالبنٌة السطحٌة .

 :  ثالثا : مراحل اكتساب اللغة     

أثبتت الدراسات المفصلة على أّن اكتساب األطفال للؽة ٌتبع جدوال زمنٌا    

المناؼاة فالكلمة الواحدة وهو ما تفصٌلٌا من حٌث أن الطفل ٌبدأ بالتصوٌت ثم ب

 قبل اللؽة و مرحلة الكالم الحقٌقً و فهم اللؽة .ٌعرؾ بمرحلتٌن : مرحلة ما 

 :  Prélinguistiqueمرحلة ما قبل اللغة  - أ

 عداد ٌتم فٌها الصٌاح أو الصراخ مرحلة ما قبل اللؽة هً مرحلة تمهٌد و است   

:تتمثل هذه المرحلة فً ثالث أطوار ن الوالدة حتى األسبوع الثامن ،وتمتد مو
 (1) 

 طور الصراخ . -1

 المناؼاة .طور  -2

 طور التقلٌد . -3

 : الصراخ طور - 1

إّن الصرخة األولى عند الوالدة تدل على أن الطفل قد برز إلى حٌز الوجود        

مزودا بجهاز التنفس و الحنجرة الضرورٌٌن لنمو ملكة التكلم عنده ، فإن الصراخ 

بواسطة ٌع رعان ما ٌكتشؾ الطفل أنه ٌستطهو نقطة البداٌة فً نشوء اللؽة ، إذ س

الصراخ أن ٌعبر عن مختلؾ رؼباته ، و الصراخ فً الواقع هو مظهر عفوي 

                                                           
الموقع ، 3/0/1442ٌنظر : إبراهٌم محمد عٌاش ، مراحل اكتساب اللغة ، مقال منشور فً  -(1)

  org. www.m ahewarاإللكترونً 

http://www.m/
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من مظاهر الهٌجان و ٌمكن أن ٌعتبر من األفعال المنعكسة الناتجة عن اإلحساس 

 (1)بالجوع أو األلم ... 

 : طور المناغاة  -2

 ؾ منه الطفل إلى االتصال بالؽٌر المناؼاة هً عبارة عن لعب عشوابً ال ٌهد    

و إنما ؼرضه من هذه الصورة من النطق هو ممارسة األصوات و إتقانها 

أن أصوات المناؼاة فً بعض األحٌان تشٌر إلى أنواع من  "تدرٌجٌا مع العلم 

الخبرات التً عاشها الطفل ، و بالتالً فهو بتكراره لهذه المقاطع ٌؤكد فً نفسه 

 (2) " ت .مضمون هذه الخبرا

هً و ت حتى فً حاالت الصم و البكم و توجد هذه المرحلة فً جمٌع الحاال      

 النفسً ، و ٌذكر بوتٌنداٌك  لالستؽراقت و شكل من أشكال اللعب إلنعاش الذا

بٌه بهذا تمد على تكرار األصوات بكل بساطة، و شأن المناؼاة نشاط ال عب ، ٌع

، فوظٌفتها إذن ال تتعدى ثرثارات طٌور أخرىد الببؽاوات و النشاط ما نجده عن

 (3).كونها نشاط ٌحقق للطفل سعادة و ٌجد المتعة فً مجرد إصداره و تردٌده 

 (4)تمٌز لنا الصراخ من المناؼاة و هً كالتالً :  فروقاتكما ٌالحظ وجود    

الصراخ ؼٌر ملحن و ال ٌسٌر على إٌقاع فً حٌن أن المناؼاة منؽمة ؼنابٌة  -1

 ألحان تتؽٌر حسب حاالت الطفل الوجدانٌة .ذات 

                                                           
، الموقع اإللكترونً ، 5/0/1423ٌنظر : عماد السعدنً ، مراحل اكتساب اللغة ، مقال منشور فً :   -(1)

slpemad.com . 
، ص 2333الشماع ، اللغة عند الطفل من المٌالد إلى السادسة ، دار المعارف ، مصر ، دط، صالح  (2)

33. 
و آخرون ، الطفل فً مرحلة ما قبل المدرسة ، منشأة المعارف ، ٌنظر : عزٌز حناد داوود  -(3)

 .30اإلسكندرٌة ، دط، دس ، ص 

 .00-00صالح الشماع ( ، ص ٌنظر : المرجع نفسه ، )  -(4)
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الصراخ ؼٌر مقطعً و الطفل فً مرتبة الحٌوان ، بٌنما المناؼاة أصوات  -2

 سانً من حٌث هو ممٌز عن الحٌوان مقطعٌة و المقطعٌة صفة الكالم اإلن

 ناؼاة عمل إنسانً ظاهر .مفال

 طور التقلٌد :  -3

تعد مرحلة التقلٌد من أهم المراحل فً بناء أسس تعلم اللؽة ، حٌث تتحول  "  

المناؼاة ) اللعب باألصوات ( إلى كلمات ذات معنى ، و تناسق صوتً ، و هً 

 محٌطه و ذلك بتقلٌد بعض الكلمات مرحلة تعد الطفل إلى تعلم اللؽة األم من 

ي إلى أن الطفل فً تكرارها ، لقد اتجهت بعض دراسات علم النفس اللؽوو

نهاٌة سنته األولى ٌصبح قادرا على تقلٌد أصوات الكبار و هذا ما ٌتجلى فً 

قادرا على تقلٌد مظاهر قابلٌته الفطرٌة الكتساب لؽته القومٌة كما ٌصبح 

عجز الطفل األصم األبكم عن اكتساب الكالم لؽٌاب مرحلة التقلٌد و السلوك 

 (1) " د فً عملٌة تعلم اللؽة .على أهمٌة التقلٌعنده دلٌل واضح 

أن سماع الطفل للؽته و الحاالت الشعورٌة الناتجة  "و تكمن أهمٌة التقلٌد فً    

القدرة و اإلحساس بالقوة ، هذه بعنه تعد عامال وجدانٌا فً نفسه ٌكسبه الشعور 

الحاالت تدفعه إلى الممارسة الدابمة للتكرار من حٌث هو مصدر اللذة فٌكرر ) دا 

، دا ، دا ( ، تشكل هذه التكرارات من حٌث ردود أفعال حلقة دابرة الكالم وفق 

( ، و بالطرٌقة نفسها تتكون لدٌه أشكال أخرى  استقبالالثنابٌة ) إرسال / 

 (2)"مماثلة

 

 

                                                           
، مجلة العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة ، نصٌرة لعموري ، مشكلة اللغة العربٌة عند الطفل الجزائري  -(1) 

 .21، ص 1425، أكتوبر 20ع

اللغات ( ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ة ) حقل تعلٌمٌة ٌأحمد حسانً ، دراسات فً اللسانٌات التطبٌق -(2) 

 .224، الجزائر ، دط، ص 
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  Stape linguistiqueمرحلة الكالم الحقٌقً و فهم اللغة :  -ب 

لفاظ و معانٌها ، و ٌظهر ذلك فٌه الطفل بفهم مدلوالت األ و هً المرحلة التً ٌبدأ

فً األشهر األولى من السنة الثانٌة ، فتتضح المعانً أكثر مع ظهور عناصر 

المرحلة من ثالث مراحل األولى التً تنشا الجملة ، و تتكون هذه االتصال 

متباٌنة و متزامنة مع سن الطفل و هً :
 (1) 

أشهرا ٌتلفظ الطفل فً  10شهرا إلى  20من السن  : التعبٌر أحادي مرحلة -1

 هذه المرحلة بكلمة معزولة و عادة ٌكون األولٌاء وراء هذا التلقٌن .

من السنة إلى السنة الخامسة فً هذه المرحلة ٌكون  : النحوٌة المرحلة -2

الطفل قد تعلم نحو اللؽة و أصبح ٌكّون جمال تقرٌبا كاملة من خالل تحلٌله للجمل 

 التً ٌسمعها و لٌس بتقلٌد و إنما باتباع القواعد و تكرارها .

من السنة الخامسة و أكثر فً هذه المرحلة ٌكتسب  : المتقدمة المرحلة -3

قات و دالالت الكالم الدقٌق ، و بالتالً ٌصبح الطفل ٌطبق التؽٌرات الطفل عال

 النحوٌة على كالمه ألنه أصبح ٌدرك أنه لٌس كل مستمع ٌفهم ما ٌقصده .

ومرحلة الكالم الحقٌقً و فهم اللؽة ٌصعب تحدٌدها من الناحٌة الزمنٌة بدقة    

نسبٌة تختلؾ من  ألنها تلك بطرٌقة ؼٌر مباشرة باإلضافة إلى كونها مسألة

شخص آلخر ، و لكن األؼلب أنها تحدد بٌن السنة األولى إلى السنة الخامسة أو 

 (2).السادسة 

 

 

 

                                                           
 5، ص  المرجع السابق ، إبراهٌم محمد عٌاشٌنظر :  -(1) 
قبل المدرسة ، المؤسسة  : سعدٌة محمد علً بهادر ، المرجع فً برامج تربٌة أطفال ماٌنظر  -(2) 

 .30، ص 2330السعودٌة ، مصر ، مطبعة المدنً ، القاهرة ، 
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 المطلب الثانً : تعلٌم اللغة عند تشومسكً .

 عالقة التعلٌمٌة باللسانٌات :  -1

خطت التعلٌمٌة خطوات نوعٌة بعد إثراء المجال اللسانً بنظرٌات علمٌة  "

المشارب المعرفٌة و متعددة الحقول اللؽوٌة و اإلنسانٌة ، و بعد أن متنوعة 

شّكلت التعلٌمٌة حقال مهما من حقول اللسانٌات التطبٌقٌة صارت ذات صلة 

تربٌة و علم االجتماع لصٌقة بعلوم مجاورة للبحث اللؽوي كعلم النفس و علم ال

له صلة بقدرات ؼٌرها ، بل حتى علم األحٌاء و الطبٌعة مما و و الترجمة 

المتلقً و األجهزة العقلٌة و العضوٌة المسؤولة عن ذلك ، و منه نشأت فروع 

 (1)، انطالقا من اللسانٌات العامة " لسانٌة كلها تفٌد البحث فً تعلٌم و تعلم اللؽة

 ى اختالؾ قطاعاتها طرقا و مناهج تعلٌمٌة من اللسانٌات علو قد استفادت ال   

، و أثٌرت مشكالت جدٌدة فً حقل تعلٌم اللؽات ، من أدوات و أطر نظرٌة و

خالل ثالثة مجاالت تعتبر فروعا للسانٌات كاللسانٌات العامة التً ٌتم فٌها تدرٌس 

عجم و أصوات اللؽة و ؼٌر ذلك من التلمٌذ قواعد تركٌب الجمل و مفردات الم

 تمها و آلٌات اللؽة ، و علم النفس الذي ٌدرس مسألة اكتساب اللؽة و تعلمستوٌا

 (2).التحصٌل اللؽوي الذي ٌدرس قضٌة استعمال اللؽة و قواعد التواصل اللؽوي 

ٌدان تتجسد فٌه ثمرة تكامل و تعاون جهود اإلنسان فً كما تعتبر تعلٌمٌة اللؽة م  

كثٌر من المجاالت المعرفٌة باختالؾ اتجاهاتها و تخصصاتها ، فطبٌعة 

ما ٌتطلب منها االرتباط  لٌم تعلم اللؽة و هذاالموضوع الذي نعالجه هو كٌفٌة تع

شتؽل فً حقل اللسانٌات ال ٌكتفً بمعطٌات محقول معرفٌة فالالوثٌق بٌنهما و بٌن 

حقل معرفً . دون أخر فلكل مٌدانه الخاص به ، فإذا كان اللسانً ٌتناول البنى 

                                                           
، منداش عبد القادر ، تعلٌمٌة العربٌة بٌن لسانٌات تشومسكً و اللسانٌات النسبٌة ، مجلة لغة كالم   -(1)

 .113، ص 1422، مارس 2ع

، 0العلمً و الخطاب التعلٌمً ، مجلة الموقف ، عٌنظر : بودرع عبد الرحمن ، اللغة بٌن الخطاب  -(2)

 .35، ص 2300
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 ة أدابها لها فً وظابفها و كٌفٌ حثبنٌت علٌها األلسنة البشرٌة و ٌباللؽوٌة التً 

 تكاملة فً اكتساب اللؽة البشرٌة فال ٌمكننا أن نطمبن إلٌه لكً ٌمدنا بنظرٌة م

أو عالم النفس فهو اآلخر ٌهتم  اؼوجًتعلمها ، و األمر نفسه بالنسبة للبٌدو

بظاهرة اكتساب اللؽة و على الرؼم من ذلك فإنه ال ٌمكنه أن ٌفٌدنا فً التعرؾ 

على أسرار البنى اللؽوٌة ألن هذا من اختصاص اللسانٌات وحدها ، و هذا دلٌل 

واضح على أن البحث الجماعً المتفاعل الممنهج هو الذي ٌكفل فً هذه المٌادٌن 

 (1).المتفاعلة ) المتداخلة ( النتابج اإلٌجابٌة و الحلول الناجعة التطبٌقٌة 

 خصوصٌته التً تمٌزه عن علم آخر  ما ٌستخلص من هذا هو أنه لكل علم   

على الرؼم من هذا فإن تداخل العلوم فٌما بٌنها أضحى ضرورة ال بد منها من و

النتابج اإلٌجابٌة فً أجل فهم أكثر للظاهرة اللؽوٌة ، و تكامل فٌما بٌنها ٌحقق 

 دراسة اللؽة .

 تشومسكً و تعلٌم اللغة :  -2

بأنها فً  "عن اللسانٌات التولٌدٌة التحوٌلٌة نّوه  مٌشال زكرٌا فً حدٌثه   

الحقٌقة تسعى إلى وصؾ القواعد الكافٌة ضمن الكفاٌة اللؽوٌة و تفسٌرها و هً 

التعرٌفات و الرسوم م ٌقواعد كلٌة و لٌست قواعد تربوٌة تهدؾ إلى تقد

 تعلم على اكتساب المعرفة باللؽة التخطٌطٌة و التمارٌن الكالمٌة التً تساعد الم

 (2) " طرق استعمالها .و

ما ٌفهم من قول مٌشال زكرٌا هو أن اللسانٌات التولٌدٌة هدفها وصؾ و تفسٌر    

 ربوٌة . قواعد الكفاٌة اللؽوٌة و هذه القواعد هً قواعد كلٌة و لٌست قواعد ت

                                                           

استثمار المعارف اللسانٌة و توظٌفها فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ، ٌنظر : فاطمة الزهراء صادق ،  -(1) 

 .0، ص 1423، 24مجلة عود الندى ، ع
مٌشال زكرٌا ، األلسنٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة و قواعد اللغة العربٌة ، المؤسسة الجامعٌة ، بٌروت ،  -(2) 

 .12، ص 2305، 2ط
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هناك شروطا و أسبلة أخرى تتدخل فً تلك العملٌة منها ما ٌرتبط  "التالً بو    

بالمدرس و التلمٌذ و الطرٌقة و األهداؾ المتوخاة و المحٌط الذي تجري فٌه هذه 

عند البحث عن  إذاة و السٌاسٌة و الثقافٌة فال بد العملٌة بكافة مكوناتها االجتماعٌ

مادة علمٌة  تعلٌمها أال ننظر إلى اللؽة فً حّد ذاتها على أنهاعملٌة تعلم اللؽة و 

 س أنها جزء من البنٌة التعلٌمٌة من النظر إلٌها على أسا معرفٌة فحسب بل البد

 (1) " هً بنٌة معقدة .و

 طوٌر مجاالت التعلٌم المباشرة بالنماذج اللسانٌة لت االستعانةو هذا مؤداه أن     

منتفٌا أو منفصال عن بعضه البعض بل هو موصول بشكل التعلم لٌس أمرا و

علمٌة للؽة لٌس فقط تكاملً ؼٌر أنه ٌنبؽً علٌنا النظر إلى العملٌة التعلٌمٌة الت

 (2).ا مجردا لمحتوٌات بل الشق المٌدانً الزم لها ضرورة بوصفها تدرٌس

قصد م علتفالعملٌة التعلٌمٌة توصؾ بأنها وسٌلة إجرابٌة لتنمٌة قدرات الم  

اكتساب المهارات اللؽوٌة و استعمالها بكٌفٌة وظٌفٌة تقتضً اإلفادة المتواصلة 

من التجارب و الخبرات العلمٌة التً لها صلة مباشرة و مالزمة فً ذاتها 

لكالم عند لبالجوانب الفكرٌة و العضوٌة و النفسٌة و االجتماعٌة لألداء الفعلً 

 (3).اإلنسان 

 ٌس هو المساعدة فً النمو المثمر و وفقا لتشومسكً فإن الهدؾ من التدر     

مساعدة الطالب على أن ٌصبحوا مهتمٌن بعملٌة التعلم ، و ٌذكر أن الطالب و

جود وام و فضول األطفال الممعادة ما ٌكونون مهتمٌن ، فإذا تم الحفاظ على اهت

كل األشٌاء بطرق ال ٌمكن  مسبقا أو حتى إثارته ، فإنهم سٌستطٌعون أن ٌفعلوا

 مندمجٌن  هو أن ٌبقى األطفال مشاركٌن وتخٌلها و بعبارة أخرى ، إن دور المعلم 

                                                           
البٌداغوجٌا ،) نموذج النحو الوظٌفً ( ، دار الثقافة ، دار البٌضاء ، ت و اأوشان علً آٌت ، اللسانٌ -(1)

 .14، ص 1440، 1ط
 .113عبد القادر ، ص المرجع السابق ، منداس  -(2)
 .43، فاطمة الزهراء صادق ، ص ٌنظر : المرجع السابق  -(3)
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الل ، و ٌجب أن  ٌنصب التركٌز ستقاالالتعلم و مهتمٌن باالستكشاؾ و  فً عملٌة

 (1).تعلم الطالب بدال من عملٌة تدرٌس المعلمٌن على عملٌة 

ما ٌفهم من هذا أن هدؾ التدرٌس عند تشومسكً هو جعل الطالب مهتمٌن   

 ألخٌر عادة ما ٌكون عندهم مسبقا بعملٌة التعلم ، و الحفاظ على فضولهم وهذا ا

 و أما دور المعلم بحسب تشومسكً هو إبقاء األطفال مساهمٌن فً عملٌة التعلم .

األولٌة ً إذا كان معلمً الصفوؾ فً مقابلة مع " لٌلٌان بوتنام " سبل تشومسك   

هً أنواع التؽٌٌرات التً قد ٌقوموا بها فً تعلٌمهم للقراءة ؟ على دراٌة بعملك  ما

ن ؟ فأجاب تشومسكً : أنا متردد حتى أهً االقتراحات التً قد تساعدهم  و ما

ما  مارسٌن أن ٌقرروا بأنفسهم ذ ٌتعٌن على المأقترح جوابا على هذا السؤال ، ا

س لدي مؤهالت أو لٌس بمفٌد و بصفتً لؽوي ، لٌ مفٌد فً العلوم و ماهو 

نً أو تخولنً أن أصؾ طرق تدرٌس اللؽة و كشخص لدي معارؾ معٌنة تمكن

الخاصة كمعلم لؽة  تًبة حول الموضوع ، استنادا إلى تجرأفكاري الخاص

ع التنمٌة لألطفال ، و أما بحسب تأمالتً فإن التعلٌم هو إلى حد كبٌر مسألة تشجٌ

الطبٌعٌة الموجودة داخل اإلنسان ، و أفضل أسلوب للتدرٌب هو توضٌح أن 

الموضوع ٌستحق التعلم ، و السماح للطفل أو الكبار باستخدام الفضول الطبٌعً 

 بالفهم فً سبٌل النضج و التطوٌر  الحقٌقة و بالموجود فٌهم و اهتمامهم الفطري 

من المشكلة إننا نركز على الالمحتوى بدال من قدر  %34هذا هو حوالً و

 (2).االهتمام بالمحتوى من جهة الطالب 

و فً رأي تشومسكً أن ما ٌجب أن ٌتعلم بالفعل هو قواعد تحوٌلٌة تعطً    

القدرة للمتحدث على تولٌد أنواع ٌصعب حصرها من الجمل الجدٌدة ذات الطابع 

                                                           

جوٌلٌة 10 مقال منشور فً :علٌم و التعلم ، ٌنظر : رهام عبد الرشٌد ، نظرٌات تشومسكً فً الت -(1) 
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من الكلمات فً حّد ذاتها ، و إنما ٌتعلمها  النحوي ، أي أن ما ٌتعلم لٌس سلسلة

 (1).الفرد كمفاهٌم تمثل فبة بعٌنها تنتمً إلٌها هذه المفاهٌم 

لتعلٌم باللؽة األم كما ٌرى تشومسكً بأن البرامج التعلٌمٌة التً تتبنى أسلوب ا   

أجنبٌة فٌما بعد قد أثبتت نجاحا ملحوظا فً كثٌر من مناطق العالم  ثم بلؽة ثانٌة

كما أنها حققت نتابج إٌجابٌة مهمة سواء على الصعٌد النفسً أو االجتماعً أو 

التربوي ، و ذلك ألنها تقلل من آثار الصدمة الثقافٌة التً ٌتعرض لها الطفل عند 

دخوله المدرسة ، و تقوي إحساسه بقٌمته الذاتٌة و شعوره بهوٌته ، و ترفع من 

، كما أنها تساعده فً توظٌؾ القدرات  إحساسه بإنجازه على المستوى األكادٌمً

 (2).و المهارات التً اكتسبها باللؽة األم فً تعلم اللؽة الثانٌة 

 عالقة المؤسسات التعلٌمٌة بالمجتمع عند تشومسكً :  -3

ٌمكن أن ٌتلخص أثر التعلٌم على المجتمع بوصفه على أنه قوة قادرة على    

و تقدمه ، كما أن التعلٌم  تؽٌٌر المجتمعات كلٌا ، كون التعلٌم ضرورة المجتمع

 ، ٌؤهله لتحسٌن قناعاته  ووعٌه  ٌمنح المجتمع قٌم أفضل و مستوى ثقافً ممٌز

ستكمال التعلٌم و الرقً فٌه بدرجاته والءاته الفكرٌة و اهتماماته العلمٌة ، فاو

 (3).العلٌا ٌؤمن مستقبل المجتمع منتج ، ٌسعى لتنمٌة موارده و اقتصاده و قٌمه 

و ٌصؾ تشومسكً المجتمع الٌوم بأنه حضارة صناعٌة حدٌثة و أن القوة    

الدافعة لهذه الحضارة هً المكسب المادي ، و ٌربط تشومسكً بٌن المؤسسات 

 التعلٌمٌة الٌوم مماثلة للمصانع المجتمع فوفقا لتشومسكً المؤسسات التعلٌمٌة و 

 ثقفٌن لزٌادة الطاعة و المطابقة أو الم اللٌبرالٌةٌتم تعلٌم الطالب من قبل النخب 

لتارٌخ الذي ٌدرس فً المدارس  اثل و المثقفون هم الذٌن ٌكتبون ااالمتثال و التمو

                                                           
 educapsy.comٌنظر : نظرٌات اكتساب اللغة و تطبٌقاتها التربوٌة ، الموقع اإللكترونً :  -(1) 
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وم المكان الذي ال ٌملك البشر فٌه طابع لٌتشومسكً المؤسسات التعلٌمٌة ا و ٌعتبر

 م تشكٌلها إلى مدٌرٌنمادة ٌت ٌشكلونجوهري و أخالقً و فكري و أنهم ببساطة 

بدال من ذلك هم ٌدركون بالطبع ما هو جٌد وحقٌقً . قطاع الخاص ، لل مؤدلجٌن

شفه الطالب بنفسه عندما ٌثار فضوله تتهتم المؤسسات التعلٌمٌة بما ٌك ٌجب أن

 ن هذا أساسا لمزٌد من االستكشاؾ الطبٌعً و دافعه اإلبداعً ، سٌكو

 (1).التساؤالت التً قد تؤدي إلى مساهمة فكرٌة كبٌرة و
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 المبحث الثانً : المقارنة بٌن اإلسهامات اللغوٌة البن خلدون و تشومسكً .  

ٌرى كثٌر من اللؽوٌٌن المحدثٌن أّن علماء العربٌة القدامى قد ألمحوا الكثٌر من    

المسابل اللؽوٌة التً اشتملتها آراء تشومسكً فٌما ٌخص تولٌد اللؽة خاصة فٌما 

و الفرق بٌن القدرة و  ،(1)ٌتعلق بالتمٌٌز بٌن البنٌتٌن العمٌقة و السطحٌة من ناحٌة 

هً جدٌرة به من  د أّن مثل هذه اإلشارات لم تلق مابٌ األداء من ناحٌة أخرى ،

االهتمام و التطوٌر من اللؽوٌٌن المتأخرٌن ، و سنعرض فٌما ٌلً لبعض تلك 

اآلراء عند ابن خلدون الذي ٌعتبر من القدامى و ما ٌشابهها أو ٌقاربها و ما 

نهما كان ٌختلؾ عنها عند تشومسكً الذي ٌعتبر من اللؽوٌٌن المحدثٌن ألن كال م

 باكتساب اللؽة و تولٌدها . ٌعنى

 أوجه التقارب :  - أ

 تعرٌف اللغة من حٌث إنها ملكة لسانٌة :  -1

أنها ملكة لسانٌة ٌكتسبها اإلنسان خالل  "من حٌث  ٌعّرؾ تشومسكً اللؽة     

بل حتى أنه  ،(2) " ترعرعه فً بٌبة معٌنة ، و ابن خلدون ٌعرفها من هذا المنظور

ذكر فً تعرٌفه لها أي اللؽة أنها فعل لسانً و هذا المصطلح جاء به أوستٌن 

 حدٌثا .

 راسخة فً النفس : صفة النظر إلى الملكة على أنها  -2

فً رأي ابن خلدون تتولد معرفة اللؽة عند الطفل عن طرٌق ملكة أو صفة    

، الذٌن  (3)تجاه التولٌديراسخة تقترب من مفهوم الكفاٌة اللؽوٌة عند أصحاب اال

                                                           

ٌنظر : تمام حسان ، الموازنة بٌن جهود تشومسكً و عبد القاهر الجرجانً ) تعلٌم النحو بٌن  -(1) 

 224، ص 2320، 2النظرٌة و التطبٌق ( ، مجلة المناهل ، ع
زكرٌا ، قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة ) دراسات لغوٌة اجتماعٌة نفسٌة مع مقارنة تراثٌة ( ، دار مٌشال  -(2) 
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ٌفترضون بأن الكفاٌة اللؽوٌة توجد بشكل ما فً عقل مستخدم اللؽة و هً قدرته 

معٌنة .على األداء بطرابق 
 (1) 

االعتقاد بسبق الملكة األولى و رسوخها و بنقصان أٌة ملكة لسانٌة  -3

 الحقة : 

 بن خلدون حول سبق الملكة األولى ٌعلّق أحد  الباحثٌن على ما ذكره ا   

الحقة و ذلك بأن الملكة اللسانٌة هً األساس وخها و بنقصان أٌة ملكة لسانٌة رسو

 التالً تكون تامة فً اللؽة األم فً لؽة المنشأ ، حٌث ٌترعرع اإلنسان ، وهً ب

ٌصعب على اإلنسان اكتساب ملكة لسانٌة أخرى تكون تامة و راسخة مضافة و

سخة التً اكتسبها من البٌبة التً ترعرع فٌها ، و تقتصر اللسانٌة الرا إلى ملكته

ال و فٌه الطفل ) أي اللؽة األم (  هذه الملكة الراسخة على لؽة المجتمع الذي ٌولد

عالقة لها ال بالجنس أو العرق ، بل تتكون عند الطفل خالل نمّوه فً المجتمع 

 (2).التً ٌتكلمها 

ؽوي لمتكلم لاد عند تشومسكً الذي ال ٌأخذ إال بالحدس الو نالحظ هذا االعتق " 

 (3) " اللؽة فً لؽته األم أي بالملكة اللؽوٌة األولى .

التمٌٌز بٌن الملكة اللسانٌة الفطرٌة و بٌن صناعة العربٌة المكتسبة  -4

 بالتعلم : 

و هذا التمٌٌز ٌقارب إلى حّد كبٌر ما قام به تشومسكً فً التفرقة بٌن الكفاءة     

و األداء ، فالموازنة بٌن مفهوم الملكة اللسانٌة عند ابن خلدون و الكفاٌة اللؽوٌة 

عند تشومسكً نجد أن ابن خلدون قد اقترب من مفهوم الكفاٌة اللؽوٌة عند 

نهاٌة المطاؾ المقدرة فً ظر ابن خلدون هً تشومسكً ألن الملكة اللسانٌة فً ن

                                                           
 25، ص  إبراهٌم طلبه سلكها ٌنظر : المرجع السابق ، -   (1)
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على صناعة العربٌة إذ ٌكفً اللجوء إلى قوانٌنها لكً ٌصوغ العربً الكالم 

ؽوٌة عند تشومسكً هً المقدرة على تكلم لالعربً الفصٌح ، كما أن الكفاٌة ال

اللؽة أو كتابتها و مما ال ٌصح إؼفاله هو أن ابن خلدون ٌركز على صناعة 

 (1).أو كتابتها فً حٌن أن التولٌدٌة تركز على األداء بصورة عامة العربٌة 

و مما ٌالحظ على ابن خلدون فً تمٌٌزه بٌن الملكة اللسانٌة و صناعة العربٌة   

أنه عندما ذكر الملكة اللسانٌة ذكرها بصفة العموم لم ٌقل ملكة لسانٌة عربٌة و أما 

صناعة فقط و إنما قال صناعة حٌن ذكر صناعة العربٌة هنا خّصص لم ٌقل 

 العربٌة .

 الفطرٌة :  -5

ٌقر ابن خلدون بأن كل طفل ٌولد وهو مزود بمقدرة فطرٌة إلتمام عملٌة  "   

الكتساب اللؽوي وهو االستعمال الفردي ، و قد ذهب تشومسكً إلى أن الطفل ا

النحو ٌولد وهو مزود بمعرفة دقٌقة و محددة باألصول النحوٌة الكلٌة هنا ٌقصد " 

الكلً " و باستعداد الستؽالل هذه األصول فً التعرؾ على ما ٌسمعه من كالم 

ٌتردد من حوله و الشك أن المعرفة الفطرٌة باألصول الكلٌة التً تحكم تركٌب 

اللؽة اإلنسانٌة هً التً تفسر عملٌة اكتساب اللؽة عند الطفل أو تعلم الكبار لؽة 

 (2) " ؼٌرهم فً بعض األحٌان .

 اإلبداعٌة :  -6

 بداعٌة و تظهر هذه األخٌرة عندهلقد أدرك ابن خلدون أٌضا دور العملٌة اإل      

من خالل تنوع الكالم و تجدده حتى تمكن مقدرة اإلبداع أو االبتكار الطفل من 

تولٌد أنماط اللؽة بصورة متجددة ، و فً ظروؾ و مواقؾ متجددة أٌضا عن 
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ل للتعبٌر عما ال بداع تّولد ما ال ٌحصى من الجماإلملكة  أفكار ال حصر لها ألن

ٌحصى من األفكار و أظهرت هذه القدرات و أعظمها فً نظره هً اللؽة 

تعبٌرٌة ثابتة نتٌجة لمؤثرات اإلنسانٌة التً ال تحدها أٌة ارتباطات أو قوالب 

خارجٌة أو حاالت فٌزٌولوجٌة ، و من ثم فهً صورة العقل البشري العتباره أداة 

 (1).امة صالحة لكً تالبم كل الحوادث و االحتماالت ع

دي سوسٌر ض علماء اللؽة المحدثٌن من أمثال و قد انتقد تشومسكً بع   

Desaussur  وهوكتHokett ي ٌرهما ممن لم ٌلتفت إلى مالحظات دو ؼ

كارت حول العقل و اللؽة أو هؤالء الذٌن رأى أنهم قد فشلوا فً فهم هذه 

الذي نسب الجانب اإلبداعً إلى   Blomfieldالمالحظات و خاصة بلومفٌد 

نظرٌة القٌاس فً اللؽة ، مما ٌدل على أنه لم ٌدرك العالقة بٌن الطفل و اللؽة 

ار صٌاؼة جدٌدة فكعلى نحو صحٌح ، و من ثم فقد صاغ تشومسكً هذه األ

 نسان قدرة عقلٌة فرٌدة تعد عطاء للفطرة ، و تتمثل فً الجانبعندما رأى أن لإل

 (2).اللؽة أعظم معطٌاته  هاإلبداعً للعقل البشري الذي تعد

اإلقرار بوجود حالة أساسٌة فطرٌة عند اإلنسان تنطلق منها عملٌة  -7

 االكتساب : 

ك و هذا ٌفهم ساسٌة و إن لم ٌصرح بذلالحالة األ ٌعتقد ابن خلدون بوجود هذه   

من خالل ما قاله حول القوانٌن التً ٌستنبطها أهل صناعة اللسان و التً تفٌد 

علما بذلك اللسان و ال تفٌد حصول الملكة بالفعل فً محلها ، فاإلنسان إذا مهٌأ 

فس الكتساب اللؽة و بحصول االكتساب تستقر الملكة فً مكانها المعّد سابقا فً الن

عن نظرة  تختلؾ كثٌرا اإلنسانٌة و هذه النظرة إلى حصول الملكة أو اكتسابها ال

فٌا ٌمكن تسمٌته بالحالة أن الطفل ٌملك بالفطرة تنظٌما ثقاتشومسكً الذي ٌرى ب
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لعقل ، فمن خالل التفاعل مع البٌبة ، و عبر مسار النمو الذاتً ٌمر لاألساسٌة 

العقل بتتابع حاالت تتمثل فٌها البنى المعرفٌة ، و فٌما ٌتعلق باللؽة تحصل 

  (1).تؽٌرات طفٌفة بعد أن تكتمل الحالة العقلٌة الصلبة 

 النفس اإلنسانٌة ال تتسع ألكثر من ملكة واحدة :  -8

ن أن نفس اإلنسان ال تتسع ألكثر من ملكة لسانٌة كاملة فً ٌقٌن ابن خلدو   

واحدة بٌنما تظل األخرى مخدوشة ، و هذا أمر طبٌعً ألن الملكة ال تكون تامة 

 ٌبة اللؽة ، لكً تتأصل فً النفس إال من خالل الترعرع بصورة طبٌعٌة فً ب

ة تعترؾ بها ٌؤثر هذا بالتالً على عملٌة تعلم أي لؽة أخرى ، و نجد هذه المسألو

النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة ، حٌث أن من األهداؾ التً تصفها اللسانٌات فً 

مجال تعلٌم اللؽة الثانٌة إٌصال المتعلم إلى كفاٌة لؽوٌة تقارب قدر اإلمكان كفاٌة 

 (2).متكلم هذه اللؽة كلؽة أم 

 التمٌٌز بٌن االكتساب اللغوي و تعلم اللغة ، و توظٌف المعرفة بمسار -9

 االكتساب اللغوي فً مجال تعلم اللغات : 

فٌما ٌخص الفرق بٌن االكتساب اللؽوي و تعلم اللؽة قد أشرنا إلٌه سابقا أما     

عند تشومسكً لم نتطرق إلى الفرق و هذا األخٌر ٌكمن عند تشومسكً فً أن 

االكتساب اللؽوي مرتبط بوجود مخزون لؽوي ٌبحث فٌه المتكلم لٌختار ما ٌتوقؾ 

ع تلك القواعد الموجودة لدٌه أصال و هذا ٌقوم به جهاز اكتساب اللؽة أما تعلم م

 (3) " فً البدء مسألة ملء بالتفصٌل لداخل بنٌة هً فطرٌة . "اللؽة فهو 

 مسكً قد فّرقا بٌن اكتساب اللؽة و بهذا ٌكون كال من ابن خلدون و تشو   

 تعلمها .و

                                                           

 .225-30، ص زكرٌا ، قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة  مٌشالٌنظر : المرجع السابق ،  -(1) 

الدراسات اللغوٌة النفسٌة الحدٌثة ، الموقع ٌنظر : قمقام فوزٌة ، اكتساب اللغة و تعلٌمها فً ضوء  -(2) 

 . revuer.univ-ouragla.dz اإللكترونً :
 .225، ص  ل زكرٌا ، قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة مٌشا ٌنظر : المرجع نفسه ، -(3)
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 أوجه االختالف :  - ب

على الرؼم من أوجه التشابه بٌن تشومسكً و ابن خلدون إال أنه هناك بعض   

 االختالفات بٌنهما و التً تكمن فً : 

 اختالف المجتمع و الزمن :  -1

ٌعتبر ابن خلدون من أصل عربً و تشومسكً ذات أصل أمرٌكً ، كما أنه    

تمع الذي هناك حقبة زمنٌة تفصل المجتمع الذي عاش فٌه ابن خلدون عن المج

 (1).ٌعٌش فٌه تشومسكً تلك الحقبة التً تمتد إلى أكثر من ستة قرون 

 اللغة :  -2

على الجانب الفردي أو النفسً على حساب ركزتشومسكً فً تعرٌفه للؽة    

 ا أي اللؽة أداة من أدوات النفس جانبها االجتماعً ، و ابن خلدون كذلك ٌعتبره

فقد قال فً تعرٌفه لها و هً فً كل أمة  لكنه ال ٌهمل الجانب االجتماعً لهاو

 بحسب اصطالحاتهم و هنا ٌقصد المجتمع .

أنها من المكونات  " كما نجد تشومسكً ٌربط اللؽة بالعقل فقد قال عنها   

 (2) " األساسٌة للعقل اإلنسانً .

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٌنظر : غٌاث المرزوقً ، مطابقات فً التنظٌر اللسانً ، الوقع اإللكترونً :  -(1) 

www.maaber.com. 
محاضرة ، جامعة عمر  المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة ، إبراهٌم محمد عثمان ، من المدارس األلسنٌة -(2)

  .43مختار ، ص
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 بعض المصطلحات المختلفة بٌنهما و إن كانت عندها نفس المدلوالت : -3

المصطلحات الواردة عند ابن 

 خلدون 

 المصطلحات الواردة عند تشومسكً 

 االكتساب اللؽوي  التحصٌل اللؽوي 

التصرؾ اللؽوي و كلمة 

 التصرؾ مشتقة من " تصّرؾ"

األداء اللؽوي و كلمة األداء مشتقة من " 

 أّدى "

 الملكة : -3

كتساب ، فلقد تناول قضٌة تحصٌل اللؽة أو ما عند ابن خلدون ترتبط باال    

ٌعرؾ باكتساب اللؽة من منطلق ثابت مفاده ، أن اللؽة ملكة طبٌعٌة ٌكتسبها 

 (1).اإلنسان ، أما عند تشومسكً فٌعتبرها قدرة فطرٌة تولد مع اإلنسان 

 اكتساب الملكة :  -4

ابن خلدون فً اكتساب الملكة ، ٌرّكز على البٌبة و الدلٌل على ذلك أن          

 االكتساب ، كما أنه ٌرّكز علىابن خلدون ٌعتبر الترعرع فً البٌبة من طرق 

ٌة البٌبٌة ، فً حٌن أن قّر به من النظرلً التكرار و الممارسة و هذا ما تعام

أما و ل فً اكتساب الملكة مسؤول األوٌعتبر جهاز اكتساب اللؽة هو التشومسكً 

اب اللؽوي من دون أن ٌحّرك أوالٌة االكتس "المحٌط اللؽوي عنده أي تشومسكً 
                                                           

 .30، ص  ل زكرٌا ، قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌةمٌشا ٌنظر : المرجع السابق ، -(1)

الملكة قسمها ابن خلدون 

إلى : ملكة حاصلة و ملكة 

 كامنة .

قسمها تشومسكً إلى : بنٌة سطحٌة الملكة 

 و بنٌة عمٌقة .

 جهاز اكتساب اللؽة  المنوال الذهنً .

 النحو . صناعة العربٌة 
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هذه المعطٌات و هذه الخبرات اللؽوٌة أن تؤثر على جهاز اكتساب  ٌكون بمقدور

 (1) " اللؽة .

و من خالل هذا ٌتبٌن لنا أن تشومسكً ٌعتبر المحٌط بمثابة محفّز فقط فً    

عملٌة االكتساب و الدلٌل على ذلك إشارته إلى فقر المنبه أي فقر المحٌط أمام ما 

  ٌملكه الفرد من قدرات تمّكنه من اكتساب اللؽة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .30، ص  المرجع السابق ، مٌشال زكرٌا -(1) 
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 خاتمة الفصل:     

و فً ختام هذا الفصل و بعد أن تطرقنا إلى مفهوم اكتساب اللؽة و تعلٌمها       

عند تشومسكً وجدناه ٌولً أهمٌة كبرى إلى قدرات الفرد فً اكتساب اللؽة و أن 

 لؽة و بكٌفٌة عمله ، و األسس التًاكتساب هذه األخٌرة مرتبط بجهاز اكتساب ال

كتساب اللؽوي و من بٌن هذه باال هذه النظرٌة مرتبطة إلى حد كبٌرتقوم علٌها 

أٌضا ان عن ؼٌره من الكابنات األخرى والمبادئ اللؽة خاصٌة إنسانٌة تمٌز اإلنس

الفطرٌة و التً هً أن اإلنسان ٌولد وهو ٌملك جهازا الكتساب اللؽة ، و أما 

 المحٌط فهو بمثابة محفز فقط .

فٌها كل من ابن خلدون و تشومسكً فقد  او أما فٌما ٌخص النقاط التً اشترك     

كانت كثٌرة مقارنة بالنقاط التً اختلفا فٌها ، فمن بٌن األمور التً توافقا فٌها 

عتقاد النظر إلى اللؽة على أساس أنها ملكة لسانٌة وصفة راسخة ، و كذلك اال

بسبق الملكة األولى و رسوخها و نقصان أي ملكة لسانٌة أخرى ، و التمٌٌز بٌن 

الملكة اللسانٌة و صناعة العربٌة ، و أما اختالؾ ابن خلدون و تشومسكً فقد 

كان ٌخص بعض المصطلحات كالتصرؾ اللؽوي عند ابن خلدون و ٌقابله 

 قسمها ابن خلدون إلى ملكة حاصلة مصطلح األداء عند تشومسكً ، و الملكة 

ومالحظتنا مٌقة ، و بنٌة ع ةملكة كامنة أما تشومسكً فقد قسمها إلى بنٌة سطحٌو

 ما بٌن ابن خلدون و تشومسكً . التقارب  كانت حول

 



 

 

 

 

 

 خاتمة
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بعد دراستنا لموضوع اكتساب اللغة و تعلٌمها بٌن ابن خلدون و تشومسكً    

 توصلنا إلى النتائج اآلتٌة : 

 بأن اللغة ملكة كسائر  استه الكتساب اللغة و تعلٌمها رأىابن خلدون فً در

الملكات اإلنسانٌة بشكل تدرٌجً ، باإلضافة إلى أنه أقّر بأن هناك فرق بٌن 

 ب هو الذي ٌؤدي إلى حصول الملكة ن فً أن االكتسااالكتساب و التعلم ٌكم

 لٌس التعلّم .و

  من خالل الترعرع فً البٌئة االكتساب اللغوي فً نظر ابن خلدون ٌكون 

 الفهم و المران . بواسطة الحفظ وو

 . هناك ثالثة عوامل لحصول الملكة و هً : الحفظ و الفهم و التكرار 

  التعلٌم عند ابن خلدون ولٌد الحٌاة الحضرٌة ، و قد كان البن خلدون أسس

و مرتكزات فً التعلٌم منها : التدرج فً التعلٌم، و اللٌن مع المتعلّمٌن ، و فتق 

 من الفن الواحد ، و مراعاة السن سب للمتعلّم اللسان بالمحاورة ، اختٌار األن

 عامل االستعداد و هذا العامل أّكدت علٌه الدراسات النفسٌة الحدٌثة فً التعلٌم .و

  و أما تشومسكً فإنه فً عملٌة اكتساب اللغة ٌولً أهمٌة كبرى إلى قدرات

الفرد فهو ٌولد وهو مزود بجهاز ٌدعى جهاز اكتساب اللغة الذي ٌمكنه من 

 اكتساب اللغة ، و أما المحٌط عند تشومسكً فإنه ٌلعب دور المحٌط فقط .

  ًالتعلٌم عند تشومسكً ٌركز فٌه على دور المعلّم و إشراك المتعلّم ف

 العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة .

  ًهناك الكثٌر من النقاط التً اشترك فٌها كل من ابن خلدون و تشومسك

 و التمٌٌز بٌن الملكة اللسانٌة  ملكة لسانٌة منها : النظر إلى اللغة على أنها

 صناعة العربٌة و أٌضا التمٌٌز بٌن االكتساب و التعلم .و
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  نقاط االختالف بٌن تشومسكً و ابن خلدون قلٌلة و قد تمثلت فً تعرٌف

اللغة ، و فً بعض المصطلحات المختلفة بٌنهما و إن كانت لها المدلول نفسه من 

اللغوي الذي ورد عند ابن خلدون نجده عند تشومسكً بٌنها : مصطلح التصرف 

 م الملكة إلى ملكة حاصلة بمصطلح األداء اللغوي ، و أٌضا نجد ابن خلدون قسّ 

 ملكة كامنة و أما فقد قّسمها إلى بٌنة سطحٌة و بنٌة عمٌقة .و

  إن أردنا تصنٌف نظرٌة ابن خلدون فً مجال األلسنٌة فهً تقف بٌن

و البٌئٌة لسكٌنر و بٌن النظرٌة الفطرٌة لتشومسكً .فابن النظرٌة السلوكٌة أ

خلدون ٌقارب النظرٌة السلوكٌة من حٌث التركٌز على الممارسة و التكرار ، إال 

أنه ٌتخطاها بإتجاه أفكار تشومسكً من خالل اعتبار عملٌة االكتساب عملٌة 

 وجدانٌة تمر بحاالت نفسٌة . 
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: الممخص  

ن مسألة اكتساب المغة وتعميمها توضح بأن التراث العربي فيه من المواضيع التي تستحق إ  
منا الرجوع اليه لدراستها ، و ذلك لمقارنة ما توصل اليه العرب القدامى مع المغويين 
المعاصرين ، ومن خالل معالجتنا لقضية اكتساب المغة وتعميمها بين ابن خمدون 

رأينا أن هناك العديد من جوانب التقارب بينهما حت لو كانت مفصولة بفترة  وتشومسكي 
وهي تختمف من حيث الزمن والمجتمع والدليل عمى ذلك أن كميهما نظرا إلى المغة عمى 
ن كان ابن خمدون قد ركز عمى دور البيئة في اكتساب المغة فإن  أساس أنها ممكة ، وا 

 رقفرد لديه جهاز الكتساب المغة وكالهما تحدثا عن الفتشومسكي اعتبرها حافزا فقط ألن ال
الموجود بين اكتساب وتعمم المغة                                                            

  اكتساب المغة _ تعميم المغة _ الممكة المسانية _  جهاز اكتساب المغةالكممات المفتاحية :    

 summary : 

The I ssue of language acquisition and teaching clarifies that the arab 

heritage in it is one of the topics that deserve use to refer to it to study 

it , and compare what the ancient arabs reached with modern linguistis 

and through our treatment of the issue of  language acquisition and 

teaching between ibn khaldun and chomesky , we saw that there are 

many aspects of convergence between them , even if they were 

separated by a period they differ in terms of time and in terms of 

society , and evidence for this is that both of them viewed language on 

the basis that it is aqueen , and if ibn khaldun focused on the rol of the 

environment in acquising language chomesky consided it as a catalyst 

only because the individual has a device for language acquisition and 

both of them make a difference between language acquisition and 

learning . 

The key words : language acquisition _ teaching the  language _ the 

linqual queen _ language acquisition device  
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