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دي سوسير ت (بعد ظهور المنهج الوصفي في دراسة اللغة، وسيادته على يد العالم السويسري الكبير         
التقليد الى المعقول، وقد رّد على فخرج بها من ) نعوم تشومسكي(، حدثت ثورة جديدة عليه قادها )م1913

جميع علماء اللغة السابقين، إِذ اجتاحْت نظريـُته التوليدية ـ التحويلية حتى علماء النفس ممن رأوا رأي المدرسة 
  .السلوكية؛أمثال سكينروبياجيهوسلوبن

واعد التي تربط بين يرى تشومسكي أن الشخص الذي يتكلم لغًة ما يكون قد كّون نظاًما داخليا للق
الصوت والمعنى بطريقٍة محددة؛ فنحن حينما نتكّلم؛ فإنّنا نقتفي قواعد اللغة من دون وعي بأننا نفعُل ذِلك 

) األفكار(و)المعاني(حقا ؛ والِعلة في َذِلَك إننا ِبصدِد ِنظام يمثل اَألوضاع المألوفة التي تترابط في وحدة من
اِإلنسان؛ يعود إلى كون اللغة في جوهرها نظاًما للعالقات، وهي جزٌء من علم العالمات المستقّرة في ذهن 

  .العام
وهذه القواعد يمتلكها المتكلم بطريقة عفوية؛ وهي التي تجعله قادرًا على استعمال لغته استعماًال 

سير تلك التراكيب؛ وهو صحيًحا، والتمييز بين الصحيح وغير الصحيح، وإنتاج ما ال يحصى من التراكيب وتف
  .ما يعرف بالكفاءة والتمكن

أما علماء النفس المعتنون باللغة؛ فتتركز عنايتهم على طرائق تـَُترجم فيها الكفاءة الستعمالها في 
مواقف عيانية؛ فهم يرون أننا من أجل فهم سلوك اللغة علينا أن نفهم القواعد التي تحكم ذلك السلوك؛ 

  .ي قواعد لغوية باألساسوقواعد السلوك ه
  .وبناًء على ذلك لكي نحصل على نموذج لألداء اللغوي علينا أن نكّون نموذجا للكفاءة اللغوية

  
Abstract 

After the appearance of the descriptive method in studying the language on the 

hands of the great Swiss scientist  (De Saussure, died on 1913 A.D.), a new 

revolution from tradition to reason happens against him led by (Noam Chomsky), so 

he replies to all the former language scientists. His shifting-generating theory 

affected even the Psychologists whose opinion is similar to the behavioral school 

like (Skinner, Piaget and Sloben). 



 
 
 
 
 

  
 علي عباس عليوي األعرجي. ذاتية اللغة بين سكينر وتشومسكي                                                                         د

  

                          2017 أبريل/  عشر الثالثالعدد                          108       مجلة آفاق علمية        / تمنغست.ج.م

Chomsky sees that the person who speaks a certain language, he has formed an 

interior system of data that connects between sounds and meanings in a specific 

way. We, while speaking,  apply the grammar of a language unconsciously, the 

reason behind that is the system that exemplifies the familiar conditions that is 

connected in a unit of constant meanings and thoughts in the mind of Man, another 

reason is that language in its essence is a relation system and it is a part of the 

general relations science. 

These grammars that the speaker spontaneously has are making him capable of 

using his language correctly, distinguishing what is right and what is wrong,  

producing countless structures and interpreting these structures; that's what we call 

(competence and efficiency). 

Whereas the Psychologists who are interested in language are concerned with 

methods that explain competence used in action. They see in order to understand 

language, we have to understand the grammar of that language and the language 

grammar is basically linguistic. Consequently, in order to get a linguistic 

performance model, we have to be a model for linguistic competence. 

  
******* 

  
  :المقدمة

 كل احلديُث؛ ألن رس اللغويما أسفر عنه الد أهم مناهج البحث اللغوي تعد
أمٍر ال يصح، وال تستِقيم نتائُجه إّال باملنهج الذي َيسري على هْديه الباحُث؛ بشرط َأن 

  .يكون ُموائًما لطبيعة الظاهرة، وُمالئًما اهلدَف الذي يتوّخاه منها
ناهج البحث اللغوي، وتفاوتِت األهداف اليت يُرام منها دراسة وقد تباينت م

اللغة؛ فللباحث أْن يسري على منهٍج يراُه جديرًا بالّتطبيق، وليس له التعصب ملنهج دون 
آخر؛ بْل وحىت املفاضلة؛ فلكل منهج فضله وميدانه الِذي ينتج مثارَه حال تطبيقه على 

  .اللغة
 املعىن املتعارف اآلن هَي من صناعة األوربيني؛ ومن املناهج اللغوية ب إن

مقوالم؛ وال نعدم وجود مالمح هلذه املناهج عند العرب القدماء، ولكن باملعىن التنظريي 
منهج تكون املناهج صناعة أوربية بامتياز

ُ
  . امل

وبعد ظهور املنهج الوصفي يف دراسة اللغة،وسيادته على يد العامل السويسري 
) نعوم تشومسكي(، حدثت ثورة جديدة عليه قادها )م1913ي سوسري ت د(الكبري
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فخرج ا من التقليد اىل املعقول، وقد رّد على مجيع علماء اللغة السابقني،إِذ اجتاحْت 
أمثال  التحويلية حىت علماء النفس ممن رأوا رأي املدرسة السلوكية؛ - نظريـُته التوليدية

  .1وسلوبن وبياجيه سكينر
يرى تشومسكي أن الشخص الذي يتكلم لغًة ما يكون قد كّون نظاًما داخليا 
للقواعد اليت تربط بني الصوت واملعىن بطريقٍة حمددة؛ فنحن حينما نتكّلم؛ فإنّنا نقتفي 
قواعد اللغة من دون وعي بأننا نفعُل ذِلك حقا ؛والِعلة يف َذِلَك إننا ِبصدِد ِنظام ميثل 

املستقرّة يف ذهن اِإلنسان؛ ) األفكار(و)املعاين(وضاع املألوفة اليت ترتابط يف وحدة مناألَ 
  .2يعود إىل كون اللغة يف جوهرها نظاًما للعالقات، وهي جزٌء من علم العالمات العام

وهذه القواعد ميتلكها املتكلم بطريقة عفوية؛ وهي اليت جتعله قادرًا على استعمال 
صحيًحا، والتمييز بني الصحيح وغري الصحيح، وإنتاج ما ال حيصى من لغته استعماًال 

  .3الرتاكيب وتفسري تلك الرتاكيب؛ وهو ما يعرف بالكفاءة والتمكن
أما علماء النفس املعتنون باللغة؛ فترتكز عنايتهم على طرائق تـَُرتجم فيها الكفاءة 

فهم سلوك اللغة علينا أن نفهم  الستعماهلا يف مواقف عيانية؛ فهم يرون أننا من أجل
  .4القواعد اليت حتكم ذلك السلوك؛ وقواعد السلوك هي قواعد لغوية باألساس

وبناًء على ذلك لكي حنصل على منوذج لألداء اللغوي علينا أن نكّون منوذجا 
  .للكفاءة اللغوية

يد انبىن هذا البحث على متهيد ومبحثني، درست يف التمه وتأسيسا عليه فقدِ 
، وفيه وضحت املفهوم اللغوي للذاتية، فهو مفهوم مل يؤّصل )ذاتية اللغة املاهية، التأصيل(

، على حني  )اللغة عند سكينر(أما املبحث االول فكان .له يف الدراسات اللغوية احلديثة
  .، وأخريا اخلامتة اليت فيها نتيجة البحث)اللغة عند تشومسكي(املبحث الثاين كان 

  :التمهيد
  :الماهية، التأصيل،ذاتية اللغة: أوًال 

ذو اسم :(؛ قال الليث)ذو(تنتمي يف املعجم إىل الكلمة) ذات(كلمة : اللغة
فالن ذو مال، أي صاحب مال، والتثنية ذوان، : ناقص، وتفسريه صاحب ذلك، كقوهلم
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هي ذات مال، ومها : ذات، تقول: وتقول يف تأنيث ذو: ذوون، قال الليث: واجلمع
  .5)ذاتَا ماٍل، والتماُم أحسن، َذواتا أَفنانٍ : ا مال، وجيوز يف الشعرذوات

  .6وال جيوز يف ذات ذاِيت؛ َألن ياء النسب ُمعاِقَبة هلاء التْأنيث: وجاء يف اللسان
هي املالزمة الشديدة والطويلة بني شيئني : وعليه تكون حقيقة مفهوم كلمة ذو

اكمّية، وهذا املعىن أخّص من املصاحبة والصاحب، وعليهتكون على سبيل القاهريّة واحل
مفاهيم الوقت يف ذات الصباح، واحلالة يف إصالح ذات البني، واجلهة يف ذات اليمني، 

  .7من مصاديق ذلك األصل الواحد: واحلقائق يف ذات الصدور
عند أهل مأخوذًة من املناطقة والفالسفة؛ فهي غري مقبولة ) ذايتّ (وتكون كلمة 

  .اللغة، كما ذكر صاحب اللسان
هو ما يقوم ذات الشيء غري خارج عنه : عند الفالسفة، واُألصوليني) الذايتّ (و

ما يقوم ذات الشيء نعين به ما ال تتحّقق تلك املاهية إّال به، سواء كان املاهية : أي
لذايت موجودة فيها، أْم  نفسها؛ فإّا ذاتّية ألفرادها كاإلنسان لزيد وعمرو؛ فإن خواص ا

  .8كان جزًءا منها كاحليوان لإلنسان، أِو الناطق له
وقد منع أكثر القدماء من إطالق الذايت على األّول؛ ألن الذايت منسوب إىل 
ا ذاتية ألفرادها ال للماهية  الذات؛ والشيء ال يُنسب إىل نفسه، وهو ضعيف؛ أل

  .9نفسها
: هو ما يكون وجود املوضوع بوجوده، وانِعدامه؛ أي الذايت : وبعبارٍة أُخرى

  .10انعدام املوضوع
وهو عندهم يطلق على نزعة ترمي إىل رد كل شيء إىل : 11وعند علماء املنطق

الذات وتقدمي الذايت على املوضوعي؛ فالتفرقة بني احلق والباطل ال تقوم على أساس 
ا هي جمرد اعتبارات ذات ؛ وإمن ة حقيقة ُمطلقةموضوعية؛ فليست مث12ي.  

اللغة، والفلسفة، واملنطق، (ِمَن الصعب إجياد النسب بني التعريفات املتقدمة: أقول
، والفالسفة واُألصوليون 13كما صرح ابن منظور) ذايتّ (؛ فاللغة َرفضْت نسبة)واُألصول
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 م املاهية، واملناطقة عندهم هو مصطلٌح يدلعندهم هو مقو  يف َأساسه على نُزعٍة ترّد كل
  .إىل الذات شيءٍ 

متقاربة فهي تدل على التالزم والرد ـ كما مّر ) اللغويني واملناطقة(إًذا النسبة عند   
آنفا ـ فبعُض الذايت املنطقّي هو ذايت لُغوي، وبعُض الذايت الُلغوي هو َمنطقي حتًما؛ 

  .العموم واخلصوص من وجهٍ فالنسبة بينهما هي ِنسبة 
أّما النسبة عند الفالسفة واللغويني؛ فهي نسبُة تبايُن؛ فال متابعة بني املْعنيني   

) والفلسفي ة عادًة تكون منحدرًة )اللغويا؛ فاملعاين االصطالحي ؛ وهي حالة نادرة جد
  .عن معًىن لغوي، وتطور عنه

ما تفّردت به اللغة من خمتصات  :ية اللغةيكون املقصود من ذات: وزبدُة املخض  
  . أو ما يقومها ويكون وجود املوضوع بوجوده

  َعالقة اللغة بعلم النفس: ثانًيا
يتصور كثٌري من دارسي اللغة أّن اللغة حكٌر على دارسيها، ويرى بعٌض آخر أّا   

علقة بصفة عامة دون ذلك الفرع احلديث نسبيا الذي يهتّم بدراسة املت(خاّصة بعلم اللغة
  .14)التقيد بلغة قوٍم بذاا، وهو ما يعرف بالِلسان

وملا كانِت ـ اللغة ـ تدخل يف ُصلب الُعلوم اِإلنسانية كافة؛ أما ُعنصرًا، أو أداًة   
  .15للتعبري؛ هلَذيِن السببِني تداخلْت مفاهيُمها مع معظم العلوم اإلنسانية

    هلذا نشأْت تي ة حديثة كعلم االجتماع اللغوية، وعلميأو علم 16ارات فكري ،
 وعلم اللغة النفسي ، أو17اللغة االجِتماعي ،  فس اللغويعلم الن.  

 عبري عن شيٍء فحسب؛ بل (ويرى فندريس أناإلنسان ال يستخدم اللغَة للت
  .18)للتعبري عن نفسه أيًضا

عاِين الكامنة يف  ستْ أن األلفاظ لي(إىل  ويذهب بعضٌ   
َ
إال رُموزًا تعرب عِن امل

ا هي اليت تثبت كّل خطوة خيطوها الذهن  ؛ أل م العقليفس، وهي ضرورية للتقدالن
  .19)البشريّ 
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إّال أن عمل اللغوي خيتلف عن عمِل عامل النفس؛ فعمل اللغوي حياول بِه إجياد   
تها، وتراكيبها وداللتها املعجمية، والتاريخ، وكيفية  وصٍف للغٍة معينة من حيُث صعوب

  .كتابتها
أما عامل النفس فال تعنيه هذه األشياء كثريًا؛ فهو يتعامل مع اللغة بوصفها   

ختلفة؛ فهو 
ُ
سلوًكا ميكن إخضاعه للدراسة، بواسطة املناهج واألساليب الّسيكولوجية امل

 باإلدراك؛ وكيفية يهتم  ة، اختالف الناللياس يف إدراك الكلمات، وحتديد مالحمها الد
  .20وحتويل املتحدث لالستجابة إىل رموز لغوية

وبعد هذا وذاك سأدرس ذاتية اللغة عند عاملني من علماء الفكر احلديث، ومها   
، )Skinnerسكينر (، عامل اللغة واللسانيات احلديثة، و)Chomskyتشومسكي(

السلوكي، وكالمها أمريكي، وقد تعاَصرَا، إّال أن تشومسكي ما عامل خمتص بعلم النفس 
  .21م18/8/1990زال حيا، وسِكينر تويف يف

  املبحث األّول
 اللغة عند سكينر

 قليديفس التة على علم النلوكيات السظريوذلك برفضها منهج ؛ ثارِت الن
 ا االستبطان يف البحث، معتمدًة على املنهج التجرييب لْت تلك الثورة يف أاملخربي، ومتث 

 اعتمدت اللغة أداة يف تقومي السلوك اللغوي والذي قد ينعكس على السلوك النفسيّ 
هذا فيما لو نظر إىل النظرية السلوكية من زوايا تتجاوز كون اللغة ، لإلنسان واالجتماعيّ 

كتسبة يتلقاها الفرد عن طريق التعليم املعزز كما ذاتية تشتغل فطريا يف عقل اإلنسان أو م
  .هو يف نظرية سكينر السلوكية

اه إيفان بافلوف ومن اد هذه االجت22رو  رطية التعّلم الشصاحب نظري
اّيت  نر صاحبيالكالسيكي، وسك ة التعليم الذنظرية التعلم الشرطي اإلجرائّي، ونظري

حاولة واخلطأ، والذي  23لتعليم املربَمج،وإدوارد ثورندايكاملعزز، وفكرة ا
ُ
صاحب نظرية امل

الذي جنح يف املزج بني أفكار اال  24والتدريب، وتوملان أضاف قانون انتقال األثر
  .والسلوكية
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مسيطرة يف العقدين  حول تعلم اللغة وتعليمها 25وكانت وجهات نظر السلوكيني
األفكار رمست  أن هذه (Gasem,2000)، ويرى26العاملية الثانية الّتاليني للحرب

صاحب  (Skinner,1957)الّنظريّات العاّمة للتعلم من الّسيكولوجيني مثل سكينر
 تعديل:" وشهرته اتسعت بعد إصدار كتابيه" التعزيز يف تكنولوجيا التعليم" كتاب

 اللفظيّ / يّ السلوك اللغو " و "Behaviour Modification" "السلوك
Verbal Behaviour"  م وفنّ " وحبث عنوانهعلي علم التعل27مالت.  

التعلم الشرطي الكالسيكي اليت قال ا  وميكن إجياز التطبيقات الرتبوية املتعلقة بنظرية
  ـ :سكينر وأتباعه باآليت

 29الستجاباتعبارة عن استجابة ملثري أو باعث وا فكل تعلم: 28إتقان ما هو متعلم ـ 1
مدى جناحه وإتقانه ملا تعلمه، وال يتحقق النجاح إال  اليت يقوم ا املتعلم هي اليت حتدد

إذا قام املعلم بتدوين تلك االستجابات لتحديد مدى التقدم الذي أحرزه املتعلم، وبيان 
الصواب من اخلطأ للتلميذ،وإعالم كل طالب بالتحسن الذي أحرزه، إذ إن ذلك مدعاة 

إال بسلسلٍة من اإلجراءات، واالختبارات، والتقومي  طراد التحسن، وال يتم ذلكال
  .30املستمر

؛إذ يرتبط املثري  ، للتكرار أثٌر مهم يف حدوث31املران وتكرار اجلملـ 2 رطيم الشالتعل
  .الشرطي باملثري الطبيعي وينتج عن ذلك االستجابة

ليها يف اال التطبيقي ما يسمى بتمارين إن احملاكاة أو التكرار ُبَين ع
، وكان اهلدف منها تعليم اللغة عن طريق تكوين عادات  Pattern Drills"األمناط

لغوية بطريقة الشعورية، وهو أسلوب مهم يف التعلم خاصة يف املراحل األوىل، وليس يف 
ؤدي إىل التعلم، بِل التكرار املتأّخرة، ولكن جيب أن يُعَلم بأن ليس كل تكرار ي املراحل
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، وكلما كانت  املفيد رطيم الشي وظيفة مهمة يف حدوث التعلأو الذي له معىن، إذ يؤد
ثري الشرطّي عند ظهوره مبفرده مرات

ُ
  .التكرار أكثر زادْت قوُة امل

ويرى فريث أن القدرة امللحوظة لدى البشر على إدراك العمليات 
وفهمها، كاللغة املتكلمة واملكتوبة أدت إىل ظهور حركة حديثة يف علم النفس املعقدة،

  .32تنظر إىل اإلدراك على أنه عملية معرفية حبتة

يضمن النجاح أن حيسن االختيار وأن يكون ما  ولكن جيب على املعلم حىت  
التمرين يف وميكن استعمال التكرار و . مستواه خيتاره من ضمن اهتمامات التلميذ ومن

سيما ويف دروس احلساب واجلغرافيا وال الشريفة، حفظ القرآن الكرمي واألحاديث النبوية
واألناشيد والقصائد الشعرية وحفظ معاين املفردات  دراسة اخلرائط، وقواعد اللغة العربية

 .33فضال عن األشغال اليدوية واستعمال اآلالت الكاتبة يف اللغة والقوانني العلمية،

توافر الدوافع أمٌر المناص منه إذا أرْدنا حتقيق تعلم  ، إنّ 34ـ استمرار وجود الدوافع3
افع حتقق التعلم املرغوب، وتعود ما قوي الدالفائدة املرجّوة على الّتلميذ، وجناح  فّعال، وكل

ث املعّلم يف حتقيق األهداف املرسومة؛ لذلك وجب
ُ
ريات الفعالِة إحاطة البيئة الصفية بامل

به، ونكون بذلك ضمنا التواصَل بني  حىت نضمن استمرار التواُصل بني املعلم وطال
ما تعلمه التالميذ يف أذهام، ومن َمث  عناصر العملية التعليمية، ويف الوقت نفسه رسخ

  .يصعب النسيان

ْع باّدعاء السلوكيني، بأن إذ مل يقتن) رفرز(ومن املعارضني لنظرية السلوكيني 
لتشكيل العادة؛ وطعن يف القسم امليكانيكي أو اآليل من  التعّلم هو عملية ميكانيكية

تتطور فقْط عن طريق احلاجة للتواُصل مع اآلخرين ويف حالة  فرضيتهم، وبني أّن العادة
يف ذاا عادة من العادات  ، ولعل اعرتاضه نابع من اعتقاده بأن اللغة هي35االسرتخاء

ُتكتَسُب باحملاكاة، والقياس ذلك القياس الذي يفسر به الُبنيويون كيف يتمكن اِإلنسان 
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استناًدا إىل صيغ لسانية معدودة مسعها ِفعًال ـ يستطيع أن يؤلف ِصيًغا مل يسمْعها قط يف 
ا تنتهي إليه هل بلوغه بواسطة ، وهو ما ليس م36حياته، وال تعِرف يف عددها حدن الس

حماولة التشكيل فشتان بني ما ُيسمى باالكتساب ـ وهو عملية ذاتية ترتبط بالعقل 
  .واإلدراك ـ وبني التشكيل؛ وهو عملية تعتمد التْأثَري على أَمل وجود استجابٍة ما 

ة أما حالة االسرتخاء فهو اعرتاض معقول وبَدهي؛ ألّن اإلنسان يف حال
االسرتخاء ميكنه أن ينتَج سلسلة من العمليات الكالمية اليت قْد َتِصل إىل حالٍة من 
ِف والثراء  اإلبداع عن طريق الكنايات واالستعارات اليت ُتضفي إىل الكالم طاِبًعا من الرت

اء عمليات متنحها احلالة الشعورية اليت يعيشها اإلنسان، وهو ما ال ميكن توافره مبجرد إجر 
ميكانيكية دف إىل دراسة املؤثر واالستجابة الناجتة عن ذلك املؤثر وهو ما يسعى إليه 
ا يقودنا هذا إىل التمييز بني ذلك القياس الذي قد يرُد على مسامَعنا يف  ون؛ ورمبلوكيالس

نحوي املسؤول عن ِخضم البحث يف ذاتية اللغة عند سكينر وتشومسكي؛وهو القياس ال
حاكاة، وهو تلك العملية 

ُ
ضبط الصيغ اَألساسية يف اللغة، وبني القياس الذي يقرتن بامل

تكلم وهي مَلَكٌة متكنه من َفهم أي مجلة يف لُغته، وتولِيد 
ُ
اليت حتصل يف داخل عقل امل

؛ وهو ما أراد 37بًدا من قبلُمجٍل تُفهم عنه تلقائيا، ومل يسبْق هلذه أو تلك أْن قيلْت أ
تشومسكي أن جيعله موضع اهتمام النحو التوليدي الذي يعكف على الطاقة الكامنة 

  . 38)اِإلجناز(أكثر مما يهتم بالطاقة احلادثة أو ) القدرة( أَوِ 

فقد طعن يف مفهوم العادة نفسه؛ ولعلنا نوافقه مبدئيا على أن  تشومسكي أما
ليسْت عادة يعتمُد وجوُدها على التكرار واحلصول حىت توصف هكذا؛ بْل هي اللغة 

واالستجابة مها  أكثر تْعقيًدا من هذا الوصف، وبّني تشومسكي أّن مفهومي املثري
 حمدد ثٍري ُسلوكي

ُ
ا ما . 39وواِضحٍ  مفهوماِن أجوفان؛ فنحُن ال نستعمل اللغة استجابًة مل وإمن

أنواع يصعب حصرها  و قواعد حتويلية تُعطي القدرة للمتحدث على توليديُتعّلم بالفعل ه
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سلسلة من الكلمات يف  من اجلمل اجلديدة ذات الطابع النحوي؛ أي أن ما يـُتَـَعّلُم ليس
  .40إليها هذه املفاهيم حد ذاا، بْل يتعلمها الفرد كمفاهيم متثل فئًة بعينها تنتمي

 لوكيني التعّلم عن طريق العالقات اليت تّتصل بني وقْد طّور مؤيّدو نظرية الس
ثري اللغوي، مبعىن أنّ 

ُ
قوة هذه العالقات أو ضعفها قد يزيد أو يقّلل من السلوك  أجزاء امل
 ة ال من قبيل   ،41اللغويلوكية السظر يف قراءة النظريوهذا ما جيعلنا ندعو إىل ِإعادة الن

نظرية تشومسكي، بْل ِمن قبيل ِإمكانية اعتمادها يف تطوير اللغة كوا قد ُدِحَضْت ب
  .اازية واالستعارية اليت تعد ِعماد اخلطابات السياسية واِإلشهارية واإلقناعية احلديثة

" السلوك اللغويّ " حوى كتابه وقد ورائد هذه املدرسة السلوكية هو سكينر؛  
بتجاربه على السلوك احليواين،  ية جديدة يف التعلم اللغوي، وهو معروفنظر  حماوالته بناء
تطوير التعليم عن طريق  والذي استطاع أن ُيسهَم يف 42"صندوق سكنر" وما يعرُف بـ

حول السلوك ُجزًءا من  التعليم املربمج، وأدوات التعليم اُألخرى، وتعّد نظرية سكنر
، ويؤكدنظريته للتعلم  رطيثري الش

ُ
أمهية تْعزيز إجابات املتعلم؛  قانون األثر عن طريق امل

  . اإلجابات املتعددة، وتصحيح األخطاء وذلك مبكافأته على

  :43وتتكون نظرية سكينر من ثالثة أجزاء رئيسة

  .ـ البيئة1

2 لوك اِإلجرائيم السـ تعل  

  .ـ التعزيز3

 ظريات النةسلبي:  
ا  ـ النظرية غري صاحلة لتفسري1 ة، كما أة ـ اللغويأنواع االضطرابات السلوكي أو عالج كل

ا  ة الفرد كُكل،إذ إن شخصيا ميكن من خالله تفسري تكول إطارًا عامغري صاحلة لتشك
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اإلرادي واملسامهة  مل العناصر الذاتية يف السلوك، بالرغم من إسهامها يف تْعزيز اجلانب
؛إال انه ال ميكن القبول 44الذاتية اِإلجيابية للفرد يف تشكيل السلوك؛فإن هذا يظل ْحمدوًدا

عاجلة مجيع 
ُ
مببدأ اإلطالق هذا؛ إذ ليس هناك من نظريٍة ِلسانيٍة تدعي صالحيتها مل

غة ـ موضوع الدراسة ـ هي باألصل نظام ُمشكالت اللغة وُمشكالت الناطقني َِا؛ ألن اللُ 
معقٌد يْزداُد تعقيًدا بتطور ُسُبِل احلياة مما ينعكس على كيفية استخدامها اجتماعيا، مما 
جيعلها قابلًة الستيعاب نظرياٍت ومناهج خمتلفة ميكنها جمتمعًة أن تصلح لدراستها 

ميكنها القول بإمهال العناصر الذاتية يف السلوك ووصفها، إضافًة إىل أن نظرية سكينر ال 
ما دامت تسعى إىل تعزيز قدرة الفرد على إنتاج املعىن بطرائق مؤثرة بالقدر نفسه الذي 

، وهي 45جيعل تشومسكي يؤمن باالستعمال الفعال لُلغة يف مواقف مادية، وواضحة
  .األمر متعلًقا بالفعالية، واملادية والُوضوحمفارقة ُتِربُز جدوى النظرية السلوكية ما دام 

ـ معظم الدالئل العلمية والتجريبية يف نظرية سكنر مبنية على احليوان ـ كما يف صندوقه 2
الذي جربه على احلمامة والفأرة ـ أكثر منها على اإلنسان، ويف احلقيقة ال ميكن اختزال 

إذ إن اإلنسان يعمل حتت حزمة من املثريات يف , استجابةسلوك اإلنسان يف جمرد مثري و 
  .46آٍن واحد، و سلوك اإلنسان خيتلف مبا لديه من عمليات عقلية ال توجد لدى احليوان

 ونتائجه من منطلق أن لوك اإلنساينز على العالقة بني السة ترتكالنظري فنجد أن
  .ل النتائج اإلجيابية، أو السلبية لذلك السلوكالسلوك اإلنساين ميكن تفسريه من خال

اه  ى االجتاه آخر يسم ة فعٍل لذلك اجتوقد نشأ على يد تشومسكي بوصفه رد
 لوكياه الس ملواجهة االجت ة . 47العقليل يف طروحات النظريمن يتأم على الرغم أن

ة يشوب مسألة اخلالف بني النظريتِني؛ فاملسافة السلوكية قد ال يفوته أن شيًئا من املفارق
واضحة بني الذاتية كوا شيًئا غري حمسوس متعلًقا مبَلَكٍة أو معرفة لغوية سابقة يف العقل 
 لوك بوصفه مرحلة حمسوسة ميكن مالحظتها بشكٍل واضٍح، ولعلوبني الس ،البشري

ٍة يف داخل العقل البشري ميكنها التحكم بإنتاج سكينر ذاته مل يُنكر وجود مَلَكٍة فعال
اكيب والِعبارات الُلغوية؛ ولكنه أراد الرتكيز عَلى مسأَلٍة  معينة  عدد ال ُحيصى من الرت
غيبها الدارسون يف قراءم لطروحاته النفسية،ولعل السبب يف ذلك اعرتاضهم على وجهة 
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تنظر إىل اإلنسان على أنه يشبه احلاسب اآليل اليت تتم تغذيته  واليت نظره اآللية تلك
، ويُعاد ِإنتاجها،واليت أَنكرها تشومسكي يف نظريته َفسادْت نظرة )ُمدخالت(بَكلماٍت 

كما سنرى يف املبحث الثاين عند  التعلم) ذاتية(أو  عند سكينر) تلقينية(أن تكون اللغة 
  .تشومسكي

 ايناملبحث الث  
  اللغة عند تشومسكي

  توطئةٌ 
على الدرس اللساين احلديث، وأخذت ) الوصفية ـ الُبنيوية(سيطرت الدراسات 

 رس اللساينالذي أحاط بالد ابع الوصفياألفكار عند بعض اللغويني تضيق ذرًعا بالط
  .وهيمن عليه

ذت منًحى جديًدا بع ة اختراسات اللغويالد الِبىن (تشومسكي كتابه  د نشرلكن
أصبح زعيًما للمدرسة م، و 1957عام )  Synthetic  Structureالرتكيبية

، ودخلِت الدراسات اللغوية مرحلة جديدة بعد 48اللغوية يف الواليات املتحدة األمريكية
 نا جيب َأْن نُقرأن فلك  أن ثار على املفاهيم اليت كانت سائدة قبله؛ إال حبقيقة أن

الدراسات احلديثة املهتمة باللغة مل يقف عند توجٍه معني دون آخر، وبقيت حركة 
البحث يف فلسفة اللغة وخصائصها دائرة دوران التطوِر احلضاري والثقايف املعاصر؛ لذلك  

 ا قراءًة إجيابية تأخذ ما كان البّد من االنفتاح على املناهج احلديثة واملعاصرة وقراء
 محيص دون البترِس والتة، وترك ما يؤاَخذ عليها مليدان الدا العلميم مسريينفعها ويقو
برفضها أو إنكارها بشكٍل مطلٍق، ومن القضايا اليت تواردت على ألسنة الباحثني وترددت 

باًعا مؤثـرًا لدرجة لنُعوم تشومسكي الذي ترك انط) الِبىن الرتكيبية(يف أروقة درسهم كتاب
أن صفة الذاتية اقرتنْت بنظرية السلوك اللغوي اليت قال ا العامل النفسي سكينر على 
الرغم من أنه قال مبوضوعية اللغة، مبعىن أن من الباحثني من يسّمي العالقة بني النظريتني 

للذاتية بنظرية عامل النفس سوى أنّه  ؛وال عالقة)ذاتية اللغة بني سكنر وتشومسكي(بـ
 لوك اللغويحاول ترمجة الس.  
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انصب نقُد تشومسكي على اجلوانب السلوكية يف النظرية؛ فقد رفض 
ركز السلوكيون  إذ ؛49تشومسكي رأَي السلوكيني املبين على أن اللغة استجابٌة ملثري ما

قد ألغوا كل عوامل شعوريّة وعقلية مرتبطة باحلدث  على الشكل الظاهري، فحسب؛وذا
، وعليه يكون املنهج 50اللغوي، مؤثرة فيه، مث جتعُله على النحو الذي يوصله إىل السامع

السلوكي غَري قادر على تفسري احلدث اللغوّي املعرب عن عواطف أو مشاعر تكتنف 
، 52اخلية ِمفتاًحا مركزيا يف فهم السلوك البشري ، وقد عّد تشومسكي الِبنيَة الد 51اإلنسان

-3. 54القواعد الكلية- 53.2الفطرة اللغوية- 1: وأُسس النظرية التشومسكية، هي
العودة إىل اُألصول العقالنية، - 5.الِبنية العميقة والِبنية السطحية -55.4الكفاية اللغوية

6 - ، لوكية  البنيانيةخت - 7اقتضاء املذهب السي األلسني56ط.  
أن لدى علماء النفس مسوغاٍت؛ حملاولتهم حتديد ) سلوبن، وسكنر(ويرى 

ات السيكولوجية غري اللغوية اليت قد تؤثر يف األداء اللغوي، ويضيف متساِئًال  ملاذا : املتغري
الوجود السيكولوجي ُجنهد أنفسنا حنن السيكولوجيني بِإجراء َجتاِرب للتأكد من 

؟، أال ميكن أن نقبل زعم علماء اللغة عن 57لألوصاف اللغوية اليت صاغها علماء اللغة
دعوا وصف اللغة لنا، إنه ليس نوًعا من العمل الذي : هذا السؤال باإلجياب، ويقولون

  .ميكن حتديده من خالل التجارب السيكولوجية
 ةوقد ناقش تشومسكي هذه القضيالقواعد 58ة يف مواضع عد ًدا أنمؤك ،

النحوية ميكن صياغتها بإحكام على أساس أحكام استبطانية يؤكدها متحدثون آخرون 
 بشكٍل عرضي  فاقي59أِو ات .  

وميكن تقومي قواعد النحو على أساس قدرا العامة واملنتظمة لتفسري املالحظات 
  . 60كما سيظل هناك منفذ صغري لعلم النفس اللغوي   اللغوية بطريقة مّتسقة

  التأثير الِلساني في الدراسات النفسية للغة 
ال ميكن لعلماء النفس أن يُنكروا الفائدة اليت عادت على دراستهم اللغة نتيجة 

للغة املربّزين اتصاهلم بالدراسات اللغويّة، وال سيما اجلهود اليت بذهلا عدد من علماء ا
  .منهم تشومسكي ودي سوسري، وسيقتصر حديثي عن تشومسكي موضوع البحث
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يعوُد الفضل يف االتصال بني فروع اللغة املختلفة واللسانيات إىل : وأقولُ 
  .61تشومسكي بصفة خاصة

ميكن توليد مجل  فتتألف القواعد التوليدية والتحويلية من تنظيم القواعد فيها
  : اللغة، وينبثق من حتليل مكونات ثالثة

  .ـ املكون الفونولوجيّ 1
  .ـ املكون الرتكييبّ 2
  .ـ املكون الداليلّ 3

ويعّد املكون الرتكيّيب هو املكون التوليدّي الوحيد؛ أي املكون الذي يصف بِنية 
 ة، ويعدد العناصر املؤلّفة هلا، يف حني أنطحين الفونولوجيّ  اجلملة السن  املكوواملكو

الّدالّيل مها املكونان املسؤوالن عن التفسري؛ فبعد أن تتألف اجلملة من خالل املكون 
الرتكييب يستعمل املكون الداليل يف تفسري معاين هذه اجلمل، وخيصص املكون 

، َفال ختَتلط املعاين نتيجة 62يـزُه ِمْن َغريهالفونولوجي لُكل َتركيٍب لُغوي نُطًقا َخاصا مي
تشابه النطق؛ ولعل تنظيم القواعد التوليدية ـ التحويلية من خالل تلك املكونات على 
النحو السابق تؤدي إىل وصف الكفاءة اللغوية اليت ميتلكها متكلم اللغة وتفسر قدرته 

  .63موعة األصوات اليت يتفوه ا هو أو غريهعلى إضفاء الداللة على جم
تربز القواعد ) مستوى املالءمة التفسريية(ويف ُمستوى أعمق نادرًا ما نتوصل إليه 

من حيث هي تنظيم وصفي منتظم ومالئم ختتار النظرية األلسنية املقرتنة ذا التنظيم 
 هذه هذه القواعد من بني قواعد أخرى من خالل ماد ة متوافرة تتالءم معها كلة لغوي

من زاوية عالقتها بنظرية ) داخلية(أو ) ذاتية(القواعد، فبهذا املعىن تربز القواعد من زاوية 
  .64ألسنية تكون فرضية تفسريية تتناول شكل اللغات بالذات

هو السلوك الذي تؤدي فيه ) السلوك اللفظّي ـ سكينر(إن : عوًدا على بدء أقول  
اللغة العامل الرئيس أو أي سلوك خيدم ختاطًُبا مْقصوًدا، وله معًىن ُمقنن ملن يتلقاه، وما 

، )مسموعة(هو استعمال الكلمات يف أّي صورة منطوقة ) السلوك اللفظيّ (يطلق عليه 
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إّال أنه  ويقصد به التعبري الشفهي ) السلوك اللفظيّ (وكثريًا ما يستعمل ) مرئية(وبةأو مكت
  .يرتك الصور األخرى من دون مصطلح حيدد استعمال الكلمات فيها

إن السلوك اللفظي هو القدرة على التعبري يف كلمات؛ ومن َمث فإن : ومعىن هذا  
ا االختبار اللفظّي ه و اختبار تلعب فيه القدرة على استعمال الكلمات وفهمها دورًا مهم

  .65لتقدمي االستجابة املطلوبة
ـ السلوك اللفظي، وما تبناه تشومسكي ـ التوليد والتحويل، وما بني ما قاله سكنر

  : جنمل القول
ة أو دور إن السبب يف ذلك يعود إىل تصور طبيعة النمو املعريف، وليس وظيف

هذا النمو يف شخصية اإلنسان؛ فتشومسكي يرى أن هناك منوا خاصا باالكتسابات 
، أما سكينر 66، وفطريتها مرتبطة بالطابع الفريد للغة البشرية)ِبىن خاصة(اللغوية مسّاها 

، وأّن أساس ) لفظيّ السلوك ال(فريى أن النمو اللغوي ـ املعريف عند الطفل عاّم، ومسّاه 
ا بِنية خمصصة الكتساب ا، وإولكن ال توجد وراثي ،ة  هذه الِبىن بيولوجيالوظيفة البشري

  .67النوعية اليت هي اللغة
إن سكنر يرفض مبادئ النظرية الفطرية، وكذلك يرفض نظرية التعلم القائمة 

ل إبداعي، أما التقليد فله أثٌر هامشي يف على التقليد؛ فاللغة باألساس عنده هي عم
اكتساا؛ لذا فإن هناك ِخالفًا جوهريا بني السلوكيني واملعرفيني حول دور العقل يف 

  .68اْكِتساب اللغة
بأن التعلم حيدث نتيجة ملؤثرات خارجية فقْط، : فاملعرفيون يرفضون الرأي القائل

م يرون أن ويرفضون كذلك فكرة  ر فيها البيئة، وأفل صفحة بيضاء تؤثعقل الط أن
اكتساب اللغة يتم مبهارات عقليٍة معقدة مرتبطة بكل من املؤثرات اخلارجية؛أما 

 يتم من خالل مهارات عقلية معقدة، ويرى سكينر 69السلوكيون فريون أن اكتساب اللغة
اِن مع تقدم الُعمر، ومها أن هناك وظيفتني فكري ثَابِتتِني ال تتغريم ( أساسيتني للتتعل
 لوك اِإلجرائيعزيز، و السلوك اِإلجرائّي نزعة الفرد إىل ترتيب )التم السة تعلل قضيومتث ،

ُؤم والتآُلف مع وتنسيق العمليات العقلية، أما وظيفة التعزيز فتمثل نزعة الفرد إىل التال
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ذلك املنهج الذي اعتمده  ،وهذا يشبه إىل حد ما70البيئة اليت يعيش فيها
ه إىل تكوين اخلطباء وتوجيههم ِإىل اجلدل وفن احلوار  71السوفسطائيون ل مِن اجتوهم أو ،

ية لديهم؛ فكانت هلم مشاركة عضوية يف ترب) البالغة(كما جتلى يف أَدبيات اخلطابة
، وما وجود مثل تلك املدارس االحرتافية اليت  72األفراد وإعداد القادة السياسيني واحلكام

كانت َمهمتها األوىل إعداد شخصيات، وأفراد قادرين على حتمل املسؤولية اليت تبدأ من 
يها كما يسم  حسن تدبري الكالم، والذي يعد مظهًرا من مظاهر سوفسطائية السلطة

ا ترتفع إىل مرتبة العلم والفن احلقيقيني، 73منطق بور روايال وكما يصفها جورجياس بأ ،
أو كما يعدها انتيفون طبا للنفوس ووسيلة نرتفع احلياة الباطنة ارتفاًعا َكبريًا، أو هي كما 

 فكري العقليا بالروح ولطًفا فيها ومسًوا يف التدليل على ، ومَ 74يراها هبياس مسو  ا هي إال
إمكانية تكوين شخصية الفرد اللغوية من خالل تدريبه على أساليب وصيغ 
واسرتاتيجيات معينة أداا اللغة، وتتضمن جماًال تداوليا يشرتك فيه املتكلم والسامع، مما 

رتاط اإلجرائّي يف يقرتب من نظرية السلوكيني ومنهم سكينر الذي استفاد من مبادئ االش
، ويف تقومي املشكالت السلوكية غري السوية أو بعض العادات  لوكيـ الس فسيالعالج الن

ب كلّ  ضوء يف والفكر، نظرًا إىل تلك العالقة بني اللغة 75غري املرغوب فيها لدى الطال 
بويني، ُكربى أمهية ذات تُعد  عالقة وهي وتعلمها، اللغة باكتساب املهتّمة النظريات للرت 
 ومن تربويا، أو تعليميا فشًال  سببيُ  أن ميكن اللغويّ  القصور أن  املعتقد من أنه وخاصة
، وهذا ما 76وحتديده اللغوي  القصور تعريف الصعب نم ألنه ذلك؛ جتسيد الصعب

يدعونا إىل إعادة النظر يف ذاتية اللغة عند سكينر وعدم القطع برؤية سكينر الشكلية يف 
 سيما وأن وير الذات اللغوية للفرد، اللغة على حساب ما حتتويه من أفكار مهتمة بتطال

 السلوكية واألمناط االجتماعية،  الثقافيةـ بالنماذج عليقة اللسانية نفسها تعد  النماذج
 األساسية، امكونا إحدىب الثقافة؛ هذه من أساس جزء فاللغة ؛)اتمع داخل( لألفراد

 ألجل صوتية،وضعت رموزًا كوا عن خترج ال اللغة فإن  احليثية، هذه من وانطالقًا
 يف اللغوي  منوه أثناء يف )الصوتية الرموز أي(اإلنسان؛  اكتسبها وقدِ  البشر، بني التواُصل

 ثقافة تكوين يف ورةبالضر  تسامهـ اللغة بأن  لالعتقاد يذهب سابري فإن  ولذلك بيئته؛
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مارسات خطابية َجديدة وُمعاصرة قد حلْت  والواقع أّن حضوًرا.77اتمع
ُ
ملحوظًا مل

مارسة ما بعد الكولونيالية، واليت تستدعي  فيوقتنا بالساحة األدبية والنقدية
ُ
احلاضر مل

اتية، وه ة الذو ما تشتغل عليه فنون حضور ثقافة مكتسبة تضاف إىل مَلَكة العقل اللغوي
اخلطابة والبالغة واِحلجاج يف اللغة، واليت تعد من لوازم التطور والتعقيد الذي رافق احلياة 
اإلنسانية، وليس هذا مبستغرٍب ما دمنا نقرأ عن فكرة هيغل الفلسفية اليت تفرتض انتقال 

أن يعي العقل الكلي ذاته التاريخ من الالوعي إىل الوعي، ومنه إىل مزيد من الوعي إىل 
، اذا نفرتض انتقال الوعي اإلنساين وتطوره 78وصوًال إىل املرحلة الليربالية؛ أي اية التاريخ

 ايتالذ لوك اللغويا أكثر تعقيًدا من السأريخ؛ وهذا يستدعي ُسلوًكا لُغويعرب مسرية الت
ات من قبيل فكرة التعليم، والتعزيز اليت الذي ميتلكه العقل البشري، مما يستدعي إجراء

 اإلبداعي كييبن الرتدف توسيع وإثراء املكو ا سكنر ة، وكذلك  جاءالليبالقواعد الد
كافة اليت تقدم التفسري الداليل  إضافة معجم حيتوي العناصر والصفات الداللية والنحوية

مى قواعد اإلسقاط اليت متزج داللة كل وحدة معجمية موجودة للجملة بفضل قواعد تس
يف مستوى املؤشر النسقي القاعدي إىل أن يتوصل إىل الداللة النهائية للجملة املنتجة، 
وهنا قد يلتقي تشومسكي وسكينر حىت وإن ُوجدت نقاط افرتاق بينهما، تلك النقاط 

 طحي ُمستقال عن البناء تشومسكي يرى إمك اليت منها إنان حتديد البناء الس
مقابل ما يفرتضه سكنر من نظرة شكلية يف اللغة؛ ومن ّمث هو يبتعد عن الذاتية ،العميق

من وجهة نظر الدارسني؛ ولعل جتاربه على احلمامة وبعض احليوانات كانت سبًبا يف 
  .ي، وبني فطرة احليوانإنكارهم ملذهبه ُحبجة تسويته بني عقل الكائن البشر 

  :الخاتمة

لقد استوى البحث على سوقه يف مقّدمة ومتهيد ومبحثني، متخض عنها نتائج 
  :أوجزها باآليت

؛ ألن اللفظ جاء متلوا )ذايت(، وليس لك أن تقول)ذات(ـ رفض اللغويون النسبة إىل 1
  .بتاء التأنيث
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2 سبة إىل املعىن الفلسفي واألصوّيل،  ـ ال توجد نسبة بني املعىن اللغوي واالصطالحيبالن
  .وأّما املعىن املنطقي فالنسبة هي العموم واخلصوص من وجه

ـ إّن دراسة ذاتية اللغة تعين االنطالق من اللغة إىل اللغة مرورًا بالسلوك البشري، وتفسري 3
  .هذا السلوك يف ضوء اللغة

ال يرون ذاتية اللغة؛ فهم يرون أن هذا الفرع ) سكينر(ـ إن علماء النفس، وعلى رأسهم 4
من املعرفة يعتين بالعالقة بني صور التواصل، وبني خصال األشخاص الذين جيري بينهم 

  .التواصل
ـ يرى تشومسكي أّن دراسة اللغة جيب أن تقوم أوًال على دراسة العقل اإلنساين، فهو 5

  .اللغة فرًعا من فروع علم النفس اإلدراكي يرى أّن من األوفق أن يكون علم 
تشومسكي يرى إمكان حتديد البناء السطحي ُمستقال عن البناء العميق، أما سكنر ـ 6

  .فيفرتض النظرة الشكلية يف اللغة، ومن َمث هو يبتعد عن الذاتية
ث عن مسوغات تفرضها تطور ـ اقرتاح جتاوز نقاط االفرتاق بني النظريتِني وحماولة البح7

احلياة العقلية مما يستدعي اإلفادة من نظرية سكينر وإعادة قراءا على وفق ما يستدعيه 
  .تطور احلياة الثقافية، والسياسية واالجتماعية

 ويةاللفظّي، وأمهية إجياد السبل واإلمكانات؛ لتق السلوك)تعزيز( ـ االعتقاد جبدوى 8
 مهم  دورٌ  وفهمها الكلمات عمالاست على والقدرة كلمات؛ يف التعبري على القدرة

عاصرة تعزيز االستجابة لضمان
ُ
مارسات اخلطابية امل

ُ
  .املطلوبة نظرًا ِلما تتطّلبه امل

ـ قراءة منوذج سكينر على أنه جترِبة جتريدية ُصغرى يستفاد منها يف طروحات ومناذج 9
اولة تطبيق النظرية على فئات عمرية أكرب من أطفال ذي السّين اخلمس؛ لتعزيز أكرب، وحم

 أدائهم اللغوي.  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 

 علي عباس عليوي األعرجي. ذاتية اللغة بين سكينر وتشومسكي                                                                               د
  

 

                      2017 أبريل/ 13العدد                        125               مجلة آفاق علمية       / تمنغست.ج.م

  :املصادر واملراجع
 ----------------  

سعيد عبد العزيز مصلوح، والدكتور وفاء كامل : ترمجه عن اإلنكليزية الدكتور ميلكا فينش،: ـ اجتاهات البحث اللساين
  ) .ت. د( ، ) ط .د( للرتمجة، الس األعلى للثقافة، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية فايد، املشروع القومي

مطابع دار القبس ، الكويت ، ) 9(أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة ، الدكتور نايف خرما ، سلسلة عامل الفكر ـ
  .م  1979،  2ط
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