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 يرب اشرح لي صدر....)
 

ويسر لي أمري و احلل 
 

عقدة من لساني يفقهوا 

 (قولي

 طه 

صدق هللا العظيم 
   



  

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

و صلى هللا على صاحب الشفاعة سٌدنا محمد علٌه السالم و على آله و صحبه أجمعٌن و 

: بعد

 

الذي قبلت "زٌدي خدوجة   " أتوجه بالشكر ألهل الفضل و االمتنان لألستاذة المشرفة

اإلشراؾ على مذكرتً و الذي لم تبخل علٌا بتوجٌهاتها و لٌس لً فً المقام إال أن أعبر 

. عن عظٌم شكري لها فلقد كانت نعم األستاذة

و كل أساتذة قسم اللؽة العربٌة , و نشكر كل من مد لنا ٌد العون من قرٌب و من بعٌد 

. عامة

. و كل عمال المكتبة كل باسمه اللذٌن سهلوا لنا مهمة البحث

. و قبل و بعد كل الشكر هلل و هلل الحمد فً األولى و األخٌر

 



 

 

 

 01إهداء 

 نحمد هللا عز و جل على عونه إلتمام بحثنا هذا

. إلى الذي وهبنً كل ما أملك حتى أحقق له أماله

 -.أبً حبٌبً- إلى الذي تشققت ٌداه فً سبٌل رعاٌتً

 -.أمً جنتً- إلى التً وهبت لً الحنان و كانت سندا لً فً الشدابد نبع الحنان

.  التً تقاسمت معً كل صؽٌرة و كبٌرةأختًإلى صؽٌرتً 

 ولدموسى  إلى كل من ٌحمل لقب

" طاهر"زوجً:  إلى قرة عٌنً

". رانٌا" "زهرة"كما أهدي هذا العمل إلى كل صدٌقاتً خاصة

 . "أٌوب"                             إلى الكتكوت

 

ُروْا َما ِبأَْنفُِسِهْم إِ "قال هللا تعالى ٌِّ َغ ٌُ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى  ٌِّ َغ ٌُ  ......."نَّ ّللّاَ الَ 

 من سورة الرعد 11اآلٌة 

 إلى كل هإالء أهدي هذا العمل

 

 

 

 ولدموسى سعاد:                                       الطالبة 



 

 

 

 02إهداء

 

 :الحمد هلل و كفى و الصالة و السالم على الحبٌب المصطفى و أهله و من وفى أما بعد

الحمد هلل الذي وفقنً لتثمٌن هذه الخطوة فً مذكرتً لنٌل شهادة الماستر و علٌه فإننً 

 .أهدي ثمرة جهدي إلى الوالدٌن

 . التً لم تدخر نفسا فً تربٌتًأميإلى 

 . الذي تشققت ٌداه فً سبٌل رعاٌتًأبيإلى 

 . ولدموسى سعاد زميلتيإلى 

 ".زٌدي الخداوٌة" المشرفة أستاذتيكما ال أنسى 

و فً األخٌر ال ٌسعنً إال أن أدعو هللا عز وجل أن ٌكون بحثنا هذا فٌه إفادة و لو 

و ٌكتبنا مع طلبة العلم اتباعا لسنة نبٌه الكرٌم علٌه أفضل , و أن ٌغفر لنا زالتنا,بقلٌل

 .الصالة و السالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلمزوار زهرة:الطالبة  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقذمة
 

 أ 
 

الحمد هلل الذي خص اإلنسان بالبٌان و جعل من أٌاته القلم و اللسان فقال من عز من 

َعلُِّمُه َبَشٌر "قابل ٌُ َما  قُولُوَن إِنَّ ٌَ ُهْم  َذا لَِساٌن  ۗ  َوَلَقْد َنْعَلُم أَنَّ ًٌّ َوَهَٰ ِه أَْعَجِم ٌْ ْلِحُدوَن إَِل ٌُ لَِّساُن الَِّذي 

ِبٌنٌ  ًٌّ مُّم . 16سورة النحل اآلٌة " َعَرِب

و أصلً و أسلم على خٌر البشرٌة و هادٌها سٌدنا محمد وعلى عترته و أصحابه األبرار      

: و بعد

تعد اللؽة العربٌة لؽة حٌة و متجددة باختالؾ الزمان و المكان فهً بطبٌعة الحال تواكب 

التطور فلقد حظٌت بمكانة مرموقة جعلتها تبلػ ذروتها و هذا ما نلحظه عند العرب قدٌما 

فحاولوا تفسٌرها لكن مع مجًء العصر الحدٌث ظهرت مناهج لسانٌة ؼربٌة فعظم شؤنها 

. فً كونها تحل جمٌع المشاكل التً تعترض طرٌق اللؽة

لقد احتلت لؽتنا العربٌة مكانة مرموقة فلقد عنً بها لسانٌون عرب و ؼٌر العرب  كشفوا 

. عن خباٌاها 

فلقد وجدت فً أروبا و أمرٌكا لكنها تطورت ’و كانت اللسانٌات تدرس اللؽة دراسة علمٌة

ألنها ’ومن مبادبها أنها تساهم مساهمة فعالة فً دراسة العقل البشري,حدٌثا فً أمرٌكا 

 .ارتبطت بالعالم تشومسكً صاحب النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة

الرؼبة العلمٌة فً دراسة أفكار و جهود :و قد جاء اختٌارنا لهذا الموضوع لألسباب اآلتٌة

. مٌشال زكرٌا فً األلسنٌة

انطالقا من هذه األسباب جاءت هذه الدراسة اتخذنا من المنهج الوصفً و التحلٌلً منهجا 

علمٌا للدراسة إلى جانب تحلٌل بعض المفاهٌم التً تطلبها البحث و مناقشة بعض 

: وللبحث فً هذا الكتاب استوقفتنا مجموعة من التساإالت أهمها،القضاٌا

 .عرض كتاب مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة

 

 



 مقذمة
 

 ب 
 

نقد كتاب مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة 

: وقد توزع البحث على  مقدمة و فصلٌن على النحو اآلتً

احتوت على إشكالٌة دراستنا و إبراز مكانة اللؽة العربٌة عند اللسانٌٌن العرب و :مقدمة/ أ

. ؼٌر العرب و إضاءة حول اللسانٌات وصوال بها إلى األلسنٌة و دورها فً تعلٌم اللؽة

فقدمنا لهذا الفصل تمهٌدا حول "المظهر الخارجً للكتاب"الموسوم ب :الفصل األول/ ب

 و منهجه فً الدراسات ،الكاتب و عرض موجز عن حٌاته و أبرز مإلفاته اللسانٌة 

الفصل الثانً كما عرضنا شكل و مضمون ما جاء فً الكتاب أما الحدٌث عن ’ اللسانٌة

تحدثنا فٌه عن أبواب الكتاب و قمنا بمناقشتها حسب أراء بعض "محتوى الكتاب"فكان 

 . كما عرضنا أهمٌة الكتاباللسانٌٌن

.  فاشتملت على أبرز النتابج التً توصلت إلٌها الدراسةلخاتمةأما ا

 قضاٌا ألسنٌة ،مٌشال زكرٌا: أما مصادر هذه الدراسة و مراجعها توزعت كاآلتً

 األلسنٌة التولٌدٌة ، مٌشال زكرٌا، دراسات لؽوٌة اجتماعٌة نفسٌة مع مقاربة ثراثٌة .تطبٌقٌة

،  (الجملة البسٌطة)و التحوٌلٌة و قواعد اللؽة العربٌة

كل هذا قد واجهتنا صعوبات ال ٌمكن ذكرها بالكامل و هذا قائم على عدم توفر ووجود 

بعض المصادر و المراجع التً أعابتنا ،كثرة المادة العلمٌة وصعوبة تصنٌفها و اتساع 

ضف إلى ذلك عدم توفر الوقت الكافً لتوفٌر جمٌع المعلومات التً تخص ’ الموضوع

عفانا هللا و إٌاكم " فيروس كورونا"البحث ، و كذلك بسبب األوضاع المزرٌة التً نعٌشها 

. منه

قبل أن نختم هذه المقدمة من واجبنا أن نسدي الشكر و العرفان لمن ٌستحقه و لذا فإننا نقدم 

الشكر الجزٌل لمن قدم ٌد المساعدة فً هذا البحث أٌا كان نوع المساعدة كما نعتز بجمٌل 

 . أستاذتنا المشرفة التً نصحتنا و أفادتنا من تجربتها

و فً ختام القول ال ندعً أننا أحطنا بكل صؽٌرة و كبٌرة فً هذا البحث إذ أن الكمال هلل 

.  و إن أخطؤنا فمن أنفسنا و لنا أجر المجتهد إن شاء هللا،فإن أصبنا فمن هللا ’ وحده 

 .و من خالل بحثنا هذا توصلنا إلى مجموعة من النتابج



 

 

 

 

 

المظهر الخارجً للكتاب            
 :المبحث األول

: التعرٌف بالدكتور مٌشال زكرٌا/1

. اسمه و مولده/ أ

. المسار الوظٌفً للدكتور مٌشال زكرٌا/ ب

. مإلفاته/ ج

 :المبحث الثانً/2

": مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللغة"التعرٌف بكتاب /1

.. أسباب تؤلٌؾ الكتاب/ أ

" مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة" وصؾ كتاب /ب

  منهجه  فً الكتاب و أهم المصادر و المراجع المعتمد علٌهاج



 

 

 

 

           التعرٌف بالكتاب

 

 

. مٌشال زكرٌا:اسم المإلؾ

. مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة:عنوان الكتاب

المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر و التوزٌع 

. الطبعة الثانٌة:رقم الطبعة

  .178:عدد الصفحات

. (لبنان)بٌروت:البلد

. بناٌة سالم-شارع امٌل اده-الحمراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انمظهر انخارجي نهكتاب:                                                             انفصم األول  
 

3 
 

 

: تمهٌد

ٌعد الدكتور مٌشال زكرٌا أحد أساتذة و رواد الفكر اللسانً عند العرب من خالل الجهود 

اللسانٌة ( chomsky )التً قدمها فً الثراث اللؽوي العربً فكان متؤثرا بنظرٌة تشومسكً

؟   فمن ٌكون هذا الدكتور ٌا ترى. فحاول تقدٌم مالمح حول هذه النظرٌة لٌقدمها للعرب
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 : المبحث األول

       :التعرٌؾ بالدكتور مٌشال زكرٌا/1

 :مولده و اسمه/أ

 .الدكتور مٌشال زكرٌا لسانً لبنانً ولد فً طرابلس

: المسار الوظٌفً لمٌشال زكرٌا/ب

 و هو باحث جامعً ،  شهادة الدكتوراه فً األلسنٌةٌحمل،  تخرج من جامعة بارٌس

 ٌدرس مادة األلسنٌة فً كلٌة اآلداب و العلوم ، متخصص فً قضاٌا األلسنٌة العربٌة

.اإلنسانٌة فً الجامعة اللبنانٌة
1
 

 :مؤلفاته /ج

. 1985. 3ط (المبادئ و األعالم:علم اللؽة الحدٌث)األلسنٌة 

. 1985 .2 ط، ( النظرٌة األلسنٌة1)األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة و قواعد اللؽة العربٌة 

. الملكة األلسنٌة فً مقدمة ابن خلدون

. (الجملة البسٌطة)األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة و قواعد اللؽة العربٌة

. بحوث ألسنٌة عربٌة

. األلسنٌة فً علم اللؽة الحدٌث قراءات تمهٌدٌة

.                    قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة دراسات لؽوٌة اجتماعٌة نفسٌة مع مقارنة ثراثٌة

: أما أهم األبحاث هً

. (المجلة التربوٌة بٌروت)نمو الطفل اللؽوي

. (المجلة التربوٌة بٌروت)تؤثٌر اللؽة األم فً عملٌة تعلم اللؽة الثانٌة 

. (المجلة التربوٌة بٌروت)األبعاد النظرٌة و التطبٌقٌة لتمرٌن القواعد

(الفكر العربً المعاصر بٌروت)المكون الداللً فً القواعد التولٌدٌة و التحوٌلٌة
1
 

                                                             
. 1 ط، دس، دار العلم للمالٌٌن، دراسات لؽوٌة إجتماعٌة نفسٌة مع مقاربة ثراثٌة ، قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة،مٌشال زكرٌا 1

 160ص ، 1993 ،ٌناٌر
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إن المتمعن لمؤلفات هذا الدكتور مؤشرا واضحا لمدى اهتمامه باأللسنٌة و رغبته 

. الشدٌدة فً تقرٌب أفكار هذه النظرٌة لدى العرب

 :المبحث الثانً

": مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللغة"التعرٌف بكتاب / 1

من مإلفات التً ألفها الدكتور مٌشال "مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللغة "ٌعد كتاب

زكرٌا ومن أهم المراجع العلمٌة التً تتضمن اهتمام المإلؾ باأللسنٌة و عالقتها بتعلٌم 

. اللؽة

:  أسباب تألٌف الكتاب/ أ

: لعل من بٌن األسباب التً دفعت بالدكتور مٌشال زكرٌا إلى الكتابة و التؤلٌؾ

. اطالعه الواسع على علم األلسنٌة و تتبعه لمنهج هذا العلم

التعرٌؾ بعلم األلسنٌة و نشره فً أقطار العالم العربً ألن المجتمع بحاجة لقضاٌا هذا 

. العلم

. الرؼبة فً تطبٌق مناهج الدرس اللسانً على مجال التدرٌس

 ":مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللغة" وصف كتاب /ب

قبل أن نتطرق لتفحص ما ٌحمله الكتاب فً داخله و ما ٌطرحه من مواضٌع التً طرحها 

الدكتور مٌشال زكرٌا نحاول أن نصور مالمح الكتاب على الواجهة باعتبار أن الواجهة 

ونحن كمتلقٌن لهذا الكتاب حاولنا أن نصفه بدء بالواجهة ’األمامٌة هً أول ما ٌلحظه القارئ

فكان أول ما لحظناه هو العنوان الذي توسط هاته الواجهة ٌتراوح بٌن البنفسجً ’األمامٌة

ؼٌر أن معظم " مباحث"فهذا العنوان بهٌبته ٌمثل جملة اسمٌة تبدأ باالسم ’إلى أبٌض فاتح

فهً أسماء تندرج " مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة"مفرداته أسماء و هً كالتالً

فنالحظ من خالل ذلك أنه من النظرة األولى نجد ارتباطا وثٌقا بٌن ’ضمن حقل اللسانٌات

الكتاب و عنوانه فقد حاول مٌشال زكرٌا استحضار كل المباحث التً تتعلق بكل من 

كما نجد أٌضا العنوان ال ٌفصح عن تلك ’بحٌث أنه ٌنقل لنا مباحث تلك اللسانٌات’األلسنٌة

أما الواجهة الخلفٌة كانت ’المباحث وهذا ما ٌجعلنا الؽوص فً أعماق الكتاب و تصفحه

دون أن ننسى ’عبارة عن أهمٌة هذا الكتاب و سبب تؤلٌفه و أسفلها اسم الكاتب و مكان النشر

. 1986 صفحة و نشر عام 178 أن هذا الكتاب حجمه صؽٌر و عدد صفحاته
                                                                                                                                                                                              

المإسسة الجامعٌة للدراسات و ، (الجملة البسٌطة)األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة و قواعد اللؽة العربٌة،مٌشال زكرٌا 1

  .179ص ،م 1986/ه1406.، 1 ط،دس،النشر و التوزٌع 
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أماهذه الصفحات قسمت إلى مقدمة و أقسام و كل قسم ٌتكون من مقدمة ومباحث باإلضافة 

هذا إلى جانب فهرس للموضوعات و قابمة ’ إلى هوامش و مراجع فً نهاٌة كل قسم

. للمصادر و المراجع فً البحث باللؽتٌن العربٌة و الفرنسٌة

أهمٌة الكتاب فً مجال التدرٌس و ’ تضمنت  المقدمة توضٌحات دقٌقة عن أسباب التؤلٌؾ

الدراسات السابقة   التً اهتمام اللسانٌٌن بمجال األلسنٌة و الرؼبة بالتعرٌؾ بهذا العلم 

: ونشره فً العلم العربً أما عن أقسام و مباحث فقد كانت كما ٌلً

   ٌتناولالقسم الثانًٌبحث فً األلسنٌة و تطبٌقها فً مجال تدرٌس اللؽة و :القسم األول

. بعض مسابل النظرٌة األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة

ففً القسم األول الذي ٌتعلق باأللسنٌة و تدرٌس اللؽة فإنه نتناول فٌه أسس تطبٌق األلسنٌة 

. على مجال إعداد المواد التربوٌة العابدة إلى عملٌة تدرٌس اللؽة

و ٌتناول أٌضا اكتساب الطفل للؽته إذ ٌشكل هذا االكتساب تجربة اإلنسان األولى فً مجال 

. اللؽة باإلضافة تؤثٌر اللؽة األم فً عملٌة تعلم لؽة ثانٌة

.باإلضافة أن هذا الكتاب ٌعرض تطور النظرٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة
1
 

 وبهذا التقسٌم تناول قضاٌا و مسابل "مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللغة"إن كتاب

: ألسنٌة و من أبرز ذلك

:  تتلخص فٌما ٌلًاأللسنٌة و منهجٌة تعلٌم اللغة/ 1

 تطبٌق األلسنٌة فً مجال تعلٌم اللؽة .

 القواعد األلسنٌة العلمٌة و القواعد التربوٌة التعلٌمٌة .

  ماذا ٌعلم أستاذ اللؽة

 منهجٌة تعلٌم اللؽة .

 ًالتحلٌل األلسن .

 إختٌار المادة التعلٌمٌة .

.التدرج فً التعلٌم
2
 

 عرض المادة اللؽوٌة .

 التمرٌن اللؽوي. 

                                                             

.5.مقدمة.مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة.ٌنظر 1  

.177ص.المرجع السابق
2  
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 :تناول فً الكتاب القضاٌا التالٌة: ينمو الطفال اللغو/ 2

.  المظاهر اللغوٌة التً ٌتعرض لها الطفل

. خصائص اللغة المكتسبة

. عمل الطفل اللغوي

. مراحل النمو اللغوي

. دور العائلة و الممارسة فً خالل نمو الطفل اللغوي

. عملٌة تعلم الطفل فً المجال اللغوي

 إلى 1957سنة  chomsky تطور النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة منذ أن وضعها تشومسكً/ 3

كما ٌعرض هذا الكتاب المكون الداللً لكً ٌضع قواعده التفسٌرٌة و إبعاد .1981سنة 

.المنحنى العقالنً التً تتخذه النظرٌة األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة
1
 

م و الطبعة الثانٌة 1984/ه1404باإلضافة إلى طبع هذا الكتاب طبعة أولى عام / 

م أما عن دار النشر فهً المؤسسة الجامعٌة للدراسات 1985/ه1405كانت عام 

. و النشر و التوزٌع

 لونه ،17/27إن كتاب الدكتور مٌشال زكرٌا ذو غالف كرتونً ورقً حجمه / 

. أبٌض ممزوج باألزرق كما أن عنوان الكتاب وضعه فً إطار

: منهجه  فً الكتاب و أهم المصادر و المراجع المعتمد علٌها/ ج

لعل منهج الدراسة و التحلٌل من القضاٌا التً ٌجب على الباحث أن ٌعنى بها و : منهجه/1

على ’ أما بالنسبة إلى تحدٌد منهج دراسة كتاب ما فهو من األمور الصعبة’ٌولٌها اهتماما

رغم من أن الباحث قرأ ذلك الكتاب إال أن هناك رغبة أو بأصح التعبٌر ما ٌسمى بالفضول 

مباحث "فً معرفة المنهج الذي اتبعه المؤلف فً كتابه مثلما ماهو ٌحدث عندنا فً كتاب 

الذي لم ٌتم اإلفصاح عنه من قبل مٌشال زكرٌا إال أننا "فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللغة

وذلك من ,حاولنا أن نتوصل إلٌه بعد قراءات متكررة أنه اتبع المنهج الوصفً التحلٌلً

 .خالل استعراضه لبعض مباحث األلسنٌة

لمٌشال زكرٌا بؽزارة المادة من "مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة"ٌتمٌز كتاب  كما

خالل اعتماده على جملة من المصادر العربٌة و األجنبٌة منها مإٌدا بتفسٌر بعض 

. المفردات و مقابلتها بالمصطلح األجنبً

                                                             
.06ص.المرجع نفسه

1  
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القسم األول ٌبحث فً األلسنٌة و تطبٌقها فً مجال :"أما تقسٌمه لكتابه ٌتضح فً قوله

كما ...تدرٌس اللؽة و القسم الثانً ٌتناول بعض مسابل النظرٌة األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة

..."نتاول أٌضا اكتساب الطفل للؽته
1

 .

كما نجد الدكتور مٌشال زكرٌا فً تقسٌمه لعناصر الكتاب أنه لم ٌراع أي ترتٌب فنجده فً 

 مسابل كما أنه ٌعتمد على 6 مسابل بٌنما فً القسم الثانً ٌعرض 9القسم األزل مثال ٌتناول 

االختصارات و عدم التفصٌل فً بعض القضاٌا وٌظهر هذا فً قابمة الهوامش بحٌث 

: ٌعرض المصدر الذي نجد فٌه تلك القضٌة أكثر تفصٌال و ٌقول

(.1965)م تشومسكًنعو:لمزٌد من اإلٌضاح راجع كتاب
2
 

و من كالم الدكتورمٌشال زكرٌا أٌضا نجد مالمح المنهج المقارن انطالقا من توظٌفه 

. لكلمات تدل علٌه

. استند إلى المقارنة بٌن الكفاٌة و األداء اللغوي:و من أمثلة ذلك

باإلضافة أنه ٌعرض المنهج التحوٌلً التولٌدي فً هذا الكتاب وفق مستوٌٌن النظري 

والتطبٌقً فمثل لها من معطٌات اللغة العربٌة كما درس الجملة و كٌفٌة إعادة كتابتها وفق 

القواعد التحوٌلٌة التولٌدٌة و علٌه فإن الجملة هً الوحدة األساسٌة التً تقوم علٌها هذه 

.القواعد
3
 

لمٌشال  (مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة)وردت المصادر و المراجع فً كتاب/ 2

وقد ’صفحة خصصها للمصادر و المراجع العربٌة و األجنبٌة’زكرٌا فً نهاٌة كل فصل

وذكر كذلك ,اعتمد فٌها على مإلفاته فً مجال األلسنٌة باإلضافة إلى مصادر أخرى

بلد .دار النشر.الطبعة.المرجع.اسم المصدر.المإلؾ:المعلومات المطلوبة للمراجع و هً

: كان أبرزها,تارٌخ النشر.النشر

: المصادر العربٌة/أ

فً المجلة التربوٌة، العدد الثانً "تأثٌر اللغة األم فً عملٌة تعلم لغة ثانٌة"، مٌشال زكرٌا/ 1

. بٌروت- المركز التربوي للبحوث و االنماء1978سنة 

                                                             

.5ص. السابقرجعالم.ٌنظر 1  

.48ص. نفسهرجعالم 2  

، المؤسسة الجامعٌة للدراسات و  ، الجمة البسٌطة ، األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة وقواعد اللغة العربٌة مٌشال زكرٌا

23، ص م1986/ه1406،  (2)،ط النشر و التوزٌع 3  
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طبعة ثانٌة -المبادئ واألعالم:(علم اللغة الحدٌث)، األلسنٌة1980مٌشال زكرٌا /2

. بٌروت-المؤسسة الجامعٌة للدراسات و النشر.1983

دراسة تمهٌدٌة فً التحلٌل المقارن بٌن اللغتٌن العربٌة و الفرنسٌة ، :مٌشال زكرٌا/3

. (تحت الطبع)منشورات المركز التربوي للبحوث و اإلنماء

. ، دار المشرق، بٌروت- 4-رشٌد الشرتونً ، مبادئ العربٌة فً الصرف و النحو/4

 .1979.العدد األول ت.(المجلة التربوٌة)نمو الطفل اللغوي، /5

-23مجلة الفكر العربً المعاصر العدد .األلسنٌة العقالنٌة و انتقاد علم النفس السلوكً/ 6

. بٌروت

بٌروت .4 العدد 1979األبعاد النظرٌة لتمرٌن القواعد فً المجلة التربوٌة :مٌشال زكرٌا/7

.المركز التربوي للبحوث و األنماء
1
 

كما ذكر المعلومات ’أما فً نفس الصفحة لقابمة المصادر و المراجع دون المراجع األجنبٌة

: وكان أهمها ما ٌلً’بلد النشر.دار النشر.المصدر.اسم المرجع.المطلوبة عن المإلؾ

: المصادر األجنبٌة/ب

1/s.pit corder(1973)introducing applied linguistics london-penguin. 

2/ H.Fraser and w.r.O’Donnell(1969).Applied linguistics and the teaching of English London-longman. 

3/Noam Chomsky.aspects of the theory of syntax.MIT Cambridge mass.1965. 

4/bouton Charles pierre.(1974).”L’acquisition d’une langue étrangère”.klinck-seik.paris. 

5/A.martinet.(1967)elément de luinguistique génerale.éd.armand colin.paris. 

6/R.Less(1957).”review of syntactic structures” in language. 

7/katz.j.j.(1972).semantic theory.new York.harper and row. 

8/L.Bloomfield(1933)language new York holt.2 

                                                             
 ، 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  1

  .20/160.ص.1985

.21/159.ص.نفسهالمرجع  2  
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 :(مضمون الكتاب)/1

ٌتكون كتاب الدكتور مٌشال زكرٌا مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة حسب اإللزام 

ثم نذكر خطة و أقسام الكتاب موضوع .المنهجً و العلمً فً تقدٌم الكتاب مع تقدٌم مإلفه

: فقد قسم المإلؾ كتابه إلى مباحث نلخصها كاآلتً.الدراسة ٌطول له حسب ترتٌبها

األلسنٌة و منهجٌة تعلٌم اللؽة ٌتناول الدكتور مٌشال زكرٌا بعض مسابل :لالمبحث األو

النظرٌة األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة و أسس تطبٌقها على مجال إعداد المواد التربوٌة 

و انطالقته هنا هً من قناعة مفادها أن الدراسات التقلٌدٌة فً .العابدة إلى تدرٌس اللؽة

العالم العربً و مواد تعلٌم اللؽة ال تزال تراوح فً المكان نفسه الذي كانت قد توقفت عنده 

كما أن من مواضٌع األلسنٌة موضوع االهتمام بعملٌة تعلٌم اللؽة فهً تقوم بإٌجاد .منذ قرون

منهجٌة و طرابق لتقدٌم اللؽات بؤسرها بناء على مواقؾ التعلم باإلضافة أن المعلم ٌستخدم 

األلسنٌة كونها أداة تحلٌلٌة فً عملٌة التعلم ألن موضوعها هو دراسة اللؽة دراسة علمٌة و 

موضوعٌة
1

فهناك مجموعة ’ كما ٌستخدم المنهاج كونه ٌضمن نجاح هذه العملٌة التعلمٌة. 

 و ماهً منهجٌة ؟ما التحلٌل اللسانً الذي ٌسلكه:من األسبلة تطرح فً فكر المعلم من بٌنها

؟   و كٌؾ ٌختار مادته التعلٌمٌة؟تعلٌم اللؽة التً ٌعتمد علٌها

و غنً عن الذكر أن البحث اللسانً له عالقة بالمجتمع كون أن اللغة ظاهرة لغوٌة فً إطار 

. المجتمع ٌتفاعل فٌه أفراده تفاعال لغوٌا

 فقد تحدث المؤلف عن القواعد األلسنٌة العلمٌة و القواعد التربوٌة التعلٌمٌة بحٌث أما ثانيا

أن القواعد العلمٌة تعتمد على لغة صورٌة قائمة على مجموعة من الرموز تسهم بتعمٌم 

التحالٌل اللغوٌة و تحدٌد بنٌة اللغة دون أن ٌتصرف فً بنٌتها و من المعروف أن القواعد 

التولٌدٌة التحوٌلٌة للغة قادرة على إنتاج جمل خاصة بالمتكلم تقود عملٌة التكلم التً ال 

: تخضع للمالحظة بل إلى االستنباط وفق مراحل منها

. التحسس بوجود ظاهرة معٌنة/1

. وصف هذه الظاهرة بدقة و التوسع فً معطٌاتها و التعبٌر عنها بصورة فكرٌة/2

 .وضع الفرضٌات لتفسٌرٌة/3 

. إخضاع الفرضٌات للتجربة/4

                                                             
 ، 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  1

  09.1ص.1985
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. وضع الفرضٌات الجدٌدة/5

: ؟ المادة التعليميةماذا ٌعلم أستاذ اللغة/ 3

و ’ٌدرج مٌشال زكرٌا ما ٌعلمه األستاذ اللغة عبر مجاالت األلسنٌة العامة و السوسٌو ألسنٌة

. السٌكو ألسنٌة

إن موضوع تعلم اللغة فً هذا المجال ٌندرج فً أن المعلم ٌعلم تالمٌذه :األلسنية العامة

ومجموعة قواعد تتركب الجمل ’مجموعة فئات نحوٌة كاالسم و الحرف و الفعل و األدوات

. ونبرات صوتٌة’ومقاطع إٌقاعٌة’والئحة أصوات لغوٌة’والئحة بمفردات معجمٌة’وفقها

إذ ٌنبغً تعلٌم ’تعد اللغة مجموعة من التصرفات الكالمٌة فً المجتمع:السوسيو ألسنية

وٌقصد بها ’وتطوٌر الكفاٌة اللغوٌة التواصلٌة’التلمٌذ قواعد استعمال اللغة فً المجتمع

التً تفسر لنا قدرة التالمٌذ على ’المعرفة الضمنٌة بقواعد التواصل اللغوي فً المجتمع

. ي مختلف ظروف التواصل’استعمال تهم فً بٌئتهم االجتماعٌة

ألسنٌة المتطورة تساعد أستاذ اللغة على تحدٌد المادة التً ٌعلمها-إن الدراسات السوسٌو
1

 .

لقد أطلق مٌشال زكرٌا هذا المصطلح باعتباره مصطلحا مشتركا بٌن علم : السيكو ألسنية

وٌتناول ’بحٌث تعالج المسائل المفسٌة التً ٌتضمنها استعمال اللغة,النفس و األلسنٌة

العالقات القائمة بٌن حاجات التعبٌر و التواصل عند األفراد وبٌن الوسائل اللغوٌة التً 

فهذا المجال شكل عام ٌبحث فً المسار العقلً القائم ’توفرها اللغة إلشباع هذه الحاجات

ضمن اكتساب اللغة و استعمالها
2
. 

فمن هنا نجد أن التعرٌف السابق للسٌكو ألسنٌة ٌندرج على محورٌن أساسٌن فً اللسانٌات 

. االكتساب اللغوي و األداء اللغوي:النفسٌة هما

تعلٌم اللغة مهارات اعتبر أن " مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة"أما فً كتابه 

وتفاعله مع المجتمع المحٌط به ’تمثل خبرة اإلنسان و أفكاره’ أو نشاطات لغوٌة’كالمٌة
3
. 

: للعملٌة التعلٌمٌة فإنها تمر بخطوات حتى تصل إلى المتعلمأما بالنسبة 

                                                             
.20ص.(1982)كتاب مٌشال زكرٌا . ٌنظر

1  

.71ص.دط1993.بٌروت.دار العلم للمالٌٌن.مع مقارنة ثراثٌة.دراسات لغوٌة اجتماعٌة نفسٌة.قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة.مٌشال زكرٌا
2  

 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا 

  3 .12/13ص.1985،
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 ٌقصد بها االنتقاء الممعن للعناصر التً تتكون منها المادة المعٌنة: اختٌار المادة التعلمٌة/أ
1

فلٌست كل ألفاظ اللؽة تالءم المتعلم فً طور معٌن من أطوار النمو اللؽوي ومن المعروؾ 

أن اللؽة العربٌة لؽة ؼنٌة بمفرداتها فإن المعلم ٌدرك فقط الجزء من ألفاظها و ال ٌستطٌع أن 

. ٌعلم المتعلم اللؽة بؤجملها فعلٌه أن ٌنتقً منها ما ٌفٌده و ما لم ٌسبق تعلمه

بعد أن ٌنتقً المعلم القضاٌا المهمة التً ٌستفٌد منها المتعلم فهو ال :التدرج فً التعلٌم/ب

ٌمكنه أن ٌعلمها دفعة واحدة بل علٌه أن ٌتدرج و ٌتبع التنظٌم و النظر إلى المواضٌع التً 

. لها عالقة مع بعضها البعض

ٌهدؾ األستاذ إلى تطوٌر ملكة التالمٌذ اللؽوٌة ووضع أهدافا لعملٌة :عرض المادة اللؽوٌة/د

التعلم بحٌث ٌستطٌع التلمٌذ من خاللها اكتساب الخبرات كإدراك الكلمات و المحتوى 

و ٌركز على ’الخ كما ٌراعً من خاللها المعلم الوضوح فً عرض مادته..التعبٌري

. المهارات اللؽوٌة التً ٌنبؽً تعلٌمها

: التمرٌن اللؽوي/د

تخصص ساعات كثٌرة بتمرٌن التلمٌذ على تعلم اللؽة بإتقان و استخدام التعبٌر من أجل 

تقوٌة ملكته اللؽوٌة و تعدد مهاراته
2

 .

وعلٌه فإننا نستخلص من هذا المبحث أن معلم اللؽة ٌجب أن ٌكون على إطالع دابم بما 

 .وٌستثمر النظرٌات اللسانٌة ومجاالتها’تقدمه اللسانٌات

: الفصل الثانً

 نمو الطفل اللؽوي :المبحث األول

تعد اللغة عند كل أمة أحد مقوماتها وتعد وسٌلة من وسائل االتصال فً حٌاة الفرد بكً ٌعبر 

بها عن حاجٌاته وعلٌه فإن الطفل ٌمر بمرحلة النمو اللغوي فً مراحل حٌاته كما تواجهه 

 .صعوبات نطقٌة خاصىة فً المرحلة األولى من نموه

على دراسة "مباحث فً النظرٌة األلسنٌة وعلٌم اللغة"ركز الدكتور مٌشال زكرٌا فً كتابه

نمو الطفل اللغوي انطالقا من المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة و ذلك من خالل التعرض إلى 

: نقاط مهمة

                                                             

.62ص.دس.دع.دب.أثر اللسانٌات بالنهوض بمستوى مدرسً اللؽة العربٌة.مجلة علم اللسان البشري 1  

المركز التربوي للبحوث و .1979(.4)العدد.األبعاد النظرٌة و التطبٌقٌة لتمرٌن القواعد فً المجلة التربوٌة.مقال 2

 . 20ص.بٌروت.االنماء



انجانة انعهمي نهكتاب :                                                                انفصم انثاني  
 

14 
 

 :المظاهر اللغوية التي يتعرض لها الطفل/1

ٌتلقى الطفل اللغة الذي ٌسمعها من خالل المحٌط الذي ٌترعرع فٌه بحٌث ٌطلق علٌها 

 مٌشال زكرٌا بالمدونة الكالمٌة فً كتابه و هً مختلفة عن مدونة األلسنً التً ٌعتمدها

كما أن المدونة الكالمٌة للطفل ال تخلو من األخطاء النحوٌة فهً ال ’فً دراسته اللؽوٌة 

 .بل تقتضً مجهودا إضافٌا’تساعده على كشؾ قواعد لؽته الصحٌحة

تلعب األسرة دورا مهما فً نمو الطفل اللؽوي كونها أول المإسسات التربوٌة التً تحتضن 

فال ٌمكن ألي مإسسة عامة أن تحل محل األسرة فً هذه المسإولٌة’الطفل 
1
وهذا ما ٌعنً .

فالطفل ٌبدأ بعملٌة النطق وذلك من خالل ما ’أنه ٌكتسب لؽته األم من بٌبته كما أشرنا سابقا

فاألسرة تقوم بوظٌفة تعلٌمٌة ال ٌعنً ذلك تعلٌم الكتابة و القراءة ’ٌنطقون به المحٌطون به 

ألن اكتساب اللؽة ,لكن ٌبقى تعلم اللؽة األم أمرا مهما ٌجب أن ٌهتم به,بل تعلم طفلها الحرفة

لكن السإال ٌبقى مطروحا عن دور ’األم ٌسهل على الطفل التواصل بسهولة مع اآلخرٌن

؟أو دور توجٌهً أو دور قابم فقط هل هو دور تعلٌمً مباشر:العابلة فً عملٌة اكتساب اللؽة

على توفٌر مادة لؽوٌة معٌنة؟ 
2
. 

فلو نظرنا إلى األهل فً الواقع لوجدناهم ؼٌر مختصٌن بالضرورة فً علم اللؽة و أقسامه 

كما أنهم ال ٌملكون طرابق تعلٌم ’فً مجال علم الفونولوجٌا و علم التراكٌب و علم الداللة

و ’فاللؽة األم ال ٌمكنها أن تعلم’فمن البدٌهً أن العابلة ال ٌمكنها أن تقوم بدور تعلٌمً’اللؽة

خالل مرحلة ’فال ٌعلم أفراد العابلة القواعد حٌنما ٌخطا’إنما تكتسب بصورة طبٌعٌة

االكتساب و إنما ٌركزون على المحاكاة و الترداد بطرق الصواب فقط
3

 .

و بهذا ٌكون دور األسرة توسٌعٌا حٌث تسهم فً تشعٌب لؽة الصؽار اتجاه االندماج فً لؽة 

الكبار فٌكون دور العابلة فً هذا المجال تسهٌل عملٌة االكتساب اللؽوي لدى الطفل بعرض 

وتطوٌر ملكته الذاتٌة ’نماذج جاهزة تساعد الطفل فً تقبل المعلومات اللؽوٌة و تفهمها

وتنمٌتها فٌما ٌتعلق بالخصابص الممٌزة للؽة محٌطه
4

 .

                                                             
معهد .مدٌرو المدارس االبتدابٌة.دراسة مٌدانٌة.التعلٌم التحضٌري و أثاره على المسار الدراسً للطفل 1

  .43ص.سعٌدة.التكوٌن

 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  2

 . 44ص.1985،

.133ص.م1908(.1)ط.دن.المبادئ و األعالم.(علم اللؽة الحدٌث)األلسنٌة.مٌشال زكرٌا 3  

 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  4.

  .45ص.1985،
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إلى كونها  (المدرسة البنٌوٌة)لقد تحولت دراسة اللؽة من كونها موضوعا خارجٌا

لنسق المعرفة الممثلة فً دماغ المتكلم أي بمعنى  (المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة)مفسرا

اكتساب اللؽة من ناحٌة وجود قدرة ذهنٌة كما عرض فً كتابه المفاهٌم التً تناولتها 

 linguistique)النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة فمن أبرزها الكفاٌة اللؽوٌة

competence)أن األداء الكالمً ال ٌخلو :"بحٌث ٌمٌز بٌنها و بٌن األداء الكالمً فً قوله

"وهو بمثابة االنعكاس المباشر للكفاٌة اللؽوٌة...من بعض االنحرافات عن قوانٌن اللؽة
1
 

وعلٌه فإن الطفل ٌكتسب اللؽة من البٌبة التً ٌنشؤ فٌها اعتمادا على مقدرته الفردٌة على 

اكتساب اللؽة و اللؽة هً مٌزة إنسانٌة ٌستطٌع اإلنسان من خاللها إنتاج عدد ؼٌر متناه من 

جمل لؽة بٌبٌة
2

  .

كما نستخلص من كالم مٌشال زكرٌا فً التمٌٌز بٌن الكفاءة اللؽوٌة و األداء الكالمً أي أن 

اإلنسان عندما ٌتكلم ٌستعمل كفاءته دون شك إال أن هذا االستعمال ال ٌتم بصورة تامة و 

.متكاملة فً عملٌة التكلم
3
 

لٌصوغ منها عددا ؼٌر محدود من الجمل اللؽوٌة .فالطفل ٌكتسب الكلٌات األساسٌة فً اللؽة

و ٌإكد على ذلك تشومسكً أن للطفل القدرة على اكتساب أي لؽة .ذات األساس الواحد

.  كانت بنفس المبادئ التً تنبنً علٌها النظرٌة

كما هو من المعروؾ أن النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة تقوم على طابفة من القواعد التً تحدد 

أنواعا مختلفة من أنظمة اللؽة فقد قسمها مٌشال زكرٌا وتحدث عن كٌفٌة تؤلٌؾ تلك القواعد 

: على النحو اآلتً

مكون أساس ٌرتبط بالبنٌة العمٌقة و مكون تحوٌلً ٌحول البنٌة هو :المكون التركٌبً/1

العمٌقة إلى بنٌة سطحٌة وكذلك هو الوسٌلة لتحقٌق الترابط بٌن المكون الصوتً و الداللً 

فبعد أن ٌثبت المكون التركٌبً بنى الجمل ٌفسر المكون الداللً معانً هذه البنى و ٌفسر 

. المكون الصوتً أصواتها

                                                             

.30ص.المرجع السابق 1  

جامعة حلب للنشر و .النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة وتطبٌقاتها فً النحو العربً.أسمهان صالح.أحمد المهدي المنصوري 2

  .327/ 326ص.دس.1ط.التوزٌع

 المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر و .(الجملة البسٌطة).األلسنٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة وقواعد اللؽة العربٌة.مٌشال زكرٌا 3

 .15ص.م1986/ه1406(.2)ط.التوزٌع
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ٌحدد الشكل الصوتً للجملة وهو مكون تفسٌري إذ أنه ٌمنح البنٌة :المكون الصوتً/2

السطحٌة تفسٌرها الصوتً بفضل مجموعة من القواعد الفونولوجٌة بمعنى أنه ٌرتبط بالبنٌة 

السطحٌة
1

 .

تحدث المإلؾ عن هذا المكون كونه مفسرا أٌضا ٌحصل من خالل جمٌع :المكون الداللً/3

 . داللة كل المورفٌمات  على مستوى البنٌة العمٌقة بواسطة القواعد

: اسهامات مٌشال زكرٌا فً باب الجملة:المبحث الثانً

: التولٌد/1

تحدث مٌشال زكرٌا عن هذه اإلسهامات من خالل مسؤلة مإلفات الجملة التً تقوم على 

: ركنٌن هما ركن اإلسناد و ركن التكملة و ٌبرهن على صحة هذا من خالل المخطط

. ركن التكملة±ركن اإلسناد←جملة(1)

: أما ركن اإلسناد فهو كاآلتً

. ركن حرفً±ركن اسمً ±  ركن اسمً± ركن فعلً ←ركن االسناد

 جار و مجرور           مفعول       فاعل فعل 

. أما ركن التكملة ٌرتبط بالركن الحرفً

ٌعنً التحوٌل االنتقال وهو التؽٌٌر من حالة إلى أخرى و هو ٌنظم العالقة بٌن :التحوٌل/2

: البنٌة العمٌقة و البنٌة السطحٌة للجملة و مثل ذلك بمثال

أكل الرجل التفاحة 

الرجل أكل التفاحة 

التفاحة أكلها الرجل
2

 .

بعد حدٌثنا عن نمو الطفل اللؽوي فنسعى إلى تحلٌل عمله اللؽوي فالقدرة على اكتساب اللؽة 

أمر ٌختص به اإلنسان دون سابر المخلوقات و هً قدرة فطرٌة تختص بالجنس البشري 

لكن ال ننكر وجود لؽة عند الحٌوان المتمثلة فً صرخات لكن من ؼٌر المقبول اعتبارها 

                                                             
 .101ص .دس.(1)ط.2014.القاهرة.فً لسانٌات العربٌة دار الفكر العربً.صالح الدٌن صالح حسنٌن 1

ص .1985 ، 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  2

35.  
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مشابهة للكفاٌة اللؽوٌة التً ٌملكها اإلنسان ألن لؽة الفرد تحتوي على عدد ال متناه من 

.الجمل و علٌه فإن اإلنسان كابن ناطق وعاقل
1
 

: بعد ذلك تعرض المإلؾ فً كتابه إلى مراحل نمو الطفل اللؽوي عبر مستوٌات

منذ كان الوجود اإلنسانً كان وجود الصوت بمعنى أن :اكتساب التنظٌم الفونولوجً/1

اإلنسان هو المصدر البشري للظاهرة الصوتٌة بحٌث أن األصوات اللؽوٌة تنقسم إلى 

أصوات صابتة و صامتة فالطفل ال ٌكتسب التنظٌم الفونولوجً عن طرٌق حٌازة فونٌماته 

. بصورة متتالٌة لكن ٌبدأ ببناء التنظٌم الفونولوجً بصورة فعالة

ٌعرؾ التركٌب اللؽوي بؤنه الجملة التً تتركب من عدد البنى :اكتساب تنظٌم التراكٌب/2

اللفظٌة التً تتكون من نظام األصوات المتتالٌة وفق قواعد و ال ٌستقٌم أمره إال إذا وفق 

قواعد و أسس خاصة هً التً تضبط تكوٌن الجملة فً اللؽة العربٌة و ؼٌرها من اللؽات
2

  .

كما أن فً هذا المستوى ٌقوم من خاللها الطفل بتحلٌل جمل مبنٌة من كلمتٌن و ٌنتج جمال 

عبر لجوبه إلى فبتٌن هما الفبة ذات الكلمات المحورٌة ذات العناصر القلٌلة و فبة الكلمات 

. المفردة ذات العناصر الكثٌرة

الطفولة مرحلة أساسٌة فً حٌاة و من خالل عرضنا ألهم ماجاء فً هذا الفصل نقول 

اإلنسان ٌجب االعتناء بها أشد االعتناء و أن اللؽة وسٌلة من وسابل االتصال لهذا الطفل 

باإلضافة إلى الدور التً ’فضال على أنها تساعده على تكوٌن مهاراته الفكرٌة و اللؽوٌة

  .تلعبه األسرة فً تطوٌر تلك المهارات اللؽوٌة

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 jean paulus.la fonction symbolique et le langage.3ed.pierre 

mardaga.bruxelles.1977.p19/20/21.  

مجلس األندلس للعلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة .خصابص تراكٌب اللؽة العربٌة.عبد هللا علً التوري 2

 . 263ص.2016.ٌناٌر.3.مجلد.9.العدد.
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: تأثٌر اللغة األم فً عملٌة تعلم لغة ثانٌة:الفصل الثالث

قبل أن نعرض أهم ماجاء فً هذا المبحث ٌجب علٌنا الوقوؾ أمام مصطلحٌن و التعرٌؾ 

فاللؽة تعد وسٌلة اتصال بٌن أفراد المجتمع كما أنها رمز للهوٌة الفردٌة و االجتماعٌة ,بهما

كما نجد األطفال ٌكتسبون لؽة التواصل اللؽوي و علٌه كٌؾ ٌحدث نمو الطفل ’و الثقافٌة

؟ اللؽوي

 :المبحث األول

 :ماللغة األ/1

إال أن ’ إلى تلك اللؽة التً ٌتعلمها أو ٌؤخذها الطفل من أمه" اللؽة األم"ٌشٌر لنا مصطلح 

هً ثراث مكتسب بعد الوالدة مؤخوذ بواسطة "هذا األمر لٌس بالسهولة ألن لؽة األم

الشخص الحاضن أو من شخص آخر من نفس الجماعة التً ولد فٌها الطفل أو من أٌة 

"جماعة بشرٌة أخرى
1

 .

أول لؽة تلقاها الطفل فً بٌبته وٌستخدمها لتحقٌق االتصال بٌنه و بٌن "ٌعرفها أخرون

"المحٌطٌن به و هً نسبة إلى المصدر األول الذي تلقى فٌه الطفل لؽته
2

 .

اللهجة تمثل اللؽة األولى وتعد "و البعض اآلخر من الدارسٌن ٌعرفها على أنها لهجة

القاموس اللؽوي الوجٌد الذي ٌعتمد فٌه األطفال فً العبٌر عن أنفسهم بطالقة و التحدث إلى 

وإبداء المالحظة و التحلٌل و ؼٌرها من أنشطة العقل’أقرانهم وكذلك فً التفكٌر
3

 .

: اللغة الثانٌة/2

اللؽة التً ٌتعلمها اإلنسان بعد أن ٌستوعب لؽته األم هً اللؽة التً "ٌقصد باللؽة الثانٌة 

ٌتعلمها الفرد لتلبٌة متطلبات مرحلة تعلٌمٌة ٌجتزها أو درجة علمٌة ٌنشدها لتلبٌة لؽرض 

4."وظٌفً أو إشباعا لحاجة ما
   

                                                             

.06ص.2001(.1)ط.المؽرب.مطبعة فضالة بالمحمدٌة.فً اللؽة و أنماط التواصل.أحمد الوالً العلمً 1  

الفكر العربً دار .نظرٌات و تجارب.تدرٌس اللؽة العربٌة فً التعلٌم العام.رشدي أحمد طعٌمة و محمد السٌد مناع 2

 .33ص.2000(.1)ط.مصر

دار الفكر . التربٌة اللؽوٌة للطفل.حسن ترجمة فوزي عٌسى و عبد الفتاح.سرجٌو سبٌنً 3

  .80ص.دس.دط.1991.مصر.العربً

مكتبة المجمع العربً للنشر و ..التنمٌة اللؽوٌة لألسرة و المعلم و الباحث الجامعً.الخفاؾ إٌمان عباس 4

  .93ص.األردن.(1)ط.2014.التوزٌع
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و إذا أشرنا إلى الفرق الموجود بٌن اللؽة األم و اللؽة الثانٌة نجد أن الدكتور حسن دوكة  

إن الفرق بٌن اللؽة األجنبٌة و اللؽة الثانٌة أن اللؽة األجنبٌة "ٌعرض لنا الفرق بحٌث ٌقول

أما اللؽة الثانٌة هً اللؽة التً تتعلم فً بٌبتها ....هً التً تتعلم فً ؼٌر البٌبة األصلٌة

".الحقٌقٌة و موطنها األصلً فً جمٌع اللؽات
1
 

ٌكون الفرد قادرا " أما مٌشال زكرٌا فً كتابه نجد أنه أشار إلى مفهوم اللؽة الثانٌة على أنها

أي أن ٌكون قادرا على ممارستها كتابة و ’على استعمال ؼٌر لؽته األم التً اكتسبها

بحٌث تكون ’ٌعنً تعلم لؽة ثانٌة إحراز كفاٌة لؽوٌة فً هذه اللؽة’وبعبارة أخرى’قراءة

"مقاربة للكفاٌة اللؽوٌة عند أهل هذه اللؽة
2

 .

من خالل الممارسة ’وٌرى السلوكٌون أن تعلم لؽة ثانٌة معناه تكوٌن عادات لؽوٌة جدٌدة

بٌنما ٌرى الذهنٌون أن الفضل ٌرجع إلى المتعلم الذي ٌستخدم قدراته اإلدراكٌة ’المكثفة

وعلى ’من خالل المعطٌات اللؽوٌة التً ٌرو د بها’بطرٌقة إبداعٌة فً اكتشاؾ قواعد اللؽة

"ولٌس على الحفظ’هذا فهم ٌعتبرون أن تعلم اللؽة عملٌة تستند على التفكٌر
3

 .

لقد أدلى مٌشال زكرٌا دلوه فً قضٌة دراسة األؼالط اللؽوٌة التً ٌتعرض لها الطفل من 

خالل تقٌٌمه لمدى تعلمه للؽة الثانٌة لكن قبل هذا ٌجب النظر إلى األؼالط التً ٌقوم بها 

أثناء استخدامه للؽة ألن نظرٌة األؼالط و التحلٌل المقارن تعد مرحلة أساسٌة فً عملٌة 

. ذلك أن التعلم ٌقوم على قانون المحاولة و الخطؤ,االكتساب

 ؟ هل األغالط اللغوٌة ناجمة عن تداخل مع اللغة األولى أو تداخل مع اللغة الثانٌة

ٌرى مٌشال زكرٌا أم من بٌن األؼالط اللؽوٌة الحاصلة فً عملٌة تعلم لؽة ثانٌة ناتجة إلى 

ألن الطفل عند ٌرٌد تعلم لؽة ثانٌة , التداخل بٌن لؽة التلمٌذ و اللؽة التً ٌرٌد تعلمها

ستواجهه مجموعة من العقبات منها عدم القدرة على نقل خبراته باللؽة األولى إلى اللؽة 

باإلضافة إلى اختالؾ قواعد اللؽة األم و اللؽة الثانٌة و هنا تحصل األؼالط عندما ال ’الثانٌة

4 تتواءم القواعد فً اللؽتٌن
وهذا ما ٌنتج وجود ظاهرة تسمى التداخل بٌن اللؽة األولى و 

. الثانٌة

                                                             
جامعة السلطان .التفرٌق بٌن العربٌة كلؽة أجنبٌة أو لؽة ثانٌة ودوافع المتعلم منها.صالح حامد محمد أحمد 1

 .02ص.2014.مالٌزٌا.إدرٌس

 ، 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  2

 .69ص.1985

.70ص.المرجع السابق 3
  

.54ص.المرجع نفسه 4  
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أن هذه النظرٌة تعمل على كشؾ و التنبإ باألؼالط الممكن حصولها ,و تجدر اإلشارة أٌضا

. و معرفة أسباب حصولها حتى ٌتسنى له عدم الوقوع فٌها

و فً الوقت نفسه تبٌن النظرٌة نقاط التماثل و االختالؾ بٌن اللؽتٌن و ذلك عن طرٌق 

دراسة موسعة للؽتٌن و المقارنة بٌنهما بصورة أكثر تفصٌال و على الرؼم من ذلك إلى أن 

نظرٌة التحلٌل المقارن و النظرٌة البنٌانٌة ؼٌر كافٌتان و ال تعطً نتابج ٌقٌنٌة فمن خالل 

هذا فإننا نتبنى النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة التً تعطٌنا نظرة شاملة لدراسة آلٌة التكلم عند 

. اإلنسان

: النظرٌة البنٌانٌة و اكتساب اللؽة: المبحث الثانً/2

فهً تعد اللؽة على أنها مجموعة ’تستمد النظرٌة البنٌانٌة مفاهٌمها من الفلسفة السلوكٌة

كما نجد المدرسة السلوكٌة لم ’فهً شكل من أشكال المثٌر’عادات صوتٌة ٌكٌفها حافز البٌبة

1 تتطرق إلى األحوال الذهنٌة و عملٌة التفكٌر
بمعنى أن متكلم اللؽة ٌسمع جمل معٌنة ٌولد .

. عنه استجابة كالمٌة دون أن ترتبط بالتفكٌر

أنها عبارة عن تنظٌم ٌتؤلؾ من مجموعة وسابل التعبٌر "كما تعرؾ النظرٌة البنٌانٌة اللؽة 

فكل لؽة تتؤلؾ ."الصوتٌة التً هً رموز تعبر بها اللؽة عن مفاهٌم معٌنة ٌتحسسها المتكلم

.وتعمل اللؽة من خالل النطق بها و التلفظ بها’من بنى تنفرد بها و تمٌزها عن سواها
2 

: النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة:المبحث الثالث/3

فً كل آن وبكل صورة ’تذهب هذه النظرٌة إلى اعتبار اإلنسان ٌتكلم لؽة معٌنة قادر

لم ٌسبق له أبدا لفظ ’على صٌاؼة و تفهم و إدراك عدد ال متناه من جمل هذه اللؽة’عفوٌة

ٌستطٌع فً كل ’و هذا اإلنسان بموجب ترعرعه فً بٌبته’أكثرها أو سماعها من قبل

وٌستطٌع أن ٌفهم أٌضا بالعودة إلى تلك .أن ٌعبر بهذه اللؽة باتباعه قواعد معٌنة,لحظة

وهذه المقدرة لٌست .القواعد نفسها عددا ال متناهٌا من الجمل ٌسمعها أو ٌقرأها ألول مرة

محدودة إذ على أساسها ٌتمكن اإلنسان من صٌاؼة و فهم عدد ال متناه من الجمل
3

 .

من خالل عرضنا فً هذا المبحث االكتساب اللؽوي و دراسة طبٌعة اكتساب اللؽة الثانٌة 

و أن موضوع الدراسة فً ,نرى أن هناك فرق بٌن نظرٌات تعلم اللؽة األم و اللؽة الثانٌة
                                                             

دار المعرفة .الوجٌز فً علم النفس العام و القدرات العقلٌة.عبد الرحمن محمد العٌسوي 1

 .74ص.دس.دط.2004.مصر.الجامعٌة

 ، 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  2

  57ص.1985

 .61/62.ص.المرجع السابق 3
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النحو التولٌدي هو القدرة الذهنٌة أي الكفاءة اللؽوٌة التً تمثل فً تمكن اإلنسان من إنتاج و 

كما أن تعلٌم اللؽة الثانٌة أصبح ضرورة ملحة الحتكاك ’تفسٌر عدد ال نهابً من الجملة

 .الشعوب فٌما بٌنها

 :األبعاد النظرٌة و التطبٌقٌة لتمرٌن القواعد:الفصل الرابع 

ٌهدؾ الدكتور مٌشال زكرٌا من خالل هذا المبحث إلى التعرٌؾ بتمرٌن القواعد الذي ٌشكل 

بحٌث أن الهدؾ من تعلٌم اللؽة هو تكوٌن المهارات اللؽوٌة ’التطبٌق العملً للدراسة اللؽوٌة

وال ٌصل المتعلم إلى هذا المستوى إال عن ’كما ال ٌعد متعلم اللؽة مبدعا إال إذا تمثل قواعدها

. طرٌق التمارٌن التً ترسخ القواعد

 :مفهوم التمرٌن لغة و اصطالحا:المبحث األول/1

ومرنته ألنته .وهو لٌن فً صالبة.مرونة’مرانة’ٌمرن’من الفعل مرن:مفهوم التمرٌن لغة/أ

. ٌمرن مرونا إذا استمر:وصلبته ومرن الشًء

. مرنة علٌه فتمرن دربه فتدرب

. اسم ناقته وهو أجود ما فسر به وقٌل هو موضع:المرانة:قال الفارسً

1.قال الجوهري أراد المرون و العادة أي بكثرة وقوفً و سالمً علٌها لتعرؾ طاعتها لها
  

هو أخذ عنصر أساسً فً العملٌة التعلٌمٌة إذ أنه ٌسمح امتالك القدرة الكافٌة :اصطالحا/ب

للممارسة الفعلٌة للحدث اللؽوي ومن ثمة هناك اهتمامات الدارسٌن فً المٌدان التربوي 

ٌهدؾ إلى البحث عن أنجع الطرق لترقٌة التمرٌن و تحدٌد أهدافه التعلٌمٌة و البٌداؼوجٌة 

بالنظر إلى تدلٌل الصعوبات التً ٌتعرض لها المتعلم و كذا الخطؤ اللؽوي الذي ٌشكل عابق 

فً مجال تعلم اللؽة ولكن ٌكون التمرٌن ذا فابدة فً ترقٌة األهداؾ و الحساب والمهارات
2

  .

كما ٌعد التمرٌن ركن أساسً فً العملٌة الترسٌخٌة التً تهدؾ إلى جعل المتعلم ٌدرك عن 

قرب تعدد األسالٌب و تنوعها وذلك ٌسٌر له السبٌل إلى امتالك مهارات القراءة و الكتابة و 

االنجاز الفعل للخطاب من أجل تحقٌق عملٌة التواصل
3

 .

                                                             

.403ص.دس.(1)ط. بٌروت.صادردار.(13)جز.لسان العرب.ابن منظور 1  

دار هومة للطباعة و النشر .دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة.صالح بلعٌد2

  .99ص.دس.دط.2003.(الجزابر)بوزرٌعة.والتوزٌع

 دار الشروق للنشر و .اللؽة العربٌة مناهجها وطرابق تدرٌسها.سعاد عبد الكرٌم عباس الوابلً.طه علً حسٌن الدٌلمى 3

  .80ص .2005.إلصدار الثانً.2005(.2)ط.التوزٌع
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 :عناصر التمرٌن اللغوي: المبحث الثانً/2

من مبادئ التعلٌم المدرسً هو تخصٌص ساعات أسبوعٌا لتدرٌس اللؽة و ذلك عن طرٌق 

: تمارٌن تطبٌقٌة كما أن تنظٌم هده التمارٌن ٌحتاج إلى عناصر من بٌنها

: ٌمكن تنوٌع المصادر التً تمدنا بالتمارٌن اللؽوٌة و نذكر منها: مصدر التمارٌن/أ

. تمارٌن موجودة فً كتاب التلمٌذ

. تمارٌن مؤخوذة من كتاب المعلم

  .تمارٌن من إعداد المعلم

المحتوى اللغوي/ب
1
: تتعد المواضٌع التً تتناولها التمارٌن وذلك مثل:

. تمارٌن فً الصرؾ

. تمارٌن فً اإلمالء

. تمارٌن تتناول البنى اللؽوٌة

. تمارٌن مختصة فً التعبٌر الكتاب و الشفهً

: ما ٌطلب القٌام به من خالل التمارٌن/ج

. ذكر بعض الخصابص اإلعرابٌة

. تبٌٌن بعض األسباب الموجبة لبعض القضاٌا الصرفٌة

. تطبٌق قاعدة معٌنة

  .وضع كلمة فً المكان المناسب

: أداء التمرٌن/د

. ٌنجزه تلمٌذ واحد

. تقوم به مجموعة من التالمٌذ

. و إما فً المنزل’ٌنجزه التالمٌذ إما فً الصؾ

                                                             
 ، 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  1

  .78ص.1985
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: الهدف التربوي/ه

. اإللمام باللؽة إلماما صحٌحا و شامال

. التركٌز على اكتساب بنٌة لؽوٌة معٌنة

. تنمٌة التعبٌر اللؽوي

: نظرٌات تمرٌن القواعد:المبحث الثانً/2

, ٌتسم تمرٌن القواعد فً ظل المنهجٌة التقلٌدٌة بتطبٌق القاعدة اللؽوٌة:النظرٌة التقلٌدٌة/أ

و أصبح قادرا على تطبٌقها من ,فٌكمن دوره فً التؤكد من أن التلمٌذ قد استوعب القاعدة

 .أجل إتقان الكالم الجٌد

كما ترتكز هذه النظرٌة على مالحظة األمثلة و التعرٌؾ بموضوع الجرس أو توضٌح 

. باإلضافة إلى التمارٌن التطبٌقٌة العابدة إلى الدرس’قاعدة لؽوٌة

وتوجٌه ’وتهذٌبه’أنها ال تسهم فً تنمٌة التعبٌر اللؽوي"ولكن ٌإخذ على التمارٌن التقلٌدٌة 

بل إنه ٌساعد األستاذ فقط على أن ٌتحقق بنفسه من أن .المتعلم نحو االستعمال الصحٌح

و إذا استهدؾ قدرات التلمٌذ فإنه ال ٌتجاوز قضاٌا ’التلمٌذ قد استوعب القاعدة أو حفظها

"اإلعراب فقط و تحلٌل الجمل
1

 .

إن تمرٌن القواعد فً ظل المنهجٌة التقلٌدٌة ال ٌضع التلمٌذ فً أجواء لؽوٌة ٌمكنه فً 

أننا مدعوون إلى مراعاة الواقع الحالً للتطور "اإلسهام فً درس اللؽة و لهذا ٌتبٌن لنا

و إلى وضع الكتب و ’و إلى األخذ بالمفاهٌم الحدٌثة فٌما ٌختص بالدراسات األلسنٌة’العلمً

"انطالقا من هذه الدراسات المتطورة’التمارٌن اللؽوٌة
2

 .

: نقد المفاهٌم التقلٌدٌة

على الرؼم مما جاءت به النظرٌة التقلٌدٌة إال أنها ال تخلو من السلبٌات و النقابص تتلخص 

: فً النقاط التالٌة

. افتقارها إلى خاصٌة التنظٌم

. انطالقا من هذه القواعد’فً الواقع,ال ٌتكلم متكلم اللؽة

                                                             

.80ص.المرجع السابق 1
  

. 85ص.المرجع السابق 2  
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لٌس فً مقدور هذه القواعد أن تربط بٌن المعانً الذهنٌة الكامنة عند اإلنسان و بٌن 

  .األصوات التً ٌنطق بها فً استعماله اللؽة

: النظرٌة البنٌانٌة/ب  

ترتبط المفاهٌم البنٌانٌة بمبادئ علم النفس السلوكً بحٌث تتبنى عملٌة تعلٌم اللؽة على 

و أنها من الوسابل البدٌلة التً ٌمكن أن تعوض التمارٌن ’منهجٌة تكوٌن عادات كالمٌة

. التقلٌدٌة بحٌث أنها تمكن المتعلم من صٌاؼة جمل جدٌدة قٌاسا على النمط الذي قدم له

كما تقوم هذه التمارٌن على المبادئ البنٌانٌة من خالل التؤكٌد على عناصر اللؽة من صرؾ 

و صوت و نحو و داللة كما أنها خصصت ألؼراض تعلٌمٌة و حددت اتجاهاتها المتمثلة 

: فً النقاط التالٌة

فالقاعدة تبقى موجودة فقط ضمن ’ٌجب أن ال تذكر القاعدة التً ٌبنى علٌها التمرٌن البنٌانً

. اهتمامات األستاذ المسإول عن إدارة التمرٌن

. ٌجب اكتساب التلمٌذ بصورة آلٌة البنى الصرفٌة و التركٌبٌة للؽة

واعتماد نوع من التدرج فً تركٌز البنى ’ٌجب إعطاء التلمٌذ فرصة استعمال البنى المكتسبة

فً عملٌة تكلم اللؽة,على أحسن وجه’المختلفة و استعمالها و استؽاللها
1

 .

ٌحقق ,فً ظله’كً ال ٌطرأ علٌه وضع ال ٌعود,بالجمل الصحٌحة’دابما’ٌجب تزوٌد التلمٌذ

 .االستجابة الصحٌحة

مما ٌالحظ أن النظرٌة البنٌانٌة  تبنً منهجٌتها فً دراسة اللؽة وفق مبادئ النظرٌة 

. كما اتخذ هذا النوع من التمرٌن بعدا ألسنٌا و بعدا تربوٌا’السلوكٌة

. إذ ٌستند هذا التمرٌن إلى الدراسات األلسنٌة البنٌوٌة:البعد األلسنً/أ

إٌجاد )إذ ٌستمد التمرٌن مفاهٌمه من علم النفس السلوكً القابم على:البعد التربوي/ب

(تقوٌة هذه االستجابة عند التلمٌذ/االستجابة للمثٌر/المثٌر
2
.  

: بعض االنتقادات الموجهة للنظرٌة البنٌانٌة

إن هدفٌة التعلٌم :"بحٌث ٌقول الدكتور مٌشال زكرٌا’لقد وجهت انتقادات للتمرٌن البنٌوي

وإن الكفاٌة اللؽوٌة هً ’اللؽوي هً فً مساعدة التلمٌذ على التعبٌر فً السٌاق الكالمً
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وفً ظل هذا التصور ال ٌمكن اعتبار التمارٌن البنٌانٌة بمثابة ’المقدرة على اإلبداع فً اللؽة

تمارٌن أساسٌة فً عملٌة تعلٌم اللؽة
1

 .

ومحاوالت تبنٌها فً المجال ’باإلضافة أن هذه النظرٌة ترفض مبادئ علم النفس السلوكً

الفبران و :وقد أشار تشومسكً إلى أن االختبارات الجارٌة على بعض الحٌوانات,اللؽوي

تفقد مسوؼاتها وصفاتها العلمٌة عندما تنقل نتابجها لتشمل السلوك ’طٌور الحمام مثال

اإلنسانً
2

 .

كما اتجهت النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة إلى تناول الكفاٌة اللؽوٌة عند اإلنسان التً تتٌح له 

وهذا ما أدى إلى الثورة على المنهج البنٌانً العتباره أنه ,إنتاج عدد من الجمل ؼٌر متناهٌة

. ال ٌدرب التلمٌذ على اإلبداع

ٌنفً مٌشال زكرٌا المفاهٌم السلوكٌة فمن الخطؤ االعتقاد بؤن الطفل ٌكتسب اللؽة من خالل 

فً أن لدٌه ’ألن اإلنسان ٌختلؾ عن الفبران و الحمام’ومن خالل الممارسة’محاكاة الكبار

التً تكمن وراء ’تقود اكتشافه  لقواعد لؽته و تكوٌنه لكفاٌته اللؽوٌة’ملكة فكرٌة ممٌزة

كسلسلة وحدات ’مما ٌدفعنا إلى االعتقاد بؤن مفهوم اللؽة’السلوك اآلنً فً عملٌة تكلم اللؽة

ال ٌتالءم مع الناحٌة اإلبداعٌة فً ’قابمة على العادات الكالمٌة وفق ما ٌذهب إلٌه البنٌانٌون

. الكامنة وراء كل سلوك فعلً’اللؽة وال ٌراعً حقٌقة اإلنسان العقلٌة

وتعلٌم اللؽة هو إكساب التلمٌذ هذه ’وٌعتبر البنٌوٌون أن اللؽة مجموعة عناصر كالمٌة

وٌرى الدكتور مٌشال زكرٌا أنه من الخطؤ ٌمكن فً اعتقاد البنٌاوٌون بؤن تردٌد ’العناصر

وفً اعتقادهم أن اإلنسان ’ٌنتج منه المقدرة على إنتاج جمل اللؽة’البحة بعناصر اللؽة

ثم نجده ٌفسر عن إكساب .ٌستطٌع تعلم اللؽة بواسطة استٌعاب البحة شاملة كل جمل اللؽة

بؤن التلمٌذ ال ٌستطٌع ’البنٌة الكالمٌة الذي ٌتم بصورة آلٌة من خالل ترداد التمرٌن المختص

ألن الكالم ٌحتوي على بنى متنوعة و متعددة من حٌث ’أبدا إنهاء عملٌة االكتساب

ومن الواضح أننا ال نستطٌع تمرٌن التلمٌذ على عدد ال متناه من التمارٌن المتنوعة و ’عددها

بتعبٌر آخر ال نستطٌع أن ننمً عند التلمٌذ الكفاٌة اللؽوٌة التً تإهله لتفهم و إنتاج عدد ال 

. متناه من جمل لؽته بواسطة التمارٌن البنٌانٌة هذه

ألنه ال ٌوفر فً كل ’إن التمرٌن البنٌانً ؾ ٌنظر مٌشال زكرٌا ال ٌخدم عملٌة تعلٌم اللؽة

وكل محاولة لتعلٌمها مجزأة هً مهددة بالفشل’محاولة سوى مظهر مجزء للؽة
3
. 
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هل :فً مناقشة قضٌة عدم مالءمة التمرٌن البنٌانً لواقع الحال اللؽوي ٌتساءل مٌشال زكرٌا

؟وهل ٌكون التواصل اللؽوي مقتصرا علٌها وحدها؟ ٌمكن تحدٌد المفردات و البنى األساسٌة

بل ’و التً ال تقتصر على البنى’بؤن التواصل ٌنبع من الكفاٌة اللؽوٌة التواصلٌة:ثم ٌجٌب

و ال , عبر ما نسمٌه بالكفاٌة اللؽوٌة التواصلٌة’تتعداها إلى المعرفة الضمنٌة لدى متكلم اللؽة

تتالءم بصورة واقعٌة مع الظروؾ التواصلٌة التً ٌجد التلمٌذ نفسه فٌها عندما ٌتكلم فً 

.بٌبته االجتماعٌة
1
 

الذي ’فهو ٌرتكز على سلطة األستاذ’ال ٌراعً قدرات التلمٌذ الذهنٌة’وعندما ٌطبق التمرٌن

عن طرٌق جعله ٌستجٌب لجملة بصورة آلٌة وال ’ٌقذؾ بالبنى اللؽوٌة إلى ذهن التلمٌذ

أمام هذا الواقع ٌشعر :"و ٌخلص الدكتور إلى هذه النتٌجة’من دون أي تفكٌر فٌها’إرادٌة

فهو مرهون لسلط التمرٌن ’أو أٌة قدرة استٌعابٌة فكرٌة تحلٌلٌة’التلمٌذ بؤنه ال ٌملك أي ذكاء

إسهامه األساسً ’إلى أن ٌنتقل إلى تمرٌن بنٌانً آخر’ٌردده و ٌنطوي ضمن إطاره’البنٌانً

و أن ’ٌكمن فً أن ٌنتزع من ذاته كل محاولة إلدراك المعطٌات و تحلٌلها بصورة ذهنٌة

مثٌرات مدربه’بصورة هادبة و مطاوعة’ٌتلقى
2

 .

مما سبق الحدٌث عنه نستنتج أن المنهج البنٌانً من أهم المناهج التً سادت ضد المناهج 

أما التمارٌن ’بحٌث أنه اهتم بالكتابة كما ساهم فً ظهور طرابق تعلٌمٌة جدٌدة’التقلٌدٌة

وعلى ’و تحلٌلٌة أكثر منها تبلٌؽٌة’ التقلٌدٌة ترتكز على التطبٌقات الكتابٌة أكثر من الشفهٌة

الرؼم من ذلك له فإنها ا تخلو من تدارٌب مفٌدة للمتعلمٌن باإلضافة أن التمارٌن البنٌوٌة 

. اتخذت بعدٌن أساسٌن هما البعد األلسنً و البعد التربوي
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 :التطور الذاتً فً األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة: الفصل الخامس

: تمهٌد

والنظام فً ’ارتبطت المدرسة البنٌوٌة باللسانً دي سوسٌر بعد دعوته إلى مفهوم البنٌة

فٌعد من األوابل الذٌن مهدوا الطرٌق لهذه المدرسة فً محاضراته فً جامعة ,اللؽة

وفً الجانب اآلخر ظهر فً أمرٌكا اتجاه بزعامة بلومفٌلد الذي رأى أن اللسانٌات ’جنٌؾ

شعبة من شعب علم السلوك و اعتبر أن اللؽة نتاجا آلٌا واستجابة كالمٌة لحافز سلوكً 

بحٌث ارتكزت ’وفً ذات السٌاق أخذت الدراسات التركٌبٌة التوزٌعٌة تطل برأسها’ظاهر

فهم ٌعتبرون أن اللؽة مجموعة الوحدات التمٌٌزٌة التً ’على مبادئ دي سوسٌر اللسانٌة

وعلى الرؼم من ذلك فإن المنهج التوزٌعً قد عاب علٌه مجموعة ’تظهرها عملٌة التقطٌع

من األمور من بٌنها إهماله للجانب الداللً إال أنه عاد بتجارب إٌجابٌة أدى إلى ظهور 

. بزعامة تشومسكً"النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة"نظرٌة جدٌدة تدعى 

 :المبحث األول 

 :المنهج التولٌدي التحوٌلً/أ

احتل النحو التولٌدي التحوٌلً مكانة خاصة و بارزة بٌن اتجاهات و مناهج البحث اللؽوي 

و هذا ٌعود لطرحه منهجا جدٌدا و مؽاٌرا لدراسة الظاهرة اللؽوٌة و تفسٌرها ’المعاصر

بحٌث رفض تشومسكً بعض مفاهٌم و مناهج التً كانت سابدة عند المدرسة البنٌوٌة و 

 .السلوكٌة

 لقد تخطى تشومسكً النظرٌة البنٌوٌة التً كانت تعتمد على المنهج الوصفً التنظٌري
1

فإن األلسنً ٌتجاوز مرحلة الوصؾ إلى ’الذي كان ٌدعو إلى دراسة اللؽة فً ذاتها ولذاتها

 .مرحلة التفسٌر للظاهرة اللؽوٌة

 .إذا فالمنهج التولٌدي التحوٌلً منهج عقلً ٌعطً للؽة تصورا عقالنٌا

 .واالستعانة بالرموز الرٌاضٌة’واالستنباط,والتفسٌر’ٌرتكز على الوصؾ

 :النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة/ ب

تعتبر األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة حالٌا المدرسة األلسنٌة األوسع انتشارا و األكثر 

دٌنامٌكٌة
1
. 
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 فً الوالٌات المتحدة على أٌدي 1975إن النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة بدأت أسسها منذ سنة 

ودعا إلى إقامة ,ألسنٌٌن أمرٌكٌٌن الذٌن انتقدوا مبادئ علم النفس السلوكً فً المجال اللؽوي

كما ’نظرٌة لؽوٌة شاملة بدال من االعتماد على التمرٌنات البنٌوٌة فً مجال تعلٌم اللؽة

اعتبروا أن اللؽة إبداعٌة متجددة ال نهابٌة
2
. 

البنى "بحٌث نشر كتاب ’كما نالحظ أن المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة امتدت إلى أروبا

النظرٌة التولٌدٌة "كما وضع نٌكوال روات كتابا ٌعرؾ به الفرنسٌٌن ب’1957عام"التركٌبٌة

"و التحوٌلٌة
3
. 

بلػ عدد الذٌن تتبعوا محاضرات تشومسكً ’1969كما تجدر اإلشارة هنا إلى أنه فً سنة 

فقد رفض تشومسكً الوصؾ القابم على ’فً جامعة اكسفورد أكثر من ألفً شخص

ألن التحلٌل اللؽوي ال ٌنبؽً أن ٌكون وصفا لما كان قد ’المالحظة الشكلٌة للحدث اللؽوي

لإلنسان  و إنما شرح و تعلٌل و تحلٌل للعملٌات الذهنٌة التً من خاللها ٌمكن’قاله المتكلمون

أن ٌتكلم بجمل جدٌدة
4
. 

قامت المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة كما أشرنا سابقا على نقد أتباع الفكر البنٌوي التوزٌعً فً 

لهذا ’الذي فسر اللؽة تفسٌرا مٌكانٌكٌا من خالل نظرٌة األثر و مدرسته السلوكٌة’دراسة اللؽة

اللسانٌات "وفهم أسرارها عن طرٌق ’أدت الرؼبة فً تبنً منهج عقلً فً دراسة اللؽة

وهً مجموعة من القواعد والمبادئ و النظرٌات التً طورها اللسانً "التولٌدٌة التحوٌلٌة

 .األمرٌكً تشومسكً الذي تبنى المنهج العقلً فً دراسة اللؽة

و على مستوى أعلى بكثٌر من ’لقد حدد التولٌدٌون هدفهم من نظرٌتهم اللسانٌة تحدٌدا دقٌقا

و لم ٌخرج هدفهم عن وصؾ و تحلٌل وتفسٌر كل ما ٌرتبط بكفاٌة ’ أٌة جماعة لسانٌة سابقة

فالتحوٌلٌون ٌحققون أهدافهم بإظهار الوصؾ اللؽوي فً قواعد تتضمن قدرة ’المتكلم للؽته

المتكلم بلؽته الفوقٌة اإلبداعٌة على إنتاج وفهم عدد ؼٌر محدود من الجمل التً لم ٌسبق له 

نطق أو سماع معظمها
5
. 
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ٌرى تشومسكً أن اللؽة نظام عقلً قادر على إنتاج أكبر عدد ممكن من الجمل التً ال 

فهو ٌرى أن هدؾ النظرٌة اللسانٌة لٌس تحلٌل النص الذي هو فً الواقع ٌحتوي ’حصر لها

توضٌح النظام الذي "بل إن الهدؾ  هو ’على عدد من الجمل المختارة فً نطاق ال حدود له

".ٌرتكز علٌه و الذي ٌجعل اللؽة ال نهاٌة لها
1
 

إذ مرت ’و فٌما ٌلً عرض الدكتور مٌشال زكرٌا مراحل تطور النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة

 : هذه النظرٌة بمراحل قبل أن تصل إلى ما هً علٌه

ٌمثل كتاب تشومسكً المرحلة األولى للنظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة بحٌث ٌعتمد كتابه على 

وهذا التحلٌل كان معموال به فً إطار األلسنٌة البنابٌة ’التحلٌل بواسطة المإلفات المباشرة

ووفق الفبات ’التً تحلل الكالم من حٌث الموقع و التوزٌع(هارٌس’بلومفٌلد)األمرٌكٌة

المإلفة
2
. 

 :وفً حال استبدال المإلفات المباشرة تبقى الجملة صحٌحة على سبٌل المثال

 .سافر الرجالن فً هذا الشهر

 :ٌمكننا فً هذه الجملة بتمٌٌز المإلفات المباشرة التالٌة

 -سافر الرجالن

 -الرجالن

 -فً هذا الشهر

 -سافر

 -أل

 -رجالن

 -فً

 -هذا أل

 شهر
                                                             

الدار المصرٌة السعودٌة للطباعة و النشر و .المجاالت و االتجاهات.مدخل إلى علم اللؽة.محمود فهمً.حجازي 1
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و من هنا نقول أن تشومسكً فً تحلٌله األلسنً ال ٌدرس الجملة من خالل رسم مخطط 

ٌظهر بنٌتها كما تفعل األلسنٌة البنٌانٌة بل ٌصوغ هذا التحلٌل عبر تنظٌم من القواعد التً 

 .تتبع ترتٌبا معٌنا

و اعتماد القواعد األكثر ’كما ٌشٌر تشومسكً إلى ضرورة تقٌٌم القواعد بؤسالٌب تقٌٌم

 :فٌقارن بٌن ثالث قواعد شكلٌة مختلفة’مالءمة للمعطٌات اللؽوٌة

 .القواعد المحدودة الحاالت/1

 .القواعد الركنٌة/2

1.القواعد التحوٌلٌة/3
 

 :مكونات القواعد التولٌدٌة والتحوٌلٌة/ج

لقد اهتم تشومسكً فً هذه المرحلة بتحلٌل اللؽة إلى ثالثة مكونات أساسٌة هً المكون 

 .المكون الفونولوجً’المكون الداللً’التركٌببً

 التركٌب)هو المكون الوحٌد الذي ٌصؾ البنٌة العمٌقة للجملة:"المكون التركٌبً/1

وٌحلل عناصرها ومكوناتها التً تتؤلؾ منها فً حٌن أن المكونٌن السابقٌن الداللً ’(اللؽوي

"فهما تفسٌرٌان ال أكثر’و الفونولوجً ٌقومان بعملٌة التفسٌر
2
. 

"عبارة عن جسر بٌن المعنى و الصوت"و بمعنى آخر أن المكون التركٌبً هو
3
. 

 :وعلٌه ٌتؤلؾ المكون التركٌبً من مكونٌن

ٌحتوي هذا المكون على مجموعة من القواعد و على مجموعة من :المكون األساسً/أ

تولد قواعد البناء "المداخل المعجمٌة التً تشتمل على سمات تركٌبٌة وصوتٌة و داللٌة

فٌتم الحصول ’مشٌرا ركنٌا ٌتعلق بكل جملة وتستبدل الرموز النهابٌة بالداخل المعجمٌة

                                                             

.108ص.المرجع السابق 1  

مركز اإلنماء .مجلة الفكر العربً المعاصر.المكون الداللً فً القواعد التولٌدٌة و التحوٌلٌة.مٌشال زكرٌا2

  .13ص.1982(.18)العدد.بٌروت.القومً

 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  3

  .31ص.1985،
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على الجملة فً البنٌة العمٌقة وٌخضع هذا االستبدال لضوابط محددة تبعا لسمات ’هكذا

المداخل المعجمٌة
1
. 

ٌحتوي هذا المكون على مجموعة التحوٌالت التً ٌبدل كل منها مشٌرا :المكون التحوٌلً/ب

بكل  بمشٌر ركنً آخر و التً تخضع إلى ضوابط بعضها كلٌة و بعضها اآلخر خاص’ركنٌا

"لؽة
2
. 

فهً قواعد تقوم بوظٌفة أساسٌة فً تكوٌن المعلومات الالزمة لتولٌد و :أما مكون التكوٌن

كما أنها قواعد ’تركٌب الجمل الصحٌحة الممكنة الصٌاؼة اللؽوٌة فً اللؽة عند من ٌتكلمها

 .إعادة كتابة

أما المعجم فهو مجموعة من المفردات و السمات المعجمٌة باإلضافة إلى الخصابص 

النحوٌة و الصوتٌة و الداللٌة للمفردة
3

 . 

و بالحدٌث عن المكون التحوٌلً فهو المكون المسإول عن تحوٌل البنٌة العمٌقة المولدة فً 

المكون األساس إلى بنى سطحٌة عن طرٌق القوانٌن التحوٌلٌة
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
بٌروت .المإسسة  الجامعٌة للدراسات والنشر و التوزٌع.(الجملة البسٌطة)األلسنة التولٌدٌة والتحوٌلٌة .مٌشال زكرٌا 1

 .16ص.1986(.2)ط.دس.

المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر .(الجملة البسٌطة)األلسنٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة و قواعد اللؽة العربٌة.مٌشال زكرٌا 2

  .16ص.1986(.2)ط.لبنان.بٌروت.و التوزٌع

3
  .12ص.1685.مطابع جامعة الموصل.بؽداد.مرتضى جواد باقر.ترج.جوانب من نظرٌة النحو.نعوم تشومسكً 

  .38.ص.1999.ط.دس.األردن.دار الفالح للنشر و التوزٌع.قواعد تحوٌلٌة للؽة العربٌة.الخولً 4
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بمشٌر ’كما ٌحتوي هذا المكون على مجموعة التحوٌالت التً ٌبدل كل منها مشٌرا ركنٌا

ركنً آخر
1

و التً تخضع إلى ضوابط عضها كلٌة وبعضها اآلخر خاص بكل لؽة
2
. 

حٌث ٌقوم هذا ’و هو المسإول عن إعطاء التفسٌر الداللً للبنى العمٌقة:المكون الداللً/2

انطالقا من الدالالت الفردٌة للمورفمات التً ’بتخصٌص معنى شامل لكل تركٌب"المكون

وٌخص كل منها ’وٌتناول هذا المكون التراكٌب التً ٌولدها المكون التركٌبً,(..)تإلؾ

"بتمثٌل داللً
3
 

 :المكون الفنولوجً/3

مجموعة من القواعد الفونولوجٌة التً تقوم باشتقاق لتؽٌٌر الصوتً "ٌشتمل هذا المكون على

"لكل جملة انطالقا من بنٌتها السطحٌة
4
. 

 المكون التركٌبً المكون الداللً المكون الصوتً

 .      المكون األساس قواعد إسقاط التمثٌل الفنولوجً 

 معجم         الصوتً 

             قواعد تحوٌل التمثٌل الداللً معجم      +قواعد فونولوجٌة

           قواعد سطحٌة

  

كما أشرنا سابقا أن نظرٌات تشومسكً مرت بثالث مراحل من بٌنها مرحلة البنى التركٌبٌة 

 :النظرٌة األلسنٌة النموذجٌةالتً سلؾ عرضها و اآلن نتطرق إلى المرحلة الثانٌة و هً 

 مالمح"وذلك من خالل كتابه’تعد هذه المرحلة من المراحل الثانٌة فً نظرٌة تشومسكً

 :ومن أهم المسابل التً طورها" النظرٌة التركٌبٌة

 .التمٌٌز بٌن الملكة و التؤدٌة/1

                                                             
 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  1

  116ص.1985،

المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر .(الجملة البسٌطة)األلسنٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة و قواعد اللؽة العربٌة.مٌشال زكرٌا 2

  .16ص.(2)ط.دس.لبنان.بٌروت.و التوزٌع

.31ص.، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،ٌنظر مٌشال زكرٌا  3
  

.232ص.2005(.2)ط.دس.الجزابر.دٌوان المطبوعات الجامعٌة.اللسانٌات النشؤة و التطور.أحمد مومن 4  
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 .التمٌٌز بٌن البنٌة العمٌقة و السطحٌة/2

 .إدراج المكون الداللً فً القواعد/3

التمٌٌز بٌن أصولٌة الجملة و مفهوم تقبل الجملة/4
1
. 

طور الدكتور تشومسكً معطٌات المرحلة األولى وذلك سبب أنه لم ٌعط أهمٌة للجانب 

الداللً فً مرحلته األولى فقد كان ٌعتمد على أصولٌة الجملة مستندا إلى ترتٌب عناصرها 

مما أدى إلى دوث ’فنجده قد عزل النحو عن الداللة’اللؽوٌة التً تعطً جملة صحٌحة نحوٌا

لم تستطع المرحلة األولى منع "ٌشرب الحلٌب الطفل"فإن جملة ,خلل فً المرحلة األولى

وترك األمر للتفسٌر الداللً لرفض مثل تلك الجملة ,اشتقاق نماذج لؽوٌة كالجملة المحددة

 ألن القواعد هً التنظٌم الذي ٌتٌح ’وهذه المسؤلة أدت إلى إضعاؾ فعالٌة القواعد التولٌدٌة

ٌشرب "’لنا إنتاج الجمل األصولٌة فقط ٌتبٌن لنا أنه ٌجب على القواعد أن تمنع إنتاج الجملة

"الطفل الحلٌب
2
. 

فقد ظهرت نتٌجة التطور :النظرٌة األلسنٌة النموذجٌة الموسعةوفً المرحلة األخٌرة تؤتً 

بفعل الدراسات الداللٌة التً دعت إلى ضرورة ربط ’الذي أصاب النظرٌة التحوٌلٌة التولٌدٌة

3 وتمثل امتدادا للنظرٌة األلسنٌة النموذجٌة’النحو بالجانب الداللً
ولقد قام تشومسكً بتعدٌل 

 من خالل 1972النظرٌة النموذجٌة لٌصل بها إلى النظرٌة النموذجٌة الموسعة عام 

 "دراسات الداللة فً القواعد التولٌدٌة"كتاب

وفً األخٌر نستخلص القول فً أن النموذج الداللً الجدٌد المتمثل فً النظرٌة النموذجٌة 

والنموذجٌة الموسعة أنهما تتقسمان فً قواسم مشتركة على الرؼم من اختالفهما فً الداللة 

 . والنحو

 

 

 

 

                                                             

 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا 

.108ص1985، 1  

.113ص.المرجع السابق 2
  

.118ص.المرجع نفسه 3  
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 :األلسنٌة العقالنٌة و انتقاد علم النفس السلوكً:الفصل السابع

 :المبحث األول

و اختالؾ هذه النظرة عن النظرة السلوكٌة التً ’نعالج فً هذا المبحث نظرة تشومسكً للؽة

 .تؤثرت بها األلسنٌة قبل ظهور المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة

تعتبر المدرسة السلوكٌة اللؽة على أنها مجموعة من العادات الكالمٌة التً تكتسب كؽٌرها 

فمتكلم اللؽة ٌسمع جملة معٌنة أو ٌشعر بشعور "من العادات وفق  ثنابٌة المثٌر و االستجابة

’ معٌن فٌحصل عنه استجابة كالمٌة أن ترتبط هذه االستجابة بؤي شكل من أشكال التفكٌر

"فاالستجابة الكالمٌة مرتبطة بالمثٌر وال تتطلب تدخل األفكار أو القواعد النحوٌة
1

 . 

لذلك ال ٌقرون بوجود أي ’كما ٌعد االكتساب اللؽوي شكل من أشكال السلوك اإلنسانً 

اختالؾ بٌن مسار تعلمها و مسار تعلم أي مهارة سلوكٌة أخرى
2
. 

فمن خالل نظرة المدرسة السلوكٌة على أن اإلنسان ٌولد و ذهنه صفحة بٌضاء و ٌتلقى  

لؽته عن طرٌق بٌبته إال أن تشومسكً نظر إلى اللؽة على أنها مرتبطة بل و مقصورة على 

وهً جزء بٌولوجً فطري مرتبط ’اإلنسان إذ بها ٌمتاز اإلنسان عن ؼٌره من المخلوقات

فاللؽة اإلنسانٌة تمظهر ’بالعقل البشري تإدي وظٌفة تواصلٌة فً العالقات االجتماعٌة

لذلك تنظر .مكون من مكونات المعرفة اإلنسانٌة’للمقدرة اللؽوٌة اإلنسانٌة التً هً بالذات

هذه النظرٌة إلى اللؽة على أنها نتاج عقلً خاص بالجنس اإلنسانً ومكون من مكونات 

ال ٌمكن اعتبار اللؽات عادات كالمٌة مكتسبة كما هو فً الحال فً ’العقل اإلنسامً و بالتالً

المفهوم السلوكً لالكتساب
3

 

كما نجد النظرٌة األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة ترفض االعتماد على االستقراء على أنه 

منهجا وحٌدا فً البحث اللسانً كما هو فً المدرسة السلوكٌة فهً تعتمد على منهجٌة 

استقرابٌة استنباطٌة تضع فً ضوبها أنموذجا متكامال لتنظٌم القواعد الكامن ضمن الكفاٌة 

 . اللؽوٌة

و خالصة القول أن النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة شكلت أنموذجا علمٌا فرٌدا فً الدراسات 

 . وٌعود هذا إلى المفاهٌم التً جاء بها تشومسكً فً نظرٌته’اللؽوٌة

                                                             

.144ص.المرجع السابق 1  

المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر و .الجملة البسٌطة.األلسنٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة وقواعد اللؽة العربٌة.مٌشال زكرٌا 2

  .61/62ص1986/ه1406(.2)ط.دس.لبنان.التوزٌع

 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا 3

  .150ص1985،
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 : العالم األلسنً و الناقد البنٌانً: الفصل الثامن

 :تمهٌد

لقد نالت اللؽة بالعناٌة و االهتمام من طرؾ الباحثٌن فسار على أؼوارها العدٌد من 

 رومان جاكبسونوالذٌن اهتموا باللؽة و كشفوا عن قوانٌنها إنه الباحث اللسانً ’الدارسٌن

roman jakobson  رابد من رواد اللسانٌات البنٌوٌة الذي اهتم باللؽة ٌقول عنه الباحث

كان رومان جاكبسون جسرا بٌن الشكالنٌة "األمرٌكً كارتر صاحب كتاب النظرٌة األدبٌة

الروسٌة و البنٌوٌة و بذل فٌها جهودا كبٌرة أدت إلى ظهور نظرٌات و أفكار لم تبرز إال 

كما اهتم بعملٌة التواصل وؼٌرها من األعمال ألن الكالم عنه ٌطول ألنه عاش حٌاة ’معه

طوٌلة امتازت بالنشاط األلسنً المتنوع من خالل مساهمته فً تؤسٌس الحلقات األلسنٌة 

 .؟ كل هذا سنتحدث عنه فً هذا الفصل و علٌه من ٌكون هذا الدكتور ٌا ترى1 العلمٌة

  :المبحث األول

 :رومان جاكبسون

 :حٌاته/أ

وزاول دراسته هناك بمعهد اللؽات الرقٌة تم ’1896ولد العالم الروسً بموسكو سنة 

واهتم باللؽة منذ ’نشؤ لعابلة ؼنٌة من أصل ٌهودي’وهو روسً الجنسٌة’بالجامعة المركزٌة

2 صؽره
كما أسس مع بعض ,حٌث تخصص فً اللسانٌات المقارنة وفٌلولوجٌا اإلٌالفٌة’

 و كان من مهام هذا 1915الذي عقد أول جلسة له فً مارس ’الباحثٌن نادي موسكو اللسانً

بحٌث أسهم فٌه جاكبسون بوضع بعض ’و علم الجمال’النادي البحث فً مجاالت الشعر

 .النظرٌات األدبٌة الحدٌثة

وبسبب الؽزو ’انتقل جاكبسون إلى تشٌكوسلوفاكٌا وساعد على تؤسٌس حلقة براغ اللؽوٌة

 ؼادر البالد و استقر فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 1939النازي على تشٌكوسلوفاكٌا عام 

19413فً عام 
. 

ودرس بالمدرسة الحرة للدراسات العلٌا التً أسست بنٌوٌورك كمواطن للباحثٌن الالجبٌن 

 و استمر فً التدرٌس بجامعة كولومبٌا ثم انتقل بعدها إلى 1943/1946من أروٌا ما بٌن

                                                             

.163ص.المرجع السابق 1  

.02ص’نظرٌة التواصل عند رومان جاكبسون,ؼٌر مصنؾ’مقالة 2
  

.37ص.2010(.1)ط.دس.سورٌة.دمشق.دار التكوٌن.باسل المسالمه.تر.النظرٌة األدبٌة.دافٌد كارتر 3  
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حٌث قام بتدرٌس ’وبعد هذه الفترة التحق بمعهد ماسار تشوست التكنلوجً’جامعة هارفارد

اللسانٌات العامة و اللسانٌات السالفٌة
1

. 

وقد وضع هذا األلسنً بشكل ’إن نتاج جاكبسون األلسنً ؼزٌر جدا وٌمتاز بالدقة العلمٌة

اكتساب اللؽة عند ’التحلٌل األدبً’ الفونولوجٌا)ملحوظ بصماته على مجاالت ألسنٌة منها

(..األمراض اللؽوٌة’الطفل
2
. 

أما فً ما (هال و تشومسكً)وهكذا وجد نفسه فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فالتقى ب

ٌتعلق بعمله ماسار تشوست فقد التقى مع العدٌد من الذٌن ساهموا فً الوسابل التقنٌة 

الضرورٌة لنظرٌته الفونولوجٌة
3
. 

 1982توفً جاكبسون عام 

 :مؤلفاته/ب

 ".مبادئ الفونولوجٌا التارٌخٌة"(1931)جاكبسون/ 1 

 ".تحلٌل فونولوجً للؽة الروسٌة الحدٌثة/"2

 ".ؼونر فانست"باالشتراك مع"مقدمات لتحلٌل الكالم/"3

 .1956"المبادئ األساسٌة للؽة/"4

 .وهو مقال.1957"الفونامات المفخمة فً اللؽة العربً:المفخمة/"5

 .1963"مقاالت فً األلسنٌة العامة/"6

.1963"تؤثٌر الكلٌات اللؽوٌة فً األلسنٌة/7
4
 

 :لقد أثر رومان جاكبسون فً أربعة مجاالت منها

 .الفونولوجٌا/1

                                                             

. 14ص.2005(.2)ط.دس.الجزابر.دٌوان المطبوعات الجامعٌة.اللسانٌات النشؤة و التطور.أحمد مومن 1  

المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر و .النظرٌة األلسنٌة عند رومان جاكبسون.فاطمة الطبال بركة 2

  .07ص.مقدمة.م1993/ه1414(.1)ط.دس.التوزٌع

.21ص.المرجع نفسه 3  

 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  4

 . 164/165ص.1985،
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 .نمو الطفل اللؽوي و أمراض الكالم/2

 .الوظٌفة الشعرٌة أو اإلنشابٌة/3

 .منهجٌة تحلٌل النصوص/4

 .وبهذا نقؾ هنا لنفصل فً مجاالته

 :المبحث الثانً

 :الفونولوجٌا/1

قبل أن نعرض اهتمام رومان جاكبسون فً الفونولوجٌا ٌجدر بنا أن نقؾ أمام الدراسات 

فٌعرؾ عبد رمضان التواب ’الصوتٌة و فضلها باعتبارها خطوة مهمة فً الدراسة اللؽوٌة

وكٌفٌة ’العلم الذي ٌدرس األصوات اللؽوٌة من ناحٌة وصؾ مخارجها"علم األصوات

كما ٌدرس القوانٌن التً تخضع ’وصفاتها المختلفة التً ٌتمٌز بها صوت عن صوت,حدوثها

".لها األصوات فً تؤثرها ببعضها البعض عند تركٌبها فً الكلمات أو الجمل
1
 

وٌتضح من هذا القول أن علم األصوات ٌتجه فً دراسة الصوت من حٌث مخارجه 

  .وصفاته

 :وٌنقسم هذا العلم إلى فرعٌن

 .علم األصوات العام الذي ٌدرس الصوت دراسة علمٌة و موضوعٌة/أ

وهو دراسة طرٌقة تؤدٌة األصوات اإلنسانٌة لوظابفها فً اللؽات :علم األصوات الوظٌفً/ب

وتتسع دابرته لتشمل دراسة المقاطع و ’وطرٌقة تناسقها فً أنماط خاصة بكل لؽة,المختلفة

.النبر و النؽم
2
 

عنصر دال و هو فً الوقت "كما تقوم الفونولوجٌا على مفهوم الفونٌم بحٌث ٌعرفه جاكبسون

".نفسه ال ٌحمل أٌة داللة
3
 

 .نفهم من هذا القول أن الفونٌم ال ٌكمن معناه إال إذا ارتبط بؤصوات أخرى

                                                             

.17ص.دس.(3)ط.1997.القاهرة.مكتبة الخانجً..المدخل إلى علم اللؽة ومناهج البحث اللؽوي.رمضان عبد التواب 1  

.194ص.2005(.2)ط.دس.الجزابر.دٌوان المطبوعات الجامعٌة.اللسانٌات النشؤة و التطور.أحمد مومن 2  

المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر و .النظرٌة األلسنٌة عند رومان جاكبسون.فاطمة الطبال بركة 3

  .131ص.م1993/ه1414(.1)ط.دس.التوزٌع
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 :نالحظ أٌضا أن جاكبسون ٌركز فً دراسته الفونولوجٌة على ثالثة مبادئ هً

 :السمات السمعٌة فً مجال الفونولجٌا/أ

لقد أشرنا أن الفونٌم لدى رومان جاكبسون هو مجموعة من المالمح الممٌزة التً تتبع من 

وتحدد لكل صوت من أصوات اللؽة موضع النطق و صفته ’الخصابص النطقٌة و السمعٌة

باإلضافة أنه ٌدخل األجهزة فً ’فنجده ٌلجؤ إلى اآلالت نظرا فً تحدٌد الدقٌق لكل فونٌم

1 الدراسات الصوتٌة كالصونوؼراؾ
بمعنى أن الفونٌم تطور عنده فالصوابت و الصوامت 

لم تعد قابمة على أساس فٌزٌولوجً بل هو مبنً على اعتبارات سمعٌة وعلٌه فإن 

 :جاكبسون بنى نظرٌته على مبدأ الثنابٌة و توصل من خاللها إلى نتٌجتٌن

إن وصؾ المصوتات و الصامتات استنادا إلى سمات سمعٌة ٌتطلب اعتماد تنظٌم واحد /1

 .من هذه السمات مشترك بٌن المصوتات و الصامتات

إن اعتماد اآلالت الصوتٌة أتاح للباحثٌن مالحظة وجود ارتباطات متبادلة بٌن الفونامات /2

 .لم ٌكونوا لٌعتقدوا بوجودها فً السابق

 الذي ٌعد من علماء األلسنٌة و عضو بارز فً troubetsoi كما نشٌر أن تروبتسكوي

براغ اللسانً نادي
2
و علٌه فإن  ’فإن الفونولوجٌا عنده ال تراعً إال الفروق الصوتٌة المهمة.

 .جاكبسون اتخذ منحنا جدٌدا فً دراسته الفونولوجٌة ٌختلؾ فٌه عن تروبتسكوي

 :التركٌز على الفونولوجٌا التأرٌخٌة/ب

أعطى رومان جاكبسون األولوٌة للدراسات التؤرٌخٌة وذلك عكس دي سوسٌر الذي أولى 

فٌرى أن التؽٌرات الحاصلة فً مجال ’االهتمام لدراسة التنظٌم الفونولوجً الحالً للؽة

الفونولوجٌا تندرج ضمن تنظٌم لؽوي و أن ال بد من النظر إلى اللؽة الحالٌة على نحو 

دٌنامً و لٌس كتنظٌم جامد
3
. 

 :السمات الفونولوجٌة الكلٌة/ج

لقد حاول رومان جاكبسون فً دراسة التؽٌرات التً تصٌب الفونٌمات فلقد توصل إلى 

وضع تنظٌم فونولوجً كلً ٌحتوي على اثنتً عشر سمة ثنابٌة سمعٌة صالحة لوصؾ 
                                                             

 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  1

  .166ص.1985،

 .141ص.2005(.2)ط.دس.الجزابر.دٌوان المطبوعات الجامعٌة.اللسانٌات النشؤة و التطور.أحمد مومن2

 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  3

  167ص.1985،
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1 النظام الفونولوجً فً كل اللؽات اإلنسانٌة
فهذه السمات كلٌة تختار اللؽة على إثر نظامها 

 :وتؤخذ هذه السمات شكل التضادات التالٌة’الفونولوجً

ؼٌر /مزٌد)’(شدٌد/رخو)’(حاد/ؼلٌظ)’(مهموس/مجهور)

(صامت/صابت)’(منفش/متكثؾ)’(ؼنً/شفهً)’(مزٌد
2
. 

 :المبحث الثالث

 :لغة الطفل و أمراض النطق

تعد اللؽة مٌزة إنسانٌة بحٌث أن الطفل لدٌه استعدادات فطرٌة الكتسابها من خالل بٌبته التً 

و كما هو معلوم أن مركز اللؽة هو الدماغ و أي ٌخلل ٌصٌب هذه المنطقة ’ٌترعرع فٌها

وأن مسؤلة أمراض اللؽة تعد نقطة اهتمام ’ ٌإثر على اللؽة و هذا ما ٌسمى بؤمراض النطق

3 ’اللسانٌٌن فدرسوا هذا الجانب و هذا ما ظهر مع جاكبسون حول األفازٌا
وهذا مإشر من 

مإشرات لوجود صعوبة فً التعلم و لتشخٌص هذه الحالة ٌستوجب التعرؾ على طبٌعة 

 :ونوع المشكلة التً ٌعانً منها الفرد و التً تكون اضطراب فً النطق

تلك االضطربات التً تنجم عن "بحٌث تعرؾ أمراض النطق أو اضطربات اللؽة على أنها 

"إصابة المنطقة المسإولة عن وظٌفة اللؽة فً الدماغ
4. 

كما نجد رومان جاكبسون ٌربط أمراض النطق باألفازٌا و تإكد على ذلك الباحثة هٌام 

والصعوبة فً فهم معنى الكلمات أو ’فقدان القدرة على التعبٌر"كرٌدٌة بحٌث عرفت األفازٌا

"أو التعذر فً إٌجاد األسماء للمسمٌات,أو الكتابة’الصعوبة فً القراءة
5
. 

فقدان القدرة على التعبٌر بالكالم أو عدم القدرة على تفهم الكلمات "ٌعرؾ جاكبسون األفازٌا

المنطوق بها
6
 .ٌعنً هذا أن األفازٌا هً فقدان القدرة على التعبٌر الشفهً دون الكتابة.

 : كما أن دراسته حول اكتساب اللؽة تتمحور حول مشكلتٌن

                                                             

.167.المرجع السابق 1  

.109ص.دت.دط.دس.القاهرة.مكتبة اآلداب.محاضرات فً المدارس اللسانٌة المعاصرة.بوقرة نعمان 2  

v.roman jakobson.langage enfantin et aphasie(paris.de seuil.1969) .3 

.170ص.دس.دط.1923/1990.الكوٌت.عالم المعرفة.سٌكولوجٌا اللؽة والمرض العقلً.جمعة سٌد ٌوسؾ 4  

 153ص.لبنان.بٌروت.م2008/ه1429(.1)ط.دس.دن.  أضواء على األلسنٌة.هٌام كرٌدٌة 5

المركز الثقافً .(سعٌد الؽانمً:تر.أساسٌات اللؽة.رومان جاكبسون و مورٌس هالة 6

  .107ص.دس.(2)ط.2008.بٌروت.العربً
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 .المظاهر اللؽوٌة لإلضطربات األفازٌة/1

فٌالحظ ’التوازي الواضح بٌن التفكك اللؽوي عند األفازي و بٌن اكتساب اللؽة عند الطفل/2

جاكبسون انطالقا من مفهوم التلفظ المزدوج الذي ٌركز علٌه األلسنٌون البنٌانٌون وجود 

 :مستووٌن من اإلصابات

ٌفقد المرٌض التماٌز بٌن فونٌم وآخر بفقده بعض السمات .األول ٌعود إلى مستوى الفونٌمات

 .فٌصبح تنظٌمه الفوونولوجً للفونٌمات ناقصا من حٌث عدد عناصره’المعٌنة للفونٌمات

وٌفقد ثانٌا ’ٌحتفظ المرٌض بقدرته على تمٌٌز الفونٌمات’الثانً ٌعود إلى مستوى المونٌمات

فٌستعمل ’فال ٌستطٌع التمٌٌز بٌن كلمتٌن من حٌث المعنى’ قدرته على إدراك معانً الكلمات

كلمة بدل أخرى
1
. 

نلخص إلى القول إن الدراسات البنٌانٌة التً تعالج االضطرابات اللؽوٌة اتخذت اتجاهٌن 

 :اثنٌن

 .المقارنة بٌن اللؽة السلٌمة واللؽة المضطربة/ أ

2.التمٌٌز بٌن الحاالت األفازٌة استنادا إلى المفهومات اللؽوٌة البنٌانٌة/ب
 

، فقد كانت جهود رومان جاكبسون اللسانٌة متمٌزة وواضحة بشكل كبٌر، فقد بناء على هذاو

وٌمكن . ترك تؤثٌرا ملحوظا فً لسانٌات القرن العشرٌن، خاصة فً مجال الفونولوجٌا

 بحٌث أن اللؽة تعد من أسمى طرق حصر اهتماماته اللسانٌة األخرى فً دراسة األفازٌا، 

 لكن سرعان ما ٌحول عابق دون تحقٌق العملٌة بشكل طبٌعً و هذا ٌرجع إلى ما والتبلٌػ  

العناٌة بالتصنٌؾ اللسانً، واالهتمام بالسمات الممٌزة لألصوات ٌعتري اللؽة من خلل 

كما اهتم بدراسة الجوانب الفونولوجٌة و التركٌبٌة فً لؽة الطفل و ربط بٌن ’ونٌماتوالؾ

 .بداٌة اكتساب اللؽة عند الطفل و بداٌة االضطرابات األفازٌة عند المرٌض

 

 

 

 

                                                             
 .154ص.لبنان.بٌروت.م2008/ه1429(.1)ط.دس.دن. أضواء على األلسنٌة.هٌام كرٌدٌة 1

.155ص.المرجع نفسه 2  
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 :المبحث الثالث

 :الوظٌفة الشعرٌة

مجموعة من المبادئ الجمالٌة و الفكرٌة تقود الكاتب فً عمله األدبً و تحٌط "تعد الشعرٌة 

"بالمإتلؾ و المختلؾ فً أي جنس أدبً موجود أو ممكن الوجود
1
. 

خاصة  عند ,لكن نجد جاكبسون نظر إلٌها على أنها ترتبط ارتباطا وثٌقا مع المفاهٌم اللسانٌة

حدٌثه عن وظابؾ اللؽة فً نطاق نظرٌة التبلٌػ و التواصل
2
. 

 :ٌتحقق التواصل اإلنسانً من خالل العوامل اآلتٌة

 .انسان مرسل/1

 .انسان ملتقط/2

 .اقامة االتصال بٌن المرسل و الملتقط/3

 .لؽة مشتركة ٌتكلمها المرسل و الملتقط معا/4

 .مرسلة لؽوٌة/5

 .محتوى لؽوي ترمز إلٌه الرسالة/6

الوظٌفة :و هً" بولر"كما نجد جاكبسون ٌمٌز بٌن ثالث وظابؾ أساسٌة للؽة وضعها 

أن التركٌز على عامل معٌن من "كما ٌقول.الوظٌفة الندابٌة و الوظٌفة االقتضابٌة,التعبٌرٌة

ٌكون للكالم وظٌفة"العوامل الستة فً عملٌة التواصل
3
. 

وعن .محورها المرسل و هً تعبٌر عن موقفه من موضوع الحدٌث :الوظٌفة التعبٌرٌة/1

 .العواطؾ التً ٌولدها فٌه هذا الموضوع

تكمن هذه الوظٌفة فً المرسالت التً تتمحور على الملتقط إلثارة : الوظٌفة الندائٌة/2

 .انتباهه كما تدخل الجمل األمرٌة فً هذه الوظٌفة
                                                             

. إربد.عالم الكتب الحدٌث.أدبٌة النص الصوفً بٌن اإلبالغ النفعً و اإلبداع الفنً.محمد زاٌد 1

 . 47ص.2001(.1)ط.دس.األردن

الدار العربٌة للعلوم .منشورات االختالؾ.إشكالٌة المصطلح فً الخطاب النقدي العربً الجدٌد.ٌوسؾ وؼلٌسً 2

  275ص.2018(.1)ط.ناشرون

 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  3

  .172ص.1985،
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تظهر هذه الوظٌفة فً المرسالت ذات المحتوى الذي ٌتناول :الوظٌفة المرجعٌة/3

كما أنها متصلة بالسٌاق وهً المإدٌة لإلخبار باعتبار أن اللؽة .موضوعات واحدات معٌنة

وتقوم اللؽة بوظٌفة الرجعٌة إلى تلك الموجودات و .فٌها تحٌلنا على أشٌاء نتحدث عنها

األحداث المبلؽة
1
. 

وظٌفة اقامة االتصال/4 
2
 .تهتم بالمرسلة التً تراعً اقامة االتصال و تؤمٌن استمراره:

فتتناول .تظهر هذه الوظٌفة فً المرسلة التً تتمحور على اللؽة نفسها:وظٌفة تعدي اللغة/5

 .بالوصؾ اللؽة ذاتها و تعرؾ المفردات

تتمحور فً المرسلة كعنصر قابم فً ذاته فال تنحصر فً الشعر بل :وظٌفة إنشائٌة/6

تتعداه لتشمل المرسالت الكالمٌة ككل
3

 . 

 أن الوظابؾ الست تخفً وظٌفة mounin ٌرى مونانوعلى خالؾ ما جاء به جاكبسون 

التواصل اللؽوي التً تمثل الوظٌفة الوحٌدة للؽة وذلك عن طرٌق تجزبتها فما ٌسمٌه 

وال ..’وظابؾ ٌعتبر استعماالت خاصة باللؽة ٌمكن أن تتواجد على درجات فً كل اتصال

ٌوجد معاٌٌر شكلٌة حقٌقٌة فهو ال ٌمٌز بٌنها إال من خالل إشارات سٌكولوجٌة أو داللٌة أو 

وذلك .إن الوظابؾ الٌاكبسونٌة ال تفسر عمل اللؽة وتطورها من وجهة نظرٌة لسانٌة’ثقافٌة

بعكس وظٌفة التواصل المعرفة بدقة
4

 . 

 :المبحث الرابع

 :منهجٌة تحلٌل النصوص

كان إلسهامات رومان جاكبسون فً مٌدان تحلٌل النصوص دورا تؤسٌسٌا فً دفع عجلة 

فقد سعى إلى إظهار الترابط بٌن النظام الشكلً و النظام الداللً فً ’النقد البنٌوي الحدٌث

5.النص اعتمادا على العالقات االستبدالٌة القابمة بٌن عناصر النص
 

                                                             
1
 . 381ص .دس.دط.2006.مصر.المكتب الجامعً الحدٌث. مباحث فً علم اللؽة ومناهج البحث اللؽوي.نور الهدى لوشن 

.173ص.(إقامة)بالخطؤ و علٌه فهً تكتب (اقامة)لقد كتبنا كلمة.ٌنظر 2  

 2ط،دس ، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ، مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة،مٌشال زكرٌا  3

  .173ص.1985،

.114ص.لبنان.بٌروت.م2008/ه1429(.1)دس ط.دن.أضواء على األلسنٌة.هٌام كرٌدٌة 4  

5/j.jakobson.les problemes des etudes littéraires et linguistique.dans.théorie de la 

littérature.textes présentes et traduis par.Tzvetan todorov(paris.editions du seuil).  
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 :الناحية الشكلية/أ

تركز هذه الناحٌة على القصٌدة و هندستها و أنواع الصٌػ المستعملة و بنٌتها و العالقات 

 .البالؼٌة و المظاهر النحوٌة

 :الناحٌة الداللٌة/ب

بعد أن تتم معالجة الكلمات وعالقتها ببعضها البعض تتناول دالالت الكلمات المرتبطة 

 .بالبنٌة الشكلٌة كما تعالج التضادات األساسٌة و تداخل الموجب بالسالب

كما نجد جاكبسون ٌعتمد على نمطٌن أساسٌن هما االختٌار و التؤلٌؾ فهو ٌرى أن االختٌار 

وتسقط الوظٌفة الشعرٌة مبدأ التماثل ’ناتج على أساس قاعدة التماثل و المشابهة و المؽاٌرة

.وٌرفع التماثل إلى مرتبة الوسٌلة المكونة للمتوالٌة’لمحور االختٌار على محور التؤلٌؾ
1 

أما ما ٌتعلق باألفعال فإن جاكبسون أزمنتها و عالقتها ببعضها البعض و ٌحلل حركٌة 

كما نجده ٌركز على العالقات الثنابٌة القابمة بٌن العناصر و على ’الزمن و اإلبداع الشعري

كما أشار أن الؽاٌة من تحلٌل النص ’أن كل عنصر فً النص ٌرتبط بؽٌره عبر عالقة معٌنة

 .هو التوصل إلى معرفة عالم الشاعر ورإٌته الشعرٌة و تفاعله مع العالم و موقفه منه

 ، ٌكفٌه فخرا أنه من المإسسٌن  جاكبسونولعل الذي ٌدقق النظر فٌما سبق ٌالحظ أن

وأهم ما ٌمتاز به رومان أنه قد أرسى لبنات علم التواصل وفق  الفعلٌٌن للشعرٌة اإلنشابٌة

كما أن ’األنظمة اللسانٌة، على أساس أن اللؽة اإلنسانٌة لها وظٌفة أساسٌة تتمثل فً التواصل

 .عملٌة التواصل عنده تقوم على ستة وظابؾ لقد سلؾ ذكرها

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

.33ص.1988(.1)ط.المؽرب.دار البٌضاء.دار توبقال للنشر.محمد الولً و مبارك.تر.قضاٌا الشعرٌة.رومان جاكبسون 1  



انجانة انعهمي نهكتاب :                                                                انفصم انثاني  
 

44 
 

 :نقد و مالحظات حول الكتاب/2

الكتاب ٌقدم النظرٌة اللسانٌة الؽربٌة للقارئ العربً باستحسان حٌث ٌطرح أهم المباحث  

فهو ٌعد كمضمون علمً زاد البحث اللؽوي العربً بهذا العمق و ’فً الدراسات اللؽوٌة

الوضوح مرورا بالقرن التاسع عشر إلى نشؤة الدرس اللسانً عند العالم اللؽوي دي 

لٌعرض أهم المدراس التً تلته فمنها البنٌوٌة األوروبٌة و التولٌدٌة التحوٌلٌة ’سوسٌر

إلمكانٌة إٌجاد الدارس ما تقتضٌه النزعة اللسانٌة العربٌة لمزٌد من البحوث حتى تنهض ,

كما نجد الدكتور مٌشال زكرٌا استفاد كثٌرا من بحوث تشومسكً وحاول ’بالمكتبة العربٌة

 .أن ٌستعٌن بما قدمه فً اللسانٌات خاصة فً النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة

 :إال أن هذا الكتاب ٌحتوي على بعض المآخذ البسٌطة و هً

عدم اعتماده على البداٌة الفعلٌة لنشؤة الكتابة اللسانٌة فً الوطن العربً التً بها تصدد *

 ’عدد من الدارسٌن و الباحثٌن العرب لتقدٌم اللسانٌات إلى القارئ العربً

األستاذ مٌشال زكرٌا ال ٌبدي أرابه اللسانٌة كباحث لسانً لبنانً فال نجد إال مالحظات *

فؤٌن وجهة نظره كباحث لسانً عربً  و حتى ال نجده فً كتابه ’ٌدونها فً آخر كل فصل

 .ٌتناول  مباحثا أللسنً عربً

أؼلب الكتب التً دونها فً الهوامش أجنبٌة بالدرجة األولى لذلك ٌتعرض فً كتابه لما *

 .قدمته اللسانٌات من مصادرها األصلٌة

نجده فً المبحث المتعلق باألبعاد النظرٌة و التطبٌقٌة لتمرٌن القواعد لم ٌتطرق لمفهوم *

 .تمرٌن القواعد

لقد استفاد مٌشال زكرٌا من معطٌات النظرٌة التولٌدٌة التحولٌة إال أنه أهمل عناصر * 

و أهمل عناصر التحوٌل ’التحوٌل الذي اقتصر فٌه على نقل العنصر من موقع إلى آخر

الكثٌرة كالزٌادة و الحذؾ
1
. 

 (مباحث فً النظرٌة األلسنٌة وتعلٌم اللؽة)إن الفرق بٌن كتاب مٌشال زكرٌا

ألحمد حسانً ٌكمن فً أن أحمد حسانً  (حقل تعلٌمٌة اللؽات-اللسانٌات التطبٌقٌة)وكتاب

ٌقدم دراسة عمٌقة عن اللسانٌات و قضاٌا تعلٌم اللؽات و ٌسعى إلى تقدٌم تعرٌفات علمٌة 

 .عن حدوده

 

                                                             
الجامعة .كلٌة الدراسات العلٌا.مناهج الدرس النحوي فً العالم العربً فً القرن العشرٌن.عطا محمد موسى 1

  .256ص.م1992.كانون األول.رسالة دكتوراه.األردنٌة
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 :أهمٌة الكتاب/3

فً االستعانة بقضاٌا هذا " مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة"تتجلى أهمٌة كتاب 

 .العلم من أجل تعمٌق المعرفة بلؽتنا باإلضافة لتطوٌر طرابق تدرٌسها

 .محاولة تطبٌق األلسنٌة فً مجال علم التدرٌس

تعود األلسنٌة بالفابدة على المدرس أو المعلم فٌجب علٌه اإللمام بهذا العلم لكً ٌتسنى له 

 .القٌام بمهامه على أفضل على وجه خالل تدرٌس اللؽة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 خاتمة

 
 



خاتمة 

 

47 
 

و ختاما ٌمكننا القول أن النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة لم تكن ولٌدة الصدافة إنما نتٌجة اطالع 

الواسع التً سبقتها و أراء العلماء المهمة و منه فقد توصلنا من خالل هذه الرسالة إلى 

أن أبرز جهود اللسانً العربً مٌشال زكرٌا فً النظرٌة التولٌدٌة ’مجموعة من النتابج 

حاولنا من خالل الوقوؾ على اإلسهامات فً كتاب مباحث فً النظرٌة األلسنٌة ’التحوٌلٌة

وبعد تتبع كتاب ’وتعلٌم اللؽة و نقلها للقارئ العربً بؽٌة اإلفادة من منطلقاتها و أفكاره

مٌشال زكرٌا حول مباحث األلسنٌة و الوقوؾ عندها دون إهمال أرابه التً ارتبطت 

 :بالنظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة لذا ٌمكن القول أن هاته الرسالة خلصت إلى أبرز النتابج اآلتٌة

توصلنا إلى حقٌقة مفادها أن الدكتور مٌشال زكرٌا سعا للوصول إلى إؼناء المكتبة /1

العربٌة و إثرابها بالبحوث اللسانٌة التً كان لها أثر بالػ فً توجٌه األنظار إلى دراسة اللؽة 

 . العربٌة

إن مجا النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة شكلت ثورة معرفٌة فً حقل الدراسات اللسانٌة فً /2

 .القرون السابقة

مٌشال زكرٌا واحد من أبرز اللسانٌٌن العرب الذٌن ساهموا فً حقل اللسانٌات العربٌة /3

 .المعاصرة من خالل جهوده و أعماله التً ساهمت فً تحلٌل النظرٌات اللسانٌة

مٌشال زكرٌا عرض للنظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة و نقلها إلى العربٌة فبدأ من مرحلة البنى /4

بحٌث اتخذها مرجعا أساسٌا لمن ٌهتم بحقل ’التركٌبٌة وصوال إلى مرحلة النظرٌتٌن

 .اللسانٌات السٌما مجال التولٌدٌة التحوٌلٌة منه

تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو كونها المحدد الربٌسً لمستقبل الطفل النفسً /5

 ..و المعرفً، لذا ٌجب علٌنا توفٌر البٌبة المناسبة لنمو جٌد و سلٌم للطفل

ترى أن عملٌة اكتساب النظام اللسانً عند (التولٌدٌة و التحوٌلٌة)إن النظرٌة التشومسكٌة /6

الطفل هً عملٌة اكتساب تنظٌم من القواعد بالؽة التعقٌد ٌإهله لتعلم لؽته من خالل تعرضه 

 .وهذا خاص باإلنسان فقط’مباشرة للمظاهر اللؽوٌة المحٌطة به

الدكتور مٌشال زكرٌا ٌعد مدرسة لؽوٌة لسانٌة وقد وفق فً إٌصال رسالته للقارئ /7

 .العربً عبر كتبه و بحوثه

ٌمثل بحوثا علمٌة تتنوع فٌها المباحث "مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة"كتاب /8

 ’اللسانٌة

مٌشال زكرٌا فتح أعٌننا و نبهنا إلى قضاٌا تحتاج إلى إعادة النظر من جدٌد كإعادة النظر /9

 .إلى عملٌة التعلم كنظرة مؽاٌرة تختلؾ عما هً فً االعتقاد
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فهو رأس من ’ٌنبؽً أن نشٌر إلى جهود تشومسكً فً مجال الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة/10

 .رإوس المدارس فً العالم الؽربً

المكون ’المكون التركٌبً:تتؤلؾ القواعد التولٌدٌة التحوٌلٌة من ثالث مكونات مترابطة/11

 .المكون الفونولوجً’الداللً

تلكم هً أهم االستنتاجات التً توصلنا إلٌها فً رحاب البحث فً المباحث األلسنٌة عند 

 ".مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة"الدكتور مٌشال زكرٌا من خالل كتابه

 

متمنٌن أن نكون قد أفدناكم بعض ’بذلك نختم بحثنا راجٌن من المولى عز وجل التوفٌق

وال ’الشٌا مما فقهناه فً محاولة فهمنا لهذا الكتاب وما زادنا ذلك إال علما و حبا لإلطالع

 .وما تلك النقابص إال دفعتنا لنا للمزٌد’ٌوجد شٌبا كامال خالٌا من العٌوب
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التفرٌق بٌن العربٌة كلؽة أجنبٌة أو لؽة ثانٌة ودوافع المتعلم .صالح حامد محمد أحمد /2

 .2014.مالٌزٌا.جامعة السلطان إدرٌس.منها

 :مقاالت و بحوث و رسائل/3.2

بحث مقدم للمإتمر الدولً .مفهوم اللؽة بٌن سوسٌر وتشومسكً.األمٌن محمد محمود/ 1

االستثمار فً اللؽة العربٌة ومستقبلها الوطنً و العربً و "الثالث للؽة العربٌة تحت عنوان

 . 2014.ماٌو.7/10.دبً".الدولً

   .1979(.4)العدد.األبعاد النظرٌة و التطبٌقٌة لتمرٌن القواعد فً المجلة التربوٌة.مقال/ 2

  .بٌروت.المركز التربوي للبحوث و االنماء

 . نظرٌة التواصل عند رومان جاكبسون,ؼٌر مصنؾ’مقالة/ 3

مجلس األندلس للعلوم اإلنسانٌة و .خصابص تراكٌب اللؽة العربٌة.عبد هللا علً التوري/ 4

 .2016.ٌناٌر.3.مجلد.9.العدد.االجتماعٌة 

كلٌة .مناهج الدرس النحوي فً العالم العربً فً القرن العشرٌن. عطا محمد موسى/5

 . م1992.كانون األول.رسالة دكتوراه.الجامعة األردنٌة.الدراسات العلٌا

مدٌرو المدارس .دراسة مٌدانٌة.التعلٌم التحضٌري و أثاره على المسار الدراسً للطفل/ 6

 .سعٌدة.معهد التكوٌن.االبتدابٌة
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 بطاقة فنٌة للدكتور مٌشال زكرٌا                           

 .ولد فً طرابلس*

تخرج من جامعة بارٌس و ٌحمل شهادة دكتوراه *

 .فً األلسنٌة

 -.الجامعة اللبنانٌة–ٌدرس مادة األلسنٌة فً كلٌة اآلداب و العلوم اإلنسانٌة *

 :صدر له *

 .''مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة))

الذي قدم رإٌة جدٌدة ((الجملة البسٌطة.األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة و قواعد اللؽة العربٌة))

 .للنحو العربً من منظور تولٌدي تحوٌلً

فمن خالل هذا سنعرض حوصلة على أهم ماجاء فٌه كونه ٌلم القارئ العربً بقواعد 

و إعادة ’النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة وذلك من أجل تحلٌل الجملة العربٌة من منظار ألسنً

والسعً إلى إٌجاد ألسنٌة عربٌة قادرة على فهم القضاٌا ’النظر فً التحلٌل اللؽوي العربً

اللؽوٌة
1
. 

إن كتاب األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة و قواعد اللؽة العربٌة لمٌشال زكرٌا للناشرالمإسسة 

فإن مٌشال زكرٌا حاول ’م1986/ه1406ذو الطبعة’الجامعٌة للدراسات و النشر و التوزٌع

فالنظرٌة التولٌدٌة التحولٌة حاولت استخدام ’أن ٌإسس نموذجا تولٌدٌا ٌحمل بصمته الخاصة

المنهج الذهنً فمٌشال زكرٌا واحد من اللسانٌٌن الذٌن تمثلوا لهذا المنهج فً دراسته 

  .رؼبة منه فً تقدٌم هذا المنهج للقارئ العربً’اللسانٌة

تناول مٌشال زكرٌا أفكار المنهج التولٌدي التحوٌلً التً أسس لها تشومسكً فً مإلفاته 

البد قبل الخوض فً دراسة قواعد اللؽة العربٌة انطالقا من :وهذا ما ٌإكد علٌه زكرٌا فٌقول

المنهجٌة األلسنٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة من أن نعرض بصورة موجزة الخطوط األساسٌة 

لنظرٌة القواعد التولٌدٌة التحوٌلٌة
2
. 

كما تطرق مٌشال فً كتابه إلى مسؤلة الجملة وقضٌة الرتبة فنجده ٌتناول بنٌة القواعد 

ركن : أقسام و أن الجملة تتؤلؾ عنده من ركنٌن أساسٌن هما03التولٌدٌة التحوٌلٌة وفق 

                                                             
المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر .(الجملة البسٌطة)األلسنٌة التولٌدٌة و التحوٌلٌة و قواعد اللؽة العربٌة.مٌشال زكرٌا 1

  .179ص.م1986/ه1406(.2)ط.و التوزٌع

.07ص.المرجع السابق 2  
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كما نجده فً الفصل السابع تناول أخد أنماط المركب االسمً ورأى ’اإلسناد و ركن التكملة

 .أنه ٌعمل عمل الفعل وبرهن على سلوك النعت فً الجملة شبٌه بسلوك الفعل

لكن مما ٌإخذ على زكرٌا فً شرحه لسمات الفعل و اإلصرار على أن هذه السمات تعد من 

األمور التً ٌمكن من خاللها الحكم على صحة العبارة من عدمها فإن عطا محمد موسى 

ٌرى أنه كان ٌنبؽً التركٌز فً مجال سمات الفعل على السمات ذات العالقة الوثٌقة 

بالتركٌب ال السمات التً تدرك بالحس
1
 

 

 

 

 

 

 

 

و علٌه نقول أن مٌشال زكرٌا من أوابل اللسانٌٌن العرب الذٌن التفتوا إلى معطٌات الثراث 

وهو سعى إلى ’اللؽوي العربً و أعاد قراءتها من جدٌد وفق النظرٌة األلسنٌة الحدٌثة

 :أمرٌن

و إظهار مدى انعكاس هذه ’ربط الثراث العربً بمبادئ النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة/1

 .النظرٌة فً ثراثنا العربً

لتصبح قادرة على وصؾ ’ضرورة إحداث تجدٌد فً معطٌات الثراث النحوي العربً/2

 .اللؽة العربٌة

ولعل الرؼبة التً جعلت مٌشال زكرٌا ٌخوض فً مجال اللسانٌات التولٌدٌة التحوٌلٌة 

 .جاءت من خالل انفتاح الثقافة العربٌة على اللسانٌات الؽربٌة

 

                                                             
الجامعة .كلٌة الدراسات العلٌا.مناهج الدرس النحوي فً العالم العربً فً القرن العشرٌن.عطا محمد موسى. 1

 .105.ص.م1992.كانون األول.رسالة دكتوراه.األردنٌة
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 :ملخص البحث بالعربٌة

هدفنا من هذه الدراسة إبراز الجهود العلمٌة التً بذلها عالم اللسانً مٌشال زكرٌا فً نقل 

فلقد عرؾ الدرس اللؽوي العربً تطورا و تؽٌٌرا وذلك ,اللسانٌات الؽربٌة للقارئ العربً

 " .مٌشال زكرٌا"من خالل الجهود التً بذلها العرب و على أمثالهم

فتطرقنا إلى ,  وتؤسٌسا لهذا رأٌنا أن  تكون دراستنا لهذا الموضوع من منظور لسانً

محاولة الكشؾ عن إسهاماته فً تقدٌم اللسانٌات للقارئ العربً من خالل قراءة وصفٌة 

 . لكتابه

و تصدرت .حازت النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة على انتشار واسع بٌٌن المدارس اللؽوٌةكما  

كونها تهتم بالجانب التحلٌلً و التفسٌري بدال من الجانب .مكانة بٌن المدارس الحدٌثة

الوصفً فً محاولة جدٌدة لتقدٌم صورة واضحة عن بنٌة اللؽة و مٌزاتها االنسانٌة و 

                                                                       . التولٌدٌة التحوٌلٌةنظرٌةلتحقٌق ذلك ٌتطلب معرفة تصورات هذا األلسنً للؽة فً ضوء ال

 .النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة/مٌشال زكرٌا/األلسنٌة:كلمات مفتاحٌة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ملخص البحث باإلنجلٌزٌة

ABSTRACR * work summarlze 

Our aim in this study is to highlight the scientific efforts made by the 

linguist Michel Zakaria in transferring Western linguistics to the Arab 

reader. 

The linguistic lesson taught to develop in the light of the comprehensive 

cognitive change witnessed by the linguistic lesson.headed by Michel 

zakaria. 

Based on this, we saw that our study of this topic should be from a 

linguistic perspective, so we discussed an attempt to reveal his 

contributions in presenting linguistics to the Arab reader through a 

descriptive reading of his book. 

 The transformational generative theory has also gained a wide spread 

among linguistic schools. It has taken the lead among modern schools. 

It is concerned with the analytical and explanatory aspect rather than 

the descriptive aspect in a new attempt to present a clear picture of the 

structure of language and its human features, and to achieve this 

requires knowing the perceptions of this language of language. In light 

of the transformational generative theory. 

  

Key words:linguistic/ transformational/theory/michel zakaria. 

 

 

 

 



 

 

 :ملخص البحث بالفرنسٌة

Résumé de la recherche: 

Le but de cette étude est de mettre en lumière les efforts 

scientifiques du linguiste Michel Zakaria pour transférer la 

linguistique occidentale au lecteur arabe. L'enseignement de la 

langue arabe a connu un développement et un changement grâce 

aux efforts déployés par les Arabes et leurs semblables "Michel 

Zakaria". 

  Sur cette base, nous avons vu que notre étude de ce sujet devrait 

être d'un point de vue linguistique, nous avons donc discuté d'une 

tentative de révéler ses contributions en présentant la linguistique 

au lecteur arabe à travers une lecture descriptive de son livre.  

La théorie générative transformationnelle s'est également 

largement répandue dans les écoles linguistiques. Elle a pris la tête 

des écoles modernes. Elle s'intéresse à l'aspect analytique et 

explicatif plutôt qu'à l'aspect descriptif dans une nouvelle tentative 

de présenter une image claire de la structure de langage et ses 

caractéristiques humaines, et pour y parvenir, il faut connaître les 

perceptions de ce langage du langage, à la lumière de la théorie 

générative transformationnelle. 

 

 

Mots-clés : linguistique/transformationnelle/théorie/michel zakaria. 
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