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 :ملخصال
أىل العقل ينظركف إىل اللغة على أهنا أداة تعبَت كتفكَت، أم: يعرب ُّا عن الفكرة كالصورة الذىنية؛ فاللغة 

عندىم تنظيم عقليٌّ معقده، بينما ينظر ادلاديوف إىل الفكر على أنو كالـ ملفوظ، كأنو ال ديكن استقالؿ 
جابة ىو ادلخرج لتفسَت الظواىر اللغوية عندىم؛ لكوف الفكر عن اللغة؛ كبناءن على ذلك فقانوف ادلثَت كاالست

 الظواىر اللغوية ملحوظة لدل ادلتكلمُت باللغة.
كسيتناكؿ ىذا البحث الذىنية عند السلوكيُت كاللسانيُت، ككيفية نظر أصحاب النظرية السلوكية        

 الذىنية عند السلوكيُت، كالثا ي يف كالنظرية اللسانية إىل ىذه الذىنية كحقيقتها، كذلك يف مطلبُت: األكؿ يف
 الذىنية عند اللسانيُت.

Abstract: 

People of reason view language as an instrument of expression and reflection, 

that is, it is used to the idea and mental image; language has a complex 

mental organization, while the materialists view thought as speech, and that 

thought can not be independent of language; Therefore the stimuls -responoe 

theory is the way out to interpret the linguistic phenomena they have; because 

linguistic phenomena are noticeable to speakers of the language. 

This research will examine the mentality of the behaviorists and 

linguists, and how the authors of the behavioral theory and linguistic theory 

consider this mentality and reality, in two demands: the first in the mentality 

of the behavioralists, and the second in the mentality of the Lassanyans. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة

حبو احلمد هلل رب العادلُت، كالصالة كالسالـ على خامت األنبياء كادلرسلُت، نبينا زلمد كعلى آلو كص       
 أمجعُت، أما بعد:

فإف اللغة عند العقالنيُت أداة للتعبَت كالتفكَت، فهي تعرب عن األفكار الكامنة، كالفكرة كالصورة        
ا، كعلى النقيض سبامنا يرل ادلاديوف أف الفكر ما ىو إال   الذىنية؛ لذا تعد اللغة عندىم تنظيمنا عقليًّا معقدن

مستقالًّ عن اللغة؛ من ىنا ركزكا على قانوف ادلثَت كاالستجابة يف تفسَت كالـ ملفوظ، كأنو ال كجود للفكر 
 الظواىر اللغوية، كىي نواحو ملحوظة لدل ادلتكلمُت ُّذه اللغة.

كىذا البحث سأتناكؿ فيو الذىنية عند السلوكيُت كاللسانيُت، ككيفية نظر أصحاب النظرية السلوكية        
ىنية كحقيقتها، ككمست حبثي باسم )النظرية الذىنية بُت السلوكيُت كالنظرية اللسانية إىل ىذه الذ

 من مطلبُت: -بعد ادلقدمة -كاللسانيُت(، كسيكوف احلديث فيو مكوننا
 الذىنية عند السلوكيُت. -ادلطلب األكؿ
 الذىنية عند اللسانيُت. -ادلطلب الثا ي

 بها بفهرس للمصادر كادلراجع. مث خاسبة لتلخيص أىم النتائج اليت توصلت إليها، كأعق      
 )كاهلل ادلوفق(
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 الذهنية عند السلوكيين -المطلب األول
إف مبدأ الذىنية عند السلوكيُت ينطلق من ذلك السلوؾ الناتج عن ادلثَت كاالستجابة، كترجع بدايات        

رائد النظرية السلوكية، فقد ألف  j.watson، كلكن يعد كاطسوف w.jamesالسلوكية إىل كليم جيمز 
 (.343كتابنا شهَتنا يف ىذه النظرية باسم: السلوكية )الشايب:

كقد أخضع السلوكيوف النشاط اإلنسا ي بأمجعو إىل عملية التأثَت ىذه، كاعتربكا اللغة ضربنا من        
كرار منتجها، بُت مثَت ضركب ىذا السلوؾ، حيث حيوذلا التكرار ادلستمر إىل عادات سلوكية، تتكرر بت

 (.19، كأككاف:300كاستجابة )العبيدم:
كىذه النظرية قائمة على مبدأ السلوؾ ادلالحظ، الذم يرّد السلوؾ اللفظي إىل ثالثة عناصر، كيتضح        

ذلك من خالؿ احملاكرة الشهَتة بُت جاؾ كجيل حوؿ التفاحة، كىي اليت ُّا أرسيت ثنائية ادلثَت 
 ىذه العناصر الثالثة ىي:كاالستجابة، ك 

 * احلدث العملي الذم يسبق عملية التكلم، كىو ادلثَت، ادلتمثل يف رؤية جيل للتفاحة.
* عملية التكلم اليت تلي احلدث العملي، كىي االستجابة، ادلتمثلة يف طلب جيل من جاؾ أف جيٍت ذلا 

 التفاحة.
لسامع، ادلتمثلة يف جٍت جاؾ التفاحة جليل * احلدث العملي الذم يلي عملية التكلم، كىو استجابة ا

 (.19، كأككاف:345-344)الشايب:
كىكذا تصبح مثل ىذه العناصر عادة اجتماعية، يكتسبها الفرد منذ طفولتو من األكرب منو سنًّا، حىت       

    .(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=94313)جوزيفتصبح سلوكنا اجتماعيًّا
كىذا الرأم يرفض اآلراء األخرل الذىنية كاالستبطانية، كمن مث الرفض الكامل للوجود العقلي        

كالفكرم كادلعنوم. كقد سلك كاطسوف ىذا ادلسلك يف عمومو؛ لكنو حياكؿ التدليل على انتفاء احلياة 
الذات؛ لذا فإف العقلية، كينسب الفكر دلرحلة كاحدة من حياة الفرد، كىي ضمن مرحلة حديث الفرد مع 
 -أم: الكالـ -ادلعٌت مرفوض عنده، كقد جعل الكالـ ضمن مرحلة أخرل ال عالقة ذلا بالذىن، كاعتربه
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نشاطنا حركيًّا كعادات لفظية، كما نادل بو كاطسوف يفصل بُت اللغة كالكالـ بالنسبة للفرد؛ ألف الذىنية 
 (.19عندما يقبل كيتناكؿ اجتماعيًّا )أككاف:ىي اليت تنتج اللغة كالكالـ، فالكالـ الفردم يصبح لغة 

كإذا انتقلنا إىل بلومفيلد؛ فإننا جنده قد اعتمد يف تناكلو لألسس اللغوية على ادلذىب الذىٍت النفسي        
ا على أفكار كيس  ، الذم يذىب إىل أف weissيف بداية األمر، مث انتقل إىل ادلذىب السلوكي معتمدن

ادلعٌت يكمن يف مظاىر ادلؤثر كاالستجابة ادلصاحبة للتعبَت، فهو يفسر سلوكيات البشر عن طريق ادلالحظة 
التجريبية، معتربنا أف اللغة مادة. زيادة على ذلك فإف بلومفيلد تأثر بادلنهج الوضعي لركدلف كارناب 

Rudolf Carnab( 344-343، كالشايب:84الوعر:، الذم يتعارض مع ادلذىب الذىٍت .) 
فبلومفيلد حياكؿ أف يطغى على ادلذىب الذىٍت ببحثو عن ادلناىج األخرل لدعم أفكاره ذباه السلوؾ        

اإلنسا ي، كالتقليل من فكرة العقل البشرم، كمن ىنا جلأ إىل دراسة اللغة من منظور ادلالحظة كالتسجيل 
ن الكالـ كربليلها، من خالؿ تصنيفها إىل مستويات سلتلفة: فقط، كذلك بتسليط الضوء على عينات م

صوتية، كصرفية، كحنوية، مث استخالص قواعد اللغة منها مؤسسة على خصائص توزيعية لوحداهتا 
 (.343، كالشايب:214)بارتشت:

الذىن، بل كقد ىاجم بلومفيلد ادلنهجُت: النفسي، كالفيزيائي، كاعتربمها ال يعنياف بارتباط اللغة ب       
 (.  218، كتشومسكي/ب:12جعلهما خيصاف علومنا أخرل )تشومسكي/أ:

 كقد سبيزت ادلدرسة السلوكية خبمسة مالمح ىي:   
، كالفكر، كغَتىا، كرفض االستبطاف بوصفو  -1 التنكر التاـ للمصطلحات الذىنية، مثل: العقل، كادلفهـو

 كسيلة للحصوؿ على معطيات صحيحة يف السيكلوجيا.
 ادلساكاة بُت السلوؾ اإلنسا ي، كالسلوؾ احليوا ي؛ بإلغاء العقل كتعطيلو. -2
ادليل إىل تقليل دكر الغريزة كالقدرات كالدكافع الفطرية، كالًتكيز على اجلانب ادلؤدل من قبل التعليم يف  -3

 تفسَت اكتساب احليوانات كاإلنساف ألمناط سلوكها.
 ريبية، اليت ترل أف التجربة ىي ادلصدر الرئيس للمعرفة كالتعلم.تعد السلوكية نصَتنا للمدرسة التج -4
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القوؿ باآللية أك احلتمية، الذم يقضي بأف كل شيء حيدث يف الكوف سببو القوانُت الطبيعية ذاهتا  -5
 (.   111، كخرما:346)الشايب:

 الذهنية عند اللسانيين -المطلب الثاني
 romanاىيم الصوتية كالذىنية، ككذلك ركماف جاكبسوفبادلفdesaussure اىتم دم سوسَت        

jakobspn  :84كاف لو تأثَت عظيم يف بناء النظرية الذىنية، خاصة يف جانب الدرس الصويت )الوعر ،
 (.240، كالعبيدم:87

أف ادلذىب السلوكي ما ىو إال تفسَت الكالـ على مبدأ غريزم، جيعل  e.sapirكيرل إدكارد سابَت        
التعابَت غَت اإلرادية تعابَت إرادية لتبليغ األفكار كادلشاعر، فاللغة عند سابَت منهج إنسا ي زلض، ال غريزم 

بارىا لتبليغ األفكار كادلشاعر، فهو يرفض فكرة أف اإلصدارات الصوتية ىي إصدارات يفسرىا السامع باعت
دالة على االنفعاؿ ذاتو يف صورة غَت إرادية، كإمنا ىي عنده بسبب تأثَت االنفعاؿ، أك بسبب أمل أك فرح 

 (.         20شديدين )سابَت:
بعدة مراحل تطورية، تتضح ادلرحلة األكىل يف   -كما تزاؿ سبر -فالذىنية يف كاقع األمر قد مرت

(، كادلتمثلة بادلنهج syntactic structuresـ )1957كتاب تشومسكي: ادلبا ي الًتكيبية عاـ 
 aspects of theـ )1965الًتكييب، كتتضح ادلرحلة الثانية يف كتابو: أكجو النظرية النحوية عاـ 

theory of syntax كادلتمثلة بادلنهج ادلعيارم، كتتمثل ادلرحلة الثالثة يف األعماؿ اليت قاـ ُّا بعض ،)
، كىي ما دفعت نعـو postalكبوستاؿ  fodor، كفودكر katzكاتز   الباحثُت الذىنيُت، مثل:

إىل إعادة صياغة نظريتو اليت أمساىا ادلنهج ادلعيارم ادلعدؿ  noam chomskyتشومسكي
 (.88)الوعر:
مث أرسى تشومسكي نظرة ادلدرسة العقالنية إىل الذىنية، فالعقالنيوف يقرُّكف دبقدرة اإلنساف على        

لغتو كفهمها، أك ربطو ما يدكر يف خلده من ادلعا ي الذىنية دبجموعة اإلشارات الصوتية اليت إنتاج مجل 
ينطق ُّا يف عملية إنتاج الكالـ، كتسمى ىذه ادلقدرة عند تشومسكي بػ)الكفاية اللغوية(، كىي معرفة 

تو كخالؿ مراحل اإلنساف الضمنية بلغتو، أم أف اإلنساف ديلك كفاية لغوية قد انطبع عليها منذ طفول
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ربصيلو اللغوم، كىي ملكة بديهية ال شعورية، ذبسد العملية احلالية اليت يقـو ُّا متكلم اللغة؛ ُّدؼ 
صياغة مجلو من خالؿ تنظيم من القوانُت يربط بُت ادلعا ي الكامنة كاألصوات ادلنطوقة، كىذا يعٍت أف 

لغة آلية تنظم ديناميكية التكلم، كالقواعد ىي التنظيم الكفاية اللغوية سبىىّلك التنظيم اللغوم بالسليقة، فال
، 29-28احملرؾ ذلذه اآللية، كاألداء الكالمي ىو االستعماؿ اآل ي للغة ضمن سياؽ معُت )تشومسكي/أ:

 (.   62كزكريا/ب:
من ىنا فإف للغة عند )تشومسكي( كجهُت: كجو ذىٍت خالص، مساه: الكفاية، ككجو عملي 

كعلى ضوء ما سبق يعرؼ األداء؛ كمن ذلك كلو ربّصل مبدأ الكفاية كاألداء.  منطوؽ مسموع، مساه:
تشومسكي الكفاية بإهنا: القدرة على بناء أمنوذج لغوم ذىٍت مشًتؾ بُت ادلرسل كادلستقبل، سّداه الصوت، 

 (. 177كحلمتو الداللة، كعلى أساسو تتمثل القواعد اللغوية )استيتية:
ذلك تتضمن عدة مهارات ذىنية، من أمهها: التصور، مث التنظيم  فالكفاية اللغوية من خالؿ

الذم جيعل الكالـ منظمنا، مث التتابع الذم جيعل ادلهارات الذىنية قادرة على البقاء كاالستمرار، مث 
االستدعاء الذم جيعل اللغة مطواعنا للحضور يف ادلواقف احلياتية ادلختلفة، مث االختيار الذم جيعلنا قادرين 

لى زبَت كانتقاء التعبَت ادلناسب لكل موقف كالمي، مث التقومي الذم جيعلنا حنكم من خاللو على سالمة ع
لغتنا أك خطئها، كاستدراؾ ما اعًتاىا من خلل الحقنا. كلعل أدؽ كصف لألداء ىو ذلك الوصف الذم 

ويت مع ادلضموف الداليل؛ جيعل اللغة كاقعنا حيًّا كمعاشنا يف ادلنطوؽ كادلسموع، حيث يتحد األداء الص
، 178-177كبذلك يكوف األداء ىو الصورة الواعية اليت سبثل الصورة ادلعقولة من اللغة )استيتية:

 (.302كالعبيدم:
فتشومسكي ال اعتبار للنص عنده؛ ألنو يهتم دبا أنتج النص أكثر من اىتمامو بالنص ذاتو، كىذا 

 ص، كاىتم دبا ىو حادث بالفعل.على عكس ما يرل بلومفيلد، الذم ركز على الن
كالكفاية عند تشومسكي صفة للفرد؛ إذ ىي ادلعرفة الذىنية لدل ادلتكلم كالسامع للنظاـ اللغوم؛ 
كعليو فإف ذلجة الفرد ىي األساس عند تشومسكي كأسالفو األمريكيُت، أما لغة اَّتمع األكسع فهي عنده 

مناسبة لإلشارة إىل عدد كبَت من الكفايات اللغوية الفردية مفهـو ثانوم؛ ألهنا ال تزيد على كوهنا طريقة 



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 13, Jun. 2019 

Published online in June  

 م 1029 يونيو ،الثالث عشرـــ العدد  األولالمجمد  ،ليبيا ،جامعة مصراتة ،المجمة العممية لكمية التربية 
  

11 

 

ادلتشاُّة إال يف بعض التفاصيل الثانوية، كىذا عكس ما يرل سوسَت؛ فاللغة عنده ال توجد على حنو كامل 
إال عند الشعب ككل، كأما يف ذىن الفرد فال تكوف كاملة مهما كانت ذخَتتو كخربتو اللغوية 

 (.347، كالشايب:21وسر:، كده س41)تشومسكي/ج:
كُّذه الثورة التشومسكية على ادلدرسة السلوكية، كما أتى بو من أفكار جديدة حوؿ إنتاج اللغة؛ 

النزعة  –أيضنا –"يعترب نشوء مفهـو الكفاءة حدثنا ىامًّا من كجهة نظر معرفية، فقد حارب شومسكي
ادلعيب القبوؿ فيو بوجود أم شيء رلردو يف الشكلية )البلومفيلدية( اليت كانت مسيطرة يف زليط كاف من 

 (. 37، كليونز:204ادلخ حُت يكوف مركز عملية لغوية" )موناف:
فتشومسكي جيعل العقل/ الدماغ مادة زلسوسة، كأنو ينمو كنمو أم عضو يف جسم اإلنساف         

 (.45، 19-18)تشومسكي/أ:
كيف دراستو للغة يضع الذىن موضع االىتماـ؛ كذلك الرتباط اللغة بالذىن مباشرة، كىذا ال يتناىف         

مع عالقة ادلشاُّة بُت العقل كاألعضاء األخرل يف اجلسم، بل شابو تشومسكي بينها من حيث النمو 
(؛ فلذلك 39ط )تشومسكي/ج:كالتطور، أما من ناحية ارتباط العقل باللغة؛ فقد جعل ارتباطها بالعقل فق

ىو العضو الذم لو صلة باللغة، كإف البشر يتشاُّوف إىل درجة كافية يف  -ال القىدـ -يقوؿ: "إف الذىن
، 217-216القدرة اللغوية، كىو ما يسمح بعدٍّ اللغة البشرية موضوعنا طبيعيًّا" )تشومسكي/ب:

 قات األخرل.(، كمسة ديتاز ُّا اإلنساف عن غَته من ادلخلو 26كأككاف:
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 الخاتمة
بعد ىذه اللمحة ادلوجزة حوؿ الذىنية لدل السلوكيُت كاللسانيُت، ديكن ذكر أىم نتائج البحث يف          

 اآليت:
 أف نظرة السلوكيُت إىل اللغة خاضعة دلبدأ ادلثَت كاالستجابة، كىي نظرة قاصرة. -1
 ُت سلوؾ اإلنساف كسلوؾ احليواف.أف النظرة السلوكية تعطل العقل كتساكم بذلك ب -2
 أف العقالنيُت يركف يف اللغة اإلنسانية الطريق األمثل لدراسة العقل اإلنسا ي كفهمو. -3
 أف تشومسكي لغوم عقلي، جيعل للعقل دكرنا بارزنا يف إنتاج الكالـ كإدراؾ معناه. -4
 أف ىذه الدراسة نواة لدراسات أكسع كأمشل حوؿ الذىنية كارتباطها بإنتاج اللغة.       -5

 كاهلل أعلم
 المصادر والمراجع

إربد، جدارا  -استيتية، مسَت شريف، اللسانيات: اَّاؿ، كالوظيفة، كادلنهج، عامل الكتب احلديث -1
 ـ.2008(، 2عماف، ط) –للكتاب العادلي

 ـ.2001خلطاب، أفريقيا الشرؽ، ادلغرب، أككاف، عمر: اللغة كا -2
بارتشت، برجييتو: مناىج علم اللغة من ىارمن باكؿ حىت ناعـو تشومسكي، ترمجة: سعيد حسن  -3

 ـ. 2004 -ق1425(، 1حبَتم، مؤسسة ادلختار، القاىرة، ط)
: آفاؽ جديدة يف دراسة اللغة كالذىن، ترمجة: محزة بن قبالف ادلزيٍت، اَّلس -4  تشومسكي، نعـو

 كرمزت إليو بتشومسكي )ب(. ـ.2005(، 1األعلى للثقافة، ط)
: اللغة كادلسؤكلية، ترمجة: حساـ البهسناكم، مكتبة زىراء الشرؽ، مصر،  -5 تشومسكي، نعـو

 كرمزت إليو بتشومسكي )ج(. ـ.2005(، 2ط)
: اللغة كمشكالت ادلعرفة، زلاضرات ماناجوا، ترمجة: محزة بن قبالف ادلزيٍت -6 ، دار تشومسكي، نعـو

 ـ. كرمزت إليو بتشومسكي )أ(.1990(، 1توبقاؿ، الدار البيضاء، ط)
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جوزيف، جوف إم: أدجلة سوسور، قراءتا بلومفيلد كتشومسكي لكتاب زلاضرات يف اللسانيات  -7
 العامة، ترمجة: باقر جاسم زلمد: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=94313. 
الدراسات اللغوية ادلعاصػرة، عامل ادلعرفة، اَّػلس الوطٍت للثقافة كالفنوف خرما، نايف: أضواء على  -8

 ـ.1978كاآلداب، الكويت، 
، فرديناف: زلاضرات يف األلسنية العامة، ترمجة: يوسف غازم، كرليد النصر، دار  -9 ده سوسرُّ

 ـ.1984النعماف للثقافة، لبناف، 
م اللغػة، ادلؤسسػة اجلامعيػة للدراسات كالنشر زكريا، ميشاؿ: مباحث يف النظرية األلسنية كتعلي -10

 ـ.1984بَتكت، 
سابَت، إدكارد: اللغة )مقدمة يف دراسة الكالـ(، ترمجو عن النص اإلجنليزم كقدمػو: ادلنصف  -11

 ـ.1995عاشور، الدار العربية للكتاب، 
 ـ.1999الشايب، فوزم حسن: زلاضرات يف اللسانيات، كزارة الثقافة، عّماف،  -12
جوف: نظرية تشومسكي اللغوية، ترمجة كتعليق: حلمي خليل، دار ادلعرفة اجلامعية، ليونز،  -13

 ـ.1985(، 1ط)
العراؽ،  -العبيدم، رشيد: مباحث يف علم اللغة كاللسانيات، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد -14

 ـ.2002(، 1ط)
رية العربية السورية، موناف، جورج: علم اللغة يف القرف العشرين، ترمجة: جنيب غزاكم، اجلمهو  -15

 .كزارة التعليم العايل، )د. ت(
(، 1ط)الوعر، مازف: قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث )مدخػل(، دار طالس،  -16

  .ـ1988


