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امللخ�ص
ا�شتُقت م�شكلة البحث من جماالت بناء املناهج و�إعداد معلمي اللغة العربية وتدريبهم ،متثلت يف �شعورهم
بتفكك املعارف واملهارات واملنا�شط ،وت�صريحهم بعدم جدوى امل�ساقات التي يدر�سونها �أو الربامج التي
ينخرطون فيها.
قدم البحث منوذجا جمع بني الل�سانيات من منظور تربوي ،وتطبيقات �صفية ميكن ت�ضمينها يف مناهج
تعليم العربية و�إعداد معلميها .جامعا بذلك بني املعارف املرتاكمة من الل�سانيات ،واملعارف املتاحة عن تعليم
اللغة وتعلمها.
متبعا منهجية حتليلة نقدية ،يجيب البحث عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي :كيف ميكن �أن ت�ستفيد برامج �إعداد
معلمي اللغة العربية ومناهج تعليمها يف التعليم العام من التطبيقات الرتبوية امل�ستفادة من علوم الل�سانيات،
وحتديدا «ل�سانيات ت�شوم�سكي”؟ وتفرع منه �أ�سئلة جزئية ،هي :ما �أبرز �إ�سهامات ت�شوم�سكي الل�سانية عرب
مراحل تطورها منذ العام  1955وحتى اليوم؟ وما التطبيقات امل�ست�صفاة من كل طور من تلك الأطوار يف
مناهج تعليم العربية يف التعليم العام؟ وما �أوجه النقد التي وجهت �إىل �أعمال ت�شوم�سكي؟ وما اجتاهات
الباحثني نحو اال�ستفادة من �أعمال ت�شوم�سكي؟ وما التطبيقات /الت�ضمينات الرتبوية يف مناهج تعليم العربية
التي ا�ست�صفاها الباحث من ل�سانيات ت�شوم�سكي؟
ومتهيدا لعر�ض �أفكار ت�شوم�سكي �أوجز البحث عر�ضا ملفهوم «الرتكيب» يف الل�سانيات ،ودوره يف عمليات
ف�صل خم�سة �أطوار مرت بها ل�سانيات ت�شوم�سكي ،وما ا�ستنبط منها من تطبيقات ميكن
الفهم اللغوي .ثم ّ
ت�ضمينها يف مناهج تعليم العربية .وا�شتمل البحث على ت�صويبات عدة لنماذج من �إ�ساءة فهم �أفكار
ت�شوم�سكي.
الكلمات املفتاحية :املناهج ،اللغة العربية ،الل�سانيات ،ت�شوم�سكي ،الل�سانيات الرتبوية.
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Abstract
This research problem was driven from the discipline of the Arabic curriculum design
and the Arabic language teachers training programs as teachers feel the disintegration
of knowledge, skills and educational activities. In their opinion, the courses and training
programs that are offered to them are nonsense.
The model provided here is combining linguistics from an educational perspective, and
suggested applications that can be included in both Arabic Curriculum and teachers training
courses. That model is based on the accumulated knowledge of linguistics and the available
knowledge about language teaching and learning.
Following the critical analytical methodology the main question answered is: How can the
Arabic language teachers programs and Arabic Curriculum make benefits from educational
applications taken from linguistics, specifically “Chomsky’s linguistics”?
Sub questions are: What are the main contributions of Chomsky’s linguistics through the
phases of its evolution since 1955 until today? What are the implementations of each phase
in the Arabic Curriculum in public education? What criticisms were directed to Chomsky’s
linguistics works? What are the researchers’ trends toward studying and applying Chomsky’s
linguistics? What applications / educational implications for the Arabic Curriculum which
have been drawn from Chomshy’s linguistics?
As an introduction to the ideas of Chomsky, an outline was presented about the concept of
“linguistic construction” and its role in language comprehension processes. The, a five phases
of Chomsky linguistic works were illustrated with details and showing its implementations
in Arabic language teaching and teachers’ training. This search includes many corrections of
misunderstood about Chomsky’s ideas.

Keywords: Curriculum, Arabic, Linguistics, Chomsky, Pedagogical Linguistics.
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مقدمة
علوم الرتبية علوم بينية  interdisciplinaryوعابرة
للتخ�ص�ص  ،Transdisciplinaryتت�شابك مع الفل�سفة
والل�سانيات وال�سيكولوجيا والإدارة واالقت�صاد
و�أبحاث الدماغ والتكنولوجيا واملجتمع والإعالم
واالت�صال )Nicholas and Starks, 2014( .و�إن موقف
(التعليم /التعلم) هو �أعقد من �أية حماولة لعزل
�أحد مكوناته� ،أو النظر �إىل هذا املكون على �أنه متغري
تابع �أو متغري م�ستقل ،كما هي احلال يف النموذج
البحثي الأكرث �شيوعا يف الدرا�سات الرتبوية ،و�أعني
به منوذج[ :فاعلية (�س) يف (�ص) لدى (ع)].
وميكن لأية درا�سة َبعدية � meta-analysisأن تك�شف
عن تغ ّول هذا النموذج البحثي من ناحية ،وحمدودية
مردوده التعليمي من ناحية �أخرى .فاحلال امل�شهودة
تبني �أن الفجوة بني البحوث (الرتبوية) واملمار�سات
التعليمية ال ت�ضيق عاما بعد �آخر .والورقة احلا�ضرة
ُكتبت من �أجل م�صممي املناهج ومعلمي العربية،
و�إن كنت �أ�ؤمن �أن تعليم العربية لي�ست مهمة معلم
العربية وحده ،وتلك ق�صة �أخرى.
فالورقة احلا�ضرة تنطلق من ثالثية “البحث
العلمي ،وت�صميم املناهج ،و�إعداد املعلمني” ،وهي
الأبعاد الثالثة التي ينظر �إليها الباحث على �أنها
منوذج دائري ،ي�شكل منظومة متكاملة متفاعلة معا،
ي�صورها ال�شكل املب�سط الآتي:
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ولي�س كل جهد �أكادميي قابال لأن ينقل على حاله
�إىل مناهج التعليم العام .فبع�ض النقا�شات بني
الأكادمييني مل ت�صل �إىل الن�ضج والو�ضوح الكافيني،
وبع�ضها ال �أرى جدوى من نقله �إىل حمتويات املنهج
يف التعليم الأ�سا�سي .ينطبق هذا على كثري من
بحوث الأدب والنقد وحتليل اخلطاب والل�سانيات
والبيولوجيا والريا�ضيات.
ويف هدي ما تقدم ،تهدف هذه الورقة �إىل
ا�ستنباط عدد من التطبيقات التعليمية امل�ستقاة من
معطيات الل�سانيات املعا�صرة ،وو�ضعها �أمام العاملني
يف ميداين بناء املناهج وتعليم العربية و�إعداد
معلميها .وتنبع املحاولة البحثية احلا�ضرة من ت�صور
مباحث علم اللغة التطبيقي ،التي تتمثل يف حماولة
حتديد العالقة بني النظريات اخلا�صة بطبيعة اللغة،
وت�أ�سي�س الظروف النموذجية لتدري�س اللغات �أو
تعلمها .كما تنطلق الدرا�سة من اعتبار �أن النظرية
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اللغوية متثل الأ�سا�س ملباحث علم اللغة الرتبوي
 . Educational Linguisticsوبتعبري �أو�ضح يقال
�إن و�صف اللغة ي�شكل الأ�سا�س جلانب كبري من
عملية تدري�س اللغة (فتيح )1989 ،و(الأوراغي،
 .)2010ومن ثم ف�إن الدرا�سة تنطلق من احلقائق
اخلا�صة باللغة واحلقائق اخلا�صة بتعليم اللغة؛
لأن النقل املبا�شر لنتائج البحث اللغوي �أو ملناهجه
�إيل تعليم اللغات يعد من الأخطاء( .فتيح)1989 ،
و(الراجحي )1996 ،و(حجازي .)1997 ،و�صدقا
قيل �إن «عالقة ل�سانيات الرتاث بالل�سانيات
احلديثة هي عالقة �أ�صول وامتداد يف جانب
التدري�س والرتبية”�( .صديقي)60-59 ،2011 ،
وبالرغم مما ا�ستفاده جمال تعليم اللغات من
الل�سانيات بعامة ،والبنيوية بخا�صة ،ف�إن الأمر مل
يخل من انتقادات و�إ�شكاليات ،منها :تعدد املدار�س
البنيوية واختالفها ،والإغراق يف التجريد،
وانطالق التطبيقات من النظرية ال�سلوكية يف
علم النف�س ،التي تقول �إن التعلم ين�ش�أ عن التكرار
والتعزيز ومبد�أ املثري واال�ستجابة .ومنها :علمنا
ب�أن تكرار الطالب لل�صيغ والرتاكيب ال ي�ضمن
فهمه وا�ستعماله �إياها .ومن زاوية �أخرى ف�إن
التدريبات البنيوية تقت�صر على البنى ال�سطحية.
(الك�شو)2014 ،
يطمح الباحث يف هذه الورقة �إىل �شيء من
التحدي العلمي وال�سري �ضد تيارات �أكادميية
�سائدة ،لكي ي�ستنبط من جهود الل�سانيات
املعا�صرة – ول�سانيات ت�شوم�سكي حتديدا –
تطبيقات متعددة يف جمال تعليم اللغات بل جمال
تعليم اللغة العربية.
فكثريا ما تردد �أن الل�سانيني النظريني غري
معنيني -غالبا -بق�ضايا تعليم اللغة وتعلمها
يف ال�سياق املدر�سي .ويف منا�سبات عديدة ذكر
الل�سانيون �أن نظرية ت�شوم�سكي حتديدا هي
�أبعد ما يكون عن �إمكانية اال�ستفادة منها يف
تعليم اللغات .وبتعبري قاي كوك �« Guy Cookإذا
قبلنا بنظرة ت�شوم�سكي ،ت�صري اللغة ،كمو�ضوع
لال�ستق�صاء الأكادميي� ،شيئا �أكرث بيولوجية من
http://journals.uob.edu.bh
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كونها اجتماعية ،والت�شابه بني اللغات �أكرث من
االختالفات .عالوة على ذلك ،تكون اللغة منف�صلة
عن العوامل الأخرى املت�ضمنة يف ا�ستخدامها مثل
لغة اجل�سد �أو اخللفية الثقافية .ويف حني �أن هذه
النظرة قد تكون �صاحلة لأغرا�ض معينة يف علم
اللغة ،ف�إنها تعني كذلك �أن نظريات ت�شوم�سكي،
عند ا�ستح�ضارها مع علم اللغة التطبيقي ،قد يكون
لها ت�أثري خمتزل ومقيد»( .كوك)51 ،2014 ،
من هنا تنظر الورقة احلا�ضرة �إىل عالقة
النظريات املعا�صرة بجهود القدماء على �أنها
عالقة الإ�ضافة ال الإحالل �أو الإلغاء .وعلى �أقل
تقدير فالنظريات املعا�صرة توجه الأنظار �إىل
ما يف الإرث العربي من فكر نا�ضج متكامل ،مل
يك�شف – غالبا  -عن كثري من جوانبه �إال يف
�ضوء النظريات املعا�صرة .وقد �سبق �أحد الرواد
�إيل القول�« :إن الدعوة �إيل رف�ض املناهج اللغوية
احلديثة دعوة غري �صحيحة ،بل هي دعوة غري
�إن�سانية .وال �أ�شك حلظة يف �أنها �ضارة بالعربية
نف�سها .ومن ال�ضروري �أن نفيد مما يطوره النا�س،
و�أن ن�شارك نحن يف هذا التطوير .وال �أ�شك حلظة
يف �أن املناهج احلديثة  -مع �إدراكنا �أ�صول النحو
العربي -تقدم فهما �أف�ضل للعربية»( .الراجحي
)160 ،1986
والباحث يقر ب�أن ل�سانيات ت�شوم�سكي� ،أو
ما ا�صطلح على �أنه «نظرية ت�شوم�سكي اللغوية»،
لي�ست نظرية تربوية ،ولي�ست نظرية يف تعليم اللغة
(الإجنليزية �أو العربية) و�إمنا هي �أمنوذج – من
مناذج عدة  -لتحليل اللغة وو�صفها وتف�سريها
وفهمها .ومناذج التحليل �شيء يختلف عن كيان
اللغة ذاته؛ فالنظريات تتعدد وتختلف ،لكن تبقى
اللغة هي اللغة.
ومن ناحية ثانية ف�إن م�صطلحات ت�شوم�سكي
ذات خ�صو�صية تبعد كثريا عن الداللة اللغوية
التي تتبادر �إىل الأذهان للوهلة الأوىل ،كما حدث
كثري من �سوء الفهم مل�صطلحات ،مثل Language
 acquisition deviceأو  ،universal grammarحتى
�صارت كلمة «جهاز» مثارا لل�سخرية من قليلي
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الفهم ،و�صرنا نقر�أ عن «النحو العاملي» .وعلى
مدى ما يقرب من ن�صف القرن ُن�سب وين�سب �إىل
ت�شوم�سكي كالم كثري ،دومنا متحي�ص ،ودون �أن
يو�ضع يف ال�سياق التاريخي لتطور �أفكار ت�شوم�سكي.
�إننا جميعا نعلن مبنا�سبة و بغري منا�سبة
رغبتنا يف التجديد واالبتكار (واالجتهاد) ،لكن
ما �إن يغامر �أحدنا ويجتهد �إال وتنهار كل دعاوى
التجديد ،وتخر علينا �سقفا من وراء �سقف .حتى
�صار االختالف مرادفا خليانة �سنن ال�سابقني.
وك�أننا نحن الذين نرف�ض الكهنوت يف الديانة قد
قبلناه يف العلم� .صحيح �أن الأمر هو كما و�صفه
العربي:
�أول �أمرك �أن ت�ستفيد و�آخر �أمرك �أن جتتهد
لكن م�س�ألة الأول والآخر لي�ست مفهوما خطيا،
و�إمنا هي – يف ر�أينا  -مفهوم دائري؛ �إذ لي�س يف
العلم ما يو�صف ب�أنه �آخر ،فكل �أفق يرتاده الباحث
هو بداية لرحلة ال نهائية.
م�شكلة البحث
ال�س�ؤال (املزمن) الذي يقذفني به طالبي
طوال �سنوات عملي يف كليات �إعداد املعلمني هو:
«ماذا �سنفعل مبو�ضوعات حما�ضراتك عندما
نذهب �إىل �صفوف التالميذ يف مدار�س التعليم
الأ�سا�سي؟” .من هنا فقد كنت  -ومازلت� -ألزم
نف�سي [يف بداية كل مقرر ،ويف �أثناء كل حما�ضرة]
ب�أن �أبني لهم و�أناق�شهم يف التطبيقات العملية
املمكنة داخل غرفة ال�صف ،يف تعليم اال�ستماع
والتحدث والقراءة والكتابة يف �إطار ثقايف،
للمبتدئني واملتو�سطني واملتفوقني .من بني هذه
املناق�شات تبلور �س�ؤال البحث.
�س�ؤال البحث
كيف ميكن �أن ت�ستفيد برامج �إعداد معلمي
اللغة العربية ومناهج تعليمها يف التعليم العام من
التطبيقات الرتبوية امل�ستفادة من علوم الل�سانيات،
وحتديدا “ل�سانيات ت�شوم�سكي”؟

منهج البحث
ا ُتبع املنهج الو�صفي التحليلي من �أجل درا�سة
نظرية ت�شوم�سكي ،وو�صف تطورها ،وحتليل
مقوالتها ،وتتبع �أوجه النقد العلمي لفكر ت�شوم�سكي
الل�ساين ،و�صوال �إىل ر�ؤية غري �إق�صائية ،ت�ستفيد
من �شتى املدار�س الل�سانية –وهذا �ش�أن العلوم
الرتبوية -ثم ا�ستخال�ص تطبيقات تربوية لغوية،
تراعي �سياق تعليم العربية يف التعليم العام،
و�ضمنا �إعداد معلمها.
حدود البحث
تكتفي الورقة احلا�ضرة بتحليل مراحل تطور
نظرية ت�شوم�سكي ،ثم متحي�ص �أوجه النقد املوجهة
�إىل تلك النظرية .ثم ا�ستنباط تطبيقات تربوية
للنظرية .ثم ختمت الورقة مب�سرد م�صطلحات.
فالباحث غري مهتم بق�ضايا من قبيل�« :سبق
العلماء العرب �إىل �أفكار ت�شوم�سكي» �أو «ت�أثر
ت�شوم�سكي ب�أعمال عبد القاهر وابن خلدون» �أو
«املوازنة بني نحو �سيبويه ونحو ت�شوم�سكي”.
درا�سات وجهود �سابقة
يف ظن الباحث ،مل حتظ نظرية لغوية
مبثل ما حظيت به نظرية ت�شوم�سكي –و�أعماله
غري الل�سانية -من اهتمام الكتاب والباحثني
واملرتجمني واملنتقدين .وفيما يخ�ص الورقة
احلا�ضرة جتدر الإ�شارة �إىل �أن الكرثة الكاثرة
من الدرا�سات جاءت يف �سياقات بحوث علم اللغة
النظري ،واللغويات احلا�سوبية .وجاء بع�ضها يف
�سياقات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،يف
حني ندر �أن �أُجنزت درا�سة يف �سياق تعليم اللغة
العربية يف التعليم العام و�إعداد معلميها .و�سي�أتي
ذكر ذلك يف منت الن�ص ،كل يف مو�ضعه.
در�س الباحث نظرية ت�شوم�سكي؛ ف�أبرز خم�سة
مناذج للتحليل اللغوي عند ت�شوم�سكي ،ارتبط كل
منوذج منها مبرحلة عرفت با�سم واحد من كتب
ت�شوم�سكي ،وهذه املراحل هي:
 -1مرحلة البنى الرتكيبية Syntactic structures
Chomsky, 1957
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 -2مرحلة النظرية النموذجية -

The standard

)theory Chomsky, 1965

 -3مرحلة النظرية النموذجية املو�سعة-

The

)Extended standard theory Chomsky, 1979

 -4مرحلة نظرية الربط

)Binding theory Chomsky, 1986 -

-5مرحلة

الربنامج

الأدنى/الأدنوي

)minimalist program Chomsky, 1995

		
the-

وهنالك تبني �أن النظرية الأ�صلية هي الأمنوذج
املعروف بالنظرية القيا�سية ،والتي ي�ضمها كتابه
Aspects of the theory of syntax؛ فلقد ات�ضح
�أن النماذج التالية كانت مبثابة �شروح للنظرية
الأ�صلية ،وحماوالت لتب�سيط الأمنوذج النظري.
كما تبني �أن نظرية ت�شوم�سكي عبارة عن متوالية
من النماذج التي ال ينف�صل �أحدها عن �سائرها.
وثبت �أن النقد الذي وجهه ت�شوم�سكي �إىل
الفكر ال�سلوكي يف اللغة وعلم النف�س ويف فل�سفة
البحث العلمي عامة ،يعد مدخال �ضروريا لفهم
نظرية ت�شوم�سكي اللغوية .والتمييز ال�ضروري
بني ت�شوم�سكي وال�سلوكيني كانت له انعكا�ساته
على التطبيقات الرتبوية التي تنكبت �سبيل النهج
ال�سلوكي يف تعليم اللغة.
واالقتبا�سات العديدة من �أعمال �سيبويه (ت
759م) وعبد القاهر اجلرجاين (ت 1050م)
وغريهما من العرب القدماء واملعا�صرين� ،أكدت
على �صحة بع�ض �أفكار ت�شوم�سكي .ودعمت فكرة �أن
العلم ال ينق�سم �إىل �شرقي وغربي ،بل �إىل �صواب
وخط�أ .و�أكدت �أي�ضا �أن هناك جانبا �إن�سانيا عاما
يف العلم ،مبا هو توظيف لطاقات العقل ،الذي به
كرم اهلل �أبناء �آدم.
وكان الباحث قد ا�ستعر�ض طائفة من �أوجه
النقد املوجه �إىل ت�شوم�سكي ،وا�ستفاد منها يف
ا�ستخال�ص تطبيقات تربوية ،وبخا�صة تلك التي
ت�ؤكد على البعد االجتماعي للغة ،وعلى فكرة الن�ص
املتكامل.
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و�أخريا ا�ستخل�ص الباحث الئحة من مهام
التعلم التي تراعي العملية  processب�أكرث مما
تراعي النواجت . outputs
كيف ت�سهم ل�سانيات ت�شوم�سكي يف مباحث
الل�سانيات الرتبوية؟
بع�ض اجلمل غري النحوية ungrammatical
لي�س لها من تف�سري يف �ضوء النحو الذي يعتمد علي
ذكاء ابن اللغة .فمثال :ما الذي مينع من الرتكيب:
«ال�شجرة اخل�ضراء تنام بعنف»؟ �أو الرتكيب «يحب
قيادة املطر ومت�ساقط زيد ال�سيارة»؟ وما القواعد
التي بها ميكن التمييز بني الرتكيبني« :هذا �آخر
يوم يف اجلامعة» و»هذا يوم �آخر يف اجلامعة»؟ وما
القواعد التي تك�شف الغمو�ض يف الرتكيب« :حتدثت
�إليه راكبا»؟ وملاذا كان �أحد الرتكيبني الآتيني فقط
هو ال�صحيح« :ا�صطف اجلنود»« ،ا�صطف حممد»؟
وما عالقة بع�ض الرتاكيب ببع�ض ،مثل :جملة
اال�ستفهام واجلملة اخلربية ،جملة النفي واجلملة
املثبتة ،اجلملة الب�سيطة واجلملة املركبة ،جملة
النواة  Kernelواجلملة املو�سعة .وما �أ�شكال تو�سيع
اجلملة ،كما يف الرتاكيب املتفرعة �إيل الي�سار؟ Left
� - Branching Constructionsأو الرتاكيب املتفرعة
�إيل اليمني؟ � Right - Branching Constructionsأو
الرتاكيب العديدة التفرع؟ Multiple - Branching
)Constructions Chomsky, 1965

وقد التفت باحثون كرث �إىل موا�ضع ق�صور يف
�أ�ساليب تعليم اللغة العربية .واقرتحوا �أن النماذج
احلديثة يف التحليل اللغوي قد ت�سهم يف معاجلة
�شيء من ذلك الق�صور .جاء يف ورقة حديثة ن�سبيا
«�إن النحو العلمي يفرت�ض افرتا�ضات وتعريفات
تفارق بني املعنى احلقيقي واملعنى النحوي،
فالفاعل يف املعارف العلمية النحوية هو فاعل الفعل
بينما مفعوله هو الذي يقع عليه الفعل ،و�إذا جئنا
�إىل اختبار التعريفني �أمام �أمثلة ب�سيطة جند مدى
التخبط الذي ميكن �أن يقع فيه متعلم اللغة عندما
ال يتخذ �أ�سا�سا �أو معيارا �أو منهجا وا�ضحا ي�ستند
�إليه ،فاجلمل التالية مثال ال ي�صلح �أن نعرف بها
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كل من الوظيفتني ال�سابقتني:
 فتح املفتاح الباب � -صارع علي �أحمد -مات الرجل  -انقطع احلبل( .اجلمعي بولعرا�س
و�آخران)2012 ،
ويف ظن الباحث �أن نظرية ت�شوم�سكي تقدم
�إطارا متما�سكا لو�صف القواعد املتعلقة بالق�ضايا
اللغوية ال�سالفة .فنحن �إذا قبلنا �أن مهمة الرتبويني
ميكن اخت�صارها يف «ت�سهيل عملية التعلم» ،ف�إن
ت�سهيل التعلم اللغوي ال ميكن اخت�صاره يف تب�سيط
ال�صياغات النظرية التجريدية لقواعد اللغة،
و�إمنا يكمن هذا الت�سهيل يف تطوير كفاءة املتعلم
يف فهم اجلمل و�إنتاجها.
�إن ما يجعل عملية الفهم ممكنة هو نظام
اللغة؛ فلوال «النظام» ال�ستحال التوا�صل ،مثلما
�أن جمرد وجود قطع ال�شطرجن بني �شخ�صني ال
ي�ؤدي �إىل مباراة ،ما مل يكن ال�شخ�صان على دراية
بقواعد اللعب .ومبقدورنا �أن نعقد مقارنة بني قطع
ال�شطرجن و كلمات اللغة من جهة ،وقواعد اللعب
ونظام اللغة من جهة �أخرى.
�إن ما نت�صوره عن عملية فهم الر�سالة اللغوية،
هو نتاج عن ت�صورنا لبنية اللغة� :أهي ن�شاط
فيزيقي �أم هي ن�شاط ذهني؟ و�إن تتابع عدد من
املفردات يف جتاور �أفقي ال يكون ر�سالة؛ فالفارق
عظيم بني الرتاكيب الآتية:
1 .1املهند�س الت�صميم نفذ اجلديد .
2 .2نفذ املهند�س اجلديد الت�صميم .
3 .3نفذ املهند�س الت�صميم اجلديد .
وبينما ال تعني جمموعة الكلمات يف (� )1شيئا،
ف�إن كال من ( )2و( )3يعطي معنى خمتلفا،
ي�ستفاد من «الرتكيب» ،ال من مكوناته .ولعل
مبقدور الباحث �أن يفرت�ض �أن نظام اللغة يكمن
يف تراكيبها� ،أي يف العالقات الذهنية الكامنة يف
بنية الرتاكيب .ولي�س هذا القول ببعيد عن تفكري
ت�شوم�سكي الذي يرى االعتماد على البنية واحدا
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من الكليات اللغوية ،وقال �إن معرفة نظام الرتاكيب
�أ�سا�س لفهم اللغة ()Chomsky, 1957
ويجب التنبه �إىل �أن فهم الكالم يتخطى
املحتوى اللغوي للرتاكيب نف�سها .لكن هذا التخطي
ال يت�أتى دون حتقق فهم الرتاكيب ابتدا ًء .و�إال فكيف
يدرك املتلقي املحتوى الداليل للكالم ،مع الأخذ يف
احل�سبان �أن ال�صياغة الرتكيبية تكون يف كل مرة
جديدة بذاتها؟ �إن ما يعرفه املتلقي عن نظام اللغة
هو الذي يعينه على فهم الداللة ،ذلك النظام هو
النمط التوليدي للغة (امل�سدي.)1997 ،
وبني يدي حتليل �أفكار ت�شوم�سكي ،يح�سن
تقدمي موجز عن مفهوم «الرتاكيب» ،و«فهم
الرتاكيب» ثم مفهوم «البنية العميقة» ،و�صوال �إىل
حتليل الأطوار اخلم�سة ،وما ي�ست�صفى منها من
تطبيقات وت�ضمينات.
�أوال  :الرتاكيب
يذكر علي اجلرجاين (تويف 816هـ) يف كتابه
«التعريفات» يف تعريف «املركب»” :هو ما �أريد
بجزء لفظه الداللة على جزء معناه“ .ويذكر من
�أنواعه خم�سة:
1 .1مركب �إ�سنادي كقام زيد
2 .2مركب �إ�ضايف كغالم زيد
3 .3مركب تعدادي كخم�سة ع�شر
4 .4مركب مزجي كبعلبك
5 .5مركب �صوتي ك�سيبويه.
ومن وجه �آخر يق�سمه ق�سمني ،تام و غري تام:
فاملركب التام :ما ي�صح ال�سكوت عليه� ،أي ال
يحتاج يف الإفادة �إىل لفظ �آخر ينتظره ال�سامع.
واملركب غري التام :ما ال ي�صح ال�سكوت عليه.
ويف�صل علي �أبو املكارم ما ذكره علي
ّ
اجلرجاين ،م�ؤكدا على الن�سبة (العالقة) بني
الكلمات بقوله” :والرتكيب� :ضم كلمة �إىل �أخرى ،ال
على طريق �سرد الأعداد ،مثل قولك :قلم قرطا�س
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كتاب باب .فاملركب �إذ ًا ما �ضمت فيه كلمة �إىل
�أخرى بهذا املعنى“ .و ينق�سم �إىل �أربعة �أق�سام:
�1 .1إ�سنادي� ،إن ا�شتمل على ن�سبة بني الألفاظ
يح�صل بها فائدة ،و�إن مل تكن مق�صودة ،نحو:
العلم نور ،والأدب م�شكور� .سواء كانت فائدة
تامة ،كهذه الأمثلة� ،أو ناق�صة ،كما يف فعل
ال�شرط وحده �أو جوابه وحده.
�2 .2إ�ضايف ،نحو :كتاب اهلل
3 .3و�صفي ،نحو :الإن�سان الكامل
4 .4مزجي ،عددي نحو :خم�سة ع�شر ،وغري عددي
مثل بعلبك و �سيبويه( .علي �أبو املكارم ،1979
)20
ثم يو�ضح �صور ت�أليف الكالم قائال�« :إن
الرتكيب الذي ينعقد به الكالم ويح�صل منه
الفائدة يتكون من ا�سمني� ،أو من فعل وا�سم� ،أو من
جملتني� ،أو من فعل وا�سمني� ،أو من فعل و ثالثة
�أ�سماء� ،أو من فعل و�أربعة �أ�سماء� ،أو من ا�سم
وجملة� ،أو من حرف وا�سم».
والظاهر من كالمه �أنه ي�سرد �صور ت�أليف
الكالم على �سبيل احل�صر؛ لأنه ميثل لكل �صورة
ب�أمثلتها املمكنة ،على النحو الآتي:
-1املركب من ا�سمني� ،صوره �أربع:
�أ ) �أن يكون من مبتد�أ وخرب ،نحو :زيد قائم
ب) �أن يكون من مبتد�أ وفاعل �سد م�سد اخلرب،
نحو� :أقائم الزيدان؟
ج) �أن يكون من مبتد�أ ونائب عن فاعل �سد م�سد
اخلرب ،نحو� :أمك َرم الطالبان؟
د) �أن يكون من ا�سم فعل وفاعله ،نحو :هيهات
العقيق.
-2املركب من فعل وا�سم ،له �صورتان:
�أ ) �أن يكون اال�سم فاعال ،نحو :قام حممد .
ب) �أن يكون اال�سم نائب فاعل ،نحو� :أُكرم
حممد .
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 -3املركب من جملتني ،له �صورتان:
	�أ) �أن ترتبط اجلملتان ب�أداة من �أدوات
ال�شرط ،وهما جملتا ال�شرط واجلزاء ،نحو� :إن
قام حممد قمت.
ب) �أن ترتبط اجلملتان ب�أداة من �أدوات الق�سم،
وهما جملتا الق�سم وجوابه ،نحو� :أحلف باهلل
ملحمد قائم.
 -4املركب من فعل وا�سمني ،مثل :كان زيد قائما.
 -5املركب من فعل وثالثة �أ�سماء ،مثل :علمت زيدا
فا�ضال.
 -6املركب من فعل و�أربعة �أ�سماء ،مثل � :أعلمت
زيدا عمرا ناجحا.
 -7املركب من ا�سم وجملة ،مثل :حممد جنح �أخوه.
-8املركب من حرف وا�سم ،للتمني مثل� :أال ماء.
وللنداء مثل :يا زيد�( .أبو املكارم�1979 ،ص �ص
) 30-29
ومن اجللي �أن ما يقوله �أبو املكارم عن
الرتاكيب ما هو �إال ب�سط لعبارات عبد القاهر
يف مدخل الدالئل (�ص �ص  .)8-3وعبارات عبد
القاهر هذه وجدت طريقها �إىل �أعمال ابن ه�شام
الأن�صاري (تويف 761هـ ) وبخا�صة يف كتابه “�شرح
قطر الندى وبل ال�صدى “ ومن ن�ص ابن ه�شام
انطلق حممود نحلة يف درا�سة م�ستفي�ضة لـ “�صور
ت�أليف الكالم عند ابن ه�شام”.
ويف الدرا�سات املعا�صرة ي�ستخدم م�صطلح
«الرتكيب» يف �سياقات �شتى ،في�أتي مرادفا للجملة،
وي�أتي لي�شري �إىل جزء اجلملة ،فكل جملة تركيب،
ولي�س كل تركيب جملة.
ومن امل�سائل التي تدر�س حتت عنوان
«الرتاكيب» ،يذكر الراجحي:
طول اجلملة وق�صرها.
�أركان الرتكيب
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 وت�ست�ضيء الدرا�سة �أي�ضا بقول اخلويل �إنهيق�صد بالرتكيب اجلملة �أو �شبه اجلملة ،و�أية
متتابعة كالمية تتكون من كلمتني حدا �أدنى،
ب�شرط �أن تكون بينهما عالقة نحوية .وعلى هذا
ف�إن م�صطلح «تركيب» من املمكن �أن ي�شمل
اجلملة ،و�شبه اجلملة ،وامل�ضاف وامل�ضاف �إليه،
واملو�صوف و�صفته ،واملعطوف واملعطوف عليه.
(اخلويل)1982 ،
ولعل الباحث  -بعدما تقدم – ي�ستطيع �أن
يعرف الرتكيب ب�أنه” :الركنان الأ�سا�سيان للإ�سناد
ومكمالتهما يف البنية العميقة ،و�صور ت�أليف
الكالم املحولة عنها يف البنية ال�سطحية“.
وتعريف الباحث يحل الإ�شكال الذي عرب عنه
�أبو املكارم حني ذكر �أنه «ال ينبغي افرتا�ض وجود
ركنني �أ�سا�سيني يف الرتكيب اللغوي الذي تتكون
منه اجلملة  ..؛ ملا يف ذلك من تعار�ض مع واقع
اللغة ،بحيث ي�ضطر القائلون به �إىل اللجوء �إىل
الفر�ض والت�أويل والقول باحلذف والتقدير �(« ..أبو
املكارم .)31 ،1979
وي�أن�س الباحث �إىل موقف البهن�ساوي الذي
�أبرز الفكرة بالقول“ :لقد اهتم ه�ؤالء النحاة
بالقيا�س ،و�شددوا على �ضرورة اطراد القاعدة،
ف�إن مل يجدوا �أمثلة توافق قيا�سهم اخرتعوها من
عند �أنف�سهم اخرتاعا – وما نطق بها العرب وما
تلفظوها �ألبتة – كي ت�ستقيم القاعدة التي �أن�ش�أوها،
ومن ثم فقد اخرتع ه�ؤالء النحاة ما ي�سمى ب�أ�صل
الو�ضع؛ فلكل جملة �أ�صل و�ضعها ،وهذا الأ�صل �أن
للجملة – عندهم – ركنني :امل�سند وامل�سند �إليه ..
«(البهن�ساوي ) 222 ،1992
وقد �آثر الباحث �أن ي�ستعمل م�صطلح «الرتكيب»
ال «اجلملة» ،نظرا �إىل �أمرين:
�أولهما � :إن هناك اتفاقا عاما على �أن كل جملة
ي�صح �أن ت�سمى تركيبا.
ثانيهما� :إن تعريف اجلملة ق�ضية �أعيت
الباحثني؛ فقد �أح�صى حممود نحلة من اختالفات
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النحاة والباحثني يف تعريف «اجلملة» ما ي�ضيق عن
ا�ستعرا�ضه البحث احلايل .حتى �إنه �أ�شار �إىل �أن
هناك ثالثمائة تعريف للجملة (نحلة.)1988 ،
و�إذا ما نق�ص عدد التعريفات �إىل مائة و�ستني
فهذا �أي�ضا مما ينوء به مثل هذا البحث .انظر
(�إفيت�ش.)1996 ،
ومما يدعم توجه الباحث نحو بناء درا�سته
على الرتاكيب �أمو ٌر �أخرى كثرية ،منها:
(� )1أن «كل اجلمل يف كل اللغات ميكن �أن ترد �إىل
عدد من النماذج الرتكيبية الأ�سا�سية ،و�إىل
عدد حمدود من القواعد ،ميكن �أن ترتكب مع
غريها �أو حتول �إليه»( .نحلة .)1993،10
(� )2إذا �أنفق الدار�س جهده يف درا�سة مناذج
الرتاكيب « ،تخل�ص من �أخطاء جمة ،وقا�س
عليها نظائر �صحيحة»( .نحلة � ،1993ص �ص
) 7-6
(� )3أن االقت�صار – يف الدر�س اللغوي و يف تعليم
اللغة  -على الأثر النحوي للعوامل يف معموالتها،
انتهى �إىل تقطيع �أو�صال اجلملة �إىل مرفوعات
ومن�صوبات وجمرورات .وهو التقطيع الذي
ي�صعب معه تكوين امللكة اللغوية عند املتعلمني.
(� )4أن «بناء اللغة ووظيفتها يظالن رهن �إدراك
خا�صية الرتكيب الذي تقوم عليه ،ولذلك
تعذر النفاذ �إليها من غري باب علم الرتكيب
�أ�سا�سا»( .امل�سدي )225 ،1997
(� )5أن نظرية ت�شوم�سكي – وما تولد عنها من
نقا�شات – �إمنا تن�صب على درا�سة الرتاكيب.
( )6اال�ستناد �إىل الأبنية الرتكيبية للعربية
�ضرورة« ،حتى يت�سنى توظيف الل�سانيات يف
�إعادة ت�صور النماذج التعليمية التي تعتمد
يف تدري�س اللغة العربية� ،سواء لأبنائها
الذين اكت�سبوا بالأمومة �إحدى لهجاتها� ،أو
لغري �أبنائها الناطقني ب�أل�سنة �أخرى ابتداء.
(املرجع ال�سابق نف�سه)

)Int. J. Ped. Inn. 6, No. 1, 66- 129 (Jan. 2018

ويجب مالحظة �أن «الن�ص« ي�شكل جماال
دالليا واحدا ،و�أن جمل الن�ص تقوم على ت�سل�سل
معنوي عام ،و�أن عالقة اجلملة باجلملة هي مما
ي�شمله الدر�س الرتكيبي .ولذا يتفق مع امل�سدي يف
�أن النحو هو ”قانون ت�أليف الكالم ،وبيان كل ما
يجب �أن تكون عليه الكلمة يف اجلملة ،واجلملة مع
اجلمل؛ حتى تت�سق العبارة وميكن �أن ت�ؤدي معناها.
مع التذكري ب�أن هذه القوانني التي متثل هذا النظام
وحتدده ت�ستقر يف نفو�س املتكلمني وملكاتهم ،وعنها
ي�صدر الكالم ،ف�إذا اكت�شفت وو�ضعت ودونت فهي
علم النحو“( .امل�سدي ) 230 ،1997
و�أما بيت الق�صيد يف هذا املقام فيجده الباحث
يف املالحظة اخلتامية التي �صاغها امل�سدي بالقول:
”نزعم �أن �أي نظرية يف تعليم اللغة العربية
– للناطقني بها ابتدا ًء ولغري الناطقني – �ستبقى
�ضعيفة املردود ،ما مل تنطلق من نظرية تركيبية
تتخذ اجلملة منطلقا وم�صبا لبحوثها ( “ ..املرجع
ال�سابق نف�سه)
ثانيا  :فهم الرتاكيب
ي�ؤ�س�س علي اجلرجاين «الفهم» على الكالم �أو
اخلطاب ،فيقول يف تعريف الفهم:
“الفهم :ت�صور املعنى من لفظ املخاطب”.
وقريب منه “الفقه”“ :عبارة عن فهم غر�ض املتكلم
من كالمه» (التعريفات �ص �ص ) 217 -216
واجلرجاين – حال �أ�صحاب املعاجم – ال
ي�ستوعب امل�س�ألة حتت مدخل واحد ،لذا لزمنا
�أن ننظر يف موا�ضع عدة ل�صيقة بفكرة «الفهم”.
فاجلرجاين  -و�إن ذكر �أن الفهم هو “ ت�صور املعنى
من لفظ املخاطب “ ،فقد ذكر �أمورا مهمة حتت
مداخل منها:
جودة الفهم�“ :صحة االنتقال من امللزومات
�إىل اللوازم” (�ص )108
الت�صور « :ح�صول �صورة ال�شيء يف العقل«
(�ص ) 83
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مفهوم املوافقة“ :هو ما يفهم من الكالم
بطريق املطابقة” .ومفهوم املخالفة « :هو ما يفهم
منه بطريق االلتزام .وقيل هو �أن يثبت احلكم يف
امل�سكوت على خالف ما ثبت يف املنطوق»�( .ص �ص
)289-288
املعاين“ :هي ال�صورة الذهنية من حيث �إنه
و�ضع ب�إزائها الألفاظ وال�صور احلا�صلة يف العقل”.
(�ص ) 281
وال يجد الباحث بدا من ا�ست�شارة اجلرجاين
يف �ش�أن طائفة من امل�صطلحات الكا�شفة عما
يتناوله البحث ،من نحو:
الت�أويل �« :صرف اللفظ عن معناه الظاهر �إىل
معنى يحتمله «  .وي�ضع اجلرجاين قيدا على هذا
التعريف ،في�ضيف�« :إذا كان املحتمل الذي يراه
موافقا للكتاب و ال�سنة»  .وميثل لذلك بقوله تعاىل
« يخرج احلي من امليت»( .الأنبياء �« )95إن �أراد
به �إخراج الطري من البي�ضة كان تف�سريا ،و�إن �أراد
به �إخراج امل�ؤمن من الكافر �أو العامل من اجلاهل
كان ت�أويال»� ( .ص .)72
و�صلة الفهم بالداللة تقودنا �إىل تعريف
اجلرجاين �إياها ب�أنها« :كون ال�شيء بحاله يلزم
من العلم به العلم ب�شيء �آخر ،وال�شيء الأول هو
الدال ،والثاين هو املدلول .وكيفية داللة اللفظ
على املعنى با�صطالح علماء الأ�صول حم�صورة
يف :عبارة الن�ص ،و�إ�شارة الن�ص ،وداللة الن�ص،
واقت�ضاء الن�ص . .
فداللة الن�ص :عبارة عما ثبت مبعنى الن�ص
لغة ال اجتهادا .فقوله :لغة� ،أي يعرفه كل من يعرف
هذا الل�سان مبجرد �سماع اللفظ من غري ت�أمل،
كالنهي عن الت�أفف يف قوله تعاىل« :فال تقل لهما
�أف» (الإ�سراء  )23يوقف به على حرمة ال�ضرب
وغريه ،مما فيه نوع من الأذى بدون اجتهاد».
(التعريفات �ص )139
وكالم ت�شوم�سكي عن العالمات واملميزات
 markers distinguishersيف املكون الداليل من
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النظرية النموذجية ،ي�شبه تعريف اجلرجاين
للداللة اللفظية الو�ضعية ب�أنها« :هي كون اللفظ
بحيث متى �أطلق �أو ُتخيل ُفهم منه معناه ،للعلم
بو�ضعه .وهي املنق�سمة �إىل املطابقة والت�ضمن
وااللتزام؛ لأن اللفظ الدال بالو�ضع يدل على متام
ما و�ضع له باملطابقة ،وعلى جزئه بالت�ضمن ،وعلى
ما يالزمه يف الذهن بااللتزام .كالإن�سان ،ف�إنه
يدل على متام احليوان الناطق باملطابقة ،وعلى
جزئه بالت�ضمن ،وعلى قابل العلم بااللتزام».
(التعريفات �ص )140
وعبارة الن�ص“ :هي النظم املعنوي امل�سوق له
الكالم� .سميت بذلك لأن امل�ستدل يعرب من النظم
واملتكلم من املعنى �إىل النظم ،فكانت
�إىل املعنى،
َ
هي مو�ضع العبور ،ف�إذا ُعمل مبوجب الكالم من
الأمر والنهي ي�سمى ا�ستدالال بعبارة الن�ص”.
(التعريفات �ص �ص )190 – 189
و�أما املقت�ضى فهو« :ما ال �صحة له �إال ب�إدراج �شيء
�آخر �ضرورة �صحة كالمه .كقوله تعاىل« :وا�س�أل
القرية” (يو�سف � )82أي �أهل القرية» (�ص )289
ومقت�ضى الن�ص هو :الذي ال يدل اللفظ عليه،
وال يكون ملفوظا ،ولكن يكون من �ضرورة اللفظ
�أعم من �أن يكون �شرعيا �أو عقليا .وقيل :هو عبارة
عن جعل غري املنطوق منطوقا لت�صحيح املنطوق.
مثاله« :فتحرير رقبة» (الن�ساء  )91وهو مقت�ض
�شرعا لكونها مملوكة؛ �إذ ال عتق فيما ال ميلكه ابن
�آدم ،فيزداد عليه ليكون تقدير الكالم :فتحرير
رقبة مملوكة» (التعريفات �ص )290
و�إ�شارة الن�ص تعني« :العمل مبا ثبت بنظم
الكالم لغة ،لكنه غري مق�صود ،وال �سيق له الن�ص،
كقوله تعاىل« :وعلى املولود له رزقهن» (البقرة
� )233سيق لإثبات النفقة ،وفيه �إ�شارة �إىل �أن
الن�سب �إىل الآباء” (التعريفات �ص )43
وال�صلة وثقى بني ما تقدم من م�صطلحات
وبني م�صطلح “اال�ستنباط” ،ويعرفه اجلرجاين
ب�أنه“ :ا�ستخراج املعاين من الن�صو�ص بفرط
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الذهن وقوة القريحة» (التعريفات �ص .) 38
ثالثا :العالقة بني الفهم و الرتاكيب
بعد ما تقدم من تبيان املق�صود بالرتاكيب،
ثم املق�صود بالفهم ،يح�سن تبيان معرفة الرتاكيب
اللغوية ودورها يف الفهم؛ لأن الب�ساطة والتلقائية
التي نتكلم بها لغتنا تخفي جهلنا بالعمليات الكامنة
وراء هذا اال�ستعمال ،متاما كما يجهل النا�س
العمليات التي تتم يف عقولهم عندما يتعاملون مع
الأرقام والعمليات احل�سابية ،لكن جهلهم هذا ال
مينعهم من �إجناز هذه احل�سابات بدقة و كفاءة.
ولكي يتحقق فهم الرتاكيب اللغوية ف�إن جمموعة
عمليات يعتقد �أنها تتم يف ذهن املتلقي .وي�شري
«جمعة يو�سف” �إىل بع�ض ما �أمكن الوقوف عليه
من تلك العمليات ،مثل:
الرتجمة :يق�صد بها يف هذا ال�سياق “ ترجمة
الكلمات �إىل �أفكار” .لكن الطبيعة املعقدة للفهم
تثبت �أنه �أكرب من جمرد معاين الكلمات منفردة.
التنب�ؤ :يعني به “االعتماد على املحددات
( )cluesالرتكيبية والداللية يف التنب�ؤ بالكلمات،
وحتديد موا�ضعها .ومن هذه املحددات:
معرفة الأ�صناف النحوية (كاال�سم والفعل
واحلرف ،وتق�سيمات كل منها) .ومعرفة الأ�شكال
النحوية (النفي والإثبات ،والبناء للمعلوم والبناء
للمجهول ،واال�ستفهام ،وال�شرط) .ومعرفة
الوظائف النحوية (كالفاعل واملفعول) (Brown,

))Gillian 1994

التف�سري :هو ما يعتقد املتلقي �أن املر�سل يريد
نقله ،انطالقا من حتليل البنية ال�سطحية ،و�صوال
�إىل البنية العميقة.
التوظيف :يق�صد به ا�ستجابة املتلقي يف �ضوء
تف�سريه للر�سالة مما يجعله يتفاعل مع املر�سل،
مبا ي�ضمن جناح عملية التوا�صل( .جمعة يو�سف،
)1990
وكثريا ما ي�س�أل :ما الدور الذي تلعبه قواعد
اللغة يف �إنتاج الأقوال و فهمها؟ ويبدو �أن الإجابة

)Int. J. Ped. Inn. 6, No. 1, 66- 127 (Jan. 2018

عن هذا ال�س�ؤال ال يطيقها بحث واحد �أو ع�شرات
الأبحاث .والباحث يحاذر من الوقوع يف وهم
احللول ال�سحرية للم�شكالت التعليمية ،ويدرك
احلدود التي ميكن �أن متتد �إليها ل�سانيات
ت�شوم�سكي� .إال �أن هناك اتفاقا عاما على �أن “معني
جمل اللغة تتحدد �إىل درجة كبرية بو�ساطة قوانني
نحوية وداللية �أو �أعراف لتلك اللغة” (ت�شوم�سكي
 ) 60 ،1990لكن فيما يتعلق بل�سانيات ت�شوم�سكي
ب�شكل خا�ص فهناك فر�ضية تذهب �إىل �أن اجلمل
يجب �أن حتل �شفرتها �إىل جملها النواة ،قبل �أن
يكون من املمكن فهم معانيها .وهذه الفر�ضية
�شكلت الأ�سا�س لنظرية ت�شوم�سكي النموذجية،
التي ت�ؤكد على التحليل النظمي للبنية العميقة
(جرين )165 ،1993 ،وهناك �شواهد جتريبية
فهم امل�ستم ِع اجلمل َة مرتبط دوما – �ضمن
على �أن َ
�أمور �أخر -بالبنية العميقة لهذه اجلملة.
ولعله من املنا�سب �أن نب�سط القول يف فكرة
مركزية يف ل�سانيات ت�شوم�سكي وهى :البنية العميقة
والبنية ال�سطحية .ويبدو �أن فكرة البنية العميقة
” نتجت من اجلمع بني املنهج العقالين يف درا�سة
اللغة وهو املنهج الذي يلزمه ت�شوم�سكي ،و�أ�سا�سه
تف�سري الوقائع اللغوية بن�شاط العقل ،وبني املنهج
التوزيعي ال�سائد يف درا�سات اللغويني الأمريكيني،
وم�ؤداه تف�سري «املعنى» ب�سلوك الكلمة ال غري� ،أي
�أن ما ي�سمي «معنى» الكلمة ينح�صر يف موا�ضع
ا�ستعمالها� ،أي املنا�سبات االجتماعية التي تقال
فيها ،والكلمات التي ت�سبقها �أو تتلوها .فالبنية
العميقة متثل اجلانب الفكري ،والبنية ال�سطحية
متثل اجلانب ال�سلوكي .واجلانب ال�سلوكي ال يفهم
�إال من خالل اجلانب الفكري .وهنا تظهر �أ�صالة
املنهج العقالين عند ت�شوم�سكي“ (عياد )52 ،1988
والفكرة م�ؤداها �أن ملعظم اجلمل بنيتني:
بنية �سطحية �أو ظاهرية ،وبنية عميقة �أو حتتية.
ويظهر التمييز بينهما عند املقارنة بني جملتني
مثل« :عقاب اهلل تطهري” و”عقاب املذنب تطهري”،
فالبنية ال�سطحية واحدة يف كلتيهما ،ولكن البنية
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العميقة تو�ضح �أن لفظ اجلاللة يف الأويل هو
فاعل العقاب ،و”املذنب” يف الثانية هو من وقع
عليه العقاب .كذلك تظهر القيمة التعليمية لفكرة
البنية العميقة يف فهم الرتاكيب اللغوية التي ميكن
�أن حتمل �أكرث من معنى ،كما لو قلنا“ :نقد العقاد
نقد مربر” ،فالبنية ال�سطحية لهذا الرتكيب حتتمل
بنيتني عميقتني� :إما �أن يكون العقاد هو الناقد
(من باب �إ�ضافة امل�صدر �إىل فاعله) �أو �أن يكون
هو املنقود (�أي �إن امل�صدر �أ�ضيف �إىل مفعوله).
(املرجع ال�سابق� ،ص  )53و(العتابي)35،
ويبدو غر�ض ت�شوم�سكي من حتليله للرتاكيب
�إىل بنيتني ،بتعبريه ..“ :وباخت�صار فعلينا �أن نكون
حذرين من الوقوع يف خط�أ عدم مالحظة حقيقة
�أن الت�شابه ال�سطحي قد يخفي فروقا حتتية ذات
طبيعة �أ�سا�سية”( .ت�شوم�سكي )47 ،1985
وغري بعيد عن فكرة البنية العميقة عند
ت�شوم�سكي جند فكرة الت�أويل عند النحاة العرب.
و�أما التطبيقات الرتبوية لهذه الفكرة فلي�ست بدعا
حمدثة يف تعليم العربية ،فلكي نفهم املراد من
الرتكيب اللغوي�« :شهادة الزور �أ�ضرت بك” ،يلزم
�أن نحدد �أي البنيتني العميقتني هي املق�صودة ،هل
هي�« :أ�صابك ال�ضرر عندما �شهدت زورا»� ،أم:
«�أ�صابك ال�ضرر عندما �شهد عليك الآخرون زورا».
من املثال ال�سابق ندرك �أن « العالقات املوجودة
بني خمتلف �أجزاء اجلملة �أعمق من تلك العالقات
التي تظهر علي م�ستوى البنية ال�سطحية .وقد يجد
املتعلم متاثال بني كثري من الرتاكيب ،ومن�ش�أ هذا
التماثل هو البنية ال�سطحية .ولكي يكون املتعلم
تعميمات ناجحة ف�إن عليه �أن يدرك البنية العميقة
التي جتمع تلك الرتاكيب املتماثلة ظاهريا .و�أما
الرتاكيب التي تبدو معقدة ،ف�إنها قد تغدو �أمام
املتعلم ب�سيطة �إذا ما حللنا الأبنية العميقة لها».
(. )Jacobson, 1966, 153
ويظن الباحث �أن توجيه املعنى يف ا�ستعماالت
حروف املعاين ي�ستند �إىل البنية العميقة للرتكيب.
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فال تطابق داللة احلرف (على) يف الرتكيبني:
1 .1على مذهب �أبي حنيفة.
2 .2على ال�صداق امل�سمى بيننا.
كذلك تختلف داللة احلرف (يف) يف الرتكيبني:
1 .1يف النف�س حاجات وفيك فطانة.
2 .2دخلت امر�أة النار يف هرة.
ومل تكن فكرة البنية العميقة لتغيب عن
عبدالقاهر ،فهو -و�إن مل ي�ستعمل امل�صطلح ذاته
– قد مثل له يف موا�ضع �شتى ،واالعتبار مبعرفة
مدلول العبارات ،ال مبعرفة العبارات .ومن املوا�ضع
التي ميثل فيها للبنية العميقة للرتاكيب قوله:
”وجملة الأمر �أنه ال يكون كالم من حرف وفعل
�أ�صال ،وال من حرف وا�سم� ،إال يف النداء ،نحو:
“يا عبد اهلل” ،وذلك �إذا حقق الأمر كان كالما
بتقدير الفعل امل�ضمر الذي هو “�أعني و�أريد
و�أدعو” ،و(يا) دليل عليه ،وعلى قيام معناه يف
النف�س“ ( دالئل الإعجاز �ص ) 8
ويف مو�ضع غريه يقول عن تراكيب الإ�ضافة:
”..من �ش�أن الإ�ضافة االخت�صا�ص؛ فهي تتناول
ال�شيء من اجلهة التي تخت�ص منها بامل�ضاف �إليه.
ف�إذا قلت «غالم زيد» ،تناولت الإ�ضاف ُة «الغالم»
من اجلهة التي تخت�ص منها بزيد ،وهي كونه
مملوكا“ (املرجع ال�سابق �ص ) 362
والبد من اال�ستدراك هنا؛ ف�إن جمموعة متنوعة
و متفاعلة من القرائن �أو امل�ؤ�شرات ت�ساعد يف فهم
معنى الرتاكيب ،من تلك القرائن :
1 .1عالقات البنية العميقة
2 .2تنظيم العنا�صر يف البنية ال�سطحية
3 .3اخلطوات التحويلية كما يحددها نحو اللغة
البنية الإجمالية للرتكيب ،ب�صرف النظر عن
الرتتيب الذي تظهر به الكلمات بالفعل (جرين,
)1993
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وما من كالم �أو�ضح و �أ�شمل مما قالته
�إال كالم متام ح�سان عن القرائن النحوية ،التي
ي�سميها – متابعة لعبد القاهر« -قرائن التعليق«،
وعقد ف�صال يف كتابه «اللغة العربية معناها
ومبناها» عنوانه« :قرائن التعليق» .ويجعلها يف
جمموعتني :قرائن معنوية الإ�سناد والتخ�صي�ص
والن�سبة والتبعية واملخالفة ،وقرائن لفظيةالإعراب
والرتبة وال�صيغة واملطابقة والربط والت�ضام
والأداة والتنغيم .انظر �أي�ضا يف عالقة ذلك بتعليم
العربية للناطقني بغريها (متام.)1983 ,
ومما يت�صل بفهم الرتاكيب م�س�ألة ال�سهولة
وال�صعوبة؛ فقد يظن �أن التحويالت التي تتم على
اجلملة النواة م�ؤ�شر على �صعوبة الفهم ،لكن وجد
�أن عدد التحويالت لي�س العامل الرئي�سي امل�ؤثر يف
ال�سهولة التي ميكن �أن ي�ستخرج بها املحتوي الداليل
(جرين .)1993 ،كما وجد �أن ال�صعوبة تن�ش�أ –
�ضمن ما تن�ش�أ – عن الكثافة املعجمية ،وعن عدد
عالقات البنية العميقة املحتملة ،وعن عدد عنا�صر
البنية ال�سطحية التي يعتقد �أنها �إذا زادت عن �سبعة
ف�إنها ت�شكل عبئا على الذاكرة)Lewis, 1997( .
وال ن�ستطيع �أن ن�صف تراكيب معينة بال�صعوبة
�أو ال�سهولة ب�شكل مطلق؛ �إذ الأمر مرجعه �إىل �سياق
الكالم؛ فلي�ست اجلمل املبنية للمعلوم دائما �أ�صعب
من تلك املبنية للمعلوم ،واجلمل املثبتة لي�ست �أ�سهل
من املنفية( .جمعة يو�سف )1990 ،وقد وجد �أن
الكلمات املحذوفة ميكن التنب�ؤ بها يف �ضوء معرفة
قواعد احلذف .لكن وجد مع ذلك �أن الرتاكيب
الب�سيطة لي�ست يف الغالب �أي�سر فهما ،وباملثل وجد
�أن املفردات ال�شائعة لي�ست بال�ضرورة ب�سيطة املعنى
�أو قريبة الداللة( .دي بوجراند)1998 ،
ومن جهة �أخرى ،فمن قال �إن الكلمات الأقل
�شيوعا هي الأ�صعب فهما؟ �ألي�س النا�س يفهمون
من الكلمات ما ال ي�ستعملونه هم �أنف�سهم؟! وما
قيل عن الكلمات يقال مثله عن الرتاكيب.
فمن �أكرث الألفاظ �شيوعا يف الكتابات العربية
املعا�صرة كلمة «لقد« ،وتبني �أنها من �أعقد الكلمات
Green
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من وجهة نظر الدار�سني الذين التقى بهم الباحث.
وال ميكن احلديث عن (ال�سهولة و ال�صعوبة)
ب�شكل متواز مع (الب�ساطة والتعقيد)؛ لأن معظم ما
قيل عن الب�ساطة والتعقيد انطلق من مفهوم لغوي
تركيبي يف نطاق (اجلملة) .وغاب عن ت�شوم�سكي
�أن (الن�ص) ال (اجلملة) هو امل�ستوى الأعلى من
م�ستويات ترتيب املكونات اللغوية من حيث درجة
التعقيد ،كما �أنه ح�صيلة تلك املكونات .والدرا�سات
التي ” �أكدت ترتيب امل�ستويات اللغوية ،و�أقامت بناء
�أ�سا�سه حتديد وحدات لغوية خمتلفة تقف يف �صف
ح�سب طولها :الأق�صر فالأطول �أو الأب�سط فالأعقد،
جعلت هذا البناء ناق�صا ،يخلو من الطابق الأخري“
(ر�ضوان ق�ضماين )203 ،1997 ،ومن الوا�ضح �أن
هذا الطابق الأخري هو الن�ص؛ لأن جميع الوحدات
�أ�سفله �إمنا وجدت من �أجله.
ونحن ن�سرت�شد بالنظرية اللغوية (قواعد
الرتاكيب) يف فهم الرتاكيب؛ فقد ثبت �أننا نرتب
جمموعة كلمات متتابعة ع�شوائيا� ،إذا كانت ت�ؤلف
مفردات ال تطابق قواعد
«جملة»؛ �أي �إن �سل�سلة
ٍ
الرتاكيب ،يكون ترتيبها �أو تذكرها �أ�شد �صعوبة.
فالرتاكيب الآتية مقبولة ،ماعدا واحدا:
(�أ) �شيء جميل جدا يحدث لك غدا
(ب)غدا يحدث لك �شيء جميل جدا
(ج) غدا جميل �شيء يحدث لك جدا
(د) يحدث �شيء جميل جدا لك غدا
ويبدو �أن للرتاكيب مركزا خا�صا يف الذاكرة؛
«فالنا�س ال يتذكرون اجلملة على �أنها بب�ساطة
خيط من الكلمات ،لأنه من الي�سري �أن نتذكر
جملة ما ،غري �أنه ي�صعب تذكرها يف �شكل �سل�سلة
ع�شوائية من الكلمات» (جمعة يو�سف ) 81 ،1990
كما ميكن للمرء �أن يعيد املعنى العام جلملة ما
بعد �أن ي�سمعها بوقت ي�سري ،برغم �أنه ال يعيدها
حرفيا ،وهذا دليل على �أنه فهم الر�سالة املت�ضمنة.
()Lewis, 1997
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وال ميكن �أن نعزو �إىل قواعد اللغة كل �شيء؛
فهناك عوامل غري لغوية �ضرورية لفهم الكالم،
منها :الفهم امل�شرتك ملو�ضوع احلديث بني املر�سل
واملتلقي ،والأ�شياء املعهودة بني طريف احلديث،
وتوقعات احلياة الفعلية ،والتلميحات غري اللفظية،
وخرباتنا عن العامل الذي نعي�شه� .أي �إن فهم
الرتاكيب برغم �أنه يعتمد على قواعد اللغة� ،إال
�أنه يتجاوز ما تتيحه قواعد اللغة وحدها؛ فهناك
«موقف التوا�صل» متعدد الأبعاد ،ومن هذه الأبعاد:
1 .1ال�شكل اللغوي للر�سالة :كاحلوار� ،أو املحا�ضرة،
�أو الق�صة� ،أو النكتة.
2 .2املحتوى �أي م�ضمون الر�سالة �أو ما يدور عنه
الكالم :كالطق�س� ،أو االقت�صاد� ،أو الريا�ضيات،
�أو الفنون� ،أو الفل�سفة.
�3 .3أغرا�ض املتحدثني ،من اجلد والهزل.
4 .4الظرف زمانا ومكانا (احلال الناطقة بغري
لفظ).
�5 .5أطراف احلديث وخ�صائ�صهم من حيث:
العمر واجلن�س واالنتماء واخللفية الثقافية.
6 .6العالقة بني طريف التوا�صل :ك�أن تكون عالقة
(معلم  /تلميذ) �أو ( قائد  /جندي).
7 .7امل�ستوى اللغوي ،ما بني الف�صحى �إىل العاميات
بدرجاتها.
8 .8املفاهيم التي على �أ�سا�سها تف�سر الأقوال،
واملعتقدات واملعلومات امل�شرتكة التي تعني على
فهم ما يقال.
9 .9القرائن غري اللفظية :كالإ�شارات اجل�سدية
وتعبريات الوجه.
والأبعاد ال�سالفة ملواقف التوا�صل تظهر �أن
فهم الرتاكيب �أعقد من جمرد النظر يف قواعد
الرتكيب؛ لأن مل�ضمون الن�ص داللتني :داللة لغوية
م�ستفادة من القواعد ال�صوتية والنحوية ،وداللة
�سياقية م�ستقاة مما يكتنف الن�ص من «مكان
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وزمان و�شخو�ص ،وكيفية عر�ض الن�ص ،ونوعيته،
وكاتب الن�ص �أو متكلمه ،وقارئ الن�ص �أو م�ستمعه».
(مازن الوعر  .)158 ،1994ولعل يف هذا ت�أكيد
ملقولة� :إن اللغة هي نظام الأنظمة �أو �إن اللغة هي
احلياة ذاتها.
وال يخلو النقا�ش من اختالف على الألفاظ؛
فمن يقول �إن الفهم ال يتوقف على اللغة فهو يعني
«النظام التجريدي للغة» ،ومن يقول �إن الفهم
متوقف كلية على نظام اللغة ف�إنه بال�ضرورة يق�صد
اللغة ب�شقيها (اللغة والكالم).
وهذا التمييز بني اللغة والكالم يتبدى يف عمل
املرتجم .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن من يتقن لغته
القومية يحتاج �إىل ما هو �أبعد من النظام النحوي
لها لكي يفهم ن�صا يف الريا�ضيات �أو �صيانة
احلا�سبات .و�إن خبريا فرن�سيا يف الريا�ضيات لن
يفهم �شيئا من ن�ص ريا�ضي مكتوب باللغة اليابانية.
فال�شخ�ص الأول مينعه من الفهم جهله باملفاهيم
التقنية ،وعليه �أن ي�ستعني مبعارف خارجة عن
نظام اللغة ،وال�شخ�ص الثاين مينعه من الفهم
جهله بالرتاكيب اللغوية �أي نظام اللغة� .إننا دائما
ن�ستعني مبعارف من خارج نظام اللغة ،بدليل �أن
قدرة ال�شخ�ص على الفهم تزداد مع تعمق جتاربه
وات�ساعها .وهذه املوازنة تف�سر ملاذا يف�شل بع�ض
الطالب درا�سيا( .حممد احلم�صي)2001 ،
ومع �أهمية كل تلك العوامل غري اللفظية ،ف�إن
القدرة اللغوية هي التي تف�سر الكيفية التي نرتجم
بها املعاين �إىل �سل�سلة من الأ�صوات ،يفهمها كل
�أبناء اللغة ،وهي يف الوقت نف�سه عدمية املعنى
بالن�سبة لغريهم (جرين)1993 ،
و�إن ما يجعل للكالم معنى �إمنا هو نظام اللغة،
�أو هو النحو مبعناه الأعم.
والنحو عند ت�شوم�سكي ي�شري �إىل مفهوم لغوي
و�آخر �سيكولوجي؛ فالنحو يف املفهوم ال�سيكولوجي:
«نظام من الأحكام قائم يف عقل �أهل اللغة،
يكت�سب يف الطفولة املبكرة عادة ،وي�سخر لو�ضع
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�أمثلة الكالم (املنطوقات) وفهمها»� ،أما النحو
باملفهوم اللغوي فهو «نظرية يقيمها اللغوي مقرتحا
بها و�صفا لكفاءة (�سليقة) املتكلم»( .نهاد املو�سى،
)53 ،1987
واملفهوم ال�سيكولوجي للنحو يت�ضح من قول
ت�شوم�سكي« :فاكت�ساب القواعد والإدراك العام ال
يقت�صران على بع�ض النا�س دون بع�ض ،بل هما
نظامان يكت�سبهما كل النا�س بغري جهد ،وب�سرعة،
ومبجرد املعي�شة بني جماعة ب�شرية ،وب�أدنى ظروف
التفاعل والتعامل والتعر�ض والعناية» (ت�شوم�سكي
� ،1990ص �ص )100-99
و�أما النحو باملفهوم اللغوي فهو« :نظام للقوانني
وللمبادئ التي تولد �صنفا ال متناهيا من اجلمل لها
�سمات �شكلية وداللية» (ت�شوم�سكي )44 ،1990
ومن املالحظ �أن النا�س يفهمون لغتهم ومييزون
بني املقبول وغري املقبول من الرتاكيب ،وهم يفعلون
ذلك «دون �أن يكونوا قادرين على ذكر القواعد التي
تر�شد �أداءهم» ( جمعة يو�سف)67 ،1990 ،
والتمييز بني مفهومي النحو يزيل االلتبا�س الذي
جعل �أحدهم يقول متهكما« :لو كان ت�شوم�سكي على
حق ال�ستطاع الوليد �أن يجتاز امتحانا يف علم اللغة».
وبطريقة ت�شوم�سكي يف اال�ستدالل ميكن القول:
لوال وجود النحو يف �أدمغتنا ملا ا�ستطعنا الكالم
مطلقا .وعليه فالنحو موجود يف �أدمغة �أبناء اللغة.
�أما ما يف �أدمغة النحاة فهو الدرا�سة العلمية للغة
�أو– طبقا لتمنيات ت�شوم�سكي – الدرا�سة العلمية
للدماغ .فالنحاة مل يوجدوا نظام اللغة (النحو).
فكما �أن علماء البيولوجيا لي�سوا �سببا يف وجود
الكائنات احلية ،ف�إن النحاة مل يوجدوا �أنظمة
الكالم يف �أدمغة املتكلمني)Chomsky, 1972( .
وهذه الفكرة يف احلقيقة قد عرب عنها عبد
القاهر يف الدالئل يف �سياق �شرحه للمثال ال�شهري
«�ضرب زيد عمرا �ضربا �شديدا يوم اجلمعة ت�أديبا
له» ،فذكر �أن ابن العربية يفهم العالقات النحوية
(عالقات التعليق) بني �أجزاء الرتكيب ،فهو يدرك
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من �ضرب من؟ وكيف �ضربه؟ ومتى؟ ولأي غر�ض
�ضربه؟ و�إن مل يعرف م�صطلح املفعول املطلق
والظرف واملفعول لأجله.
وهذه الفكرة عند ابن خلدون تتمثل يف ا�ستعماله
م�صطلح «نحو ال�صنعة» �أو «�صناعة النحو».
ومن ر�أي ابن خلدون �أن التعلم يح�صل مبخالطة
الن�صو�ص (التعر�ض مب�صطلح ت�شوم�سكي) .وقد
عقد يف املقدمة ف�صال بعنوان“ :ف�صل يف �أن ملكة
هذا الل�سان غري �صناعة العربية وم�ستغنية عنها يف
التعليم” ،يقرظ فيه طريقة �أهل الأندل�س؛ ”و�أهل
�صناعة العربية بالأندل�س ومعلموها �أقرب �إىل
حت�صيل هذه امللكة وتعليمها من �سواهم؛ لقيامهم
فيها على �شواهد العرب و�أمثالهم ،والتفقه يف كثري
من الرتاكيب يف جمال�س تعليمهم“ (مقدمة ابن
خلدون ج� 4ص .)1398
وهو يعيب طريقة �أهل املغرب و�إفريقية ؛ ”وما
ذلك �إال لعدولهم عن البحث يف �شواهد الل�سان
وتراكيبه ومتييز �أ�ساليبه ،وغفلتهم عن املران
يف ذلك للمتعلم؛ فهو �أح�سن ما تفيده امللكة يف
الل�سان .وتلك القوانني �إمنا هي و�سائل للتعليم،
لكنهم �أجروها على غري ما ق�صد بها ،و�أ�صاروها
علما بحتا ،وبعدوا عن ثمرتها“ (املرجع ال�سابق
نف�سه).
واخلال�صة �أن ابن خلدون قد فطن �إىل املفارقة
بني من ”يح�صل على علم الل�سان �صناعة وال
يح�صل عليه ملكة “ انظر( :حممد عيد)1979 ،
و(مي�شال زكريا)1986 ،
وقد يعرب عن املفهوم ال�سيكولوجي هذا
«بالفطرة اللغوية» ،التي جتعل الإن�سان قادرا على
�إدراك العالقات اللغوية .وقد ي�ستعمل للحديث
عن هذه الفطرة م�صطلح «املقدرة» ،competence
كما يف قول �شكري عياد« :ولي�س ثمة ما مينع من
�أن نت�صور هذه املقدرة وقد بلغت م�ستوى مثاليا،
بحيث ال تعجزها قوال �أو فهما جملة ٌ مما ميكن
�أن يقال يف هذه اللغة .فهي تقبل كل ما هو �صحيح
وتفهمه ،وترد كل ما هو خط�أ وتنكره .وهي ترجع
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يف قبولها �أو ردها �إىل عدد حمدود من النماذج
الأ�سا�سية ،ثم �إىل جمموعة من القواعد التحويلية
املتدرجة ،بحيث ميكنها ت�شكيل عدد غري حمدود
من اجلمل التي مل ت�سمعها �أو تقر�أها من قبل»
(عياد. )49 ،1988 ،
وقد �شاع تعريف ابن جني للنحو ب�أنه «انتحاء
�سمت كالم العرب ،يف ت�صرفه من �إعراب وغريه،
كالتثنية ،واجلمع ،والتحقري ،والتك�سري ،والإ�ضافة،
والن�سب ،والرتكيب ،وغري ذلك؛ ليلحق من لي�س
من �أهل العربية ب�أهلها يف الف�صاحة؛ فينطق بها
و�إن مل يكن منهم .و�إن �شذ بع�ضهم عنها رد به
�إليها» (اخل�صائ�ص ج� ،1ص .)34
ويجمع �صاحب كتاب التعريفات بني تعريفني
للنحو ،فهو« :علم بقوانني يعرف بها �أحوال
الرتاكيب العربية من الإعراب والبناء وغريها».
وهو« :علم ب�أ�صول يعرف بها �صحة القول وف�ساده»
(التعريفات �ص .)308
ومن تعريف النحو عند ابن جني واجلرجاين
يت�ضح �أن ما ي�سميه ت�شوم�سكي & grammatical
 ungrammaticalهو نف�سه «�صحة الكالم وف�ساده
«وهو املق�صود من قول ابن جني« :و�إن �شذ بع�ضهم
عنها رد �إليها».
ولعل �أقوى الدالئل على �أن النحو يـ�أتي ي�أتي يف
مقدمة القرائن املعينة على الفهم ،هي كون النحو
يعرف به �صحة الكالم وف�ساده.
ومل تكن ن�ش�أة علل النحو بعيدة ال�صلة عن
ق�ضية التعريب �أو ن�شر العربية بني غري العرب.
فيذكر متام ح�سان �أن الدر�س النحوي مل يكد
«يكتمل يف يدي ابن �أبي �إ�سحاق ،حتى ات�ضحت
خوا�صه الأ�سا�سية ،ومنها:
�1 .1أنه قيا�س مطرد.
�2 .2أنه يف�سر الن�صو�ص امل�سموعة عن العرب من
جهة ال�صواب واخلط�أ.
و�أهم من ذلك �أنه يعني على �إن�شاء جمل
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جديدة ،تت�صف بال�صواب ،و�إن مل يرد مثلها يف
الرتاث؛ لأنها مطابقة يف �صياغتها الرتكيبية
للأقي�سة النحوية» ( متام ح�سان ) 88 ،1980
ومثلما تنبه متام ح�سان �إىل الإبداعية يف اللغة
الب�شرية [ما مل يرد مثله] ،تنبه �إليها من بعد
عبد ال�سالم امل�سدي ،الذي �أكد على دور النحو
يف الفهم .في�س�أل« :كيف يدرك امل�ستمع املحتوى
الداليل للكالم ،مع الأخذ يف االعتبار �أن ال�صياغة
الرتكيبية تكون يف كل مرة جديدة بذاتها؟».
ويجيب�« :إن ما يعرفه امل�ستمع عن نظام اللغة هو
الذي يعينه على فهم الداللة .ذلك النظام هو
النمط التوليدي للغة» (امل�سدي)223 ،1997 ،
وتتمة لكالم امل�سدي يلزم االنتباه �إىل �أن �إنتاج
الكالم وفهمه عملية واحدة ذات وجهني؛ فاملبادئ
العامة التي ت�سمح ب�إنتاج الرتاكيب هي نف�سها التي
تتيح فهمها” .فما يعطينا �إنتاجا يعطينا فهما،
لأن ما ال ُيفهم ال ميكن �أن ينتج ،والعك�س �صحيح“
(عبد املجيد جحفة� ،2000 ،ص �ص ) 71-70
مراحل تطور نظرية ت�شوم�سكي
من نافلة القول يف ميدان البحث العلمي �أن
يقال�« :إن النظريات العلمية تتجاوز نف�سها،
والتحليل العلمي املقبول اليوم قد ال يكون كذلك
غد ًا» (غلفان  .) 233 ،1998وت�شوم�سكي نف�سه قد
بادر بالقول:
“ ..فالطابع الوقتي وغري امل�ؤكد للنتائج التي
ميكن �أن نقدمها الآن فيما يخ�ص النظرية اللغوية� ،أو
حتى القواعد الإجنليزية ،يجب �أن يكون وا�ضحا لكل
من يعمل يف هذا احلقل”( .ت�شوم�سكي .)25 ،1985
ولي�ست نظرية ت�شوم�سكي م�ستثناة من هذا
التقرير؛ فقد مرت النظرية ب�أطوار �صارت تعرف
ب�أ�سماء كتب بعينها �أو مفاهيم بذاتها .والأمنوذج
الأول �أخذ ا�سمه من كتاب structures Syntactic
 , 1957والذي ا�ستحدث فيه م�صطلح generative
 .grammarوتبع ذلك األنموذج الذي أخذ اسمه من كتاب
 ، Aspects of the theory of syntax 1965و�صار
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ميثل ما يعرف بالنظرية النموذجية (�أو القيا�سية
�أو املوحدة �أو الأ�صلية)  standardثم تطور يف
ال�سبعينات �إىل ما �صار يعرف بالنظرية املو�سعة
 ،Model Standard Extendedكما عر�ضت يف
كتابني :هما Responsibility and Language
 .Reflections on Language 1975&1979ثم
�أدخلت عليه تعديالت فتطور �إىل ما �سمي
 Model Binding & Governmentالذي �أخذ ا�سمه
من كتاب بعنوانand Government on Lectures :
 .,Bindingثم عدل ت�شوم�سكي من هذا الأمنوذج
يف كتابه  .Knowledge of language, 1986أما �آخر
م�ؤلفات ت�شوم�سكي اللغوية فيما يعلم الباحث فهو
.1995 , Program Minimalist The
وي�ؤرخ لبداية مدر�سة ت�شوم�سكي بعام ،1957
و�إن كان قد كتب كتابا مهما عام  1955هو The :
� ،Theory Linguistic of Structure Logicalإال �أنه مل
ين�شر �إال بعد ظهور كتاب 1957 syntactic؛ فطبعة
الكتاب الأوىل كانت يف  ،1975والطبعة الثالثة التي
اطلع عليها الباحث م�ؤرخة يف .1978
وفيما ي�أتي عر�ض موجز لأطوار نظرية
ت�شوم�سكي اللغوية:
املرحلة الأوىل  :البني الرتكيبية 1957
يف كتاب البنى النحوية «1957 structure syntactic
يتحدث ت�شوم�سكي عن ثالث جمموعات من القواعد
�أو هو يقرتح ثالث طرائق للتحليل النحوي هي:
�أو ً
ال  :قواعد بنية العبارة rules structure Phrase
ثاني ًا  :القواعد التحويلية Transformational rules
ثالث ًا :القواعد ال�صرفية ال�صوتية Morph- phonemic
rules

فقواعد بنية العبارة هي ال�صورة املطورة عن
قواعد احلاالت املحدودة ،grammar state finite
التي تبني عدم قدرتها على التف�سري ،وخا�صة
يف الرتاكيب غري الب�سيطة)Chomsky, 1957( .
وقواعد بنية العبارة كما قدمها ت�شوم�سكي 1957
هي قوانني �شكلية لإعادة الكتابة ،على النحو الآتي:
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مركب ا�سمي  +مركب فعلي		
1 .1اجلملة
[ �ضرب الرجل] [الكرة]
�أداة  +ا�سم		
2 .2املركب اال�سمي
[ ال  +كرة]
فعل  +مركب ا�سمي		
3 .3املركب الفعلي
�ضرب  +الرجل
		
ال
 4 .الأداة
رجل ،كرة... ،
5 .5ا�سم
�ضرب� ،أخذ... ،
6 .6فعل
يالحظ �أن كل خطوة من  1ـ  6هي �إعادة كتابة ملا
قبلها .وبتطبيق القواعد ال�سابقة على اجلملة «الرجل
�ضرب الكرة» تت�ضح لنا اخلطوات الت�سع الآتية:
1 .1اجلملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 2 .مركب ا�سمي  +مركـب فعل ــي
� 3 .أداة  +ا�سم  +مركـب فعل ــي
� 4 .أداة  +ا�سم  +فعل  +مركـب ا�سمـي
 5 .ال  +ا�سم  +فعل  +مركب ا�سمـي
 6 .ال  +رجل  +فعل  +مركب ا�سمـي
 7 .ال +رجل � +ضرب � +أداة  +ا�سم
 8 .ال  +رجل � +ضرب  +ال  +ا�سم
 9 .ال  +رجل � +ضرب  +ال  +كرة
الوا�ضح هنا �أنه طبق القاعدة ( )3مرتني،
وكذلك ( )4و()Chomsky, 1957, 27( .)5
ويبدو �أن حتليل مكونات اجلملة على ال�صورة
ال�سابقة  -رمبا -هو الذي �أوحى �إىل ت�شوم�سكي
بفكرة التحويالت؛ فال�شكل ال�سابق ال يفر�ض
ترتيب ًا بعينه .و�إذا تركنا اجلملة الإجنليزية التي
حللها ت�شوم�سكي ،ف�إننا ميكن �أن نفكر يف املثال
هنا على النحو التايل:
ـ �ضرب الرجل الكرة
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ـ الرجل �ضرب الكرة
ـ الكرة �ضربها الرجل
وملا كانت قواعد بنية العبارة من املمكن �أن
تنتج جم ًال غري �صحيحة نحوي ًا (مثل :الكرة �ضرب
الرجل) كان على ت�شوم�سكي �أن يقرتح طريقة
�أخرى ،فكانت القواعد التحويلية.
و�أما القواعد التحويلية ،فقد �أدخلها ت�شوم�سكي
يف جممل نظريته رغبة يف تب�سيط النظام النحوي،
ورغبة يف التغلب علــى الق�صور يف قواعد بنية
العبارة ،التي تعطي حتلي ًال واحد ًا لبنية العبارة
�إىل مكوناتها املبا�شرة ،بغ�ض النظر عن احتماالت
املعانـي ،كما يف بع�ض الرتاكيب مثل:
الهم.
ـ زيارة بع�ض النا�س جتلب ّ
ربر.
ـ نقد ت�شوم�سكي نقد م ّ
ـ كانت �إ�صابة ال�صيادين مروعة.
ومن الدواعي القوية التي رجحت قول
ت�شوم�سكي بوجود التحويالت يف النظام النحوي
وجود عالقات وثيقة بني �أمناط من اجلمل ،مثل
اجلملة املثبتة واجلملة املنفية� ،أو اجلملة اخلربية
واجلملة اال�ستفهامية� ،أو اجلملة املبنية للمعلوم
واجلملة املبنيـة للمجهول.
وتعمل القواعد التحويلية عملها يف الرتاكيب
(�سال�سل الكلمات) بطرق متعددة؛ فمنها
حتويالت �إجبارية و�أخرى اختياريــة وثالثة مع ّممة.
�إال �أن ت�شوم�سكي امتنع الحق ًا عن ا�ستخدام هذه
الأو�صاف .ومل يعد يف ّرق بني ما هو �إجباري وما هو
اختياري مـن التحويالت.
واحلديث عن التحويالت يت�أ�س�س على
االفرتا�ض بوجود نواة لكل جملة  ،kernelواجلملة
النـواة عنــد ت�شوم�سكي هي اجلملة الب�سيطة املثبتة
اخلربية املبنية للمعلوم� ،أي �إنها بامل�صطلحات
ال�سالفة «مل جتر عليها حتويالت اختياريـة».
()Chomsky, 1957, 107
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ولعل �أبرز ما مييز مرحلة البني الرتكيبية
هو «ا�ستعمال العالقات التحويلية يف �صورة
قواعد  ،rulesوو�صف الفروق بني جمل الأمناط
املختلفة مو�ضحة ب�أمثلة من الإجنليزية ،ولكنها
(�أي القواعد) قابلة يف الأ�سا�س للتطبيق على كل
اللغات ،فجمل النفـي وجمل اال�ستفهام واجلمل
املبنية للمجهول قد عوملت كلها باعتبارها
حتويالت لنمط جملة نــواة( .روبنز )1997
القواعد ال�صرفية ال�صوتية :توظف هذه
القواعد يف نواجت قواعد بنية العبارة �أو القواعد
التحويلية؛ فتظهر هذه النواجت يف �صورة املورفيمات
التي هي الوحدات ال�صغرى للتحليل .وعمل هذه
القواعد يعطي للجملة �صورتها املنطوقة .وقد
الحظ الباحث �أن ت�شوم�سكي مل يتوقف طوي ًال عند
القوانني ال�صرفية ال�صوتية (يف هذه املرحلة)؛
لأن غر�ضه الأول كان الرتاكيب ،كما �أنه ارت�ضى
“اجلملة “ وحدة للتحليل.
من الوا�ضح يف مرحلة البني الرتكيبية �أن
ت�شوم�سكي  -الثائر على ال�سلوكيني  -قد اتبع نهج
الف�صل بني التحليل ال�شكلي والتحليل الداليل.
 Chomsky, 1957لكنه ال يلبث �أن ي�ؤكد على املكون
الداليل يف املرحلة الثانية.
املرحلة الثانية  :النظرية النموذجية 1965
يف هذه املرحلة من تطور النظرية يتحدث
ت�شوم�سكي عن ثالثة مكونات:
(�أ) املكون النظمي ،ويناظره يف املرحلة الأوىل
قواعد بنية العبارة و القواعد التحويلية.
(ب) املكون الفونولوجي ،ويناظر هناك القواعد
ال�صرفية ال�صوتية.
(ج) املكون الداليل ،ويعد ذلك �إ�ضافة جديدة �إىل
النظرية.
ف�أما املكون النظمي فهو عبارة عن:
1ـ قواعد �إعادة الكتابة� :أي كتابة اجلملة يف �صورة
رموز ،ثم �إعادة حتويل الرموز �إىل مفردات
معجمية.
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2ـ املكون املعجمي :ويق�صد �إدراج املفردات
املعجمية حمل الوظائف النحوية .ومل يعد
ت�شوم�سكي عن حتويالت �إجبارية و�أخرى
اختيارية ،و�إمنا عر�ض ت�صوره عن وجود بنيتني
لكل جملة �أو تركيب� ،إحداها عميقة والأخرى
وبي ت�صوره للقواعد التحويلية على
�سطحيةّ .
�أنها تن�صب على البنية العميقة فقط؛ لتحولها
�إىل البنية ال�سطحية.
وحديث ت�شوم�سكي عن البنية العميقة ا�ضطره
�إىل الإقرار بوجود املكون الداليل �ضمن النظام
النحوي؛ ذلك �أن البنية العميقـة هي الأ�سا�س
التف�سريي للجملة� ،إذ �إنها تقدم «املعلومات
ال�ضرورية لفهم اجلملة» .والبنية العميقة
تك�شف الغمو�ض يف بع�ض الرتاكيب كما يف« :نقد
ربر».
ت�شوم�سكي نقد م ّ
ولفكرة البنية العميقة دور يف تف�سري الرتاكيب
غري الب�سيطة �أو الرتاكيب الـتي يكون جزء منها
مت�ضمن ًا يف تركيب �أكرب ،كما يف تركيب امل�صدر
امل�ؤول ،مثل�« :أن تتحدث لغتني فذلك م�سلك حيـ ــاة»
وعندما يتبنى ت�شوم�سكي .يف املرحلة الثانية
(النظرية القيا�سية �أو «املوحدة» �أو «املعيار» على
اختالف الرتجمات) -فكرة البنية العميقة والبنية
ال�سطحية ،ف�إنه مل يعد يتحدث عن «اجلملة
النواة» لأن البنية العميقة يف ر�أيه -ولي�ست اجلملة
النواة -هي التي تت�ضمن املعلومات الداللية� .إال �أن
ت�شوم�سكي على �أية حال �سوف يعود وين�سب �إىل
البنية ال�سطحية دور ًا كبري ًا يف التف�سري الداليل،
ولن يظل متم�سك ًا بالقول ب�أن البنية العميقة حتتوي
على كل املعلومات ال�ضرورية للتف�سري الداليل ،يف
حني �أن البنية ال�سطحية حتتوي علـى كل املعلومات
ال�ضرورية للتحليل ال�صريف والفونولوجي.
ولعل ما دفع ت�شوم�سكي يف البداية �إىل القول
بانفراد البنية العميقة بالتف�سري الداليل� ،إمنا هو
موقفه املناق�ض متام ًا للمدخــل ال�سلوكي يف درا�سة
اللغة؛ ف�أراد هو �أن يتخذ املوقف النقي�ض متام ًا،
وينزع عن البنية ال�سطحية (ال�شكل الفيزيقي
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الظاهـر) �أي دور يف التف�سري الداليل ،وهو التف�سري
الذي ي�ستبعده ال�سلوكيون من الدر�س اللغوي .و�أراد
ت�شوم�سكي �أن يثبت للبنية العميقـة الدور الأكرب.
وكل اختالف بني ل�سانيات ت�شوم�سكي وماعداها
ميكن رده �إىل عناية �أحد االجتاهني بـ(القدرة)،
وعناية الآخر بـ(الأداء).
�أما املكون الداليل :في�ؤكد ت�شوم�سكي على �أن
العالقات النحوية بني الكلمات هي التي تدلنا على
املعنى املق�صود؛ فالكلمة الواحدة قد تكون لها عدة
ا�ستخدامات �أو معان معجمية .والنظم – وحده
يعي �أي معاين الكلمة هو املق�صود .ويتحـدث
 ّت�شوم�سكي بهذا اخل�صو�ص عما ي�سميه «املالمح
الداللية» �أو «قيود التوارد» بح�سب تعبري متـام
ح�سان .ولعل هذه املالمــح الداللية هي امل�سئولة
عن و�صف بع�ض اجلمل ب�أنها غري نحوية �أو غري
مقبولة؛ فمث ًال« :منـا احلجر يف �إ�صبع ال�سماء» جملة
غري نحوية ب�سبب داللتها فالفعل «منا» يحتاج �إىل
�أن يكون فاعله كائنا حيا ،وهكذا .واملالمح الداللية
م�سئولة عن فهم التعبري اال�ستعاري ،كما يف قولهم
«يزرع العدو عمالءه يف �صفوفنا».
ومييز ت�شوم�سكي يف حديثه عن املالمح الداللية
بني �صنفني من املالمح :
الأول  :العالمات  markersوهي املالمح الداللية
التي تظهر يف قيود االختيار التي تتعلق بذكر املفردات
املعجمية يف اجلملة الواحدة .ومن �أمثلتها + [ :حي ]
[ -حي ] + [ ،معدود ] [  -معدود ] .فالإ�شارة املوجبة
تعني ثبوت ال�صفة ،وال�سالبة تعني انعدامها.
الثاين :امليزات  distinguishersوهي مالمح
داللية ال تلعب دور ًا يف قيود االختيار .وميكن التمثيل
لها باملالمح الداللية لكلمة «�أ�ستاذ ،فقد يكون �أ�ستاذ ًا
يف اجلامعة �أو يف مدر�سة �أو �أي �شخ�ص متعلم.
ونظر ًا لأن عدد املالمح الداللية للكلمة الواحدة
قد يبلغ عدد ًا هائ ًال ،ف�إنه ميكن اخت�صار هذه املالمح
حتت جمموعات ي�ستلـزم �أحدها بقية املالمح .فمث ًال:
العالمة [� +إن�سان ] ت�ستلزم بال�ضرورة العالمات:
[  +حي] [  +ع�ضوي] [ +فيزيقـي] هكذا تغني
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العالمة [ � +إن�سان ] عن بقية العالمات.
ومعرفة العالمات الداللية تعتمد على �أمرين:
�أولهما عام م�شرتك ،وهو ما يرتبط مبدركاتنا
وت�صوراتنا عن العامل من حولنا ،وثانيهما يعتمد
على العرف اللغوي كما يف معرفة املذكر وامل�ؤنث،
فتذكري القمر وت�أنيث ال�شم�س يف العربية مثال
م�س�ألة عرف لغوي (التوين.)1989 ،
و�أما املكون الفونولوجي :فهو كما يذهب
ت�شوم�سكي عبارة عن تتابع �سل�سلة من
الفونيمات مييز كال منها عدد من املالمـح
الفونولوجية مثل +[ :جهر] [ � +إطباق ] [+
فموية] .وقد تخ�ص�صها �إ�شارات �سالبة ،فتكون
[  -جهر] [ � -إطباق ] [  -فموية ] ،وهكذا.
وخالف ًا لل�سلوكيني ينكر ت�شوم�سكي – رمبا يف
هذه املرحلة من تطور نظريته – وجود الفونيم
على نحو م�ستقل ،يف حـني ر�آه ال�سلوكيون الوحدة
الأ�سا�سية يف اللغة �أو يف حتليلهم اللغوي.
ولعل �أهم ملمح يف النظرية القيا�سية  1965هو
�أن التحليل النظمي مل يعد – مثلما كان يف املرحلة
الأوىل  – 1957هدفا يف حد ذاته ،لكنه �أ�صبح ي�ؤدي
�إىل قراءة داللية لكل جملة.
وقد دفعت �أفكار ت�شوم�سكي الباحثني �إىل
درا�سات للتحقق من الكيفية التي يفهم بها النا�س
اجلمل ،مبعنى قدرة املتلقي على ا�ستخراج املعنى،
وقدرة املتكلم على التعبري عن معانيه يف �شكل جمل.
وقد ر�صد م�صطفى التوين 1989 ،عدد ًا من
البحوث التي قدمـت عدة مناذج ،منها ما يعتمد
على التحويالت وحدها ،مثل �أمنوذج كاتز Katz
وبو�ستال  ،Postalومنها ما يعتمد على املفاتيـح
التي توفرها البنية ال�سطحية مثل �أمنوذج فودر
 Fodorوجاريت  .Garretومنها النموذج الذي
قدمه ينجف  Yngveي�ؤكـد فيه على دور الذاكرة يف
عمليتي الفهم والإنتاج ،ويربط بني الذاكرة وبني
كل من طول اجلملة وحمتواها وكثافتها املعجميــة.
فيفرت�ض �أن احلد املعقول الذي يتفق مع متو�سط
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�سعة الذاكرة هو �سبعة عنا�صر (يعرب عنه مببد�أ
 .) 2 + 7ويق�صد بالكثافـة املعجمية ن�سبة الكلمات
املعجمية �إىل الكلمات النحوية ،وقد تبني �أن اجلمل
الأكرث كثافة هي الأكرث �صعوبة.
ويرى � Yngveأن عملية الإنتاج �أو التلقي حتتاج
�إىل اختزان العدد الأدنى من العنا�صر ال�ضرورية
لإمتام اجلملة بعد الكلمة الأوىل .ففي قولنا
«حممد« تكفي كلمة واحدة كما يف «حممد �سافر»،
و�إذا �شئنا الإطالة قلنا« :حممد �سافر مبكر ًا» .ف�إذا
�أردنا �أن نطيل �أكرث قلنا «حممد �سافر مبكر ًا �إىل
الإ�سكندرية» .ويبدو هذا االفرتا�ض عند Yngve
قادر ًا على تف�سري قدرة املتكلم �أو املتلقي على
متابعة االختيارات.
وغايـة القول �إن فكرة البنية العميقة حفزت
عدد ًا من الدرا�سات ،و�أ�سفرت عن عدد من
النماذج التي ميكن ت�صنيفها �إىل ق�سمني :ق�سم
يركز على البنية ال�سطحية ،وق�سم ثان ال يرى
فيها الكفاية ،ويرى �ضرورة االعتماد على البنية
العميقة(.التوين)1989 ،
والباحث �إذ يعر�ض لتطور نظرية ت�شوم�سكي
ال يغفل املكانة الرئي�سية للنظرية القيا�سية
(النموذجية �أو املوحدة) يف فكر ت�شوم�سكي اللغوي
�إجما ًال .ففي كتابه الذي �صدر � 1965أخذت نظريته
اللغوية �صورتها ال�شاملة �أكرث من �أي عمل �آخر من
�أعماله الأوىل ،حتى �إن ت�شوم�سكي نف�سه كثري ًا
ما �أ�شار �إىل هذا الكتاب على �أنه يحوي نظريته
الأ�صليــة ( ليونز  .)1995ومبقدورنا �أن ننظر �إىل
بقية الأعمال على �أنها �ألوان من ال�شرح والتنوع
والتف�سري للنظرية الأ�صلية.
ولعل ما �أكدته النظـرية القيا�سية يتمثل يف �أن
هناك اتفاقا ب�شكل عام على �أنه �سوف توجد على
م�ستوى النحو كليات (عموميات) ذات �ش�أن يف
البنية العميقة( .روبنز)1997 ،
وفيما يتعلق بالتحويالت فقد نزعت النظرية
نحو االخت�صار يف �أع ــداد التحويالت ودورها.
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و�إذا �شئنا �إبراز ما تناولته هذه املرحلة فيمكن
الإ�شارة �إىل امل�سائل الآتية:
الت�أكيد على التمايز بني القدرة competence
والأداء .performance
التفرقة بني �صحة اجلملة نحويا grammaticality
و مدى مقبوليتها .acceptability
�إبراز مفهوم البنية ال�سطحية و البنية العميقة.
النظر �إىل املكون الداليل �ضمن درا�سة القواعد.
�إدراج املعجم يف املكون الأ�سا�سي .مع الأخذ
يف االعتبار �أن املعجم يحتوي على ال�سمات
ال�صوتية والرتكيبية والداللية للمفردات.
مبعنى �أن لكل مفردة معجمية عدة �سمات :
 ال�سمات الداللية� ،أي ن�سق الت�صور و الق�صد ال�سمات ال�صوتية� ،أي ن�سق النطق ال�سمات الرتكيبية ،و هي �سمات مركبة ،ت�شملفيما ت�شمل �أق�سام الكلم
[ ا�سم  /فعل  /حرف ] و العدد [ املفرد /
املثنى  /اجلمع ] و النوع [ املذكر  /امل�ؤنث ] واجلهة
[التكلم  /اخلطاب  /الغيبة ] واللزوم والتعدي،
والتعريف والتنكري .
وال�سمات الرتكيبية تعد مبثابة املر�شد للمكون
الرتكيبي� ،أو بعبارة �أخرى ف�إن ال�سمات الرتكيبية
حتكم عالقات املكونات و مواقعها �ضمن الرتكيب.
ويالحظ �أن ت�شوم�سكي يف التطورات التالية
قد مال �إىل التخفف من ازدحام القواعد وكرثة
التفريعات ،بل �إنه -كما �سريد– تخلى عن القول
مبعظمها� ،إىل احلد الذي نراه ال يذكر �شيئا عن
التحويالت وال �شيئا عن البنية العميقة.
املرحلة الثالثة :النظرية النموذجية املو�سعة 1979
متثل هذه املرحلة جمموعة من التعديالت
والإ�ضافات التي تنتمي – يف جوانب كثرية منها
– �إىل املرحلة الثانية؛ بحيث ي�صفهـا Lyons
املف�سرة .ونلمح هذا االرتباط
بالنظرية ال�شارحة �أو ّ
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الوثيق بني املرحلتني من عنوان الكتاب كما اختاره
ت�شوم�سكـي “ Language on Reflectionsت�أمالت يف
اللغة “ كما هي ترجمته العربية.
ويعود ت�شوم�سكي �إىل ال�س�ؤال «ملاذا ندر�س
اللغة»؟ ومبا �أن اللغة عنده نتاج الذكاء الإن�ساين،
وقد خلقت عند كل فرد بوا�سطة عمليات تقع خارج
متناول الوعي والإرادة؛ ف�إنه يقرتح �أن درا�سة اللغة
قد تك�شف مبادئ عمومية من اخل�صائـ�ص الذهنية
للإن�سان حتتمها �ضرورة بيولوجية؛ فدرا�ستنا
للغة – تبعا لت�شوم�سكي – من امل�أمول �أن نح�صل
منها على بع�ض الفهـم خل�صائ�ص معينة للذكاء
الب�شري .وملا كان من ال�صعب �أن نتحرى بطريقة
مبا�شرة عن كيفية عمل العقل؛ ف�إن درا�سة القدرة
تق�صي القدرة
على تكلم لغة ب�شرية وفهمها تفيد يف ّ
املعرفية الب�شرية ( ت�شوم�سكي)1990،
ويعتقد ت�شوم�سكي �أن عمله الأ�سا�سي هو بحث
يف الطبيعة الب�شرية ،ويف كيفية اكت�ساب املعرفة.
وهو يرى �أن الف�صل التع�سفي بني اللغة والفل�سفة
وعلم النف�س ف�صل غري مقبول .و�إذا كان كثري
من الباحثني ي�صفون �أعمـال ت�شوم�سكي ب�أنها قد
دعمت العالقة بني الل�سانيات وعلم النف�س ،ف�إن
ت�شوم�سكي ي�ضيف وي�ؤكد �أن الل�سانيات هي من
فروع علم النف�س (ت�شوم�سكي )1990 ،وقد �صرح
يف مو�ضع �آخر �أن الل�سانيات هي من فروع علم
نف�س التعرف cognitive psychology Chomsky,
.)1979
وهذا االت�ساع يف الر�ؤية برز يف تناول ت�شوم�سكي
لق�ضايا منهجية ذات �صلة مبنهج البحث يف اللغة
ويف علم النف�س ويف النظرة �إىل الطبيعة الإن�سانية
ويف طبيعة املعرفة .ولوال ر�ؤيته الوا�سعة ما ت�سنى
له �أن يقدم �س�ؤا ًال علـى النحو التايل« :كيف يت�سنى
للب�شر الذين تكون ات�صاالتهم بالعامل اخلارجي
وجيزة و�شخ�صية وحمدودة �أن يحوزوا هذا القدر
من املعرفة التي يعرفونها؟ وكيف يت�أتى لنا �أن
ن�ستحوذ على �أنظمة غنية للمعرفة �إذا ما �أخذنا يف
االعتبار خربتنا الفقرية واجلزئيـ ــة؟” (ت�شوم�سكي
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)16 ،1990
وحني �شرع يف مناق�شة امل�شكلة – وقد �أطلق
عليها م�شكلة �أفالطون – احتج ب�أن ما ميكن �أن
نعرفه يحدده ما ميكن لعقولنا �أن تدركه� ،أي �إن
«املعرفة تتكون من �إيقاظ و�إثارة القوى الفاعلة
والباطنة للعقل الذي ميـار�س فاعليته اخلا�صة به
على الأ�شياء التي يدركها ح�سيا؛ بحيث ي�صل �إىل
املعرفة �أو الفهم»؛ «فكتاب الطبيعة وا�ضح فقط
للعني املتمعنة» مبعنى �أن جواهر الأ�شياء املدركة
ال توجد يف �أي مكان �آخر غري العقل نف�سه ،بدليل
�أن املرء ي�ستطيع �أن يقر�أ كتاب ًا بلغة يعرفهــا ويتعلم
�شيئ ًا من خطوط احلرب .فاللغة تختزل اخلربات
الإن�سانية وتعني على ا�سرتجاعها يف �صورتها
الرمزية.
ويريد ت�شوم�سكي �أن ي�صل �إىل �أن الأفكار
الفطرية (القابليات العقلية) هي التي جتعل
اخلربات العقلية ممكنة؛ �أي �أننا نح�صل على
املعرفة عندما يخلق العقل بنية لل�صور الذهنية
للأ�شياء .وت�شوم�سكي يف هذا اجلدل كله ميهد
لكالمه عن اللغة ومنهج درا�ستها.
وهو �إذ يرغب يف ت�أكيد وجهة نظره عــن الأفكار
الفطرية ،ف�إنه ي�ضرب �أمثله من غري نظام اللغة،
فيقول �إن اجلزء الأعظم من النظام الب�صري
يف بنيته فطري ،برغم �أننــا نحتاج �إىل اخلربة
التي تطلق نظام الت�شغيل (ورمبا كان تعبري نظام
الت�شغيل م�ستعار ًا من تكنولوجيا احلوا�سيب)
وباملثل ف�إن النظ ــام ال�سمعي ونظام الإدراك
احل�سي عامة فطري؛ فالقابليات الفطرية لي�ست
نواجت للتجربة ،بل �إن التجربة ما كان لها �أن توجد
�أ�ص ًال بــدون القابليات الفطرية؛ وهذا ال يعني �أن
�أفكارنا كلها ت�أتينا من خالل احلوا�س؛ لأن جز ًءا
كبريا منها ي�أتي من داخلنا .ويقول� :إن “حقيقة
الأعداد فينا ،ولكن مع ذلك فنحن نتعلمها”� ،أي
�أن العدد مفهوم عقلي .وي�ضيف�“ :إن احلوا�س ال
تعطينا غري الأمثلة” ( ت�شوم�سكي )71 ،68 ،1985
واملثال الذي يعطيـه ت�شوم�سكي من حقيقة
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الأرقام لي�س مثا ًال عفوي ًا ،بل هو املثال الأن�سب
لبيان فكرة الكليات اللغوية ف�ض ًال عن فر�ضية
املقــدرة اللغوية الفطرية؛ فبما �أن العقل – كما عند
ديكارت – هو �أعدل الأ�شياء ق�سمة بني النا�س ،ومبا
�أن اللغة هي �صورة العقل ،فالبد �أن تكون املبادئ
اللغوية الفطرية كذلك من �أعدل الأ�شياء ق�سمة بني
النا�س.
ويقف ت�شوم�سكي على النقي�ض التام من
التف�سريات التجريبية ال�سلوكية التي تقول «�إنه
لي�س هناك �شيء يف العقل ما لــم يكـن موجود ًا �أو ًال
يف الواقع اخلارجي الذي تدركه احلوا�س».
ويريد ت�شوم�سكي �أن يثبت �أن درا�سة اللغة
ق�ضية فكرية عامــة تتعدى اهتمامات اللغويني
وحدهم .وي�صــر على �أنه ال ميكن مقارنة تعلم
الب�شر اللغة مبا ميكن �أن تتعلمه الكائنات الأخرى.
ويقول �إننا يجب �أال نتوقع �أن جند �سمات م�شرتكة
ملختلف �أنواع التعلم .لكن ت�شوم�سكي ي�صدم كل
�أعرافنا يف ميدان الرتبية حني يعلن �أنه «ال يوجد
�سبـب يدعو الفرتا�ض وجود نظرية تعلم» .ويردف
قائ ًال « :وعليه فمن امل�ؤكد ال يوجد �سبب لأن نتوقع
وجود نظرية �سلوك» .ولأن هذه الفكرة ت�صدمنا
نحن الرتبويني .فهي جديرة ببع�ض التدقيق.
يبد�أ ت�شوم�سكي فح�ص امل�س�ألة بال�س�ؤال :ما
نظرية التعلم؟ وهل هناك نظرية بهذا اال�سم
تنتظر االكت�شاف؟ وي�شرع يف حتليل درا�سات التعلم
مبا ميكن ت�صويره على ال�شكل الآتي:
ويو�ضح �أن ما يتم من درا�سات يف التعلم يوحد
بني �أ�صناف الكائنات مثلما يوحد بني املجاالت
املعرفية؛ فال يفرق بني تعلم الب�شر وحيوانات
التجارب ،وال يفرق بني ما يتم تعلمه لغ ًة كان �أو
جري ًا يف متاهة .ويحدد ت�شوم�سكي نقطة اعرتا�ضه
على ما يقـال له نظرية تعلم يف املجال املعريف
(اللغة) ،فريى �أن مفهوم ما يجري تعلمه مفتقد يف
نظريات التعلم امل�ألوفة؛ وعندما يكــون ذلك مفقود ًا
ال ميكن حتى �صياغة الأ�سئلة الأ�سا�سية لنظرية
التعلم .ويقرتح ت�شوم�سكي تفكيك عنا�صر ال�شكل
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ال�سابق �إىل ما ميكن �أن يو�ضحه ال�شكل الآتي:
ولعل ت�شوم�سكي حقق بع�ض النجاح يف �إبراز
مدى االلتبا�س يف نظرية التعلم ،وي�ضيف �إننا لكي
ندر�س �أية «نظرية تعلم» ننظر يف �أربع نقاط :
( )1املجال املعريف.
( )2اخلربة "خربة الكائن يف املجال املعريف
“.input
( )3ما يتم تعلمه “ ما يتعلمه الكائن يف املجال “
output

( )4النظام الذي يربط اخلربة مبا يجري تعلمه
"نظرية تعلم الكائن يف املجال "
البي �أن اخلطوة ( )4تعتمد على ما يتحقق
من ّ
من نتائج يف ( ،)3( ،)2و�أننا قد ن�سيئ فهم ما يتم
تعلمه يف ()3
و�إنه من غري املجدي حماولة ربط ( )2و()3
دون �أدنى فكرة عن ماهيتهما.
وقد نالحظ �أن اخلطوة ( )3مفقودة يف
كثري من �صياغـات نظرية علم النف�س ،وعندما
يكون ذلك مفقود ًا ال ميكن حتى �صياغة الأ�سئلة
الأ�سا�سية لنظرية التعلم.
وي�ؤكد ت�شوم�سكي علـى �أن «من متطلبات درا�سة
ال�سلوك �إدراك طبيعة الكائن القائم بال�سلوك».
ولكي يزيد الق�ضية تف�صي ًال يقدم ال�س�ؤال الآتي:
ما عالقة اخلربة بال�سلوك؟ هل العالقة بني
( )2و( )3عالقة �سببية ؟
و�أمامنا ثالثة مواقف:
( )1ربط اخلربة بال�سلوك .
( )2ربط اخلربة باحلالة املعرفية .
( )3ربط احلالة املعرفية بال�سلوك .
ويقرتح �أنه بد ًال من العمل الذي ال �أمل منه
واملتمثل يف ( ،)1ميكننا ب�صورة �أكرث منطقية �أن
نبحث عن طبيعة ( )2و()Chomsky; 1975( )3
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�أما البحث يف نظرية التعلم عند ال�سلوكيني ف�إنه
ال يتناول احل�صول على البني املعرفية على �أ�سا�س
اخلربة كما يف ( )2و�إمنا يقت�صر على تناول عالقة
اخلربة بال�سلوك كما يف ()1
ويقول ت�شوم�سكي�« :سيكون من املمتع مث ًال �أن
نكت�شف هنالك �إمكانية وجود جمال معريف غري
اللغة بحيث تكون فيه (نظرية تعلــم الب�شر اللغة)
مطابقة �أو م�شابهة (نظرية تعلم الب�شر �أي جمال
�أخر)» .لكنه يقرر �أنه “لي�س هناك من �سبب لتوقع
وجود مثل هـذا املجال .ولكن املرء ال ميلك �إال �أن
يعجب للفكرة الدوجماتية ال�شائعة القائلة ب�أن تعلم
اللغة يقوم على �أ�سا�س تطبيق قدرات عامـة للتعلم”.
�أما �إ�سهام ت�شوم�سكي فيبدو يف الت�أكيد على
�ضرورة التمييز بني مفهومي& competence :
 ،performanceويف الت�أكيد على جعل هذا التمايز
واحد ًا من املتطلبات القبلية  prerequisiteلأي بحث
جاد .ويف درا�سات التعلم بالتحديد ال ميكن مقارنة
(نظرية تعلم الب�شر اللغة) بغريه من املجاالت.
()Chomsky, 1975
وعندما ي�ضطر ت�شوم�سكي ال�ستخدام م�صطلح
«نظرية التعلم» ف�إنه يو�ضح قائال�« :إن نظرية تعلم
الب�شر اللغة هي نظـام �آليات ومبادئ توظف يف
اكت�ساب البنية املعرفية اخلا�صة التي ن�سميها
قواعد� ،إذا ما توافرت املادة الأولية التي متثل عينة
منا�سبـة وجيدة لهذه اللغة» .وي�ضيف�« :إن القواعد
هي نظام للقوانني واملبادئ التي حت ّدد اخلوا�ص
ال�شكلية والداللية للجمل» .ويردف« :القواعد
توظف متفاعلة و�آليات العقل الأخرى يف تكلم وفهم
اللغة» (ت�شوم�سكي )32 ،1990
وللباحث �أن ي�ستخل�ص من ن�ص ت�شوم�سكي
ال�سالف و من جممل نقا�شاته:
�1 .1أن اكت�ساب اللغة هو اكت�ساب قواعدها.
�2 .2أن االكت�ساب اللغوي ال يتم �إال بوجود مدخل
منا�سب .input
�3 .3أن القواعد لها �شقان� :شكلي وداليل.
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�4أن القواعد هي التي جتعل الفهم ممكن ًا.
�5أن القواعد ال تعمل �إال بتفاعلها مع �آليات
العقل.
�6أن ما تقوله لنا القواعد هو �أن ال�شخ�ص
�سيفهم ويحلل جملة بطرق معينة.
�7أن نظرية تعلم اللغة لها �سمات عقالنية
داخلية � rationalأكرث منها �سمات التجريبية
experimental

�8 .8أن «اللغة» خ�صي�صة �إن�سانية� ،أي �سمة يتفرد
بها بنو الإن�سان دون �سائر الكائنات.
�9 .9أن اللغة ملكة فطرية innateness
�1010أن ملكة اللغة � faculty languageإحدى ملكات
العقل faculties mental
1111ال ميكن مقارنة تعلم النا�س اللغة وتعلم
الفئران اجلري يف املتاهة؛ فنحن «لن ن�ستطيع
�أن ن�ستنتج الكيفية التي تطري بها الطيور
عندما ن�ستق�صي الكيفية التي يقفـز بها
الب�شر �أو الكيفية التي ت�سبح بها الأ�سماك».
1212تعلم اللغة ال مياثل تعلم �أية بنية معرفية
�أخرى.
1313الطفل ال يتعلم لغته عن طريق املحاكاة.
1414نتاج التعلم هو بنية معرفية.
و�إكماال ملا �سبق ،فثم �أمران مهمان يجب
مناق�شتهما يف �شيء من الب�سط ،وهما:
الأول� :أن هناك كليات لغوية language
 universalsلدى النا�س كافة.
والثاين� :أن اللغة ال تد ّر�س و�إمنا يتم تعلمها
ملجرد التع ّر�ض .exposure
يعرف ت�شوم�سكي القواعد الكلية ب�أنـها «نظام
للمبادئ واحلاالت والقوانني التي هي عنا�صر
وخ�صائ�ص اللغات الب�شرية كلها ،ولي�س هذا
النظام من قبيل امل�صادفة ولكنه بال�ضرورة.
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و�أعني – بالطبع  -ال�ضرورة البيولوجية ال املنطقية»
(ت�شوم�سكي )32 ،1990
ولقد ترب�أ ت�شوم�سكي من امل�صطلح الغام�ض:
القواعد الفطرية  grammar innateو�أعلن �أنه مل
ي�ستخدم يف �أي مكان هذا امل�صطلح)Chomsky, 1975( .
هذه القواعد الكلية عند ت�شوم�سكي هي جوهـر
اللغة الب�شرية ،وهي ال تختلف بني النا�س ،و�إن ما
يتعلمه الإن�سان عبارة هو عن بنية معرفية (عقلية)
حتمل خ�صائ�ص هذه القواعد الكليـة ،برغم �أن
ثمة خ�صائ�ص ثانوية عار�ضة؛ فكل لغة �إن�سانية
تتفق مع «الكليات» وتختلف فقط يف اخل�صائ�ص
الثانوية .و�إذا ما تخيلنا لغــة تخرق القواعد
الكلية ف�إنها �ستكون غري قابلة للتعلم يف الظروف
االعتيادية .وميثل لهذه القواعد الكلية مببد�أ
االعتماد على البنيـة .structure- dependence
ويفهم من كالم ت�شوم�سكي �أن الكليات اللغوية
ذات ارتباط وثيق بالإن�سان �أكرث من انتمائها
للأنظمة اللغوية .يدعم هذا الفهم قول ت�شوم�سكي
نف�سه�« :أعتقد �أنه من املنطقي االفرتا�ض �أنه لي�س
هناك بنية م�شابهة للقواعد الكلية يف الكائنات
احلية غري الإن�سانية ،و�أن القدرة على ا�ستخدام
حـر ومنا�سب وخالق للغة – بو�صفه تعبري ًا عن
الفكر بالو�سيلة التي توفرها ملكة اللغة – هي �سمة
مميزة للجن�س الإن�ساين ،ولي�س لها مثيل ذو �ش�أن يف
الأجنا�س الأخرى .وال يزال الغمو�ض يلف الأ�س�س
الع�صبية للغة ،ولكــن هناك بال �شك بنى ع�صبية
متخ�ص�صة  -بل حتى تنظيم عام ال جنده يف
القردة العليا (مث ًال التق�سيم الوظيفي للدماغ) -
تلعب دور ًا مهم ًا يف ذلك» (ت�شوم�سكي )43 ،1990
ورغبة يف �إزالة االلتبا�س يعيد ت�شوم�سكي
الت�أكيد قائال �إن «القواعد الكلية لي�ست واحدة من
جمموعة القواعد التي تتيحها النظرية اللغوية؛ بل
�إنها تخطيط  schematismيحدد �شكل و�صفات
القواعد واملبادئ التي تعمل مبوجبها القواعد».
(ت�شوم�سكي .)154 ،1990
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ولعل الفقرات ال�سابقة تنفي ما قد يفهم من
الكتابات غري املتخ�ص�صة عن الكليات اللغوية،
كما تنفي ما يتوهم منه �أنه انتقادات لفكرة
ت�شوم�سكي عن الكليات ،كقول بنيامني وورف�« :إن
القول بوجود عموميات لغوية universals linguistic
�إمنا هو زعم ال م�سوغ له «(حميي الدين حم�سب
)40 ،1997؛ فال ميكن �أن يقال �إن وورف يرد على
ت�شوم�سكي؛ لأن وورف هذا تويف يف �سنة . 1941
وتت�ضح لنا �سعة الر�ؤية عند ت�شوم�سكي عندما
يذكر �أن اللغة �أكرب من كونها نظاما من الرموز.
ويتحدث عن التفرقة املتع�سفة بني املحتوى اللغوي
واملحتوى املعريف لأي ن�ص ،فهو يراهما متفاعلني
ب�شكل عميق؛ فنحن نحكـم ب�صحة عبارة لغوية �أو
خطئها اعتماد ًا على ما ميكن ت�سميته الفهم اللغوي
والفهم امل�ستند �إىل الإدراك العام ويق�صد به:
«نظـام للمبادئ والتوقعات واملعرفة فيما يخ�ص
طبيعة و�سلوك الأ�شياء ومكانها يف نظام الأنواع
الطبيعية ،وتنظيم هذه الأ�صنـاف ،واخل�صائ�ص
التي حتدد ت�صنيف الأ�شياء وحتليل احلوادث».
واملثال الآتي يو�ضح هذه النقطة:
�إن كلمة «نيك�سون» لي�ست جمرد ا�سم� ،إنها
�شخ�ص ،وهي بالت�أكيد تختلف من جهة ما عن كلمة
«كر�سي»� .شئ ما يف عقولنا يجعلنا نفهم اجلملتني:
( �أ ) فاز نيك�سون يف انتخابات 1968
(ب) فاز الكر�سي يف انتخابات 1968
نحن ل�سنا بحاجة للت�أكيد على �أن نيك�سون
�شخ�ص حي لكي نفهم الكالم� .إن ما نفعله حق ًا هو
�أننا ن�صنف الأ�سماء يف فئـات .وبعبارة ت�شوم�سكي:
«ال حاجة لأن نفرت�ض �أن هناك �سمة �ضرورية تن�سب
�إىل �شخ�ص ما هو نيك�سون غري طريقة ت�سميتـه،
�أو ال�صنف املنا�سب من �أ�صناف الفهم امل�ستند
�إىل الإدراك العام الذي ن�سب �إليه» (ت�شوم�سكي
 .)48 ،1990وماذا لـو ا�ستبدلنا كلمتي (نكي�سون،
الكر�سي) بالرمز (�س) ،هل ميكننا التميز بني
اجلملتني؟ �إن الرمز (�س) ال ينتمي �إىل نظام
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اللغة ،ومن ثم فهـو لن ميكننا من التمييز ،وال�سبب
بب�ساطة هو �أن هذا الرمز املخرتع بعيد عن اللغة
وبعيد عن الفهم امل�ستند �إىل الإدراك العـام.
و�إىل هنا يجد الباحث نف�سه يف مواجهة
ال�س�ؤال :ماذا ميكننا �أن ن�ستخل�ص من ر�ؤية
ت�شوم�سكي ال�سابقة يف �سياق تعليم اللغـة؟ .ال يقدم
ت�شوم�سكي �إجابات مدر�سية جاهزة ومبا�شرة؛
لكنه يعيد الت�أكيد على التمايز بني املعرفة اللغوية
و�سائر نظم املعرفـة؛ «فاكت�ساب القواعد والإدراك
العام ال يقت�صران على بع�ض النا�س دون بع�ض ،بل
هما نظامان يكت�سبهما جميع الب�شر بغري جهـد،
وب�سرعة وب�شكل ثابت ومبجرد املعي�شة بني جماعة
ب�شرية ،وب�أدنى ظروف التفاعل والتعامل والتعر�ض
والعناية .ولن يحتاج الأمر �إىل تعليم �أو تدريب
منف�صل .وحني يحدث مثل هذا التدريب فلن
يكون له �إال ت�أثريات هام�شية على احلالة النهائيــة»
(ت�شوم�سكي )100 -99 ،1990
و�أما لو كان مو�ضوع التعلم هو الفيزياء مث ًال
ولي�س اللغة «ف�إن معرفة الفيزياء تكت�سب بكامل
اختيار ال�شخ�ص وبجهد جهيد ومن خالل �ساعات
طويلة من العمل املثابر والتجارب املدرو�سة،
وتدخل العبقرية ال�شخ�صية �أي�ض ًا ب�صورة عامة
من خالل التعليم اجلاد» .ف�إذا علمنا �أن هذه
الفروق تي�سر لنا �إدراك �أن «للب�شر بع�ض التكيف
اخلا�ص الكت�سـاب القواعد والإدراك العام ،مثلما
هم متكيفون للم�شي ولي�س للطريان».
ويتحدث ت�شوم�سكي عن العقالنية يف مقابل
التجريبية ،ورمبا توهم عباراتــه �أن الباحث
العقالين ال حاجة له �إىل اختبار ا�ستنتاجاته على
حمك التجربة ،لكن ت�شوم�سكي ي�صف م�س�ألة «�شكل
نظم التعلم املتنوعـة وال�صالت املتبادلة بينهما» ب�أنها
�ستكون م�س�ألة جتريبية (ت�شوم�سكي .)108 ،1990
وال ي�ستبعد �أن حتتوي تخطيطات القواعد والإدراك
العام عنا�صر م�شرتكة على درجة من الأهمية،
ومن الطبيعي �أن يبحث عن هذه العنا�صر� .إن هذه
قد تكون ا�سرتاتيجيات تعلم معممةgeneralized
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 strategies learningت�ؤلف جز ًءا من هاتني النظريتني
التجريبيتني» ( يق�صد نظرية تعلم اللغة ونظرية تعلم
�أي جمال معريف �آخر).
ويو�ضح ت�شوم�سكي �أفكاره عن اللغة الإن�سانية
مقارنا بينها وبني اكت�ساب معرفة الفيزياء ،ف�أول
وجوه االختالف – كما يراها� -أن الب�شر لي�سوا
متكيفني للمعرفة الفيزيائية ب�شكل خا�ص مثل
تكيفهم لتعلم نظام اللغة .وهذا التكيف يف ر�أيه
تكيف حمــدد بيولوجي ًا ،ويذكر �أحيان ًا �أنه حمدد
جين ًيا .فهل يحق لنا اليوم – بعد الك�شف عن
خريطة اجلينوم الب�شري – �أن نتحقق من �صحـة ما
قال به ت�شوم�سكي عن جينات لغوية؟! �أم �أننا �سنظل
ن�ستمع �إليه يقول�« :إن العقل الإن�ساين عاجز ذات ًيا
عن تطوير فهم علمـي للعمليات التي ي�ستخدمها
العقل نف�سه يف عمله يف جماالت معينة»؟� .أم نقبل
الت�سليم ب�أنه «من غري امل�ستبعد �أن بع�ض العلوم
املمكنة تقع خارج نطاق و�سع الب�شر ،و�أنه رمبا
كان علم �سببية ال�سلوك من بني تلك العلوم»؟
(ت�شوم�سكي )109 ،1990
ويلحظ الباحث هنا �أن ت�شوم�سكي معني كث ًريا
بهدم الأفكار التي يراها خط�أً ،وهذا م�سلك حميد؛
�إذ ال جدوى من البحث فـي ق�ضية ما دام ال�سري
ال ي�أخذ طريقه املالئمة .لذا ال ن�ستغرب �أن يعيد
ت�شوم�سكي القول مرا ًرا ويف �أكرث من �سياق�« :إن
علماء النف�س قد ي�صل الأمر بهم �إىل حد تعريف
حقلهم العلمي تعريف ًا يبعد عن تد ّبر هده احلاالت
التي يحققها الإن�سان .وهكذا جند من امل�ألوف
متييز «علم اللغة» الذي يراد به «درا�سة القواعد»
عن علم النف�س الذي يتعلق بال�سلوك والتعلم� .إن
هذا �سيبـدو متييزًا ال معنى له  ..فعلم اللغة لي�س
�إال ذلك اجلزء من علم النف�س الذي يتعلق بف�صيلة
واحدة معينة من احلاالت امل�ستقرة وهـي البني
املعرفية امل�ستخدمة يف الكالم والفهم.
عقد «مات ريديل” يف كتابه “ اجلينوم “ ف�صال
بعنوان“ :الذاكرة” ،جاء فيه“ :رمبا كنا – نحن
الب�شر – حمددين حتديدا مده�شا ،طبقا لأوامر
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جيناتنا� ،إال �أننا نتحدد حتديدا �أكرب مبا نتعلمه يف
حياتنا” .وعن التعلم والغريزة يقول“ :يقع مو�ضوع
التعلم يف نطاق العلوم الع�صبية وعلم النف�س ،وهو
عك�س الغريزة؛ فالغريزة �سلوك يتحدد وراثيا،
�أما التعلم ف�سلوك تعدله اخلربة ،وال ي�شرتك
االثنان �إال يف القليل� ،أو هذا ما كانت تود مدر�سة
ال�سلوكيني يف علم النف�س �أن جتعلنا ن�ؤمن به ،يف
�أثناء وقت طويل من القرن الع�شرين .ولكن ملاذا
تكون هناك �أ�شياء نتعلمها ،و�أ�شياء غريزية؟ ملاذا
تكون اللغة غريزية ،يف حني يكون اجلدل والكلمات
مما نتعلمه؟» ( �ص )256
ويذكر ريديل �أن فهم التعلم �أ�صبح مبحثا
وراثيا؛ فالطريقة امل�ضمونة لفهم التعلم هي �أن
نفهم اجلينات�( .ص ) 261
�إن درا�سة تعلم اللغة تتعلق باكت�ساب مثل هذه
النظم املعرفية ،وتتعلق درا�س ــة ال�سلوك بالطرق
التي تو�ضع تلك النظم فيها حتت قيد اال�ستعمال.
ومن باب التناق�ض مع النف�س �أن نبني عل ًما يتعلق
با�ستخــدام وحتقق بنية من البني املعرفية ،ولكنه
يف الوقت نف�سه ي�ستبعد تناول البنية نف�سها».
(ت�شوم�سكي ) 112 ،1990
وعندمـا يتطرق احلديث �إىل بحوث التعليم
يقول�« :أما بخ�صـو�ص االدعاء الآخر القائل ب�أن
اللغة ال يجري تعلمها فقط بل تدري�سها � ً
أي�ضا،
وب�أن هذا التدري�س �ضروري لتثبيت معاين
التعابري اللغوية ،ف�إن وجهة النظر هذه لي�س لها ما
يدعمها� ،سواء على �أ�سا�س التجريب �أو املفاهيم».
(ت�شوم�سكي )52 ،1990
ويف مو�ضـع تال يرى �أنه «لي�س لنا �أن نفرت�ض
�أن ما نتعلمه قد د ّر�س لنا»� .أما تو�ضيح ذلك فقد
يكمن �إىل حد ما يف قوله�« :إن اللغة ال ت ّدر�س يف
الواقع يف اجلزء الأكرب منها ،بل يجري تعلمها
مبجرد التع ّر�ض �إىل املادة؛ �إذ مل يجر تعليم �أحد
منا مبد�أ اعتماد القوانني علــى البنية� ،أو �شرط
الفاعل املخ�ص�ص� ،أو خوا�ص تخت�ص بلغات معينة
لقوانني مثل تقدمي العبارة اال�سمية .ولي�س من
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�سبب الفرتا�ض �أن النا�س يجري تعليمهم معاين
الكلمات»( .ت�شوم�سكي .)112 ،1990
وما يريد ت�شوم�سكي قوله هو� :إن درا�سة كيفية
تعلم نظام اللغة ال ميكن حتققهــا بدرا�سة كيفية
تدري�سها ،وال ميكننا افرتا�ض �أن ما مت تعلمه مت
تدري�سه .ون�ص عبارته:
“The study of how a system is learned
cannot be identified with the study of how it is
taught, nor can we assume that what is learned
)has been taught” (Chomsky, 1975, 161

حر�ص الباحث على �إثبات الن�ص الإجنليزي
ال�سابق اتقا ًء خليانة الرتجمة ،و�إر�ضاء لروح
الإن�صاف التي يراها ت�شوم�سكي غائبة عن كثريين
حني �أعلن �أن « هناك عدة مقاالت يف الأدبيات
تناق�ش اعتقادات تن�سب �إ ّ
يل ،وهي معتقدات
ال �أعتقدها ولـم �أعرب عنها ورف�ضتها مرار ًا”
(ت�شوم�سكي )170 ،1990
وقد وجد الباحث �أن بع�ض الكتابات قد
ا�ستندت على �أعمال ت�شوم�سكي املبكرة جدً ا ،مل
يتابــع �أ�صحابها تطورات �أفكار ت�شوم�سكي فيما
هو �أحدث .يقول ت�شوم�سكي نف�سه�« :إن م�س�ألة كون
البنية العميقة موجودة هي م�س�ألة يدور حولها جدل
كثري» .ويف�صح عن �سوء الفهم الذي اكتنف الفكرة
بالقول« :لقد برهن امل�صطلح «بنية عميقة» ب�أنه
 وللأ�سف– م�صطلح م�ضلل؛ فلقد �أدى ببع�ضالباحثني �إىل افرتا�ض �أن البني العميقة و�سماتها
وحدها هي «العميقة» بحق ،باملعنـى غري التقني
للكلمة ،يف حني �أن بقية الأمور �سطحية وغري مهمة
ومتغرية وفق اللغات ،وما �إىل ذلك ،وهذا �شئ مل
يق�صد �ألبتـة» ( .ت�شوم�سكي )1990،75
ومن املعتقدات امل�ضللة ب�ش�أن النظرية االعتقاد
ب�أن البنية العميقة ت�شكل الأطروحة الأ�سا�سية
لنظام القواعد التحويلية الذي ينهار بدونها.
واالعتقاد �أن «البني العميقة ذات �أهمية فريدة
يعزى جزئ ًيا �إىل الدور املنوط بها يف الت�أويل
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الداليل .وهناك �شعور وا�سع االنت�شار ب�أن الداللة
هي اجلزء العميق واملهم ح ًقا يف اللغة .وب�أن درا�سة
أ�سا�سا بقدر ما ت�سهم به يف فهمنا لهذه
اللغة مهمة � ً
الأ�سئلة العميقة .ولوجهة النظر هذه بع�ض احلق”.
(ت�شوم�سكي )76 ،1990
ومن املالحظ �أن ت�شوم�سكي يف النظرية املو�سعة
يتحا�شى م�صطلح البنية العميقة ويتحدث فقط
عن «الأدلة النظمية الأوىل» و»البني ال�سطحية».
وبينما كان يف النظرية القيا�سية يفرت�ض �أن
البنية العميقة تقدم كل املعلومــات املطلوبة لتحديد
اجلمل ،ف�إنه هنا يرى البنية ال�سطحية ت�سهم
بطريقة حمددة يف الت�أويل الداليل ،ورمبا �أن جميع
املعلومات الدالليـة حتدد بوا�سطة مفهوم �أكرث
ثراء للبنية ال�سطحية .وحني يفرت�ض ت�شوم�سكي
�أن البنية ال�سطحية فقط هي التي تعطي الت�أويل
الداليل ،ف�إنه ي�ستدرك مبين ًا �أن البنية ال�سطحية
مل تعد تلك التي جندها يف النظرية القيا�سية بل
تختلف عنها ب�سبب نظرية الأثر لقوانيــن احلركة.
�أما املثال الآخر على �إ�ساءة فهم بع�ض الأفكار
فيظهر يف ت�سا�ؤل مفاده:
“الرتاكيب غري املقبولة  ungrammaticalهل هي
غري مقبولة نحوي ًا �أم دالل ًيا؟» .ويعلق ت�شوم�سكي:
«حـتى الآن – -1975مل نتو�صل �إىل حل امل�س�ألة
الأ�سا�س الذي يرتكز عليه التمييز يف ال�صحة
القواعدية :هل هو اختالف يف الداللـة �أو النحو؟”.
وي�صل �إىل القول�“ :إين غري مقتنع ب�أن لهذا ال�س�ؤال
معنى كب ًريا� ,أو �أنه توجد �أ�س�س وا�ضحة ب�صورة
معقولة حللـه»)Chomsky, 1975, pp94-95( .
والرتاكيب غري املقبولة نحويا �أو غري املقبولة
دالليا قد لقيت من نحاة العربية اهتماما بالغا،
منذ و�ضع �سيبويه كتابه .و�سبب اهتمام النحاة
بالرتاكيب غري ال�صحيحة �إمنا جاء يف �سياق
حماولتهم التعرف على قواعد تركيب اجلملة
العربية؛ �إذ �إن هناك مقابال �صحيحا لكل تركيب
غري �صحيح .وال ميكن �أن يح�صر النحاة كل
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الرتاكيب غري ال�صحيحة ح�صرا تاما؛ لذلك
جندهم يحتكمون �إىل «ال�سليقة» ،وهي ال تختلف
عن امل�صطلح الذي ي�ستخدمه ت�شوم�سكي «حد�س
ابن اللغة».
وينظر �إىل قدرة ال�شخ�ص على حتديد الرتاكيب
غري ال�صحيحة نحويا على �أنها م�ؤ�شر على فهمه
للمقابل ال�صحيح .ومن �أوجه عدم ال�صحة:
1 .1ك�سر قواعد الرتتيب ،مثل� :سوف رزقك
ي�أتيك.
2 .2ك�سر قواعد املطابقة يف النوع ،والعدد،
والتعريف والتنكري ،والتكلم واخلطاب
والغيبة.
3 .3ك�سر قواعد الف�صل والو�صل ،كمثل �إ�سقاط
الواو يف« :ال ،ورحم اهلل �أمري امل�ؤمنني».
4 .4ك�سر قواعد االختيار املعجمي ،مثل :قر�أ
الطالب الع�شب� .أو «منا احلجر يف �إ�صبع
ال�سماء».
5 .5ك�سر قواعد التداول .pragmatics
6 .6ك�سر قواعد التوا�صل اللغوي االجتماعي ،ك�أن
يقال للعرو�س :البقاء هلل.
7 .7ك�سر قواعد املنطق �أو اال�ستحالة العقلية يف
غري �أغرا�ض بالغية ،مثل� :شربت املحيط
وحملت اجلبل.
8 .8خمالفة الواقع املعروف (خربتنا عن العامل)،
مثل :ينبع النيل من �أوا�سط �آ�سيا.
9 .9مناق�ضة عجز الكالم �صدره ،كقول الهازل:
ينتظر فالن �أرملته.
1010االفتقار �إىل املعنى ،كمثال ت�شوم�سكي
ال�شهري« :الأفكار اخل�ضراء عدمية اللون تنام
بعنف»� ،أو قول �أحدهم:
“يا من فدت �أنف�سنا نف�سه
“موعدنا بالأم�س ال تن�سه
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واحلق �أن االفتقار �إىل املعنى هو املح�صلة
الأخرية لعدم مراعاة «نظام اللغة» باملعنى
ال�شامل؛ ففي مثال ت�شوم�سكي ال�سالف جند �أن
الفعل (تنام) يتطلب فاعال حيا ،وكلمة خ�ضراء ال
تو�صف بها �إال �أ�شياء ملمو�سة ،كما �أن هناك تناق�ضا
ذهنيا بني النوم والعنف .هذا �إذا تغا�ضينا عن
اال�ستعمال املجازي للغة وبخا�صة �أ�ساليب ال�شعراء
الرومان�سيني ،الذين يتحدثون عن �أمثال «الفجر
الذبيح” و«ال�شفق الباكي»� ،أو القول ال�شعري« :ثم
�أغم�ض عينيك حتى تراين».
وكان �سيبويه قد �أو�ضح مراتب عدم ال�صحة،
كما يفهم من الباب الذي عقده يف كتابه بعنوان:
«هذا باب اال�ستقامة من الكالم والإحالة :فمنه
م�ستقيم ح�سن ،وحمال ،وم�ستقيم قبيح ،وما هو
حمال كذب»( .الكتاب ل�سيبويه ج� 1ص )25
املرحلة الرابعة :نظرية التحكم و الربط 1986
تعد هذه من النماذج الأحدث لنظرية
ت�شوم�سكي اللغوية ،وتتج�سد يف كتابهKnowledge“ :
 ”a.1986 ,Chomsky ,Language ofت�أخذ هذه
النظرية ( النموذج ) ا�سمها من مكونيها الفرعيني
الأكرث �أهمية ،التحكم والربط .والتحكم ب�شكل
عام يعالج الأدوار القواعدية املحدودة للكلمات �أو
جمموعات الكلمات� .أما الربط فيحدد ال�شروط
التي تف�سر حتتها ال�ضمائر وبع�ض الكلمات الأخرى
تف�سريا مرجعيا م�شرتكا ( .روبنز )1997
ويف هذا الطور من النظرية يتو�سع ت�شوم�سكي
يف بيان فكرته عن الكليات؛ في�ؤكد �أن الكليات
اللغوية �إمنا هي نظرية للمعرفة ال لل�سلوك ،و�أن
اهتمامها ين�صب على البنية الداخلية للعقل
الب�شري .وي�ضيف �أن طبيعة املعرفة اللغوية ال
تنف�صل عن كيفية اكت�سابها.
وما يعنيه ت�شوم�سكي بالكليات اللغوية هو –
فيما يفهم الباحث – �أن املتكلم يعرف جمموعة
من مبادئ  principlesتنطبق على اللغات جميعها،
ويعرف كذلك جمموعة �أخرى ي�سميها ت�شوم�سكي
( parametersمقايي�س �أو خ�صائ�ص �أو و�سائط
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تختلف فيها اللغات ،وت�شمل �أنظمة اللغة املختلفة)
يتفاوت عملها يف حدود معلومة من لغة �إىل �أخرى.
ومن هذه الكليات اللغوية:
 -1مبد�أ االعتماد على البنية dependency structure
مبعنى �أن معرفة اللغة تكمن يف العالقات
الرتكيبية يف اجلملة ،ولي�س جمرد تتابع
عنا�صرها .وما �أكرث ما �أفا�ض عبد القاهر يف
تبيان وت�أكيد هذا املبد�أ؛ فهو القائل” :الألفاظ
املفردة التي هي �أو�ضاع اللغة ،مل تو�ضع لتعرف
معانيها يف �أنف�سها ،ولكن لأن ي�ضم بع�ضها
�إىل بع�ض ،فيعرف فيما بينها فوائد“( .دالئل
الإعجاز� ،ص )539
 -2مبد�أ املتغري الرئي�سي  ،parameter head theوهو
مبد�أ نحوي يتعلق مبواقع املكونات الرئي�سية يف
الكالم .وميكن متثيله يف العربية بامل�سند �إليه،
(املتحدث عنه).
�أو
َ
 -3مبد�أ الإ�سقاط  principle projection theوهو
املبد�أ الذي يحدد �أي املفردات ميكن �إدراجها
يف مواقع حمددة يف تراكيب بعينها ،لأن
ال�سمات املعجمية للكلمات تنعك�س على بناء
اجلملة .وكثري مما ميكن التعبري عنه يف �صورة
قواعد لغوية نتعرف عليه باعتباره �سمات
�إ�سقاطية للمدخالت املعجمية؛ فاملعجم لي�س
قائمة منف�صلة من الكلمات ،و�إمنا له دور فعال
و�ضروري يف النظام النحوي؛ ففي العربية ال
تكفي معرفة الفعل على �أنه وحدة معجمية،
و�إمنا تلزم معرفة ما �إذا كان فعال الزما �أو
متعديا ،ومعرفة احلروف التي ميكن �أن يتعدى
بها)Cook, 1988( .
�إن حديث ت�شوم�سكي عن الكليات اللغوية �إمنا هو
حديث عن فكرة منطقية ،يف�سر بها اكت�ساب اللغة
من وجهة نظره� .أما التبيان املف�صل عن ماهيات
تلك الكليات ،فهذا ما مل يتطرق �إليه ت�شوم�سكي .فهو
يرى �أن القواعد (الكليات) الكامنة يف عقل الطفل
هي التي متكنه من اكت�ساب لغته ،ب�شكل يفوق املادة
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اللغوية الأولية التي تعر�ض لها يف بيئته .و يرى �أن
عمليات اكت�ساب اللغة لي�ست تعميما ا�ستقرائيا من
تلك املادة اللغوية ،و برغم ذلك ف�إن ت�شوم�سكي ي�ؤكد
على �أن التعر�ض للمادة اللغوية الأولية �ضروري لتعلم
اللغة (ت�شوم�سكي)1985 ،
وقد قدم ت�شوم�سكي نظرية التحكم والربط
على �أنها جمموعة نظريات فرعية تعمل مثل
�شبكة متفاعلة -sub of network an interlocking
theories؛ لذا نراه يعر�ض مكوناته حتت عناوين
منها ،نظرية ثيتا ،ونظرية ` ،xونظرية الحالة ،ونظرية
الربط ،ونظرية التحكم ،واملجموعة اخلالية .وفيما
ي�أتي تو�ضيح لهذه النظريات (الأفكار):
نظرية ثيتا Theory Theta
تتناول متطلبات املفردات املعجمية يف الرتاكيب
(من �صنع ماذا ملن؟) ?whom what to is doing who
واملق�صود �إبراز العالقات الوظيفية بني مكونات
الرتكيب؛ ففي العربية يتطلب الفعل (�أعطى) ما
ال يتطلبه الفعل (نام) .ومعرفة مثل هذه املتطلبات
جتعل الفهم ممكنا يف كال الرتكيبني الآتيني:
«�أعطت هند فتاها دينارا»�« ،أعطت هند
الدينار لفتاها» .فنتيجة لتحرك عنا�صر الرتكيب
تختلف البنية ال�سطحية ،لكن الفهم ممكن.
ومبقدور امل�ستمع �أن يوازن بني ما �سمع وبني
الرتكيب املحتمل�« :أخذ الفتى الدينار من هند».
فمبحث نظرية ثيتا هو العالقة بني الوظائف
النحوية ،مثل عالقات الفعل ب�سائر مكونات
الرتكيب؛ كعالقة الفاعلية �أو املفعولية ،ففي قولنا:
«قر�أ عمر ال�سورة» ،عالقتان:
 -1ما بني [ قر�أ  /عمر ] عالقة [ قام بالفعل ]
 -2ما بني [ قر�أ  /ال�سورة ] عالقة [ وقع عليه الفعل]
�أما يف قولنا« :يبدو �أن عمر قر�أ ال�سورة» ،فال
عالقة بني [يبدو  /عمر ] وال عالقة بني [ يبدو/
ال�سورة] .وقد يكون للفعل عالقة واحدة ،كما يف
[ فرح ال�صائمون ]� ،أو �أكرث من عالقة ،كما يف
[�أ�سعد الرجل ال�ضيوف ].
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وما قاله ت�شوم�سكي هنا قد �سبق �إليه �صاحب
الدالئل ببيان �أن�صع؛ فقد بني �أننا حني نقول:
«�ضرب زيد عمرا يوم اجلمعة �ضربا �شديدا ت�أديبا
له»؛ ف�إن املفهوم من جمموع الكلم �أن عمرا مفعول
ل�ضرب وقع من زيد عليه ،ويوم اجلمعة زمان
ٍ
ل�ضرب وقع من زيد ،و�ضربا �شديدا بيان لذلك
ال�ضرب كيف هو وما �صفته ،والت�أديب علة له وبيان
�أنه كان الغر�ض منه”( .دالئل الإعجاز �ص �ص
)414-413
نظرية `x
يتناول ت�شوم�سكي حتت هذا العنوان الفرعي ما
تتكون منه الرتاكيب من مفردات ينتمي كل منها
�إىل جمموعة [اال�سم ،الفعل ،الظرف ،ال�صفة،
ال�ضمري ،احلرف ] ،ومن جهة �أخرى فلكل مفردة
�سمات من نوع �آخر ،كالتعدي �أو اللزوم يف الفعل،
والنوع والعدد يف اال�سم [ املفرد واملثنى واجلمع]
و[املذكر وامل�ؤنث].
ويلحظ هنا �أن ت�شوم�سكي يوحد بني املعجم
والنحو ،ويربزهما نظامني متكاملني)Cook, 1988( .
ويقدم ت�شوم�سكي هنا نظاما للتحليل
بديال عن التحليل القائم على بنية العبارة
«ج ِع َل ْت»:
والوحدات املعجمية معا .ك�أن يقالُ :
فعل ما�ض للمفردة امل�ؤنثة العاقلة مبني
للمجهول يفيد التحويل .وكل جزء من الرتكيب
طبقا لهذا التحليل -ي�سمى ` ،xتنطق (،)x barولل�سهولة تكتب ’)Crystal 1999, 369( x
والفرق بني طريقة التحليل قواعد بنية
الرتاكيب  structure phraseوطريقة ’� xأن الأوىل
تقوم على �أق�سام الكلم الرئي�سية يف الإجنليزية
(اال�سم والفعل واحلرف والظرف وال�ضمري
وال�صفة) كما تعتمد على فكرة «ر�أ�س الرتكيب«
[ومقابله يف العربية عمدة الرتكيب ] .وم�صطلحات
التحليل اخلا�صة بهذه الطريقة هي VP + NP
مثال :ت�سمى عبارة «الكتاب الأبي�ض» عبارة
ا�سمية  NPلأنها يف اختبار التحريك �أو اال�ستبدال
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تت�صرف قطعة واحدة� .أما طريقة التحليل الثانية
فت�سمي عبارة «الكتاب الأبي�ض» نف�سها ،bar noun
ويرمز لها بالرمز ’ . Nومهما امتدت العبارة ف�إنه
يرمز لها بالرمز نف�سه .ومن ناحية نظرية ميكن
�أن متتد العبارة ال�سابقة �إىل ما ال نهاية ،لكن هذا
ال يحدث يف الأداء ب�سبب قيود الذاكرة ،التي حتد
بحدود �سبعة عنا�صر �أو بقاعدة [ .] 2+ 7
ومن امل�شروع هنا الت�سا�ؤل عن �سر العنا�صر
ال�سبعة فيما يتعلق بحدود الرتكيب ،وعالقته مبا
ي�سميه نحاة العربية «واو الثمانية» ،وهي الواو التي
تعقب �سبعة عنا�صر متتالية يف  bar nounواحدة،
َات تَا ِئ َب ٍات
كما يف قوله تعاىلُ :م ْ�س ِل َم ٍات ُّم�ؤ ِْم َن ٍات َقا ِنت ٍ
َعا ِب َد ٍات َ�سا ِئ َح ٍات َث ِّي َب ٍات َو�أَ ْب َكا ًرا ( .التحرمي )5
وقوله :التَّا ِئ ُبونَ ا ْل َعا ِبدُونَ ْ َ
ال�سا ِئ ُحونَ
ال ِامدُونَ َّ
وف َوال َّناهُ ونَ
ال�س ِاجدونَ ال ِآم ُرونَ ِب ْ َال ْع ُر ِ
ال َّر ِاك ُعونَ َّ
ّ
ُ
ُ
َ
ْ
الل( .التوبة )112
َع ِن ْالُن َك ِر َوالا ِفظونَ ِلدُو ِد ِ
وال يقت�صر هذا التحليل على العبارات اال�سمية،
ففي تركيب مثل« :اختفى القط متاما» ،ت�سمى
«اختفى متاما»  .bar verbوميزة هذه الطريقة يف
التحليل �أنها تكشف عن الت�شابه بني الرتاكيب ،كما
جتمع يف وحدة واحدة جمموعة العنا�صر التي تعمل في
التركيب كقطعة واحدة )x ba. Finch 1998, pp187-191

ويف العربية يعمل امل�ضاف و امل�ضاف �إليه
كقطعة واحدة؛ لأنه يف اختبار احلذف والتحريك
يتحرك قطعة واحدة ،مثل:
«�ضاع جواز �سفر املواطن الباك�ستاين» ،ف�إن
[جواز �سفر املواطن ] تعد  . bar xوبهذه الفكرة
ي�ستطيع الدار�س �أن يرتب جمموعة من املفردات
ليكون منها تركيبا مو�سعا ،مثل:
[ يف – القدم – مباراة – كرة – امللك – بجامعة –
جترى – عبد العزيز ] ،فالدار�س على ما يبدويجمع
بني جمموعات  bar xعلى النحو الآتي [ جترى مباراة
] [ يف كرة القدم ] [ بجامعة امللك عبد العزيز ] .
ا�ستطراد* �إن كان و البد من الرتجمة ،فالباحث
يقرتح �أن ترتجم `( xبالنظرية املج ّددة)؛ فال
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معنى يف ترجمتها (بالنظرية ال�سني البارية)
عند حممد فتيح .وال معنى لرتجمتها (بنظرية
نحو ال�شرطة) كما فعل «زياد كبة» يف ترجمته
كتاب« :اللغة و�سلوك الإن�سان» (بيكرتون،)2001 ،
وال �أفهم مغزى ترجمتها بنظرية �س خط عند
(غلفان.)2010 ،
نظرية احلالة theory case
تتناول حالة الكلمة يف اجلملة مت�أثرة مبوقعها،
مثلما هي احلال يف ال�ضمري  sheيف موقع معني،
والذي ي�صبح  herيف موقع �آخر ،مثلasked she« :
“ go to her asked he“ ،“ go him to
ولعل ما ي�سميه ت�شوم�سكي «نظرية احلالة»
يناظر فكرة «العامل» يف نحو العربية ،التي م�ؤداها
�أن العوامل تعمل يف معموالتها؛ فالفعل يعمل يف
فاعله� ،أو فيه ويف مفعوله �أو مفعوليه .وقد يعمل يف
املكمالت طبقا لل�سمات املعجمية للفعل.
وال انف�صام بني نظرية احلالة ونظرية ثيتا؛
فحالة الكلمة تتوافق مع وظيفتها ،فمثال :حالة
الفاعلية (الرفع) تتوافق مع �أداء الفاعل وظيفة
من قام بالفعل .وحالة املفعولية تتوافق مع �أداء
املفعول به وظيفة من وقع عليه الفعل.
وللتو�ضيح يذكر �أن  Thetaهي (املعاين
النحوية) :ال�شرط ،اخلرب ،النداء ،اال�ستفهام،
الدعاء ،الرجاء ،التعجب.... ،
و�سائر املعاين وثيقة االعتماد على الذكر
واحلذف ،والإظهار والإ�ضمار ،والف�صل والو
�صل....،
و�أما  bar Xفهي (الوظائف النحوية) :الفاعلية،
املفعولية ،االبتداء ،الظرفية....... ،
وفكرة الرفع �أو الن�صب هنا لي�ست مقت�صرة
على العالمة الإعرابية ،بل تت�سع لتعني« :انتقاء
مفردات بعينها ت�صلح دون �سواها ل�شغل حالة
تتوافق مع �أداء دور وظيفي» ،ففي قولنا�« :أنت
ال�صديق الذي �أقدره» ،جند كال ال�ضمريين [�أنت،
الهاء ] ال يحل �أحدهما �إال يف موقعه ،وال ي�صلح

)Int. J. Ped. Inn. 6, No. 1, 66- 127 (Jan. 2018

�أحدهما يف موقع الآخر ،بقطع النظر عن عالمة
بناء �أي منهما.
نظرية الربط theory Binding
تبحث يف العالقة بني عنا�صر الرتكيب التي
ترتبط ببع�ضها على نحو االرتباط بني ال�ضمري
ومرجعه .الحظ العالقة بني كلمتي ( زيد  -نف�سه)
يف الرتاكيب الآتية:
�1 .1شاهد زيد نف�سه يف املر�آة
2 .2يقول زيد �إن عمرا قتل نف�سه
3 .3يقال �إن زيدا قتل نف�سه
من الوا�ضح �أنه ال ارتباط بني ( زيد – نف�سه )
يف الرتكيب ()2
وتعنى نظرية الربط بتحديد العالقات بني
العوائد وال�ضمائر ،واملو�صوالت و�صلتها ،واجلمل
والروابط ال�سابقة عليها (حميدي.)1997 ،
وتت�ضح بع�ض هذه العالقات يف الأمثلة الآتية:
1 .1قابلت عثمان و �صافحته			 .
[ يعود ال�ضمري على عثمان ]
2 .2قابلت عثمان و�أخويه 			 .
[ يعود ال�ضمري على عثمان]
3 .3قابلت عثمان و�أخويه و �صافحتهما		 .
[ يعود ال�ضمري على الأخوين ]
التحكم (العمل) government
يعرب ت�شوم�سكي بهذا امل�صطلح عن عالقة
عالية التجريد بني العن�صر احلاكم والعن�صر
املحكوم يف الرتكيب اللغوي .وتبني الأمثلة الآتية
فكرة التحكم:
1 .1حتكم اال�سم املو�صول يف ال�ضمري العائد،
مثل« :قر�أت الق�صة التي كتبها كامل كيالين،
والديوان الذي كتبه ها�شم الرفاعي».
2 .2حتكم املبتد�أ يف ال�ضمري الرابط �إذا كان
خربه جملة ،مثل« :العلم طلبه عبادة ،والأمانة
�أدا�ؤها واجب».
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3 .3التحكم يف املطابقة بني عنا�صر الرتكيب من
حيث [ النوع ] و [ العدد ] و [ التعريف والتنكري].
املجموعة اخلالية category empty
تف�سر هذه الفكرة بناء اجلملة يف بع�ض اللغات
كالعربية ،وهي فكرة ال غنى عنها لتف�سري فكرة
ا�ستتار ال�ضمري يف العربية ،وال عنى عنه لتف�سري
الرتتيب املعكو�س (�أو ما يبدو �أنه معكو�س) ،مثل:
1 .1هو يتحدث العربية
2 .2يتحدث هو العربية
3 .3يتحدث
�أما يف الإجنليزية ف�إن الرتكيب الأول فقط هو
ال�صحيح نحويا :
1. He speaks
2. Speaks he

.
وعبد القاهر – كالعهد به – �أو�ضح بيانا ؛ فهو
– و�إن مل ي�ستعمل م�صطلحات ت�شوم�سكي التي
ا�ستحدثت بعد �أكرث من ت�سعة قرون – ي�شرح فكرة
املجموعة اخلالية بقوله” :فانظر �إليك �إذا قيل لك:
«ما فعل زيد؟» فقلت« :خرج» ،هل يت�صور �أن يقع
يف خلدك ِمن «خرج» معنى من دون �أن ينوى فيه
�ضمري « زيد»؟ وهل تكون – �إن �أنت زعمت �أنك مل
تن ِو ذلك – �إال خمرجا نف�سك �إىل الهذيان؟ .وكذلك
فانظر �إذا قيل لك« :كيف زيد؟» ،فقلت�« :صالح» ،هل
يكون لقولك « �صالح» �أثر يف نف�سك ،من دون �أن تريد
«هو �صالح»؟ �أم هل يعقل ال�سامع منه �شيئا �إن هو مل
يعتقد ذلك؟“ (دالئل الإعجاز �ص )527
يف هذا الطور من نظريته ا�ستبدل ت�شوم�سكي
بفكرة التحويالت فكرة التحريك ،ومل يعد
ي�ستخدم �صراحة تعبريه «البنية العميقة والبنية
ال�سطحية» .ويتحا�شى التعبريات التي طاملا �أ�سيء
فهمها مثل «البنية العميقة»؛ فنجده ي�ستخدم
الرمز (ع) �إ�شارة �إىل امل�ستوى الباطن الذي هو
)3. Speaks (Cook, 1988
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مفتاح العالقات الرتكيبية يف اجلملة .وي�ستخدم
الرمز (�س) وال يق�صد به البنية ال�سطحية (يف
النظرية القيا�سية) ،و�إمنا يجعله مناط الت�أويل
ال�صوتي واملنطقي معا .والبنية (�س) لي�ست م�شتقة
من البنية (ع) ،و�إمنا العالقة بينهما متبادلة.
ولعله يت�ضح من العر�ض ال�سابق �أن جممل
�أفكار ت�شوم�سكي يف هذه املرحلة ال تتعلق باللغة
و�إمنا بالقواعد .والقواعد هنا لي�ست هي قواعد
النحاة التي �ألفناها ،و�إمنا هي معرفة املتكلم
بقواعد كلية تعمل يف �ضوئها مبادئ حتكم �أية
لغة .ويعترب ت�شوم�سكي �أن اهتمامه الأكرب �إمنا هو
(القواعد) ولي�س (اللغة) ،حتى �إنه ي�سمي اللغة
بالظاهرة امل�صاحبة � epiphenomenaأما املفهوم
الأ�صيل  fundamentalفهو (القواعد) و(معرفة
القواعد).
(*) تو�ضيح
“معرفة اللغة “ التي يتحدث عنها ت�شوم�سكي ال
عالقة لها مبعرفة غرائب الألفاظ ؛ فهذه الغرائب
تطلب يف مظانها من معاجم اللغة وكتبها ،وال
�سيما القدمي منها .واملتخ�ص�صون يف علوم اللغة
ال طاقة لهم مبعرفة هذه الألفاظ جمتمعة؛ فال
ي�ستطيع �أحدهم �أن يخربك يف تلقائية عن معنى
قولهم“ :رجل �شوذب� ،أو �شوقب� ،أو ع�شنط� ،أو
ع�شنق� ،أو �شعلع� ،أو عنطنط� ،أو �سقعطرى .لكن
�أي ناطق بالعربية يعرف �أنك عندما تقول“ :رجل
�شوذب” ،ف�إنك تقيم عالقة نحوية بني الكلمتني،
وقد يحد�س �أنك ت�صف الرجل ،حتى و�إن مل يعرف
مباذا ت�صفه.
�إن ما يعرفه املتكلم – يف ر�أي ت�شوم�سكي – هو
القواعد ولي�س اللغة .والقواعد حقيقة يف عقل
الفرد� ،أما اللغة � -أيا كانت– فلي�ست حقيقة.
ولعل هذا يف�سر ميل نظرية الكليات اللغوية �إىل
ا�ستخدام م�صطلح «الكفاءة القواعدية» �أكرث من
م�صطلح «الكفاءة اللغوية»:
(The term “grammatical” competence rather
)than “linguistic” competence). (Cook, 1988, 54
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ولعل الكالم ال�سابق يزيل االلتبا�س لدى من
يقولون« :لو كان ت�شوم�سكي على حق ال�ستطاع هذا
الطفل �أن يجتاز عند مولده امتحانا يف علم اللغة».
(�صربي �إبراهيم ) 258 ،1989؛ فكالم ت�شوم�سكي
عن القواعد �إمنا يريد به �أن النحو (القواعد)
نظام موجود يف �أدمغة �أبناء اللغة ،ال يف �أعمال
النحاة .ولوال وجود النحو يف �أدمغتنا ملا ا�ستطعنا
الكالم مطلقا؛ ف�إن معرفة الطفل بلغة قومه متكنه
من �إنتاج الرتاكيب وفهمها .ولي�س املق�صود يف
هذا ال�سياق تلك املعرفة التي هي مو�ضوع الدرا�سة
العلمية للغة� .إن النحاة مل يوجدوا �أنظمة الكالم
يف �أدمغة النا�س ،مثلما �أن علماء البيولوجيا لي�سوا
�سببا يف وجود الكائنات احلية .ويف امل�صادر
العربية �شواهد عديدة على �أن العرب البلغاء مل
تكن لهم معرفة بقواعد النحاة وم�صطلحاتهم،
وهذا ال يناق�ض كون �أولئك العرب هم �أعرف
النا�س بالعربية.
املرحلة اخلام�سة :الربنامج الأدنى (الأدنوي)
The Minimalist Program 1995

نزوعا �إىل الب�ساطة يحاول ت�شوم�سكي �أخريا
�أن يجمع  -عرب ا�ستنتاجات منطقية � -أكرب عدد
من امل�سائل مرتبطة بعدد قليل من االفرتا�ضات
�أو امل�سلمات .وما يحاول �صنعه يف النموذج الأخري
ميكن النظر �إليه على �أنه تب�سيط للنماذج ال�سابقة,
وحذف ما ميكن حذفه منها ،و�إعادة هيكلتها� ،إن
�صح التعبري.
وقد �أراد ت�شوم�سكي لهذا الأمنوذج �أن يحقق
�أمورا منها:
1 .1تقليل م�ستويات التمثيل النحوية.
2 .2تقليل متثيالت املعلومات ال�صوتية والداللية.
3 .3التوفيق بني العالقات النحوية و قيود التقدمي
والت�أخري (ي�سميه ت�شوم�سكي «التحريك»)
( )Radford, 1999وانظر عن قيود التقدمي
والت�أخري (البهن�ساوي  ،)2004وبو�ستة،
احل�سني (.)2015
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فم�ستويا التمثيل يف الأمنوذج الأخري هما :
 متثيل ال�صورة ال�صوتية (ال�شكل). متثيل ال�صورة املنطقية (املعنى).�أي �أننا لدينا املعجم ،وحتدث عليه عمليتا
ال�ضم والنقل (ت�أليف املركبات) .وال�ضم والنقل
هنا بهدف املوافقة بني �سمة يف مكون و �سمة يف
مكون �آخر  .و ي�ستعمل ت�شوم�سكي كلمة معجم
ا�ستعماال خا�صا �سبق ذكره يف النظرية القيا�سية.
ولعملية ال�ضم �شروط ،منها:
قيود الرتكيب :فلكل كلمة مو�ضعها (الإجباري
�أو االختياري) ولها ارتباطها بغريها من الكلمات
(عالقات الإ�سناد).
قيود االنتقاء :وهي القيود التي متنع تراكيب
غري مقبولة (�إال جمازا ) مثل�“ :أب�صرته يف املنام”
�أو “�شرب امل�صباح الأزرق”.
ال�شروط الداللية :ففي الرتكيب يتم فرز
مدلوالت املفردات ،بحيث ال تبقى �إال املدلوالت
التي تتالءم مع بقية عنا�صر الرتكيب ،مثل« :هناك
عني ترقبنا»�« ،شربنا من عني عذبة»( .عبد املجيد
جحفة� 2000 ،ص �ص ) 67 – 60
ومن املفارقات �أن فكرة البنية العميقة والبنية
ال�سطحية – برغم ما لها من تطبيقات ال ي�ستهان
بها يف تعليم اللغة ويف فهم الرتاكيب – برغم هذا
ف�إن ت�شوم�سكي قد فاج�أنا ب�أنه تخلى عنها كلية يف
�أحدث مناذجه عام  .1995ولعله من املعروف �أن
ت�شوم�سكي – باعرتافه  -غري معني مطلقا بق�ضايا
تعليم اللغة .لكنه يف الوقت ذاته ي�سلم ب�أن درا�سات
كثرية مما ميكن توظيفه يف تعليم اللغة قد انطلقت
من نظريته اللغوية .وكثري من هذه الدرا�سات تتم
يف ذات املعهد الذي يعمل فيه ت�شوم�سكي .MIT
ورمبا ال يغيب عن ت�شوم�سكي �أنه �إذ يتخلى عن
فكرة “البنية العميقة“ ،ف�إنه يتنازل عن �أهم
انتقاداته للفكر ال�سلوكي يف درا�سة اللغة وتعليمها.
ملزيد من التفا�صيل راجع (من�صف عا�شور )2012
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وللباحث �أن ي�س�أل عن مدى التوافق بني فكرة
النموذج الأدنى عند ت�شوم�سكي ،وبني فكرة
املتكلمني يف القرن الرابع الهجري عن الكالم؛
فقد ذكر «اخلطابي» (تويف 388هـ) يف و�ضوح
وجزم” :و�إمنا يقوم الكالم ب�أ�شياء ثالثة :لفظ
حامل ،ومعنى به قائم ،ورباط ناظم “.
حتى �إن لفظة «ال�ضم» قد ا�ستعملها القا�ضي
عبد اجلبار (تويف  415هـ)؛ فقال عن «الرباط
الناظم «�إنه» ال�ضم على طريق خم�صو�صة» .نقال عن
(عبد العزيز حمودة� ،2001 ،ص �ص .)234-233
ويغلب على ظن الباحث �أن عبد القاهر �آثر
العدول عن م�صطلح «ال�ضم» الذي ا�ستعمله �سلفه
عبد اجلبار؛ لكيال يلتب�س بال�ضم الذي هو من
عالمات البناء (الفتح و الك�سر وال�ضم وال�سكون).
و�إال فما الفرق بني «ال�ضم» و«النظم»؟
واملالحظ من تتبع �أطوار نظرية ت�شوم�سكي،
�أنه رمبا �سار يف طريق ت�شبه تلك التي �سار فيها
امل�صنفون يف النحو العربي؛ فبد�أ بت�صنيف ابتدائي
ينق�صه الإحكام وال�ضبط والتحقيق ،ثم كتب �شروحا
وتف�صيالت ،ثم عاد يلخ�ص املتون امل�صفاة ،وهكذا
احلال يف النموذج الأدنى ،ال�شديد الرتكيز ،البالغ
الإيجاز .ولن تكون مفاج�أة �إذا ظهرت فيما بعد
وحوا�ش على الربنامج الأدنى.
�شرو ٌح
ٍ
من �أوجه النقد املوجهة �إيل نظرية
ت�شوم�سكي ب�شكل عام
يوجه �إىل نظرية ت�شوم�سكي اللغوية نقد كثري،
ويكتفى هنا بعر�ض مواقف اثنني من الباحثني،
عربي وغربي:
�أوال :من الباحثني العرب
من الباحثني من ال يرى يف �أفكار ت�شوم�سكي
اللغوية �سوى زيف وزخرف من القول ،فيقول:
«وال ي�سعنا – ونحن ندر�س مرحلة التوليد هذه –
�إال �أن نتذكر ما كنا ن�س�أل فيه ونحن يف املدار�س
االبتدائية �أو الثانوية :اجعل العبارة الآتية للمثنى
املذكر ثم اجلمع بنوعيه .هذا هو الرجل الذي �أكل
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التفاحة ،ه�ؤالء هن الن�سوة الالتي �أكلــن التفاحة
الخ� .ألي�ست هذه الإجابة هي الآلة نف�سها التي �أ�شار
�إليها ت�شوم�سكي ون�شرها ليون (يقصد  )Lyonsمن
بعده ب�أن نت�صور �أن هناك �آلة (هكذا) لتوليد
اجلمل ،لها نقطة بداية ،وتتوقف عند نقطة نهاية،
وحتتوي بني االثنني جمـ ًال عديدة؟ �ألي�س �إنتاجها
هو �إجابة ذلك ال�س�ؤال الذي طرحناه منذ قليل؟
بلى هو كذلك ،ولكننا مغرمون ب�أ�شكال من القول
زائفة وزخارف من الر�سوم عدمية النفع ،نوليها
عنايتنا ونهتم بها حتى ال نتهم ب�أننا مق�صرون عن
اللحاق بالركب اللغوي يف الغرب»�( .أحمد ياقوت
.)48 ،1989
ثانيا :من الباحثني الغربيني
من الباحثني الغربيني من يرى �أن اجلهود اللغوية
لت�شوم�سكي هي اجلانب الأقل قيمة لديه ،فقال:
«ويبدو يل �أن النظرية التحويلية �أ�شبه بنتوء قبيح يف
فكر ت�شوم�سكي اللغوي ،و�أعتقد �أن هــذا اجلانب من
عمل ت�شوم�سكي ،والذي كان �سب ًبا يف جذب االنتباه
�أكرث من �أي عن�صر �آخر ،ويف جعل منهج ت�شوم�سكي
يف درا�سة اللغة يعرف غال ًبا بالل�سانيات التحويلية،
ميثل ال�صعوبة التي يجدها النا�س �أحيان ًا يف التمييز
بني ما هو �أ�سا�سي ومـا هو �سطحي يف النزعات
اجلديدة»�( .سام�سون .)148 ،1997
ويجمل الباحث �أوجه النقد املوجه �إىل نظرية
ت�شوم�سكي اللغوية يف النقاط الآتية:
1 .1ال مكان يف ل�سانيات ت�شوم�سكي للمدونة
اللغوية ( corpusالك�شو )2014 ،ويرتتب على
هذا حرمان جمال تعليم اللغات – �إن اكتفينا
بل�سانيات ت�شوم�سكي -من بحوث قوائم ال�شيوع
للمفردات والرتاكيب .وهذا و�ضع ناجت عن
التفرقة -مبفهوم ت�شوم�سكي -بني القدرة
والأداء .ومن احلكمة �أن ت�ستفيد مناهج تعليم
اللغات من نتائج البحث املبني على املدونات
 ،Reseaches Based Courpusوهذه وحدها
جديرة ببحث م�ستفي�ض ،ن�شرع فيه �إن �شاء
اهلل.

…
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�2 .2إن احلديث عن الكليات اللغوية �أو القواعد
الكلية لي�س �إال نزاعا على الألفاظ ،و�إن الكلية
اللغوية الوحيدة هي اللغة .وال�سبيل الوحيد
�إىل معرفة الكليات اللغوية �إمنا هو اال�ستقراء،
ونظرية ت�شوم�سكي مل تقم على اال�ستقراء .بل
ُيذكر �أحيانا �أن من بني �أتباع مدر�سة ت�شوم�سكي
اللغوية من يعلن �أن العمل اللغوي اخلال�ص لي�س
له احلق يف الوجود�( .صربي �إبراهيم)1989 ،
3 .3التوجه املعريف لدى ت�شوم�سكي جعله ي�ؤكد على
عقالنية الن�شاط اللغوي [ ال ي�ستخدم تعبري
«ال�سلوك اللغوي»] و�إذا كان الن�شاط اللغوي
ن�شاطا عقالنيا ،فالبد من �أنه ي�شتمل على �أمور
ي�شرتك فيها اجلن�س الب�شري كافة .و�إذا كان
العقل �أعدل الأ�شياء ق�سمة بني النا�س ،فمن
ال�ضروري �إذن �أن ت�شتمل اللغة (وهي مر�آة
العقل �أو �صورته ون�شاطه الأعظم) على �أمور
ي�شرتك فيها النا�س �أجمعني.
4 .4ي�صر ت�شوم�سكي على �صياغة القواعد اللغوية
�صياغة ريا�ضية ،وهذا الإ�صرار منه ناجت
عن افرتا�ض �أن القواعد اللغوية لها �صفة
كلية عمومية ،وهي بذلك مثل الريا�ضيات؛
فالريا�ضيات يف امل�شارق هي الريا�ضيات
يف املغارب مهما اختلفت الأل�سنة .وعندما
يجادل �أحدهم ب�أنه �شتان ما بني الريا�ضيات
واللغويات ،يرد ت�شوم�سكي ب�أنه اختالف الأل�سنة
ال يعدو كونه اختالفا يف البنية ال�سطحية.
5 .5يبد�أ ت�شوم�سكي نظريته من جمموعة افرتا�ضات
منطقية ،ويرى ت�شوم�سكي افرتا�ضاته
�صحيحة مادامت مل تهدم منطقيا .ويرتك
لغريه مهمة اختبار �صحة مقوالته �إمبرييقيا.
فنظرية ت�شوم�سكي لذلك نظرية ا�ستقرائية
تبد�أ بالتنظري وتنتهي بالواقع اللغوي ،على
العك�س من نظريات الو�صفيني وال�سلوكيني
اال�ستنباطية ،التي تبد�أ من الواقع اللغوي
وتنتهي بالتنظري .ويتم�سك ت�شوم�سكي ب�صحة
مقوالته بناء على قدرتها التف�سريية ومتا�سكها
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املنطقي ،ويتهرب من مناق�شة �أية جتارب
ميدانية ،حمتجا ب�أنه ال �ش�أن له بتعليم اللغات.
(ماكالفلن )McLaughlin, Barry 1996
6 .6لوحظ �أن ت�شوم�سكي قد خ�ضع «لإغراء
التخل�ص من ال�سحر»؛ فهو قد تبنى مواقف ال
تك�شف �إال عن �ضعف نظريات خ�صومه (�إن
كانت يف العلم خ�صومة) ،و�أنه  -يف خ�ضم
�سعيه �إىل ك�شف زيف النظريات املخالفة -قد
ا�ستهلك جهودا كان من املفيد �أن ي�صرفها
يف بحث جوانب متعددة من الظاهرة اللغوية
(جرين )1993
7 .7يثبت علم اللغة التقابلي اختالف ترتيب اجلملة
بني لغات العربية والفار�سية والإجنليزية
والفرن�سية .ويحتج بذلك على بطالن فكرة
الكليات اللغوية (�أو عاملية الرتاكيب) (�أحمد
ياقوت  .)1989لكن ت�شوم�سكي يجادل ب�أن
اختالف الرتاكيب مرده �إىل البنية ال�سطحية
ال البنية العميقة.
8 .8ت�شوم�سكي مت�أثر علي ما يبدو باملحاوالت
الأويل نحو الرتجمة الآلية؛ فالقواعد التوليدية
التحويلية هي من وجهة معينة حماولة للتعامل
مع احلا�سبات الآلية ،لكن املحاولة ا�صطدمت
بحقيقة �أننا مازلنا نحتاج �إيل مزيد من التعمق
يف فهم الظاهرة اللغوية ،مثلما نحن بحاجة
�إيل املزيد من تطوير احلا�سبات (عياد )1988
9 .9ما قدمته النظرية  -حتى اليوم  -مل ي�سهم
يف �إي�ضاح العالقة بني اللغة نظاما اجتماعيا،
واللغة ن�شاطا فرديا .ثم بني اللغة التقليدية،
واللغة يف الإبداع الأدبي (اخللق الفني).
 1010ا�ست�أثرت «اجلملة« باهتمام معظم اللغويني
ومنهم ت�شوم�سكي ،لكن النظرة �إيل «التوا�صل
االجتماعي» على �أنه من �أهم وظائف اللغة ،قد
جتاوزت «اجلملة» �إيل «الن�ص».
 1111نادرا ما حتدث ت�شوم�سكي عن القدرة
الرباجماتية .ومرد ذلك �إىل عنايته بالقدرة على
ح�ساب الأداء.
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 1212القوانني اللغوية التي يناق�شها ت�شوم�سكي قوانني
متحررة من ال�سياق .ومعلوم �أننا ال ميكننا عزل
اجلمل عن ال�سياق �إذا �شئنا فهم الن�ص .ويف
الفكر اللغوي العربي متييز ملحوظ بني املقال
واملقام .وقد �سبق بيان ذلك يف احلديث عن
الفهم والرتاكيب.
 1313يف املرحلة الأويل للنظرية ( )1957افرت�ض
ت�شوم�سكي �ضرورة الف�صل بني النحو والداللة،
بحيث ظهرت القواعد �-أو هكذا �أبرزها
ت�شوم�سكي -ذات كيان م�ستقل عن الداللة؛ فهو
القائل�“ :أعتقد �أنه ال منا�ص من القول �إن نظام
القواعد م�ستقل عن املعنى” ( .ت�شوم�سكي،1987
 )22لكن هذا املوقف حدث العدول عنه يف
املرحلة التالية من النظرية 1965؛ فعاد وقال:
«ويف احلقيقة ف�إنه ال يجوز الت�سليم �سلفا ب�أنه
ميكن التفريق بني االعتبارات النحوية والداللية
بو�ضوح»( .ت�شوم�سكي [ )104 ،1985يالحظ �أن
�أعمال ت�شوم�سكي املرتجمة مل تن�شر يف تواريخ
مناظرة لتواريخ ن�شر �أ�صولها]
 1414ع ّد ت�شوم�سكي املكون الداليل يعمل على م�ستوى
البنية العميقة فقط .ولكنه عاد و�أدراك دور البنية
ال�سطحية يف الداللة .ويف مرحلة الحقة ن�سب كل
الت�أويل الداليل �إىل البنية ال�سطحية؛ فذكر �أن:
«الت�أويل الداليل الذي كان يعمل على م�ستويني،
�أ�صبح من املمكن عمله يف م�ستوى واحد ،هو
م�ستوى البنية ال�سطحية»( .املرجع ال�سابق �ص
)23
1515جل �إ�سهامات ت�شوم�سكي تعالج املكون الرتكيبي
مهملة املكونني الآخرين (املكون الداليل واملكون
الفونولوجي).
1616مل تقدم النظرية �أية �إفادات ب�ش�أن اال�ستخدام
املجازي للغة  . speech figurativeومن املعلوم �أن
جمل اللغة لي�ست كلها تقريرية؛ فكثريا ما تخرج
الأ�شكال النحوية – الأمر والنهي واال�ستفهام
والتمني والنداء – �إىل �أغرا�ض بالغية.
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1717مل يتناول ت�شوم�سكي الفروق بني الرتاكيب ،و�أنى
له ذلك؟! فقد كان الرجل معنيا يف املقام الأول
مبحاولة التو�صل منطقيا �إيل ما دعاه الكليات
اللغوية  .language of universalsوالفروق بني
الرتاكيب ق�ضية بالغية �أ�سلوبية تعني ببحث
التح�سني والتجويد اللغوي ،ولي�ست درا�سة يف
�أ�سا�سيات الرتكيب اللغوي.
1818فكرة الكليات اللغوية قد تف�سر اكت�ساب الإن�سان
للرتاكيب ،لكنها تعجز عن تف�سري اكت�ساب
املفردات .وفيما يبدو ف�إن نظريات االقرتان �أقدر
على تف�سري ذلك.
1919قول ت�شوم�سكي ب�أن «الإن�سان يولد مزودا بيولوجيا
بكفاءة �أو بقدرة على اللغة قول �صحيح ،ولكنه
ال ينفي �أبدا �صحة نظرية ال�سلوكيني من علماء
النف�س القائلة ب�أن اللغة عادة �سلوكية مكت�سبة
كغريها من العادات ال�سلوكية الأخرى؛ فالعامالن
معا هما اللذان ميكنان الإن�سان من اللغة
وا�ستيعابها ،بدليل �أن الطفل املزود بيولوجيا
باملقدرة على اللغة لو ن�ش�أ وترعرع يف غابة بني
الوحو�ش فلن ي�ستطيع النطق باللغة ،و�أن حيوانا
يعي�ش بني نا�س ينطقون لن ي�ستطيع ذلك �أي�ضا».
(�أحمد ياقوت ) 176 ،1989
2020حديث ت�شوم�سكي عن جهاز اكت�ساب اللغة LAD
قد يجعله يف موقف ال يختلف عن موقف �سكيرن
وال�سلوكيني ،الذين يرجعون ال�سلوك �إىل الرتكيب
الداخلي للكائن احلي؛ ففي القاهرة ُوجه �إىل
ت�شوم�سكي ال�س�ؤال« :ما الفرق �إذن بينه وبني
ال�سلوكيني� ،إذا كان كل �شيء بيولوجيا فيزيقيا
م�شفرا يف اجلينات»؟ (امل�سريي� 2001 ،ص �ص
) 271 -270
2121جعل ت�شوم�سكي حد�س ابن اللغة معيارا للحكم
على �صحة الرتاكيب ،وهذا احلد�س يراه الباحثون
�شيئا غري علمي؛ �إذ �إنه يف ر�أيهم متغري وال يخ�ضع
للمالحظة؛ فهو غري جدير بالثقة.
2222ينظر ت�شوم�سكي �إىل اللغة على �أنها ظاهرة
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فردية .وهذه فقط ن�صف احلقيقة؛ فاللغة ظاهرة
اجتماعية وت�ؤدي وظائف اجتماعية.
2323عني ت�شوم�سكي كثريا بفكرة ال�صحة النحوية
 grammaticalityواملقبولية  acceptabilityمن
زاوية لغوية بحتة .لكن عوامل �أخرى غري لغوية
جتعل اجلملة مقبولة من اجلماعة اللغوية،
مثل «عقيدة املتحدث �إزاء العامل الذي يعي�ش
فيه ،والفرو�ض القبلية ،و�آثار موقف اخلطاب،
وا�سرتاتيجيات احل�س” (نهاد املو�سى،1987 ،
 .)90وميكن �أن يت�ضح االلتبا�س هنا �إذا انتبهنا
�إىل �أن ت�شوم�سكي ين�سب ال�صحة النحوية �إىل
القدرة� ،أما املقبولية فمردها �إىل الأداء.
ت�ضمينات تربوية يف مناهج تعليم العربية
مل ينح�صر الت�أثري الوا�سع لنظرية ت�شوم�سكي
يف جمال واحد بعينه؛ ف�إن للنظرية ب�صماتها
الوا�ضحة التي ال يخطئها املطلع على بحوث علم
اللغة النظري وعلم اللغة التطبيقي ،والنقد الأدبي،
والدرا�سات الأ�سلوبية( .مازن الوعر)1994 ،
ولنظرية ت�شوم�سكي كذلك ف�ضل التزاوج املثمر بني
علم النف�س وعلم اللغة (�سول�سو )1996 :كما �أن
ت�أثريها ال يخفى يف بحوث علم النص Textology
(دي بوجراند )1998 :لكن عندما يكون احلديث
عن «تعليم” اللغة ،ف�إن الكتابات عن �إ�سهامات
نظرية ت�شوم�سكي تكون غالبا �سلبية ،تتحدث عن
الف�شل تارة ،وعن خيبة الأمل تارة (دي بوجراند،
 )1998وهذا املوقف من نظرية ت�شوم�سكي نا�شئ
عن ت�صور معني ملاهية تعليم اللغة؛ فيقال مثال� :إن
ت�شوم�سكي مل يقدم [و�صفة ناجعة] مل�شكلة تعليم
اللغة .ومادام الكالم يدور عن [و�صفة] فهذا ما ال
ي�سع ت�شوم�سكي  -وال غريه � -أن يقدمه.
لكن الباحث قد يتلبث مليا �أمام حكم يقرره
جفري �سام�سون مفاده �أن « مدر�سة ت�شوم�سكي هي
�آخر املدار�س التي ت�ستطيع �أن تقدم �شيئا ملدر�س
اللغة” .واحلق �أن موقف �سام�سون من علم اللغة
التطبيقي ب�شكل عام يف�سر عبارته ال�سابقة؛ ف�إن
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�سام�سون الذي تتبع تطور الل�سانيات منذ القرن
التا�سع ع�شر ،وحتى ثمانينيات القرن الع�شرين،
قد جتاهل عامدا الل�سانيات التطبيقية ،ويقول دون
مواربة�« :أما الل�سانيات التطبيقية – وهي يف الواقع
درا�سة طرق تعليم اللغة – فلم حتظ بن�صيب كبري
من الذكر ،العتقادي بعدم جدواها يف الإ�سهام يف
تعليم اللغة الإجنليزية �أو اللغات الأوربية الر�سمية.
�أما الذين يدعون �أن الل�سانيات قد �أ�سهمت بالفعل
يف هذا املجال ،فيبدو يل �أنهم ال يخدعون �إال
�أنف�سهم فح�سب ،بل ويخدعون الآخرين �أي�ضا»
(�سام�سون ،1997 ،ال�صفحتان ح – ط من مقدمة
امل�ؤلف) و�سام�سون هنا يت�سق مع �إ�سهامات دي
�سو�سري التي حددت جمال الل�سانيات يف «درا�سة
اللغة يف ذاتها من �أجل ذاتها».
ومبقدور الباحث �أن يفهم �أ�سباب ذلك
احلكم الذي عرب عنه �سام�سون ،وترجع هذه
الأ�سباب �إىل طبيعة عمل ت�شوم�سكي نف�سه؛ فهو
الذي حول وجهة الدر�س اللغوي من الو�صف �إىل
التف�سري� ،أو من اعتماد منهجية الت�صنيف �إىل
منهجية التنظري .ومعلم اللغة – تقليديا  -يلتم�س
ما يبتغيه بب�ساطة يف �أعمال الو�صف والت�صنيف،
�أما م�سائل التنظري فرياها معلمو اللغة بعيدة عن
عملهم املبا�شر القريب� .صحيح �أن طبيعة اللغة
الب�شرية ال يزال الكثري عنها جمهوال ،ولكن برغم
الإجنازات امل�شهودة لعلم اللغة احلديث ،ف�إن كثريا
من اللغويني يحجمون عن تطبيق نتائج درا�ساتهم
يف مواقف عملية ،كتعليم اللغات الأجنبية �أو تعليم
القراءة �أو درا�سة الأدب.
وعند ال�س�ؤال عن �إ�سهام ل�سانيات ت�شوم�سكي
يف جمال تعليم اللغة تلزم الإ�شارة �إىل �أمور ،منها:
1 .1ح ّول ت�شوم�سكي الدر�س اللغوي من درا�سة
اللغة �إىل درا�سة معرفة اللغة� ،أو حول
االهتمام من الأداء �إىل القدرة.
2 .2جعل ت�شوم�سكي �أكرب همه �أن يحلل مقدرة
املتكلم على �أن ينتج اجلمل التي مل ي�سمعها
من قبل ،وعلى �أن يفهمها.
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3 .3مل ينظر ت�شوم�سكي �إىل لغة بعينها – و�إن كان
يف حتليالته ي�ست�شهد بالإجنليزية – و�إمنا
حاول و�ضع نظرية ،دون الأخذ يف احل�سبان
لغة بعينها.
4 .4يويل ت�شوم�سكي �أهمية بالغة للحد�س اللغوي
البن اللغة ،وال يعطي �أهمية ملا ي�سمى باملدونة
 corpus؛ فاللغة عنده ت�شتمل على عدد غري
متناه من اجلمل.
5 .5ينكر ت�شوم�سكي وجود ما ميكن �أن ي�سمى
(نظرية تعلم).
وقد يكون ت�شوم�سكي – كغريه من اللغويني – يرى
�أن �صياغة القواعد – كائنة ما كانت – «بحيث تتخذ
ال�شكل ال�صالح للتدري�س الفعلي ،لي�ست مهمة عامل
اللغة .بل �إن م�س�ؤولية هذه العملية تقع على عاتق
املخت�صني يف علم اللغة التطبيقي وتعليم اللغات”
(خرما  ) 26 ،1988وقد نقل عن ت�شوم�سكي �أنه
قال بو�ضوح يف عام �“ : 1966أنا مت�شكك بع�ض
ال�شيء يف مدى �أهمية ما تو�صل �إليه علماء اللغة
وعلماء النف�س بالن�سبة لتعليم اللغات � ..إنه من
ال�صعب االعتقاد ب�أن �أيا من علم اللغة �أو علم
النف�س قد و�صل �إىل م�ستوى من الفهم النظري
للغة ،ميكن �أن ي�ساعد على تعزيز التقنية الالزمة
لتعليم اللغات” عن (خرما ) 39 ،1988
وحتى �صدور كتابه problem the and Language
 knowledge ofمل يكن موقف ت�شوم�سكي ال�سابق
قد تغري؛ فهو ي�ؤكد على �أن «الل�سانيات احلديثة ال
ميكنها �أن متدك ب�شيء ذي بال ي�ساعدك يف القيام
بن�شاطك العملي؛ فمن الأح�سن – فيما �أرى– �أن
ينظر امل�شتغل بالن�شاطات العملية فيما تناق�شه
الل�سانيات ،و�أن يرى �إن كان ميكن لها �أن تقدم
للمرتجم واملعلم بع�ض الأفكار التي متكنهما من
تناول مو�ضوعهما بوجه �أح�سن ،ولكن ذلك قرار
مرتوك للم�شتغل بالن�شاطات العملية� ،أن يتخذه �أو
ال” ( ت�شوم�سكي1990 ،ب. ) 154 ،
ويوجه ت�شوم�سكي كالمه �إىل املعلم« :ا�ستعمل
ما متليه عليك بديهتك ،وا�ستعمل جتربتك ،وال
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ت�ستمع كثريا �إىل ما يقوله العلماء� ،إال �إذا وجدت
�أن ما يقولونه ذو قيمة عملية ،وي�ساعدك يف فهم
امل�شكالت التي تواجهك؛ لأن ما يقولونه – �أحيانا –
ذو فائدة حقيقية» (املرجع ال�سابق �ص  )155ويحق
للباحث هنا �أن يتمثل بحكمة عبد القاهر« :من �أوتي
نباهة يف علم ،ال يجوز له �أن يفتي يف �سائر العلوم».
ولأن كل الب�شر يعرفون لغاتهم ،ي�شيع
االعتقاد �أن كل �شيء عن اللغة قد متت معرفته
والإحاطة به .وهذا بالطبع غري �صحيح؛ ف�إن
درا�سة �أية لغة تثبت مدى التعقيد والتجريدية
والإبداعية غري املحدودة يف الربط بني الأ�صوات
واملعاين �أو بني الألفاظ والأفكار .واللغويون
–كغريهم – �سوف ي�ستمرون يف �أعمالهم ،و�ستربز
دوما �أ�سئلة جديدة .ومثلما �أن بع�ض احلقائق قد
اكتُ�شفت ،فما زال الكثري ينتظر من مييط عنه اللثام.
ولعل التحدي الكبري للعمل اللغوي ي�أتي من تزايد
الوعي بالتفاعل بني العوامل اللغوية وغري اللغوية،
فيما يتعلق مبعرفة اللغة والأداء اللغوي .فعرب التاريخ
كان التحدي الأعظم للعلماء هو درا�سة «الإن�سان»
نف�سه؛ ذلك �أنه املتفرد وحده من بني اخلالئق
بعمليات اللغة ،تلك العمليات الوثيقة ال�صلة بالعقل.
التطبيقات املق�صودة
عندما يدور الكالم عن تطبيقات نظرية
ت�شوم�سكي ،ف�إن الكتابات تتناول ثالثة �أمور:
�أولها :ا�ستخدام منهج ت�شوم�سكي يف التحليل
النحوي .وهذا ما جنده لدى كل من عبد الرحمن
�أيوب  ،1978وحممد علي اخلويل  ،1981ومي�شال
زكريا  ،1983وحممود �أحمد نحلة  ،1988وحممد
حما�سة عبد اللطيف ( 1990ب) ،واملن�صف
عا�شور  ،1991وح�سام البهن�ساوي  ،1992وعبد
القادر الفا�سي الفهري  ،1993و�صبحي الفقي
 ،1994وحميي الدين حميدي  ،1997وحمزة
املزيني  ،2000وعبد احلميد م�صطفى ،2001
و�آدم ،ال�صديق �آدم بركات  ،2010و�صالح الك�شو
( )2012و�صاحلة حاج يعقوب ( ،)2013وبو�ستة،
احل�سني (.)2015
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وكذلك تعني التطبيقات عند ت�شوم�سكي
ا�ستخدام قواعد نظريته يف حتليل بع�ض الرتاكيب
يف الإجنليزية (.)Chomsky, 1978
وثانيها :التو�صل �إىل بع�ض �أوجه امل�شابهة �أو
االلتقاء بني نظرية ت�شوم�سكي من جهة ،و�أ�صول
النحاة العرب وم�صادر الفكر اللغوي عند �سيبويه
وابن جني وعبد القاهر وابن خلدون من جهة ثانية.
والتطبيقات بهذا املعنى توجد يف كتابات:
عبد ال�سالم امل�سدي  1981و ،1997ووليد حممد
مراد  ،1984وحممد عبد املطلب  1984و،1995
وحممود �سليمان ياقوت  ،1985ومي�شال زكريا
 1986و ،1993ونهاد املو�سى  ،1987و�أحمد
�سليمان ياقوت  ،1989وحممد بو عمامة ،1989
ومازن الوعر  ،1999وحممد حما�سة عبد اللطيف
 .2000وه�ؤالء قد يطلقون على تو�ضيح الفكرة
بالأمثلة ال�شارحة و�صف «تطبيقات» انظر (حما�سة
 .)2000وجابر عبد الأمري جبار التميمي 2003
يف درا�سته للماج�ستري بعنوان« :جذور النظرية
التوليدية التحويلية يف كتاب �سيبويه».
وحتت عنوان« :ق�ضايا �أل�سنية تطبيقية» يدرج
مي�شال زكريا ما ي�سميه�« :إعادة قراءة الرتاث
قراءة معا�صرة على �ضوء التطور احلا�صل يف
جمال الفكر الأل�سني» (مي�شال زكريا .)1993
وتتفاوت حظوظ ه�ؤالء من التعمق يف درا�سة
الرتاث العربي من جانب ،ودرا�سة نظرية
ت�شوم�سكي من جانب �آخر .انظر (غلفان .)1983،
واحلق �أن الباحثني العرب عندما ي�ؤ�صلون
الفكر اللغوي – وغريه – بالعودة �إىل جذور الأفكار
يف مواريثنا الفكرية ،ف�إنهم يفعلون ما ميليه عليهم
منطق البحث العلمي ،وال يفعلون �أكرث مما �صنعه
ت�شوم�سكي نف�سه ،الذي خ�ص�ص ف�صال كامال من
كتابه «اللغة والعقل» للعودة �إىل الرتاث الفكري
الغربي وبخا�صة فل�سفة ديكارت و�أعمال اللغوي
الأملاين همبولدت .وال ميل ت�شوم�سكي يف كل منا�سبة
من احلديث عما ي�سميه «الأفكار العظيمة التي
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�أهملت ،كانت جديرة بتوجيه البحوث يف االجتاه
ال�صحيح» (ت�شوم�سكي� 1996 ،ص �ص .)35-7
ولعلنا ال ن�ضيف �إىل النحو العربي ف�ضال �إذا
قلنا �إنه يت�ضمن �أ�صوال من �أفكار ت�شوم�سكي .ويف
املقابل يلزم القول �إن نظرية ت�شوم�سكي وليدة
ع�صرها ،و�إنها ”و�إن �شابهت يف بع�ض جوانبها
بع�ض املالحظات املتفرقة القدمية عند الهنود
والعرب والأوروبيني� ،إال �أنها ال متثل �أية نظرية
ل�سانية �أخرى“ (املزيني 2000ب. ) 189 ،
و�إن يكن للنظريات املعا�صرة من ف�ضل فهو
ف�ضل تنبيه الباحثني �إىل التعمق يف درا�سة �إرثنا
الفكري ،وف�ضل ت�سليحهم ب�أدوات كا�شفة مل تكن
متوفرة قب ُل .ولكن �أخوف ما ُيخاف منه عند
املقارنة بني القدماء واملعا�صرين تلفيق الكالم،
وحتميله ما ال يحتمل ،وت�ضخيم الآراء لأدنى
مالب�سة .و�شتان بني بحث يف اجلذور ،ال تكون له
من غاية �سوى �إثبات ال�سبق للأجداد ،وال �شيء
غري ذلك ،وبني بحث له غايات عملية ،يتوخى
نتائج على م�ستوى الأداء.
ثالثها� :أن تكون نظرية ت�شوم�سكي مو�ضوعا
للدرا�سة ،مبعنى �أن يدر�س طالب العلوم اللغوية
مقررا يف النحو التحويلي .وهذا ما يدعو �إليه
�أمني فاخر ( )1987والبهن�ساوي ( )1994وغلفان
( ) 1998وعبد الرحمن احلاج �صالح (د .ت).
و�أما ما يعنيه الباحث بالتطبيقات الرتبوية
فهو:
(�أ) وظيف الأفكار التي ي�ستخل�صها من درا�سته
ل�سانياتَ ت�شوم�سكى ،ومن جممل النقا�ش
العلمي الذي تثريه ،ومن �أوجه النقد املوجه
�إليها ،يف ت�صميم درو�س وتدريبات لغوية
واختبارات ،قد ت�سهل للمتعلم �إدراك العالقات
الرتكيبية ،التي ت�سهل بدورها فهم الرتاكيب
اللغوية .ثم و�ضع ذلك كله حتت ت�صرف
م�صممي املناهج ،وتوظيفه �ضمن م�ساقات
�إعداد معلمي اللغة العربية.
وي�شار هنا �إىل �أن التمر�س بالتدري�س خربة مل
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تتوفر ملعظم املنظرين اللغويني .وما ي�صنعه
الباحث هنا ال يعدو كونه جز ًءا من واجب يقع
على عاتق معلمي اللغة ،وهو كما عرب �أحد
املتخ�ص�صني�” :أن ي�ستقطروا وي�ص ّفوا نتائج
علم اللغة النظري ،وذلك قبل �أن ت�صبح مهي�أة
�أو مفيدة يف �أعمالهم التطبيقية“ (فتيح ،1989
) 30
(ب) و�ضع هذه الدرو�س يف �إطار «موقف تربوي»
ي�أخذ يف احل�سبان ما ميكن �إدراكه من
جممل �أبعاد موقف التعلم :خ�صائ�ص املتعلم
وحاجاته وقدراته وخرباته ال�سابقة .وطبيعة
اللغة امل�ستهدفة .وعمليات التوا�صل ،ووظائف
اللغة .واملوارد امل�ؤ�س�سية املتاحة .واالجتاهات
املعا�صرة يف الرتبية من قبيل فل�سفة التعلم
الذاتي امل�ستمر ،وتوظيف موارد التعلم،
و�أ�ساليب تنظيم املحتوى .واملجتمع الذي يتم
فيه التعلم ،وهويته الثقافية .والعامل من حولنا
مبا ميور به من م�ستجدات.
يبدو من العر�ض ال�سابق للأطوار التي مرت
بها النظرية� ،أن �أفكار ت�شوم�سكي تقدم �إطارا
�صاحلا القرتاح تطبيقات عدة؛ فالنظرية تتعامل مع
اللغة على �أنها جمموعة من العالقات وجمموعة من
التحويالت .ف�أما التحويالت فهي جمموعة قواعد
ميكننا تلخي�صها يف فكرة «الأ�صل والفرع» .و�أما
العالقات فيمكن ت�شبيه العالقات اللغوية بقواعد
لعب ال�شطرجن؛ فحني ف ّرق «دي �سو�سري» بني اللغة
 Langueوالكالم � Paroleأي بني النظام اللغوي
الكامن يف عقول املتكلمني ،والكالم الذي يعد مبنزلة
التحقق احل�سي لهذا النظام املجرد  -قد اتخذ من
لعبة ال�شطرجن و�سيلة لبيان فكرته .وفى هذه اللعبة
ينبغي التمييز بني �شيئني :نظام اللعبة �أو قواعدها
التي يلم بها الالعبان ،والأداء الذي مي�ضي على وفق
هذه القوانني .فكل �أداء للعبة تظهر فيه العالقات
نف�سها ،و�إن تعددت �صور الأداء يف كل مرة .وبهذا
يظهر �أن القوانني حمدودة ،ولكن �صور التعبري عنها
تفوق احل�صر .وفى هذا املثل تناظر اللغة نظام
اللعبة� ،أما الكالم فيناظر الأداء.
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وعلى هذا ف�إن نظام اللغة  -و�إن كان حمدودا
 ف�إن الكالم الذي ميكن �أن يتولد عن هذا النظامغري حمدود .وهذا التمثيل بلعبة ال�شطرجن متثيل
جيد .وهذا يعني بطريقة وا�ضحة �أن الالعب �أمامه
جمموعة من االحتماالت الكثرية ليحقق واحدا
منها يف الواقع ،غري �أنه ال ي�ستطيع اخلروج علي
قواعد اللعبة�( .أحمد �أبو زيد  )1986و(رم�ضان
عبد التواب  1990ب)
وقد حاول الباحث �أن ي�ستخل�ص بع�ض
التطبيقات الرتبوية من جوانب عدة من نظرية
ت�شوم�سكي ،يف �ضوء قابلية تلك اجلوانب للتطبيق
يف جمال تعليم اللغة العربية .وميكن �إي�ضاح هذا
من خالل النماذج الآتية :
�أوال :منوذج قواعد احلاالت املحدودةFinite :
Grammar state

مع �أن النظرية قد جتاوزت هذا الأمنوذج،
�إال �أنه ي�سمح بتطبيقات لغوية من قبيل الرتاكيب
الب�سيطة ،مثل:
«هذا كتاب نافع»« .هذا امر�ؤ يع�شق القراءة»
يركز ت�شوم�سكي على ترتيب عنا�صر اجلملة
 ،order Wordفكل جملة مركبة من كلمات مرتبة
ترتيبا حمددا يف �إطار ما تقت�ضيه القاعدة ،على
�أ�سا�س �سل�سلة من االختيارات ،ف�إذا بد�أت اجلملة
بكلمة (هذا) ،يتحتم �أن يعقبها مفرد مذكر (معرفة
�أو نكرة)( ،عاقال �أو غري عاقل) .فالعن�صر الذي
تبد�أ به اجلملة يحدد العن�صر التايل له ،وهكذا
حتى نهاية اجلملة .وميكن تو�سيع اجلمل ب�إ�ضافة
عنا�صر جديدة( .الراجحي.)1986 :
وكان قد �سبق �إيل بيان هذه الفكرة عبد القاهر
اجلرجاين (املتوفى 471هـ) حني قال :وخمت�صر
كل الأمر �أنه ال يكون كالم من جزء واحد ،و�أنه
البد من م�سند وم�سند �إليه ،وكذلك ال�سبيل يف كل
حرف ر�أيته يدخل على جملة ،ك�إن و �أخواتها� ،أال
ترى �أنك �إذا قلت« :ك�أن» يقت�ضي م�شبها وم�شبها
به؟ وكذلك �إذا قلت« :لو»« ،لوال» وجدتهما يقت�ضيان
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جملتني تكون الثانية جوابا للأوىل”( .دالئل
الإعجاز�،ص )7
ويعيب هذا الأمنوذج  -منوذج قواعد احلاالت
املحدودة  -حمدودية قدرته على الو�صف والتف�سري
اللغوي .لذا مل ي�صلح االكتفاء به وحده.
ثانيا :منوذج بنية الرتاكيب Rule Structure Phrase
يقدم هذا الأمنوذج حتليال للرتاكيب بوا�سطة
امل�شجر � Marker Phraseأو ما ي�سمى Diagrammatic
 representationوهى طريقة يف حتليل الرتاكيب
ت�شبه �إىل حد بعيد التحليل الإعرابي يف النحو
العربي ،بل هي �أ�شبه ما تكون بفكرة امل�سند
وامل�سند �إليه ،التي هي �أ�سا�س النحو العربي منذ
�أقدم ت�صانيفه يف كتاب �سيبويه ،وتابعه فيها
النحاة والبالغيون من بعد .وهي الفكرة املاثلة
يف كل �أعمال عبد القاهر اجلرجاين ،الذي عقد
ف�صال بعنوان« :القول على فروق يف اخلرب» ،جاء
فيه�« :أول ما ينبغي �أن ُيعلم منه �أنه ينق�سم �إىل
خرب هو جزء من اجلملة ال تتم الفائدة دونه،
وخرب لي�س بجزء من اجلملة ولكنه زيادة يف خرب
�آخر �سابق له .فالأول خرب للمبتد�أ ،كمنطلق يف
قولك «زيد منطلق» ،والفعل كقولك« :خرج زيد».
(دالئل الإعجاز� ،ص  .)173فالرجل هنا يجعل
اجلملة م�سندا وم�سندا �إليه؛ فامل�سند يف مثاليه
كلمة “زيد” ،و�أما امل�سند �إليه ففي الأول كلمة
«منطلق» ،ويف الثاين كلمة «خرج».
ويف حديث عبد القاهر عن ركني الإ�سناد (امل�سند
وامل�سند �إليه) ي�سميهما «�أ�صل الفائدة» .و�أما يف
الع�صر احلديث فقد حاول �إبراهيم م�صطفى وعبد
العليم �إبراهيم �أن يتخذا من فكرة امل�سند وامل�سند
�إليه �سبيال �إىل �إحياء النحو وجتديده.
ولعل �إدراك املتعلم للهياكل التجريدية
للرتكيب ،يجعله قادرا علي توليد اجلمل املختلفة،
دون �أن يكون بال�ضرورة قد �سمع تلك اجلمل �أو
حفظها .وهذا ما ي�سميه متام ح�سان «قيا�س
الأمناط �أو قيا�س �إنتاجية النحو والطابع اخلالق
فيه» (متام ح�سان .)95 ،1980
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يت�ضح من امل�شجر ال�سالف �أن ركني الإ�سناد
هما  -يف �أعلى امل�ستويات « -املركب الفعلي»
و«املركب اال�سمي» .و�أما مكمالت الإ�سناد فهي -
يف امل�ستويات الأدنى  -املركب اال�سمي ،وتت�ضح
عالقته باملركب الفعلي .ومن مكمالت الإ�سناد
كذلك :املركب احلريف ،ويربز امل�شجر عالقة هذا
املركب احلريف بالفعل.
وميكننا القول �إن حتليل الرتاكيب اللغوية
بوا�سطة امل�شجر يفيد يف �أمور منها:
 التعبري عن الهياكل التجريدية الرتكيبية للجملةالعربية.
 �إنتاج عدد ال نهائي من اجلمل بناء علي معرفةاملكونات ،من �أمثلة ذلك:
الطالب
فهم امل�س�ألة ال�صعبة
التاجر
باع الثمار النا�ضجة
الولد
		
مزق الورقة احلمراء
املهند�س
نفذ الت�صميم اجلديد
اجلمهور
حطم الزجاج الأمامي
الرجل
ا�شرتى ال�سيارة الأمريكية
ول�سوف يدرك الدار�س  -من خالل امل�شجر -
�أن الرتاكيب الآتية غري ممكنة:
فهم ال�صعبة امل�س�ألة الطالب.
الطالب فهم ال�صعبة امل�س�ألة.
وبالطريقة نف�سها يحلل الطالب الرتكيب الآتي:
“�ضرب زيد عمرا �ضربا �شديدا يوم اجلمعة
ت�أديبا له» .فهل الركنان يف اجلملة ال�سابقة:
			
(�أ) زيد ،عمرا ؟
(ب) �ضربا� ،شديدا؟
			
(ج) �ضرب ،زيد؟
(د) �ضرب ،عمرا؟
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ولكن تبقى ال�صعوبة احلقيقية يف ا�ستخدام
امل�شجر لو�صف وتف�سري الرتاكيب العربية �أنه ال
يجوز �أن يق�سم كالم لغة معينة �إيل �أجزاء بناء
علي تق�سيم لغة �أخرى ،كما �أنه لي�س من ال�ضروري
�أن تت�شابه �أجزاء الكالم يف لغة ما مع لغة �أخرى،
�سواء من حيث عدد تلك الأجزاء �أم من حيث
الكلمات التي تندرج حتتها .كذلك ف�إن «هناك
لغات ال ت�ستطيع هذا الطريقة �أن تكون مقيا�سا لكل
اجلمل النحوية فيها»( .الراجحي .)136 ،1986
ومن ثم يقرتح ت�شوم�سكي الطريقة الثالثة ،كما
يت�ضح مما هو �آت.
ثالثا :منوذج التحويلTransformational :
هو الأمنوذج الذي �أعطى نظرية ت�شوم�سكي
الت�سمية املميزة لها يف م�سرية علم اللغة .وهو
الأمنوذج الذي تن�صرف �إليه الأذهان غالبا
عند ذكر نظرية ت�شوم�سكي .ويعني من الناحية
الرتكيبية« :تغيري �إحدى جملتني داخل جمموع
واحد �إىل الأخرى .ورمبا �شمل التحويل كذلك
تغيري اجلملة من الإثبات �إىل نفي �أو ا�ستفهام،
مثل :الرجل قادم  -الرجل لي�س قادما  -هل
الرجل قادم؟ .وواحدة من هذه الأنواع الرتكيبية –
عادة اجلملة املثبتة – تعد الأ�صل �أو الأ�سا�س input
وبتحويلها يتم �إنتاج �أنواع �أخرى « نفي �أو ا�ستفهام
« يطلق عليها ا�سم الفرع �أو النتاج . output
وهناك قوانني حتكم �أخذ �أنواع النتاج من
الأ�صل ،وهذه القوانني غالبا ما تتنوع بح�سب نوع
اللغة والظروف املحيطة  ..و�إذا نحن يف النهاية
ح�صلنا على القوانني التي حتكم �أي تغيري من
الإثبات �إيل النفي �أو اال�ستفهام �أو �أي نوع نريده
من اجلمل فقد ح�صلنا علي حتويل كامل (ماريو
باي  )1983ويف الإجنليزية:
A1 The boy passed out the candy.
A2 The boy passed the candy out.
B1 Linguists often use large words.
B2 Large words are often used by linguists
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C1 Please go over your homework tonight.
C2 Please go your homework over tonight.
)(Rowe, Bruce, 2016, pp 128-129

ومنوذج التحويل يقوم يف معظم تطبيقاته علي
فكرة البنية العميقة  ،Structure Deepالتي متكننا
من حتويل جملة �إىل جملة �أخرى ،واعتماد م�ستوى
�أعمق من امل�ستوى الظاهر يف الكالم .وقد توفرت
�أدلة على �أنه يوجد حتت البناء ال�سطحي للغة بناء
عميق يتبع قواعد مت�سقة  Systematicللتحويل.
وب�شكل عام يتم التحويل بطرق ثالث:
الطريقة الأويل  :حتويل جملة �إىل جملة .فمثل
قولنا“ :ح�ضر الطالب املحا�ضرة” ميكن حتويلها
�إىل �أي من اجلمل الآتية:
ح�ضر الطالب املحا�ضرة  -ح�ضرت الطالبة
املحا�ضرة
ح�ضر الطالبان املحا�ضرة  -ح�ضرت الطالبتان
املحا�ضرة
ح�ضر الطالب املحا�ضرات  -ح�ضر الطالب
املحا�ضرتني
ما ح�ضر الطالب املحا�ضرة  -هل ح�ضر
الطالب املحا�ضرة ؟
ح�ضرت املحا�ضرة  -ما ح�ضرت املحا�ضرة -
هل ح�ضرت املحا�ضرة ؟
الطريقة الثانية :حتويل اجلمل املت�شابهة �أو
املتماثلة ظاهريا �إيل نظائرها املختلفة يف البنية
العميقة ،فمثال:
هذا كتاب علي
هذا قـاتل علي
هذا كالم علي
تلك تراكيب متماثلة ظاهريا� ،إال �أن لكل
منها نظريا خمتلفا يف البنية العميقة .وهى على
الرتتيب:
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هذا الكتاب ميلكه علي
هذا من قتل عليا
هذا ما قاله علي
الطريقة الثالثة :ت�أويل جمموعة من اجلمل
تعود كلها �إىل بنية عميقة واحدة .من ذلك مثال
اجلمل الآتية:
ي�سهل �إر�ضاء علي
علي ي�سهل �إر�ضا�ؤه
من ال�سهل �إر�ضاء علي
من ال�سهل �أن تر�ضي عليا
�أن ير�ضى علي فهذا �سهل
ير�ضى علي ب�سهولة
ويف �إطار �أ�شمل كان عبد القاهر قد ّبي فكرة
التحويالت يف الإ�سناد ،فتحدث عن �أ�صل الإ�سناد،
ثم عن ال�صور املحولة عن الأ�صل� ،سواء كان
التحويل بالزيادة �أو باحلذف �أو بتغيري املوقع �أو
غريه ،فيقول :
“ ..وال نظم يف الكلم وال ترتيب ،حتى يعلق
بع�ضها ببع�ض ،ويبنى بع�ضها على بع�ضُ ،وتعل
هذه ب�سبب من تلك” .ومي ّثل لأ�صل الإ�سناد بالقول:
“� ..أن تعمد �إىل ا�سم فتجعله فاعال لفعل �أو
مفعوال� ،أو تعمد �إىل ا�سمني فتجعل �أحدهما خربا
عن الآخر”.
�أما التحويالت فيم ّثل لها قائال� ..“ :أو تتبع
اال�سم ا�سما على �أن يكون الثاين �صفة للأول� ،أو
ت�أكيدا له� ،أو بدال منه� .أو جتيء با�سم بعد متام
كالمك على �أن يكون �صفة �أو حاال �أو متييزا”.
و�أو�ضح كالمه عن التحويل هو قوله�..“ :أو
تتوخى يف كالم هو لإثبات معنى� ،أن ي�صري نفيا �أو
ا�ستفهاما �أو متنيا ،فتدخل عليه احلروف املو�ضوعة
لذلك”( .دالئل الإعجاز� ،ص ) 55
من �صور التحويل:
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ي�أخذ التحويل �صورا �شتى ،بع�ضها متداخل يف
بع�ض ،ولعل من �صور التحويل املمكنة يف العربية
ما ي�أتي :
 -1التحويل بالحذف  deletionكالإجابة عن �س�ؤال:
«كيف �أنت»؟ ،فيقال« :عليل» .كما هو يف باب
حذف اخلرب لدى النحاة العرب .وللحذف
موا�ضع �شتى �أوردها ابن ه�شام الأن�صاري
(تويف 761هـ ) يف كتابه “مغني اللبيب”
 -2التحويل بالتعوي�ض �أو اإلحالل replacement
ك�إحالل ال�ضمري حمل اال�سم الظاهر يف« :هل
ر�أيت زيدا ؟» فيقال « :نعم ر�أيته»  .ومتنع نظرية
الربط مثل «نعم ر�أيتها” �أو “نعم ر�أيتهم” �أو
“نعم ر�أيتك».
 -3التحويل بالتو�سيع expansion
ولعله يندرج حتت هذه الطريقة �أ�شكال تو�سيع
اجلملة ،مثل:
الرتاكيب املتفرعة �إىل الي�سار ،مثل�« :ضرب
زيد عمرا» ،فيمكن �أن يقال�“ :ضرب زيد عمرا
�ضربا �شديدا يوم اجلمعة ت�أديبا له”
الرتاكيب املتفرعة �إىل اليمني ،مثل« :حممد
ر�سول اهلل» ،فيقال�« :إنني لأ�شهد موقنا �أن حممدا
ر�سول اهلل»
الرتاكيب العديدة التفرغ ،مثل« :العلم نور»،
يقال فيها« :ال جرم �أن العلم النافع نور ي�شرق يف
القلب»
 -4التحويل باالختصار ، reductionكقول �أحدهم
«�إيل بهذا الكتاب» ،بدال من�« :إيتوا �إىل بهذا
الكتاب»
 -5التحويل بالزيادة  additionمثل« :الثوب
�أعجبني» ،ت�صري« :ا�شرتيت الثوب الذي
�أعجبني».
 -6التحويل ب�إعادة الرتتيب  permutationمثل:
«كان عندي هذا الرجل البارحة»« ،هذا الرجل
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كان عندي البارحة»
 -7التحويل باال�ستفهام  interrogationمثل،
«�ألقى الدكتور املحا�ضرة»« ،هل �ألقى الدكتور
املحا�ضرة»؟
ويكون حتويل اال�ستفهام بالزيادة ،كما يف زيادة
هل �أو الهمزة :
“عادت القافلة – �أعادت القافلة ؟ “ .
�أو باحلذف ،كما يف حذف الفاعل« :حفظ
حممد ال�سورة – من حفظ ال�سورة ؟» .
�أو حذف املفعول « :ماذا حفظ حممد؟«.
�أو بالإحالل ،كما يف �إحالل كيف حمل املركب
الفعلي« :جل�س املهزوم ينعي �سوء حظه – كيف
جل�س املهزوم؟»
 -8التحويل بالنفي  ،negativeمثل« :ما هن
�أمهاتهم»
 -9التحويل بالبناء للمجهول  ،passiveمثل« :كتب
عليكم ال�صيام»
 - 10التحويل بالن�سخ  copyingمثل« ،مهال يا
هذا»« ،مهال يا هذا مهال»
 -11التحويل بالتقدمي  frontingمثل�« ،أنا عربي»،
		
«عربي �أنا»
 - 12التحويل بتحريك املوقع ،position extra
و�صوره �شتى ،منها  -طبقا للم�صطلح النحوي:-
�أن ي�صري الفاعل مبتد�أ� ،أو �أن ي�صري املبتد�أ
فاعال
�أن ي�صري نائب الفاعل مبتد�أ� ،أو �أن ي�صري
املبتد�أ نائبا عن الفاعل
�أن ي�صري املفعول به مبتد�أ� ،أو �أن ي�صري املبتد�أ
مفعوال به
�أن ي�صري النعت حاال� ،أو �أن ت�صري احلال نعتا
�أن ي�صري التمييز فاعال� ،أو �أن ي�صري الفاعل
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متييزا
�أن ي�صري البدل فاعال� ،أو �أن ي�صري الفاعل
بدال
�أن ي�صري «املبتد�أ واخلرب» معمولني لنا�سخ
حريف �أن ي�صري «املبتد�أ واخلرب» معمولني لنا�سخ
فعلي
�أن ي�صري «املبتد�أ واخلرب» مفعولني لفعل متعد
�إىل مفعولني �أ�صلهما املبتد�أ و اخلرب
�أن ي�صري امل�صدر امل�ؤول م�صدرا �صريحا� ،أو �أن
ي�صري امل�صدر ال�صريح م�صدرا م�ؤوال
 -13التحويل من العامية �إيل الف�صحى ،مثل:
«�صليت كم ركعة»؟« ،كم ركعة �صليت»؟
 –14التحويل بالتنغيم والنرب ،مثل« :وافقت»،
للداللة على اال�ستفهام� ،أوالتعجب� ،أواالحتجاج،
�أو التوبيخ� ،أو الت�أنيب ،وغري ذلك .وت�ستفاد
الداللة من عنا�صر ال�سياق ونغمة ال�صوت.
وميكن �أن تعود �صور التحويل �إىل ثالث �صور،
هي التحويل باحلذف والتحويل بالزيادة والتحويل
ب�إبدال املوقع .تلزم الإ�شارة هنا �أن ت�شوم�سكي
قد ق ّل�ص من �أعداد التحويالت ودورها؛ �أي �إن
النظرية مل حتتفظ يف �أحدث �صورها �إال بقاعدة
حتويـل واحدة فقط هي ح ّرك �ألفا � α moveأي
ح ّرك ما ميكن �أن يحرك يف احلدود التي تفر�ضها
بقية عنا�صر النظام( .روبنز.)1997 ،
ولأن التحويالت عند ت�شوم�سكي جتري على
البنية العميقة�( ،أو على اجلملة النواة �أو نواة
الرتكيب  construction kernelعند هاري�س)؛ ف�إن
النواة تعد �أ�صل الرتكيب ،والتحويالت تعد عدوال
عن الأ�صل .والعدول عن الأ�صل يحتاج عند النحاة
�إىل «ت�أويل» �أي تقدير الأ�صل ،والتقدير يكون طبقا
ل�صورة التحويل �أو العدول عن الأ�صل.
ويذكر متام ح�سان عن �صور التحويل« :العدول
عن الأ�صل يكون باال�ستتار� ،أواحلذف� ،أو الزيادة،
�أو الف�صل� ،أو الإ�ضمار� ،أو الت�ضمني� ،أو التقدمي
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والت�أخري» ( متام ح�سان )94 ،1980،و(ر�شرا�ش،
 )2014و(بو�ستة)2015 ،
ومما يقوي االعتماد على التحويالت وتوظيفها
يف التطبيقات الرتبوية ،كونُ اجلملة العربية حرة
مرنة ن�سبيا؛ فال تتقيد بنظام مقيد يف ترتيب
�أجزائها .على �أن هذه احلرية لي�ست مطلقة؛
فهناك بع�ض الأ�ساليب تفقد فيها اجلملة العربية
حريتها الكاملة يف التقدمي والت�أخري (يف كتاب
«الأ�صول يف النحو» ح�صر ابن ال�سراج ثالثة ع�شر
مو�ضعا ال يجوز فيها التقدمي) .ومن وجهة النظر
النحوية ف�إن التقدمي والت�أخري ظاهرة من ظواهر
احلرية يف تركيب اجلملة� .أما عندما تتقيد هذه
احلرية يف حاالت خا�صة ،ف�إن الدار�سني �سيفهمون
ذلك بكرثة التعر�ض واال�ستعمال.
يف �ضوء الأفكار ال�سابقة ميكن �أن ندرك ما
قرره  -منذ زمن � Jacobson -أنه ميكن تعليم
�أ�س�س الرتاكيب عندما ن�ضع ن�صب �أعيننا الأبنية
العميقة ،التي ت�ساعد املتعلم على �صوغ تعميمات
ناجحة ،والتخل�ص من اللجوء �إيل احلفظ الآيل
والتكرار وترديد القاعدة .كما يذكر �أنه قد دلت
ال�شواهد التجريبية على فاعلية التحويل يف �أحد
ف�صول تعليم الإجنليزية للمبتدئني يف ميت�شجان.
()Jacobson, 1966

ويجب �أال نتوقع الكثري من ذلك النموذج؛ فهو
مل ي�سلم من النقد� ،ش�أن غريه من النماذج .فالعدد
الكبري للتحويالت اللغوية ي�صعب ت�صوره ،وال ميكن
�أن جنزم ب�أن املتحدث قد ا�ستوعب �أ�شكال التحويل
املمكنة يف لغته كلها .فبع�ض الرتاكيب املتوقعة ال
ميكن تف�سريها يف �ضوء �سل�سلة من التحويالت،
فحني يقال مثال« :النا�س الذين ات�صلوا هاتفيا
ويرغبون يف ا�ستئجار منزلك عندما تذهب ال�سنة
القادمة هم من كاليفورنيا» .فهذا الرتكيب فيه
ارتباط وثيق ،واعتماد مبا�شر بني كلمة (النا�س)
وكلمة (هم).
ومع �إمكانية اال�ستفادة من فكرة التحويالت يف
التطبيقات الرتبوية ،وبالرغم من جتربة ميت�شجان

)Int. J. Ped. Inn. 6, No. 1, 66- 127 (Jan. 2018

التي ذكرها  ،Jacobsonفنحن مازلنا – كما ينبه براون
– يف حاجة �إىل نظرية تتجاوز االفرتا�ض �أن اجلمل
لي�ست ب�أكرث من حتويالت ب�سيطة (بروان 1994ب).
رابعا � :أمنوذج الربط
�إن تكوين اجلملة لي�س جمرد �صنع م�صفوفة
من املفردات يف نظام حتكمي تفر�ضه اللغة .بل
�إن مفردات اجلملة تت�شابك فيما بينها وترتبط
بعالقات يلزم الوعي بها لفهم الرتكيب� .سواء
كانت الروابط معنوية كما يف« :فهم الطالب
امل�س�ألة ال�صعبة»� ،أم كانت الروابط لفظية كما يف:
«امل�س�ألة فهمها الطالب».
وقد �أفا�ض يف تبيان العالقات
الرتكيبية عبد القاهر اجلرجاين ،يف
موا�ضع �شتى من الدالئل ،فمما قاله:
“ ..ال يت�صور �أن يتعلق الفكر مبعاين الكلم �أفرادا
وهم و ال
وجمردة من معني النحو ،فال يقوم يف ٍ
ي�صح يف عقل� ،أن يتفكر متفكر يف معنى فعل من
غري �أن يريد �إعماله يف ا�سم ،وال �أن يتفكر يف معنى
ا�سم من غري �أن يريد �إعمال فعل فيه ،وجعله
فاعال �أو مفعوال� ،أو يريد فيه حكما �سوى ذلك من
الأحكام ،مثل �أن يكون مبتد�أ �أو خربا �أو �صفة �أو
حاال �أو ما �شاكل ذلك».
وي�ؤكد عبد القاهر ا�ستحالة الفهم بدون ت�صور
العالقات الرتكيبية ،فيقول “ :و�إذا �أردت �أن ترى
ذلك عيانا فاعمد �إىل �أي كالم �شئت و �أزل �أجزاءه
عن موا�ضعها ،و�ضعها و�ضعا ميتنع معه دخول �شيء
من معاين النحو فيها ،فقل يف :
قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل
من نبك قفا حبيب ذكرى و منزل
ثم انظر هل يتعلق منك فكر مبعنى كلمة منها».
( دالئل الإعجاز� ،ص ) 410
وي�شرح عبد القاهر العالقات الرتكيبية املو�صلة
�إىل الفهم باملثال الآتي� ..« :إذا قلت �” :ضرب زيد
عمرا يوم اجلمعة �ضربا �شديدا ت�أديبا له “ ف�إنك
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حت�صل من جمموع هذه الكلم كلها على مفهوم ،هو
معنى واحد ال عدة معان ،كما يتوهمه النا�س ...
ل�ضرب وقع من زيد عليه ،ويوم
لأن عمرا مفعول
ٍ
اجلمعة زمان ل�ضرب وقع من زيد ،و�ضرب ًا �شديد ًا
بيان لذلك ال�ضرب كيف هو وما �صفته ،والت�أديب
علة له و بيان �أنه كان الغر�ض منه”.
ويوا�صل عبد القاهر الت�أكيد على الكيفية التي
بها يفهم النا�س الرتاكيب ،قائال« :و �إذا كان ذلك
كذلك ،بان منه وثبت� ،أن املفهوم من جمموع الكلم
معنى واحد ال عدة معان ،وهو �إثباتك زيدا فاعال
�ضربا لعمرو ،يف وقت كذا وعلى �صفة كذا ،ولغر�ض
كذا”( .دالئل الإعجاز� ،ص �ص )414-413
وما �سبق م�ؤداه من الناحية التطبيقية �أن
ن�ستح�ضر نظام االرتباط والربط يف العربية ،و�أن
نعمل على تنمية وعى الدار�سني بذلك النظام .ولعل
مما يندرج �ضمن نظرية الربط جمموعة �أبواب يف
نحو العربية منها فكرة النوع والعدد ،والتعريف
والتنكري ،والتكلم واخلطاب والغيبة ،و�صيغة الفعل
(املا�ضي وامل�ضارع والأمر).
فمن مناذج الربط :املطابقة بني الفعل
والفاعل ،مثل:
القراء (يرتلون  -يرتل  -يرتالن) القر�آن.الق�صيدة (تتكون  -يتكون) من �أبيات.�إنهم (ين�صرون  -تن�صرون  -ين�صرن)ال�ضعيف.
ومن مناذجه :املطابقة بني ال�صفة واملو�صوف
يف النوع والعدد والتعريف والتنكري واحلالة
الإعرابية ،مثل:
 حفظت الق�صيدة ( اجلديد  -اجلديدة ). �أدركت الهدف (البعيد  -البعيدة ).ومن مناذجه :املطابقة بني ال�ضمري و�صاحبه،
مثل:
�-أعطاين الكتاب ( ف�أخذته  -ف�أخذتها ).
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 در�ست امل�س�ألة (فا�ستوعبتها  -فا�ستوعبتهم)ومن مناذجه :املطابقة بني التوكيد وامل�ؤكد يف
النوع والعدد.
وينظر �إىل ال�ضمائر املت�صلة يف بع�ض املذاهب
النحوية على �أنها عالمات للمطابقة بني الفعل
وفاعله؛ فالألف يف (قاما الزيدان) حرف دال
على �أن الفعل الثنني .والواو يف ( قاموا الزيدون)
دال على �أن الفعل جلماعة .ويف القر�آنَ :و�أَ َ�س ُّرو ْا
ال َّن ْج َوى ا َّل ِذينَ َظ َل ُمو ْا( .الأنبياء ) 3
وتعمم الفكرة على الرتاكيب التي يتقدم فيها
امل�سند �إليه ،مثل( :الرجال عادوا) ،فالواو تعد – يف
�أحد الآراء – عالمة تناظر التاء يف (الرحال عادت).
ويق�صد بالربط (نظام االرتباط والربط):
«النظام الذي يجرى عليه االئتالف بني مكونات
اجلملة وبني اجلمل بع�ضها وبع�ض ،حتى ين�ش�أ
املعني الداليل العام امل�ستفاد( .حميدة)1997 ،
ومييز م�صطفى حميدة بني «االرتباط»
و»الربط»؛ فيعرف االرتباط ب�أنه« :ن�شوء عالقة
نحوية �سياقية وثيقة بني معنيني دون وا�سطة
لفظية”� .أما الربط فيعرفه علي �أنه« :ا�صطناع
عالقة نحوية �سياقية بني معنيني با�ستعمال وا�سطة
تتمثل يف �أداة رابطة تدل على تلك العالقة �أو �ضمري
بارز عائد»( .حميدة� 1997 ،ص  143و �ص ) 203
ففي مثل عبارة« :مركز خدمة املواطن
النموذجي» ،ميكن حتليلها طبقا لنموذج bar x
على ال�صورة:
[مركز خدمة املواطن ] [ النموذجي ] �أو [مركز
خدمة ] [ املواطن النموذجي ]
ويف عبارة مثل« :انتظرين عند باب املتحف
اجلديد» ،ميكن �أن حتلل كما ي�أتي:
[ انتظرين عند ] [ باب املتحف ] [ اجلديد ] �أو
[انتظرين عند باب ] [ املتحف اجلديد ]
ولهذه الطريقة جدواها يف تعليم العربية ،ويف
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تنبيه الكتاب �إىل جتنب الغمو�ض يف الكتابة .فقد
كان من الأجدى �أن يقال:
“املركز النموذجي خلدمة املواطن” و”انتظرين
عند الباب اجلديد للمتحف”.
ويعود �إىل �أفكار ت�شوم�سكي بع�ض الف�ضل يف
التنبيه �إىل احتماالت املعاين يف الرتاكيب اللغوية.
راجع (اخلويل )1982 ،وللمعلم �أن يوظف هذه
الأفكار يف تعليم كيفية حتا�شي الوقوع يف اللب�س
الناجت عن املعجم �أو الرتاكيب �أو النرب والتنغيم
�أو الر�سم الإمالئي �أو ا�ستعمال عالمات الرتقيم.
ومن هذا ما كتبه �أحدهم« :يحب حممد الزهور
�أكرث من زوجته».
جدوى فكرة االرتباط و الربط يف تعلم اللغة
حني تبدو نواجت العملية التعليمية �أدنى من
توقعاتنا ،ف�إننا مطالبون حتما �أن نفكر بطريقة
(ثورية)؛ فقد تكون كل اجلهود الهائلة املبذولة ت�سري
يف االجتاه اخلط�أ� .أو كما قيل« :لقد كان الكثريون
من �أبناء العربية ي�شعرون ب�أنهم عاجزون عن فهم
النظام النحوي للغتهم من خالل منهج النحاة ،حتى
اتهم بع�ضهم النظام ذاته ب�أنه ع�سري الفهم بالقيا�س
�إىل نظم اللغات الأخرى ،و�شاركهم يف توجيه هذا
االتهام بع�ض من �شرعوا يف تعلم العربية من غري
الناطقني بها .وكان الباحثون يف نحو العربية ي�شعرون
ب�أن يف منهج النحاة خلال ،بدليل �إخفاقه يف حتقيق
الغاية منه ،وهي متكني الفرد من التعبري من املعاين
على الن�سق ال�صحيح للعربية الف�صيحة ،ولكن ه�ؤالء
الباحثني مل يكونوا يعرفون �أين يكمن ذلك اخللل».
(حميدة )67 ،1997
ويف �ضوء نظرية الربط ميكن �أن ننظر �إىل
قواعد اللغة العربية باعتبارها نظامني:
ف�أما الأول  :النظام الرتكيبي تق�سم فيه اجلمل
�إيل جملة ب�سيطة وجمله مركبة.
و�أما الثاين فهو النظام الإعرابي :وفيه تق�سم
اجلمل �إيل جمل ال حمل لها من الإعراب وجمل لها
حمل من الإعراب .ومييل الباحث �إىل �إرجاء تعليم
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النظام الإعرابي؛ فيقدم يف برامج امل�ستويات
العليا املتخ�ص�صة ،لأ�سباب منها:
أ-بع�ض النحاة املت�أخرين اتخذوا من الإعراب
وحده و�سيلة للإبانة عن املعنى ،برغم �أن
الإعراب ذاته مفتقر �إىل املعنى.
ب-الإعراب لي�س �سوى قرينة واحدة من قرائن
عديدة.
ج-العالمة الإعرابية تعجز عن التمييز بني املعاين
يف حاالت مثل :حالة اال�سم املق�صور ،واال�سم
املنقو�ص املرفوع واملجرور ،وامل�ضاف �إىل ياء
املتكلم.
هـ -العالمة الواحدة تتخذ ملعاين عدة :فالــرفع
للمبتد�أ واخلب ــر والفاعل مثـال».
و – يجوز �إهدار العالمة الإعرابية عند �أمن اللب�س؛
فالفاعل النحوي قد يتوارى �أمام و�ضوح الفاعل
املنطقي .يقول ابن عقيل« :وقد يحملهم
ظهور املعنى على �إعراب كل واحد من الفاعل
واملفعول ب�إعراب الآخر كقولهم :خرق الثوب
امل�سمار ،وك�سر الزجاج احلجر».
وملن يجادل ب�أن املعنى مفتقر �إىل الإعراب
يقال� :إن العك�س �أي�ضا �صحيح؛ فالإعراب كثريا
زيد
ما يفتقر �إىل معنى .خذ مثال قولهم :جاء ٍ
ور�أيت زي ٌد ومررت بزيد ًا ف�إن املفهوم �أن زيدا يف
اجلملة الأوىل فاعل ،و�أن هناك خط�أً يف الإعراب.
وهو يف اجلملة الثانية مفعول به برغم اخلط�أ يف
الإعراب .وهو يف اجلملة الثالثة جمرور ولكنه خط�أ
يف الإعراب.
واملغزى �أن الإعراب مل يدلنا على املعنى ،بل
كان املعنى كا�شفا خلط�أ الإعراب .ويت�أكد افتقار
الإعراب ذاته �إىل املعنى من �إجازة الإعراب على
املجاورة ،كما يف:
خرب لدخلتموه”؛ فنحن
�ضب ٍ
“ولو دخلوا جح َر ٍ
نفهم �أن كلمة خرب و�صف لكلمة جحر ،وكان
القيا�س �أن يقال“ :جحر �ضب خربا” .و�إهدار
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القرينة الإعرابية – �أو ا�ستبدالها  -مل مينع من
الفهم هنا.
�أما املعنى الذي يحاول املتكلم وال�سامع واللغوي
الو�صول �إليه ،فهو وثيق ال�صلة بالرتكيب ،وال �سبيل
�إيل التغا�ضي عن نظام الرتكيب ،وبخا�صة يف
برامج تعليم العربية للناطقني بغريها.
ومع كل ما تقدم فالباحث ي�ؤمن ب�أن لنظام
الإعراب يف العربية ميزات و�ضرورات ،بل �إن فهم
املراد من بع�ض الرتاكيب يتعذر �أحيانا يف غيبة
العالمة الإعرابية ،ويواجه ال�سامع بغمو�ض ال
يك�شفه �إال العالمة الإعرابية ،بو�صفها قرينة من
عدة قرائن تت�ضافر معا للو�صول �إىل الداللة.
خام�سا :الأمنوذج الأدنى
يفرت�ض ت�شوم�سكي �أن «املعجم»  -باملعنى الذي
ي�ستعمله  -يت�ضمن ال�سمات الرتكيبية للكلمات،
و�أن هذه املفردات تتم عليها عمليتا ال�ضم والنقل
(ت�أليف املركبات) ،و�أن ال�ضم والنقل هنا هدفه
التوافق (�سواء باملخالفة �أو املطابقة) بني �سمة
يف مكون و�سمة يف مكون �آخر� ،أي التوفيق بني
العالقات النحوية وقيود التقدمي والت�أخري (ي�سميه
ت�شوم�سكي «التحريك») .وهذه طريقة يف التحليل
اللغوي يوحد فيها ت�شوم�سكي بني النحو واملعجم.
وال حاجة �إىل �إعادة الت�أكيد على �أن ت�شوم�سكي
لي�س معنيا بتعليم اللغات على �إطالقها ،ف�ضال عن
�أن يكون معنيا بتعليم العربية لأبنائها �أو لغريهم.
لكن مع ذلك فقد يكون من املفيد �أن ن�سرت�شد
بفكرة النموذج الأدنى يف تبيان بع�ض الرتاكيب
العربية ،على النحو الآتي:
املفردة املعجمية َ
«�ض َر َب” لها ت�صريفاتها من
حيث الزمن ال�صريف [�ضرب  /ي�ضرب  /ا�ضرب]،
/ي�ضرب /
أ�ضرب
ُ
�أو من حيث امل�سند �إليه [� ُ
ن�ضرب]� ،أو من حيث اللواحق الدالة
ت�ضرب /
ُ
ُ
�ضرب � /ضربتْ]� ،أو اللواحق الدالة
على النوع [ َ
على العدد  -على �أحد الر�أيني  -كما يف [�ضربا /
�ضربوا � /ضربن] �أو من حيث تعدي الفعل ولزومه،
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�أو من حيث البناء للفاعل �أو البناء ملا مل ي�سم فاعله
رب �ُ /ضرب]� ،أو من حيث الزيادة يف ال�صيغة
[ َ�ض َ
ت�ضارب].
�ضارب /
أ�ضرب /
َ
َ
ال�صرفية [� َ
لكن طريقة التحليل هذه  -برغم فوائدها – ال
تفيد �أحيانا يف حتليل الرتاكيب وفهمها ،كما يبدو
من املثالني الآتيني:
 �ضرب زيد عمرا �ضربا �شديدا ت�أديبا له. �ضرب البدوي خيامه حول املرعى اخل�صيب.ف�إذا كان الفعل [ �ضرب ] يف املثالني ما�ضيا،
مبنيا للمعلوم ،جمردا من �أحرف الزيادة ،متعديا
بنف�سه �إىل مفعول واحد ،م�سندا �إىل فاعل عاقل
مفرد مذكر ،بالإ�ضافة �إىل كونه مبنيا على الفتح
الظاهر على �آخره – �إذا كان الأمر كذلك ،فما
جدوى �أمناط التحليل ال�سالفة يف التو�صل �إىل فهم
املعنيني املختلفني يف كال املثالني؟
�إن معنى الرتكيب يف املثالني غري م�ستفاد من
طريقة التحليل ال�سابقة ،و�إمنا املعنى م�ستفاد
من �ضم املكونات بع�ضها �إىل بع�ض ،و�صحيح �أن
من املفيد �أن نعلم �أن فعال ما مبني للمعلوم �أو
للمجهول� ،أو �أنه الزم �أو متعد� ،إىل �آخر ذلك من
حتليل .لكن ما جدوى هذا �أمام تركيبني لهما
التحليل عينه ،وهما مع ذلك خمتلفان فيما ي�ؤديان
�إليه من فهم؟ .والأمر ال ينتهي عند زوجني من
الأمثلة� ،إذن لهانت الأمور ،لكن ما احلال �أمام
جمموعة كبرية من الأمثلة؟
والأمثلة الآتية تو�ضح فكرة ال�ضم و دورها يف
فهم الرتاكيب:
�1 .1ضرب اخلليفة الدنانري الذهبية با�سمه
�2 .2ضرب التاجر موعدا لدائنيه
�3 .3ضرب املهند�سون طريقا بني القريتني
�4 .4ضرب املعلم �أمثلة تو�ضيحية
�5 .5ضرب امل�ؤمن �صفحا عن املعايب
�6 .6ضرب امل�ستثمر يف امل�شروع ب�سهم
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�7 .7ضرب الالعب الكرة
�8 .8ضرب اجلالد �ضحية بريئة
�9 .9ضرب القلب لر�ؤية الطفل ال�شهيد
�1010ضرب املهاجر يف بالد بعيدة
�1111ضرب لون النبات �إىل ال�صفرة
�1212ضرب الإمام على �أيدي �أعدائه
�1313ضرب املوظف بالتعليمات عر�ض احلائط
�1414ضرب مو�سى بع�صاه احلجر
�1515ضرب املنت�صر على عدوه اجلزية
�1616ضرب القائد على املهاجمني ح�صارا
�1717ضرب الالعب رقما قيا�سيا
�1818ضرب �إىل غر�ضه �أكباد الإبل
و ال ينكر �أحد �أن الدالالت املختلفة يف كل تركيب
م�ستفادة من الرتكيب يف جمموعه .وال يقال �إن
هذه كلها معان معجمية للفعل �ضرب ،فهذا وهم،
بدليل �أن �أي معجم يعجز عن �سرد هذه املعاين �إال
بالتمثيل لها برتاكيب ،فتكون الرتاكيب هي الهادية
�إىل املعنى ،ولي�س العك�س كما قد يتوهم.
والنظرة ال�سابقة م�ؤداها  -من الناحية
التعليمية � -أن توجه �أذهان الدار�سني �إىل ت�أمل
العالقات يف جممل الرتكيب� ،سواء العالقات
ال�سطحية (الأفقية)� ،أو العالقات الر�أ�سية
(عالقات اال�ستبدال )� ،أو العالقات املنطقية ( من
�صنع ماذا؟ وملن؟ ومتى؟ وكيف؟ وملاذا؟ ومباذا؟)
و�إىل هنا يلزم هنا االنتباه �إىل �أن النماذج
اخلم�سة ال�سابق ذكرها ،يت�صل بع�ضها ببع�ض
ات�صاال ال ي�صح معه ت�صور عمل �أي منها منعزال.
وهي مناذج للتحليل اللغوي ،متبعة يف �إطار نظرية
ت�شوم�سكي .ومناذج التحليل تلك لي�ست متوازية
مع مراحل تطور النظرية؛ لقد حدث م�صادفة �أن
كانت خم�سة مناذج وخم�س مراحل.
من مهام التعلم الخت�صا�صي املناهج وللمعلم وللطالب
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من جممل ما عر�ض حتت عناوين« :فهم
الرتاكيب» و«مراحل تطور نظرية ت�شوم�سكي»
و«من �أوجه النقد املوجهة �إيل نظرية ت�شوم�سكي»
و«تطبيقات تربوية لنظرية ت�شوم�سكي»  -من
جممل ذلك ميكن التعبري عما ا�ستخل�صه الباحث
من مهام تعلم قد ت�سهل للمتعلم �إدراك العالقات
الرتكيبية ،التي ت�سهل بدورها فهم الرتاكيب
اللغوية ،وقد �صاغها الباحث يف هيئة �أهداف �أو
م�ؤ�شرات �أداء ،يوظفها م�صممو املنهج ووا�ضعو
دليل املعلم واملعلمون يف التخطيط والتنفيذ
والتقومي والتطوير .وذلك على النحو املبني
بالالئحة الآتية (وهي على كل حال لي�ست الئحة
نهائية ،وما ينبغي �أن تكون)
�1 .1أن ي�ستبدل ب�أحد عنا�صر الرتكيب عن�صرا
معادال ،ا�سما كان �أو فعال �أو حرفا (�أداة)
�2 .2أن ي�ستبدل ب�أحد الرتاكيب تركيبا معادال من
حيث ترتيب مكوناته
�3 .3أن ي�ستبدل ب�أحد الرتاكيب تركيبا معادال من
حيث املعنى (امل�ستفاد من البنية العميقة)
�4 .4أن ي�ستبدل ب�أحد الرتاكيب تركيبا مناظرا
من حيث الوظائف النحوية لكل مكون من
مكوناته
�5 .5أن يعني ال�ضمري العائد �أو ال�ضمري الرابط
�6 .6أن يربط بني تركيبني با�ستخدام اال�سم
املو�صول �أن ي�ضع �أحد عنا�صر الرتكيب يف
مكانه
�7 .7أن يعيد ترتيب عنا�صر الرتكيب ،ويعني
املقبول منها نحويا وغري املقبول.
�8 .8أن يحول الإثبات �إىل نفي ،والعك�س.
�9 .9أن يتعرف على ما ينق�ض النفي (نفي النفي)
�1010أن يتعرف على قيود التوارد لال�سم و الفعل طبقا
لل�سمات الداللية
�1111أن يعرف البنية ال�سطحية املحولة عن بنية عميقة
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معينة
�1212أن يحول اخلرب �إىل ا�ستفهام
�1313أن يحول الرتكيب �إىل ما مل ي�سم فاعله
�1414أن يتعرف على وجه اال�ستفهام
�1515أن يتعرف على بع�ض ال�سمات املعجمية للفعل
�1616أن يتعرف على االرتباط بني عنا�صر الرتكيب
�1717أن يعني الرتكيب الإ�ضايف الذي يدل على التملك
�أو غريه
�1818أن يتعرف على البنية العميقة للرتكيب
الإ�ضايف
�1919أن يحدد ركني الإ�سناد يف اجلمل الب�سيطة
واملو�سعة
�2020أن يحلل العبارات و يعني حدودها
�2121أن يعني �أ�صل الرتكيب قبل تو�سيعه
�2222أن يحدد الرتكيب املو�سع عن اليمني
�2323أن يحدد الرتكيب املو�سع عن ال�شمال
�2424أن يحدد الرتكيب املو�سع من داخله
�2525أن يحدد الرتكيب املتعدد التو�سيع
�2626أن ي�ستنتج الداللة ال�صواب مما يقت�ضيه
الكالم
�2727أن يتعرف على داللة الن�سبة بني امل�ضاف وامل�ضاف
�إليه
�2828أن يحدد الرتكيب اخلط�أ نحويا
�2929أن يحدد الرتكيب اخلط أ� دالليا
�3030أن يحدد الرتكيب اخلط�أ مقارنة بالواقع
املعلوم
� 3131أن يتعرف على الرتكيب غري املالئم
اجتماعيا
� 3232أن يرتب عنا�صر الرتكيب الرتتيب املمكن
� 3333أن مييز داللة حروف املعاين يف الرتكيب من
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خالل العالقات الرتكيبية
� 3434أن يقارن بني اال�ستعماالت املت�شابهة و املتغايرة
حلروف اجلر
�3535أن ي�ستنتج البنية العميقة من البنية ال�سطحية
�3636أن ي�ستنتج البنية ال�سطحية من البنية العميقة
�3737أن يتعرف على ن�سبة الفعل �إىل زمنه
� 3838أن يتعرف على الرتاكيب املختزلة يف مواقف
التوا�صل (مثال :التحويل باحلذف)
� 3939أن ي�ستنتج الداللة الثقافية اخلا�صة يف موقف
التوا�صل
� 4040أن ي�ستنتج م�سرح عملية التوا�صل
� 4141أن ي�ستنتج زمان عملية التوا�صل
� 4242أن ي�ستنتج �شخ�صيات امل�شاركني يف عملية
التوا�صل
�4343أن ي�ستنتج �أدوار امل�شاركني يف عملية التوا�صل
�4444أن ي�ستنتج �أحد مالمح اخللفية االجتماعية
الثقافية للم�شارك يف التوا�صل
� 4545أن يتعرف على خامتة عملية التوا�صل
� 4646أن ي�ستنتج ما وراء ظاهر الرتكيب
� 4747أن يتعرف على العن�صر املقحم على الرتكيب
(احل�شو)
�4848أن يعني نواة الرتكيب البالغ االت�ساع (�أكرث من
�أربعني كلمة
�4949أن ي�ستنتج املطلوب يف بع�ض الألعاب اللغوية
املنطوقة واملكتوبة
� 5050أن يكت�شف التناق�ض بني �أول الكالم و �آخره
� 5151أن يلخ�ص عدة تراكيب يف تركيب واحد
� 5252أن يتجاوز معاين الرتاكيب فرادى �إىل معنى ن�ص
متكامل
� 5353أن يتعرف على القول املالئم يف موقف توا�صل
بعينه
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� 5454أن يتعرف على موقف التوا�صل املالئم لقول
بعينه
� 5555أن يكت�شف اخلط�أ يف ا�ستعمال املعرف ب�أل
� 5656أن يكت�شف اخلط�أ يف ا�ستعمال ال�ضمري
� 5757أن يك�شف اخلط�أ يف ا�ستعمال املذكر وامل�ؤنث
� 5858أن يكت�شف اخلط�أ يف ا�ستعمال ا�سم الإ�شارة مع
امل�شار �إليه ( من حيث النوع )
� 5959أن يك�شف اخلط�أ يف ا�ستعمال ا�سم الإ�شارة مع
امل�شار �إليه ( من حيث العدد)
� 6060أن يحلل تركيبا يت�ضمن معنى اال�ستدراك
� 6161أن يحلل تركيبا يت�ضمن معنى الت�شبيه
� 6262أن يحلل تركيبا يت�ضمن معنى ال�شرط (االمتناع
المتناع )
� 6363أن يحلل تركيبا يت�ضمن معنى ال�شرط (االمتناع
لوجود)
� 6464أن ي�ستنج الداللة فيما يتوهم من ظاهره
النفي
� 6565أن ي�ستنتج املحذوف بداللة املذكور
� 6666أن يطابق اال�سم الظاهر بال�ضمري امل�سترت مذكرا
�أوم�ؤنثا
 6767ي�ستنتج احتماالت املعاين للرتكيب ال�سطحي
� 6868أن ي�ستنتج احتماالت مرجع ال�ضمري
� 6969أن ي�ستنتج تعلق �شبه اجلملة (اجلار املجرور )
بالفعل
� 7070أن ي�ستنتج تعلق �شبه اجلملة (الظرف)
بالفعل
خامتة البحث وخال�صته
�1 .1أو�ضح البحث �أن تدري�س الل�سانيات يف برامج
�إعداد معلم اللغة العربية –وخا�صة يف مرحلة
التعليم الأ�سا�سي -من �ش�أنه متكني املعلمني
من تنمية قدراتهم على ا�ستب�صار التطبيقات
ال�صفية امل�ست�صفاة من االجتاهات الل�سانية،
ومنها ل�سانيات ت�شوم�سكي .وعلى م�صممي
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املناهج واملعلمني �أن ي�ستهدفوا تكامل الأداء
اللغوي ا�ستماعا وحتدثا وقراءة وكتابة ،يف
الإطار الثقايف العربي.
�2 .2إن تعدد مناهج التحليل اللغوي ال يلغي بع�ضها
بع�ضا ،كما �إن تعدد مناهج وطرائق تعليم اللغة
ال يلغي بع�ضها بع�ضا ،فمن البني �أن نظرية
ت�شوم�سكي متثل  -يف نظر كثريين  -هدما
لنظرية �سكيرن واملدر�سة ال�سلوكية عامة ،لكننا
يف واقع احلال جند �أن «املدر�سة ال�سلوكية
كان لها الأثر الأكرب يف تاريخ تعليم اللغات
الأجنبية؛ وذلك ملا قدمته من �إجراءات وا�ضحة
وحمددة وعملية .ويف املقابل جند �أن �أ�صحاب
القواعد التحويلية وعلي ر�أ�سهم ت�شوم�سكي
نف�سه  -ي�ش ّكون يف مدى فائدة نظريتهم يف
قواعد اللغة من الناحية التطبيقية �إذا �أريد
ا�ستخدامها لت�أ�سي�س طريقة جديدة يف تعليم
اللغات الأجنبية» (خرما .)1979 ،ولذا ففي
جمال تدري�س اللغة ميكن االعتماد علي و�صف
«هاليداي» الوظيفي الكت�ساب اللغة� ،أو طريقة
«براون» املبنية علي القوانني� ،أو «النظرية
التوليدية التحويلية» ،حتى و�إن كان كل من هذه
الأعمال يعلل فقط جلانب من عملية اكت�ساب
اللغة( .فتيح )1989 ،فنحن يف مواقف التعليم
والتعلم نعمل باملجاز القائل« :ال يهم لون القطة
�إذا كانت ماهرة يف �صيد الفئران»
�3 .3إن احلديث عن �أنظمة فرعية للغة �ضرورة
بحثية ال غري؛ فاللغة نظام كلي مكون من �أنظمة
فرعية ،منيزها بق�صد الدرا�سة والتحليل ،دون
افرتا�ض �أن �أيا منها يعمل مبعزل عن غريه.
وباملثل ف�إن التعليم اللغوي ال ي�صح �أن يقت�صر علي
مهارة واحدة فقط ،كقراءة الن�صو�ص املكتوبة.
و�أيا ما كان تعريف اللغة لدى املدار�س اللغوية
قدميها وحديثها ،فالأمر يف التعليم ال ينفك
عن النظر �إىل اللغة باعتبارها «فنون اال�ستماع
والتحدث والقراءة والكتابة ،يف �إطار ثقايف».
4 .4ل�سانيات ت�شوم�سكي هي بعد الفح�ص
http://journals.uob.edu.bh
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والتمحي�ص وطول الدر�س تدور يف فلك «نحو
اجلملة» .والإ�ضافة الرتبوية ملا قدمته هذه
الل�سانيات تتمثل يف جعلها ج�سر عبور �إىل «نحو
الن�ص» �أو «تعليم اللغة املبني على الن�صو�ص».
�5 .5إن قال قائل :لقد كان املعلمون قبل ع�شرات
بل مئات ال�سنني يدر�سون تالميذهم �إعراب
املفردات واجلمل و�أ�شباه اجلمل ،فما لنا نويل
وجوهنا �شطر ت�شوم�سكي �أو غريه! وله�ؤالء
نهم�س� :إن التحليل اللغوي بعد ت�شوم�سكي
لي�س هو قبله ،وهذا ينطبق على الإجنليزية
بقدر ما ينطبق على العربية .ولقد كان معلمو
الإجنليزية ميار�سون تعليم اللغة قبل �أن يولد
ت�شوم�سكي بل دي �سوير وبلومفيلد .فلي�س من
مهمة الباحث �أن يدافع عن �آراء ت�شوم�سكي �أو
�أن يهاجمها؛ و�إمنا هي مو�ضوعات لغوية تختار
للدر�س والتحليل ،بالقدر املمكن من املو�ضوعية
يف العلوم الإن�سانية .ثم تكون التجربة امليدانية
امل�ضبوطة ،واملجتمع الأكادمييَ ،حكما يف رف�ض
الفرو�ض واالجتهادات� ،أو قبولها.
6 .6ال ميكن لنظرية لغوية �أن تطبق يف جمال تدري�س
اللغة العربية تطبيقا مبا�شرا؛ لأن و�صف اللغة
لي�س الئحة من التوجيهات املبا�شرة لكيفية
تعلم اللغة �أو تدري�سها.
7 .7النظرية اللغوية ال ميكنها �أن تف�سر طرق تعليم
اللغات �أو ت�سوغها ،لكنها ميكن �أن تزود املدر�س
ببع�ض الأفكار عن طبيعة اللغة.
 8 .مل تعد اللغة جمرد قوانني حتفظ ،تتولد عنها
�صور من التعبري اللغوي ،بل توظيف للمادة
اللغوية يف �سياقاتها االجتماعية ال�صحيحة.
�9 .9أهداف التعليم اللغوي ت�ؤول يف النهاية �إيل
اكت�ساب القدرة التوا�صلية يف مواقف حقيقية
غري م�صطنعة« .ف�إن ال�شخ�ص الذي لديه
الكفاية اللغوية فقط لن يتمكن من التوا�صل.
ف�سنجد نوعا من امل�سخ االجتماعي الذي يحاول
�إنتاج جمل نحوية غري متوافقة مع املوقف»
(كوك)52-51 ،2014 ،
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	10.اللغة نظام �أعقد من �أن ينفرد بو�صفه وتف�سريه
نظرية واحدة �أو اجتاه بحثي وحيد.
	11.اللغة �أكرب من قواعد اللغة ،و�ألفاظ اللغة �أو�سع
من املعاجم التي جمعها اللغويون ،والنحو �أكرب
من جمرد �ضبط �أواخر الكلم ،وتعليم اللغة
�أ�شمل من �صون الل�سان عن اللحن .فاللغة
�سمة ب�شرية ،و�أي جتاهل لهذه احلقيقة �سيدور
بالبحث الل�ساين والرتبوي يف الفراغ.
1212هناك فجوة بني «تنظريات النحاة» وبني واقع
اال�ستعمال اللغوي كما يتجلى يف �أداء �أبنائها.
يعرف ذلك كل من متر�س بتدري�س مو�ضوعات من
قبيل :اال�ستثناء التام املنفي� ،أو بدل اال�شتمال،
�أو تعبريات من مثل« :من ظننت �أن هندا تعرف
�أن خالدا �صافح» .فالهدف من تعليم اللغة �إمنا
هو ا�ستعمالها.
1313تعليم النحو يف ال�سياق املدر�سي قبل اجلامعي
لي�س هو علم النحو الذي يدر�س يف �أق�سام اللغة
العربية باجلامعات ،وهذا بدوره يختلف عن
م�ساق يف النحو للجامعيني غري املتخ�ص�صني.
1414تختلف «اللغة»  -بو�صفها وعاء للفكر ونظاما
للتوا�صل وو�سيطا للتعليم والتعلم  -عن مدار�س
الل�سانيات ومنهجياتها يف التحليل اللغوي.
1515النظام اللغوي يبقى على حاله ،و�إن تعددت مناهج
و�صفه وحتليله و�صياغة قواعده.
1616منهجيات النظريات الل�سانية احلديثة قد تالئم
اللغة العربية ،وقد ال تالئمها.
1717نظرية ت�شوم�سكي لي�ست نظرية يف تعليم اللغة،
ناهيك عن �أن تكون نظرية يف تعليم اللغة العربية.
1818مييل معظم املعلمني �إىل اختزال الدر�س اللغوي
يف ق�ضايا معجمية و�إعرابية ،تختزل بدورها
يف الغريب واملهجور من الألفاظ ،والعالمة
الإعرابية ظاهرة �أو مقدرة ،و�شيء من ق�ضايا
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التقدمي والت�أخري واحلذف .ويف املقابل جند
فقرا مدقعا يف الن�شاط اللغوي املتمركز
حول الت�أمل واملالحظة واملقارنة واال�ستنباط
والتحليل واحلجاج والإبداع .مع غياب �شبه
تام لفكرة االختالف مع م�ضمون الن�ص حمل
البحث .لذا ي�ؤكد الباحث ويلح يف الت�أكيد –
مهما تكاثر املنكرون -على �أن الهدف الأعظم
لتعليم اللغة �إمنا هو تنمية مهارات التفكري.
كلمة �أخرية
لعل هذه الورقة قدمت منوذجا يف البحث
الرتبوي تكاملت فيه ر�ؤية البحث العلمي ،مع جهود
ت�صميم املناهج ،مع عمليات �إعداد املعلمني .وي�أمل
الباحث �أن تندرج هذه الر�ؤية �ضمن برامج تدريب
املعلمني قبل اخلدمة ويف �أثنائها .فقد الحظنا مع
غرينا من االخت�صا�صيني �أن املعلمني ين�صرفون
عن برامج التدريب “عندما ال ميكنهم ر�ؤية
عالقة التدريب بال�صفوف املدر�سية ،وي�شعرون
�أن (وقتهم) مهدر� ،أو �أنه مت تدريبهم من قبل
�أ�شخا�ص ال يعرفون احتياجاتهم” (جون وايلز،
)137 ،2014
ول�ست �أدعو املعلمني يف مراحل التعليم العام
�إىل ي�ستخدموا م�صطلحات ت�شوم�سكي ،ول�ست
�أدعوهم �إىل �أن يجعلوا من كتابات ت�شوم�سكي
نف�سها مو�ضوعات للتدري�س ،و�إمنا �أق�صد �أن
يتخذوا من �إ�سهامات الرجل  -وغريه من متابعيه
ومن منتقديه– مناظري ت�ساعدهم على مزيد من
الر�ؤية واال�ستب�صار و(م�شاهدة الغابة) بدال من
االكتفاء النظر �إىل بع�ض الأ�شجار.
املراجع:
املراجع باللغة العربية:
�آدم ،ال�صديق �آدم بركات ( )2010النظرية
التحويلية التوليدية وتطبيقها على النحو
العربي ،دكتوراه ،جامعة ال�سودان للعلوم
والتكنولوجيا.
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�إفيت�ش ،ميلكا« )1996( ،اجتاهات البحث
الل�ساين» ،ترجمة � /سعد م�صلوح ،املجل�س
الأعلى للثقافة .القاهرة ()Milka Ivic
ابن جني� ،أبو الفتح عثمان (« )1952اخل�صائ�ص»،
ج  ،1حتقيق /حممد علي النجار ،دار الهدى
للطباعة والن�شر ،بريوت( .تويف ابن جني
392هـ).
الأوراغي ،حممد ( )2010الل�سانيات الن�سبية
وتعليم اللغة العربية ،من�شورات االختالف،
الدار العربية للعلوم ،بريوت – لبنان.
بحريي� ،سعيد ح�سن (« )1997علم لغة الن�ص:
املفاهيم واالجتاهات” ،ال�شركة امل�صرية
العاملية للن�شر ،لوجنمان.
باملر ،فرانك« )1999( ،علم الداللة� :إطار
جديد» ،ترجمة� /صربي �إبراهيم ال�سيد ،دار
املعرفة اجلامعية ،الإ�سكندرية�( .صدر الأ�صل
الإجنليزي .Frank Palmer 1979
باي ،ماريو�« )1983( ،أ�س�س علم اللغة»،
ترجمة� /أحمد خمتار عمر ،عامل الكتب ،القاهرة.
بنكر� ،ستيفن« )2000( ،الغريزة اللغوية :كيف
يبدع العقل اللغة” ،تعريب  /حمزة بن قبالن
املزيني ،دار املريخ ،الريا�ض�( .صدر الأ�صل
الإجنليزي )Steven Pinker 1994
براون ،دوجال�س� 1994( ،أ)�« ،أ�س�س تعلم اللغة
وتعليمها» ،ترجمة  /عبده الراجحي وعلي
�شعبان ،دار النه�ضة العربية ،بريوت�(.صدر
الأ�صل Douglas Browen 1987
ـ ـ ـ ــ 1994( ،ب)�“ ،أ�س�س تعلم وتعليم اللغة”،
ترجمة� /إبراهيم القعود ،وعيد ال�شمري،
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،الريا�ض.
( الرتجمتان خمتلفتان زيادة ونق�صانا)
البهن�ساوي ،ح�سام (« )1992القواعد التحويلية يف
ديوان حامت الطائي« ،مكتبة الثقافة الدينية،
القاهرة .
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ـ ـ ــ�« )1994( ،أهمية الربط بني التفكري اللغوي
عند العرب و نظريات البحث اللغوي احلديث»،
مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )2004نظرية النحو الكلي ،مكتبة الثقافة
الدينية ،القاهرة.
بو�ستة ،احل�سني ( )2015ت�صميم اللغة
وهند�ستها من الأدنو ّية �إىل الأطوار �أو
من هند�سة ال ّلغة �إىل هند�سة اجلملة،
ماج�ستري غري من�شورة ،جــام ـعــة م ّنــوبة.
بوعمامة ،حممد (�« )1989أ�صول النظرية
التوليدية التحويلية والنحو العربي» ،ماج�ستري
غري من�شورة ،كلية الآداب ،جامعة عني �شم�س.
بو�شليق ،وهيبة (« )2017ظاهرية التحويل
بني النحو التحويلي والرتاث البالغي
العربي» ،جملة :العمدة يف الل�سانيات
وحتليل اخلطاب ،جامعة حممد بو�ضياف،
اجلزائر ،ع� ،2017 ،2ص �ص 87-76
بولعرا�س ،اجلمعي حممود و حممد خاقاين
�إ�صفهاين ،و�آمال فرفار (« )2012مبادئ
تعليم العربية :الإ�سهامات املمكنة للمقاربات
احلديثة» ،جملة درا�سات يف ال ّلغة العربية
و�آدابها ،العدد احلادي ع�شر ،خريف .٢٠١٢
�ص �ص 130-105
بيكرتون ،ديريك« )2001(،اللغة و�سلوك الإن�سان”،
ترجمة  /حممد زياد كبة ،جامعة امللك �سعود،
الريا�ض�( .صدر الأ�صل الإجنليزي 1995
.)Bickerton Derek
ت�شوم�سكيُ ،0ن َوم« )1985( ،جوانب من نظرية
النحو” ،0ترجمة  /مرت�ضى جواد الباقر،
جامعة الب�صرة ،العراق .وطبع يف بغداد عام
 1983بعنوان ”:مظاهر النظرية النحوية”
ـ ـ ــ« )1987(،البنى النحوية” ،ترجمة  /يوئيل
يو�سف عزيز ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة،
بغداد� .سل�سلة املائة كتاب .الطبعة الأوىل
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(�صدر الأ�صل الإجنليزي ) 1957
ـ ـ ــ� 1990(،أ) «ت�أمالت يف اللغة» ،ترجمة /مرت�ضى
جواد الباقر ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة،
بغداد�( .صدر الأ�صل الإجنليزي )1975
ـ ـ ــ 1990( ،ب) «اللغة وم�شكالت املعرفة»،
ترجمة /حمزة بن قبالن املزيني ،دار
توبقال ،الدار البي�ضاء ،املغرب�( .صدر الأ�صل
الإجنليزي )1987
ـ ـ ــ1990(،ج) «الإرهاب الدويل :الأ�سطورة
والواقع” ،ترجمة  /لبنى �صربي� ،سينا للن�شر،
القاهرة.
ـ ـ ـ ـ � 1993(،أ) «املعرفة اللغوية” ،ترجمة /حممد
فتيح ،دار الفكر العربي ،القاهرة�( .صدر
الأ�صل الإجنليزي )1986
ـ ـ ـ ـ « )1996(،اللغة والعقل» ،ترجمة /بيداء علي
العلكاوي ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد.
(الرتجمة تنتهي مع ال�صفحة  99من الطبعة
الإجنليزية ال�صادرة  ،1972املكونة من194
�صفحة)
ـ ـ ـ ـ (“ )2005اللغة وامل�س�ؤولية” ،ترجمة /ح�سام
البهن�ساوي ،ط ،2مكتبة زهراء ال�شرق،
القاهرة.
التوين ،م�صطفى (« )1989املدخل ال�سلوكي
لدرا�سة اللغة يف �ضوء املدار�س واالجتاهات
احلديثة يف علم اللغة» حوليات كلية الآداب،
جامعة الكويت.
ح�سان ،متام (“ )1979اللغة العربية معناها
ومنباها” ،الطبعة الثانية ،الهيئة امل�صرية
العامة للكتاب ،القاهرة.
ـ ــ« )1980(،الرتاث اللغوي العربي» ،يف جملة
ف�صول ،املجلد الأول ،العدد الأول �ص �ص -87
105
ـ ــ« )1983(،كيف نعلم غري الناطقني بالعربية
http://journals.uob.edu.bh

حتديد املعنى النحوي يف غيبة العالمة
الإعرابية» ،يف جملة معهد اللغة العربية،
جامعة �أم القرى .العدد الأول �ص �ص 35 – 19
ـ ــ� 1984(،أ ) «التمهيد يف اكت�ساب اللغة العربية
لغري الناطقني بها» ،جامعة �أم القرى ،مكة
املكرمة.
ـ ــ 1984( ،ب) «اللغة العربية واحلداثة» ،يف جملة
ف�صول ،املجلد الرابع ،العدد الثالث �ص �ص
140 -128
جرين ،جوديث« )1990(،التفكري واللغة»،
ترجمة /عبد الرحمن العبدان ،دار عامل
الكتب ،الريا�ض.
ـ ـ ــ« )1992( ،التفكري واللغة» ،ترجمة  /عبد
الرحيم جرب ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب،
القاهرة.
ـ ـ ــ« )1993 ( ،علم اللغة النف�سي :ت�شوم�سكي وعلم
النف�س» ،ترجمة وتعليق  /م�صطفى التوين،
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة.
(�صدر �أ�صله )Green Judith, 1979
حميدة ،م�صطفى (« )1997نظام االرتباط
والربط يف تركيب اجلملة العربية» ،ال�شركة
امل�صرية العاملية للن�شر لوجنمان ،القاهرة
(دكتوراه من�شورة).
جون وايلز (« )2014قيادة تطوير املنهج» ،ترجمة/
را�شد بن ح�سني عبد الكرمي ،دار جامعة امللك
�سعود للن�شر ،الريا�ض�( .صدر �أ�صله )2009
حلمي خليل« )1988(،العربية والغمو�ض» ،دار
املعرفة اجلامعية ،الإ�سكندرية.
ـ ـ ـ « )1995(،مقدمة لدرا�سة علم اللغة» ،دار
املعرفة اجلامعية ،الإ�سكندرية .
ـ ــ« )2002(،درا�سات يف الل�سانيات التطبيقية»،
دار املعرفة اجلامعية ،الإ�سكندرية .
خرما ،نايف (�« )1979أ�ضواء على الدرا�سات
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اللغوية املعا�صرة » كتاب عامل املعرفة ،الكويت.
خرما ،نايف وحجاج ،علي (« )1988اللغات
الأجنبية :تعليمها وتعلمها” ،كتاب عامل
املعرفة ،الكويت.
املزيني ،حمزة بن قبالن (� 2000أ) «مراجعات
ل�سانية» ،ج� ،2سل�سلة كتاب الريا�ض رقم ،75
م�ؤ�س�سة اليمامة ،الريا�ض .
ـ ـ ـ ـ  2000(،ب) «مراجعات ل�سانية» ،ج� ،1سل�سلة
كتاب الريا�ض رقم  ،79م�ؤ�س�سة اليمامة،
الريا�ض.
حمودة ،طاهر �سليمان ( د.ت ) «ظاهرة احلذف يف
الدر�س اللغوي” ،الدار اجلامعية ،الإ�سكندرية.
خليل عمايرة“ )1990( ،حلقة الو�صل بني الأل�سنية
احلديثة والنحو العربي” ،يف :جملة الدارة
ال�سعودية ،ج15ع� 4ص �ص 114-99
درقاوي ،خمتار (“ )2015نظرية ت�شوم�سكي
التحويلية التوليدية الأ�س�س واملفاهيم» ،جملة
الأكادميية للدرا�سات الإجتماعية والإن�سانية ب/
ق�سم الآداب والفل�سفة العدد � ،13ص �ص 12-3
دي بوجراند ،روبرت (“ )1998الن�ص واخلطاب
والإجراء” ،ترجمة  /متام ح�سان ،عامل الكتب،
القاهرة�( .صدر الأ�صل الإجنليزي 1980
Robert De Beaugrande

ديريك بيكرتون (« )2001اللغة و�سلوك الإن�سان”،
حممد زياد كبة (مرتجم) ،جامعة امللك �سعود.
�صدر �أ�صله 1995
رت�شاردز ،جاك وروجرز ،ثيودور (،)1990
“مذاهب و طرائق يف تعليم اللغات” ترجمه
 /حممود �إ�سماعيل �صيني (و�آخرون) ،دار
عامل الكتب ،الريا�ض( ..والرتجمة عن الطبعة
الأوىل للأ�صل الإجنليزي  ،1986وقد �صدرت
الطبعة الثانية مزيدة ) 2001
ر�شرا�ش� ،أحمد الهادي ( )2014ا�ستثمار
http://journals.uob.edu.bh
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النظريات الل�سانية احلديثة يف تعليم اللغة
العربية ون�شرها و النظرية التوليدية ،كتاب
امل�ؤمتر الدويل الثالث للغة العربية ،املجل�س
الدويل للغة العربية ،دبي ،الإمارات العربية
املتحدة .امل�ؤمتر الدويل الثالث( :دبي) ١٠-٧
مايو (ايار)  ٢٠١٤املوافق  ١١-٨رجب ١٤٣٥هـ
الر�شيد �أبو بكر« )1982(،ا�ستخدام التحويالت
النحوية يف درا�سة اللغة العربية» يف  :املجلة
العربية للدرا�سات اللغوية ،ال�سنة الأوىل ،العدد
الأول �ص �ص .91-65
رم�ضان عبد التواب« )1990( ،الرتاث العربي
ومناهج املحدثني يف الدر�س اللغوي» ،يف  :جملة
الفكر العربي ،ع� 60ص �ص  ،113 -101معهد
الإمناء العربي ،بريوت .
روبنـز .ر.ﻫ ( “ )1997موجز تاريخ علم اللغة»،
ترجمة � /أحمد عو�ض ،كتاب عامل املعرفة،
الكويت (�صدر الأ�صل الإجنليزي 1990
 ،Robinsو�أعيد الطبع .)1994
ريديل ،مات« )2001( ،اجلينوم  :ال�سرية الذاتية
للنوع الب�شري» ،ترجمة /م�صطفى �إبراهيم
فهمي ،كتاب عامل املعرفة ،الكويت�( .صدر
�أ�صله الإجنليزي )1999
�سام�سون ،جفري« )1997(،مدار�س الل�سانيات :
الت�سابق والتطور” ،ترجمة  /حممد زياد كبة،
جامعة امللك �سعود ،الريا�ض�( .صدر الأ�صل
الإجنليزي ( )1980وكانت قد �صدرت ترجمة
لأحمد نعيم الكراعني ،عن امل�ؤ�س�سة اجلامعية
للدرا�سات ببريوت عام .)1993
�سيبويه (�أبو ب�شر عمرو بن عثمان بن قنرب)،
(« )1966الكتاب» ،ج ،1حتقيق /عبد ال�سالم
هارون ،القاهرة( .تويف �سيبويه  180هـ)
�شكري عياد« )1988(،اللغة العربية والإبداع:
مبادئ علم الأ�سلوب” الطبعة الأوىل ،القاهرة.
�صبحي �إبراهيم الفقي« )1994( ،نظام ترتيب
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الكالم يف اجلملة العربية يف �ضوء النظرية
التحويلية» ،ماج�ستري غري من�شورة ،كلية
الآداب ،جامعة طنطا.
العتابي� ،أحمد كاظم (د.ت) ر�ؤية يف املنهج
التحويلي ،جملة كلية الرتبية ،جامعة وا�سط،
العدد ال�ساد�س� ،ص �ص 63-28
عا�شور ،من�صف (« )2012الربنامج الأدنوي»
من�شور يف «�إطاللة على النظريات الل�سانية
والداللية يف الن�صف الثاين من القرن
الع�شرين» ،املجمع التون�سي للعلوم والآداب
والفنون.
عا�شور ،املن�صف (« )1991بنية اجلملة العربية
بني التحليل والنظرية”� ،سل�سلة الل�سانيات،
جملد  ،2من�شورات كلية الآداب ،جامعة تون�س.
غلفان ،م�صطفى (« )1998الل�سانيات العربية
احلديثة :درا�سة نقدية يف امل�صادر والأ�س�س
النظرية واملنهجية” �سل�سلة ر�سائل و�أطروحات
رقم  ،4من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية،
جامعة احل�سن الثاين ،الدار البي�ضاء.
غلفان ،م�صطفى (مب�شاركة املالخ وعلوي)
( )2010الل�سانيات التوليدية من النموذج
ما قبل املعيار �إىل الربنامج الأدنوي ،مفاهيم
و�أمثلة .عامل الكتب احلديث� ،إربد ،الأردن.
غلفان ،م�صطفى ( )2013الل�سانيات العربية
�أ�سئلة املنهج ،دار ورد الأردنية للن�شر والتوزيع.
ق�ضماين ،ر�ضوان (« ،)1997يف بنية الن�ص
الل�سانية» ،يف «جملة املعرفة» ،وزارة الثقافة
ال�سورية ،ع � ،406ص �ص .208-200
�صربي �إبراهيم ال�سيد« )1989( ،ت�شوم�سكي:
فكره اللغوي و �آراء النقاد فيه» ،دار املعرفة
اجلامعية ،الإ�سكندرية .
�صديقي ،عبد الوهاب (« )2011الل�سانيات
وتدري�س اللغة العربية :تدري�س اللغة العربية
من منظور ل�ساين وظيفي حديث» ،جملة
http://journals.uob.edu.bh

الدرا�سات اللغوية والأدبية ،دي�سمرب
� .)2011( 2ص �ص 93 -59
طعيمة ،ر�شدي (� 1998أ) «الثقافة العربية
والإ�سالمية بني الت�أليف والتدري�س» ،دار الفكر
العربي ،القاهرة.
ـ ـ ــ 1998(،ب) «الأ�س�س العامة ملناهج تعليم اللغة
العربية� :إعدادها .تطويرها .تقوميها” ،دار
الفكر العربي ،القاهرة.
عبد احلميد م�صطفى ال�سيد (« )2001بنية
اجلملة العربية يف �ضوء املنهجني الو�صفي
والتحويلي» ،يف املجلة العربية للعلوم الإن�سانية،
جمل�س الن�شر العلمي ،جامعة الكويت .ع ،75
�ص �ص 83-31
عبد الرحمن بن حممد بن خلدون)1968( ،
«مقدمة ابن خلدون» ،ج ،4حتقيق /علي عبد
الواحد وايف ،طبعة جلنة البيان العربي ،
القاهرة ( تويف ابن خلدون 808هـ )
امل�سدي ،عبد ال�سالم (« )1981التفكري الل�ساين
يف احل�ضارة العربية” ،الدار العربية للكتاب،
ليبيا – تون�س .
ـ ـ ـ ــ« )1997(،مباحث ت�أ�سي�سية يف الل�سانيات»،
م�ؤ�س�سات عبد الكرمي بن عبد اهلل للن�شر
والتوزيع ،تون�س .
حمودة ،عبد العزيز (« )2001املرايا املقعرة»،
كتاب عامل املعرفة ،ع  ،272الكويت .
الفهري ،عبد القادر الفا�سي (« )1993الل�سانيات
واللغة العربية” ،جز�آن ،ط ،3دار توبقال ،الدار
البي�ضاء.
ـ ـ ـ ـ ــ« )1998(،املقارنة والتخطيط يف البحث
الل�ساين العربي» ،دار توبقال ،الدار البي�ضاء.
ـ ـ ـ ـ ــ« )2010( ،ذرات اللغة العربية وهند�ستها»،
دار الكتاب اجلديد املتحدة ،لبنان.
اجلرجاين ،عبد القاهر (« )1992دالئل الإعجاز»،
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ط ،3قر�أه و علق عليه  /حممود حممد �شاكر،
مطبعة املدين بالقاهرة و دار املدين بجدة.
(تويف عبد القاهر  471ﻫ) .
ابن ه�شام الأن�صاري ،عبد اهلل جمال الدين
(« )1998مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»،
حققه وعلق عليه  /مازن املبارك وحممد
علي حمد اهلل ،وراجعه � /سعيد الأفغاين ،ن�شر
دار الفكر ،بريوت( .تويف ابن ه�شام 761هـ)
[�صدرت طبعة يف الكويت عام  2000بتحقيق /
عبد اللطيف عبد اهلل اخلطيب]
حجازي ،حممود فهمي (« )3991ت�شوم�سكي وعلم
اللغة» ،يف جملة �إبداع القاهرية ،ع � ،6ص �ص
03 - 72
ـ ـ ـ ــ« )1997(،البحث اللغوي» ،دار غريب،
القاهرة.
ـ ـ ـ ـ ـ � 1998(،أ ) «مدخل �إىل علم اللغة» ،دار قباء،
القاهرة.
ـ ـ ـ ــ1998(،ب)« ،اللغة العربية يف الع�صر احلديث:
ق�ضايا وم�شكالت» ،دار قباء ،القاهرة.
حميدي ،حميي الدين (« )1997الأل�سنية احلديثة
واللغة العربية» ،كتاب الريا�ض ،ال�سعودية.
جحفة ،عبد املجيد (« )2000مدخل �إىل الداللة
احلديثة» ،دار توبقال ،الدار البي�ضاء .
حم�سب ،حميي الدين (« )1998اللغة والفكر
والعامل :درا�سة يف الن�سبية اللغوية بني
الفر�ضية والتحقق» ،ال�شركة امل�صرية العاملية
للن�شر لوجنمان ،القاهرة.
امل�سريي ،عبد الوهاب (« ،)2001رحلتي الفكرية
يف البذور و اجلذور و الثمر� :سرية غري ذاتية
غري مو�ضوعية» ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة،
القاهرة.
الراجحي ،عبده (« )1981علم اللغة والنقد الأدبي
 :علم الأ�سلوب» يف جملة ف�صول ،املجلد الأول،
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العدد الثاين �ص �ص 122-115
ـ ـ ـ « )1986(،النحو العربي و الدر�س احلديث:
بحث يف املنهج » ،دار النه�ضة العربية ،بريوت.
(�صدرت طبعته الأوىل )1977
ـ ـ ـ « )1996(،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية»،
دار املعرفة اجلامعية ،الإ�سكندرية.
ـ ـ ـ « ،)1997(،غياب التكامل العلمي يف تعليم
العربية» ،يف “لغتنا العربية يف معركة احل�ضارة“
�سل�سلة كتاب “ ق�ضايا فكرية” ،القاهرة .
اجلرجاين ،علي بن حممد ( د.ت) «التعريفات»،
حتقيق � /إبراهيم الإبياري ،دار الريان للرتاث،
القاهرة ( .تويف علي اجلرجاين  816هـ)
الك�شو ،ر�ضا الطيب ( 1436هـ) “توظيف
الل�سانيات يف تعليم اللغات” ،جممع اللغة
العربية على ال�شبكة العاملية ،مكة املكرمة.
الك�شو� ،صالح (« )2012النحو التحويلي العربي»
مركز الن�شر اجلامعي ،تون�س.
كوك ،قاي (“ )2014علم اللغة التطبيقي”،
ترجمة /يو�سف ال�شميمري ،دار جامعة امللك
�سعود للن�شر ،الريا�ض�( .صدر الأ�صل )2005
ليونز ،جون (« )1997نظرية ت�شوم�سكي اللغوية»،
ترجمة  /حلمي خليل ،دار املعرفة اجلامعية،
الإ�سكندرية�( .صدرت الرتجمة �أول مرة
 )1985وللكتاب ترجمة �أخرى ملحمد زياد كبة
 .1988والرتجمتان كلتاهما عن الطبعة الثانية
للأ�صل الإجنليزي ،التي �صدرت .1977
لعويجي� ،أحمد (« )2017نحو تكامل الل�سانيات
التحويلية والعلوم العرفنية» ،جملة :حوليات
الآداب واللغات ،كلية الآداب ،جامعة حممد
بو�ضياف ،اجلزائر ،ع ،9مج ،2نوفمرب ،2017
�ص �ص 131-120
الوعر ،مازن (د  .ت) «علم الل�سان  :من البنيوية
�إىل الذهنية» ،يف :جملة املعرفة ،وزارة الثقافة،

125

Mohamed Elsawy: Linguistics and Arabic Curriculum Chmskyan Linguistics ...

دم�شق ،عدد مزدوج � 221-220ص �ص .55 -5
ـ ــ« )4991(،االجتاهات الل�سانية املعا�صرة
ودورها يف الدرا�سات الأ�سلوبية» ،يف :جملة
عامل الفكر ،الكويت  .ج 22عدد مزدوج 4-3
�ص �ص . 189-136
ـ ــ« )1999(،جملة ال�شرط عند النحاة والأ�صوليني
العرب يف �ضوء نظرية النحو العاملي
لت�شوم�سكي» ،ال�شركة امل�صرية العاملية للن�شر
لوجنمان ،القاهرة .
ماكالفلن ،باري (“ )1996نظريات تعلم اللغة
الثانية» ،ترجمة /عبد الرحمن العبدان ،دار
عامل الكتب للن�شر والتوزيع ،الريا�ض.
حممد حما�سة عبد اللطيف (� 1990أ ) “اجلملة
يف ال�شعر العربي “ ،مكتبة اخلاجني ،م�صر.
ـ ـ ـ ــ 1990(،ب) «من الأمناط التحويلية يف النحو
العربي» ،مكتبة اخلاجني ،م�صر.
ـ ـ ـ ـ ــ« )1996(،بناء اجلملة العربية» ،دار ال�شروق،
القاهرة .
ـ ـ ـ ــ« )2000(،النحو الداللة» ،الطبعة الأوىل لدار
ال�شروق بالقاهرة( .كانت قد �صدرت طبعة
الكويت )1983
عبد املطلب ،حممد (« )1984النحو بني عبد
القاهر وت�شوم�سكي» يف  :جملة ف�صول ،ج  5ع 1
�ص �ص .36-25
ـ ـ ــ« )1995(،ق�ضايا احلداثة عند عبد القاهر
اجلرجاين» ،ال�شركة امل�صرية العاملية للن�شر
لوجنمان ،القاهرة .
اخلويل ،حممد علي (« )1981قواعد حتويلية للغة
العربية» ،دار املريخ ،الريا�ض( .و�صدرت طبعة
دار الفالح بالأردن )1999
ـ ـ ــ« )1982(،احتماالت املعاين يف بع�ض الرتاكيب
العربية» ،يف :جملة «الل�سان العربي» ،ج 19
http://journals.uob.edu.bh

ع� 1ص �ص  ،93-79املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم ،تون�س( .ن�شرت الدرا�سة
خط�أ با�سم عفيف دم�شقية)
عيد ،حممد (« ،)1979امللكة الل�سانية يف نظر ابن
خلدون» ،عامل الكتب ،القاهرة.
فتيح ،حممد (« )1989يف علم اللغة التطبيقي»،
دار الفكر العربي ،القاهرة.
(مرتجم)
احلم�صي ،حممد نبيل النحا�س
ِ
(“ ،)2001الرتجمة :نقل للعالمات �أم �صياغة
جديدة؟» ،يف جملة البيان ،رابطة الأدباء يف
الكويت ،عدد مزدوج � ،273-372أغ�سط�س
� ،2001ص �ص .26 -7
املن�صوري� ،أحمد املهدي وال�صالح� ،أ�سمهان
(« )3102النظرية التوليدية التحويلية
وتطبيقاتها يف النحو العربي» ،جملة جامعة
القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات  -العدد
التا�سع والع�شرون(� - )2شباط � ،2013ص �ص
.344 -323
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم)1989( ،
“املعجم املوحد مل�صطلحات الل�سانيات”،
تون�س.
زكريا ،مي�شال (« )1980الأل�سنية (علم اللغة
احلديث) املبادئ والأعالم» ،امل�ؤ�س�سة
اجلامعية للدرا�سات والن�شر ،بريوت ( .للكتاب
طبعة ثالثة )1985
ـ ـ ــ« )1982(،الأل�سنية التوليدية والتحويلية
وقواعد اللغة العربية :النظرية الأل�سنية»،
امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر ،بريوت.
(للكتاب طبعة ثانية )1985
ـ ــ« )1983(،الأل�سنية التوليدية والتحويلية وقواعد
اللغة العربية :اجلملة الب�سيطة» ،امل�ؤ�س�سة
اجلامعية للدرا�سات والن�شر ،بريوت( .للكتاب
طبعة ثانية ) 1986
ـ ـ ــ« )1984(،مباحث يف النظرية الأل�سنية وتعليم

126

Int. J. Ped. Inn. 6, No. 1, 66- 127 (Jan. 2018)

Chomsky, Noam, 1957, “Syntactic
Structures”, 9th printing 1971, Mouton,
The Hague, Paris.
Chomsky, Noam, 1959. “A Review of
B.F.Skinner’s Verbal Behavior” in
“Landmarks of American Language
& Linguistics”, edited by: Smolinski,
Frank, 1985, English Language
Programs Division, Washington. (pp
117-135)
Chomsky, Noam, 1965 “Aspects of the
theory of syntax”, eleventh printing
1976, THE M.I.T.PRESS.
Chomsky, Noam, 1972 “Language and
Mind”, Enlarged Edition, Harcourt
Brace Jovanovich, Inc New York.
Chomsky, Noam, 1975 “Reflections on
Language”, Pantheon books, New York.
Chomsky, Noam 1978 “The Logical
Stricture of Linguistic Theory”, Plenum
Press, New York& London.
Chomsky, Noam 1979, “Language and
Responsibility”, pantheon NY.
Chomsky, Noam (1981) Lectures on
Government and Binding. Dordrecht: Foris.
Chomsky, Noam (1986 a) Knowledge of
Language: Its Nature, Origin and Use.
New York: Praeger.
Chomsky, Noam (1995) The Minimalist
Program. Cambridge: M.I.T.
Cook, V.J, 1988, “Chomsky´s Universal
Grammar”, Basil Blackwell, UK
Crystal, David, 1999,” The Penguin
Dictionary of Language”, second
edition, penguin books, England.
Finch, Geoffrey, 1998 “How to Study
Linguistics”, Macmillan, London.
Lewis, Michel, 1998, “Implementing the
Lexical Approach”, LTP, England.
Michael, Milanovic, 1998 (editor)
“Multilingual glossary of language
testing terms”, Cambridge University
Press, UK.

، امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر،”اللغة
) 1986  (للكتاب طبعة ثانية.بريوت
) «امللكة الل�سانية يف مقدمة ابن1986(،ـ ـ ــ
، امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر،»خلدون
.بريوت
 امل�ؤ�س�سة،») «بحوث �أل�سنية عربية1992(،ـ ـ ــ
.  بريوت،اجلامعية للدرا�سات و الن�شر
 دار العلم،”) «بحوث �أل�سنية تطبيقية1993(،ـ ـ ــ
. بريوت،للماليني
) «نظرية النحو العربي يف1987(  نهاد،املو�سى
 دار،»�ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث
.  الأردن،الب�شري
) «مدخل �إىل درا�سة8891(  حممود �أحمد،نحلة
 بريوت، دار النه�ضة العربية،»اجلملة العربية
،») «�صور ت�أليف الكالم عند ابن ه�شام1993(، ـ ـ ـ ـ
. الإ�سكندرية،دار املعرفة اجلامعية
 «يف علم اللغة،)1989(  �أحمد �سليمان،ياقوت
. الإ�سكندرية، دار املعرفة اجلامعية،»التقابلي
 «الرتاكيب غري،)1985(  حممود �سليمان،ياقوت
 درا�سة:ال�صحيحة نحويا يف (الكتاب) ل�سيبويه
. الإ�سكندرية، دار املعرفة اجلامعية،»لغوية
) مناذج تطبيق3102(  �صاحلة حاج،يعقوب
 يف،القواعد التحويلية يف الن�صو�ص العربية
، كلية دار العلوم،جملة الدرا�سات اللغوية
 العدد الثامن، املجلد ال�ساد�س،جامعة �إملنيا
3884 -1683  �ص �ص،والع�شرون
املراجع الأجنبية

Bartels, Nat (Editor) (2005) Applied
Linguistics and Language Teacher
Education, Springer Science + Business
Media, Inc. Boston.
Brown, Gillian (et al) 1994, “Language
and Understanding”, Oxford University
Press.

http://journals.uob.edu.bh

Mohamed Elsawy: Linguistics and Arabic Curriculum Chmskyan Linguistics ...

127

Nicholas, Howard and Starks, Donna
(2014) Language Education and Applied
Linguistics, Routledge, UK.
Radford, Andrew, 1999 “Linguistics”,
Cambridge university press, U.K
Rowe, Bruce M (2016) A Concise
Introduction to Linguistics, Fourth
Edition, Routledge, New York, USA.

http://journals.uob.edu.bh

