
  ٤٨٤  

 
  Jean  Aitchisonجني أتكيسون     

  

                  مقدمة  . ١

وضع منوذج ألعمال العقل مبا يتعلق باللغة، وعلى غري شـاكلة   إىل" اللغة والعقل"دف دراسة 
فإا ال حتاول ربـط اكتـشافاا باحلقيقـة         )  القادم ١١انظر الفصل   " (اللغة والدماغ "دراسة  

أن يقدم خريطة للعقل تعمل بطريقـة تـشبه   " اللغة والعقل"ل املرء العامل على     حياو. الفيزيائية
إذ تقدم اخلريطة األخرية  ملخصاً       . لدرجة ما، الطريقة اليت تعمل فيها خريطة قطار أنفاق لندن         

دقيقاً لنقاط الوصل يف النظام إال أا ال حتاول حتديد املسافات احلقيقية بني احملطات أو حتديـد                 
ومبا أنه ال ميكن مالحظة  التراكيب العقليـة       . اد اليت تدخل يف هيكل القطارات أو جسمها       املو

. ونقاط الوصل فيما بينها، فإن الباحثني يقترحون فرضيات تعتمد على معطيات قليلة ومبعثـرة    
إن التـسمية الـيت   . وهذا يفسر درجة اخلالف العالية اليت تكتنف معظم جوانب هذا املوضوع 

،  وذلك مصطلح غالباً ما يفهم اللغويات النفسيةهي " اللغة والعقل" تطلق على دراسة    غالباً ما 
على أنه حديث نسبياً، ولذلك  شاع استخدامه يف السنوات  األخرية، وميكن أن جنده ينطبـق       

علـى أنـه ختـزين،    " اللغويات النفسية"-ميكن فهم جوهر    . على جوانب كثرية يف اللغويات    
). منطوقة، مكتوبة، مؤشـرة أو ملموسـة  (ل  اللغة واكتساا بأي وسيلة   واستيعاب، واستعما 

الذي يتعامـل  -" علم النفس اللغوي  "-ولذلك، فرمبا كان من املفيد أن منيزها عن حقل أوسع           
علم النفس  "مع مواضيع أوسع مثل احلد الذي تؤطر اللغة فيه الفكر، وحىت عن احلقل األوسع               

 التواصل اليت ال تعتمد على الكلمات، مثل اإلمياءات و تعـابري            الذي يتضمن أمناط  " التواصلي
  . الوجه

وهناك  تقسيم آخر ضمن اللغويات النفسية وهو الذي يضع ما يـسمون أنفـسهم               
يف جهـة   " علماء النفس اللغويني الـسلوكيني    "علماء النفس اللغويني العقالنيني يف جهة و      "بـ
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  ٤٨٥  

ستدالالت حول حمتوى العقل البشري، يف حني       يهتم الطرف األول، قبل أي شيء،  با       . أخرى
سـرعة  : ينصب اهتمام الطرف الثاين، بشكٍل أساسي، على القضايا التجريبية العمليـة مثـل          

وغالباً ما تتداخل هاتان املدرسـتان الفكريتـان يف الواقـع، إال أن             . االستجابة لكلمٍة حمددةٍ  
  . نهما كبريةاملناصرين املتشددين لكل منهما يعتقدون أن الفجوة بي

           الدليل ١. ١

جتتذب اللغويات النفسية مناصرين من اللغويات وعلم النفس على الرغم من أن لكل             
يفضل اللغويـون أن يكـون      . منهما مناهج حبث خمتلفة وخصوصاً مبا يتعلق بأساليب البحث        

الدراسات مصدر دليلهم األساسي وصف الكالم التلقائي املباشر، يف حني يفضل علماء النفس             
: يوضح هذا التقسيم احلقيقة بأن الباحثني يواجهون تناقضاً ظاهرياً ال ميكن حلّـه            .  التجريبية

فبقدر ما تكون الدراسة طبيعية، بقدر ما يكون عدد املتغريات غري املسيطر عليها كبرياً، وبقدر               
جابات  ما تكون السيطرة حمكمة على احلالة املدروسة،  يصبح  احتمـال أن تكـون االسـت                

ولذلك ينبغي أن يبدي الباحث حذرا متناهيا .  غري ممثّلة حلاالت الكالم احلقيقي أكرب -احلاصلة  
  .عندما يدرس اجلوانب املختلفة ملوضوع ما، آمالً أن تلتقي النتائج يف اية املطاف

تطبق الدراسات اللغوية النفسية على كل من البالغني واألطفال العاديني من جهـة،             
إن االعتقـاد  . من جهة أخرى) أناس يعانون من صعوبات كالمية   (بني باحلبسة الكالمية    واملصا

األساسي مبا يتعلق باملصابني باحلبسة هو أن فشالً يف جزٍء من اللغة ميكن أن يقودنا لفهـم أي                   
  . األجزاء ميكن أن تكون مستقلة عن األخرى

  

           تاريخ اللغويات النفسية٢. ١

ن الثامن عشر عمالً  مفيداً ولكن مبعثراً عن كيفية عمـل العقـل              شهدت اية القر    
 ١٧٨٧( عامDietrich Tiedmannفقد أصدر الفيلسوف األملاين ديترش تيدمان . خبصوص اللغة

أما مـن وجهـة   . ، على سبيل املثال، تسجيالً دقيقاً لنمو ابنه  مبا يف ذلك مالحظاته عن لغته )
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  ٤٨٦  

) Francis Galten) 1822 - 1911س الربيطاين فرانسيس غالتون النظر التجريبية، فإن عامل النف
إال أن هذا احلقل مل يتوسع توسعا سريعا، إذ كانـت           . هو أول من ابتكر جتارب لغوية نفسية      

جتـارب  : لنضرب لذلك مثال  . معظم الدراسات مهتمة بالكلمات وعالقاا مع بعضها البعض       
كلمات اليت ختطر على البال عندما تقال  كلمـة          ارتباط الكلمات اليت تبحث يف الكلمة أو ال       

بقيـت اللغويـات    "). ليل"قل يل أول كلمة تفكر ا عندما أقول         : "على سبيل املثال  (أخرى  
 منطقة حمدودة صغرية ضمن علم النفس حـىت         - رمبا بسبب منهجها املبكر احملدود       -النفسية  

  . منتصف القرن العشرين

اً قائماً بذاته كنتيجة مباشرة لعمل اللغوي األمريكي        وتوسع احلقل ليصبح نظاماً فرعي    
فمن ناحية، اقترح منوذجاً جديـداً  : لقد دفع بالعمل، يف األساس، يف اجتاهني. نوم  تشومسكي  

حبث مباشـر يف   من القواعد، قواعد حتويلية، ادعى أا متثل املعرفة اللغوية عند املرء مما أدى إىل
يلية للطريقــة التــي يفهم فيها الناس اجلمل ويـستعملوا         إمكانية توضيح القواعد التحو   

ومن الناحية األخرى، ادعى تشومسكي أن قسماً كبرياً من اللغة مربمج بالفطرة،            . ويتذكروا
  . مما شكل باعثاً قوياً للبحث يف اكتساب األطفال للغة

ويف الستينيات، ظهرت حبوث اعتمدت بشكل أساسي  على أعمـال تشومـسكي              
، إال أا فشلت يف إجياد دليـل قـاطع يـدعم     )الكثري منها كان ساذجاً يف تصوره األساسي      (

ونتيجة لذلك، ونتيجة للسرعة اليت كان يغري وينقح فيها تشومـسكي           . مقترحات تشومسكي 
مقترحاته، فقد أصيب بعض علماء النفس اللغويني خبيبة أمل من الرأي الذي يـرى أن مهمـة         

األساسية هي اختبار فرضيات أو مقترحات اللغويني النظـريني ؛ وانفـصل   اللغويات  النفسية   
ولذلك، فقـد اتـسم حقـل       . العديد منهم عن التيار الفكري لتشومسكي وبدأ حبوثه بنفسه        

اللغويات النفسية يف األعوام األخرية بقدر كبري من االنقسامات ألن هناك العديد من  الباحثني                 
  .  على مواضيع خمتلفة دومنا أية صيغة عامة مشتركة وشاملةيعملون ضمن مدارس  خمتلفة 

        املواضيع اجلارية ٣. ١
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على الرغم من تنوع املناهج يف اللغويات النفسية احلديثة، إال أنه ميكن حتديد عدد من        
يتفق الباحثون يف هذا اال على نقطة هامة أال وهـي أن            . األمناط العامة واملواضيع األساسية   

، مبعىن أنه مؤلف من عدد من  املكونات املـستقلة           "قالبياً"اللغة اإلنسانية ميكن أن يكون      نظام  
لقد حاول قسم كبري من العمل اجلاري توضيح هذه النقطة اهلامة على الرغم             . ولكنها متداخلة 

  . من أن عدد  هذه القوالب وطبيعتها ما زال  يكتنفهما الغموض

كن أن يكون قالبياً إىل اختالف يف الرأي كبري مبـا           أدى االعتقاد بأن تنظيم اللغة مي     
هل تبقى القوالب منفصلة مع وجود نقاط وصل فيما بينـها، أم أن             : يتعلق بتماسك القوالب  

فعلى سبيل املثال، من . منظم أساسي شامل حيتوي على متثيالت أكثر جتريداً ذلك سيؤدي إىل
. مثيالت احملكية للكلمات عند مستوى معـني الواضح أنه جيب فصل التمثيالت الكتابية عن الت   

األول للكالم املكتوب والثاين للشفوي      : وهلذا ميكن للمرء أن يعتقد بوجود معجمني منفصلني       
ومن ناحية أخرى، ميكن للمرء أن يقتـرح أن هـذين املعجمـني             . تربط بينهما نقاط وصل   

دمج فيه أوجه االخـتالف بـني   جمرد ت" معجم أساسي"  املنفصلني يؤديان يف اية املطاف إىل
ويف اآلونة األخرية، بدا أن موضـوع       . إال أن هذا املوضوع مل حيسم بعد      . أنواع اخلرج املتباينة  

االحتواء هو املسيطر أي إن كل قالب يعمل بشكٍل آيل ومستقل، حيث يبقى حمتواه غري متأثر                
   ).١٩٨٥، ١٩٨٣  Fodorفودر. (أو بعيد عن القوالب األخرى

من املتفق عليه عامة    ". العملية" و" التركيب"مشكلة أخرى تتعلق بالعالقة بني      وهناك  
أنه من احملتمل أن حيتوي العقل على بعض التراكيب اللغوية  اليت يستفاد منـها يف العمليـات                

ولقد قال بعض الباحثني أن العمليات تتصل بالتراكيب بشكٍل         . املتنوعة كعملية الفهم والنطق   
وغالباً ما يصاغ  هذا اجلدل      . ، أما البعض اآلخر فقال إن العالقة بينهما مباشرة        غري مباشر فقط  

احلد  الـذي   ، وإىل" املرء العادي-قواعد " و " قواعد النحوي "وفق مصطلحات العالقة بني 
مييل أولئك الذين يعتقدون  بـضعف  العالقـة بـني            ".  نفسية –واقعية  " يتمتع به األول بـ     

قبول فكرة مفادها أن لقواعد النحوي واقعية نفسية على الرغم من أنه ال   إىلالتركيب والعملية
مستخدمة مباشـرة يف فهـم      )  النفسية –الواقعية  (توجد أي طريقة تبدو من خالهلا أن تلك           
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التوقع "، على سبيل املثال، أنه جيب اعتبار أي منوذج ميثل           )1980(لقد قال تشومسكي    . الكالم
للغوية يف العقل أنه واقعي نفسياً حىت يتغلب عليه منوذج أفضل وإن مل يكن   للتراكيب ا " األفضل

 بعالقـة   -وقد نادى بعض الباحثني اآلخرين      . له عالقة مباشرة يف استيعاب الكالم أو إصداره       
أوثق  بني التركيب والعملية، مقترحني أنه جيب أن تكون هناك عالقة أوثق وأوضح بني قواعد                

وال يبـدو أن  ). على سيبل املثـال  Bresnan   1982انظر بريزنان (للغوية اللغوي والعمليات ا
  .هناك حالً قريباً هلذا اجلدل

إن مناطق البحث الثالث املهمة اليت ميكن حتديدها يف هذا اجلانب من دراسة اللغـة               
ـ  (هي استيعاب اللغة، وإصدارها ، و اكتساا        ه أما ختزين اللغة، فعلى الرغم من أمهيتـه، فإن

هذه هي املواضيع الثالث اليت سنناقـشها       ). يستدل عليه جزئياً من مناقشة هذه املناطق الثالث       
وألسباب تعود لضيق املكان، فإن معظم العمل الذي سنناقشه يتعلق باللغـة الـشفوية         . الحقاً

 Ellis، و إليس Bellingi  1979 و بلنجي  Klimaراجع كليما (وليس املكتوبة أو لغة اإلشارة 

على الرغم من أنه يف العديـد مـن املنـاطق    )  حول ذلك Wilbur  1987، وويلرب  1984، 
دمج أو ضم النتائج املتوفرة من وسائل  فإن البحث مييل إىل) استيعاب الكالم على سبيل املثال(

  . خمتلفة وذلك أمر ميكن أو ال ميكن تربيره

        إدراك الكالم. ٢

يعىن متييـز الكـالم بتحديـد       . ييز الكالم وحتليله وتفسريه   مت: ميكن تقسيم إدراك الكالم إىل    
بينما يعىن التحليل بوضع الكلمات املتنوعة ضمن تراكيب معينة،وحتليل         . األصوات والكلمات 

. العالقات الوظيفية فيما بينها، أما التفسري فيعىن بالعالقات الداللية وربط القول بالعامل احلقيقي            
علم دراسة  / الصوتيات  : ي بشكٍل عام مع املستويات اللغوية  التالية         يتناظر هذا التقسيم الثالث   

إال أن ذلك جمرد تقسيم تقتضيه منهجية البحث        . الرباغماتية/ األصوات، والنحو وعلم الداللة     
ومل يقصد منه أي تفضيل يف الترتيب، ألنه من الناحية العملية رمبا عملت هذه العمليـات يف                  

 أن آليات إدراك الكالم عادة ما تتأثر  أوالً بإدراك أو متييز بعـض               وقت واحد على الرغم من    
  . األصوات على األقل 
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            متييز الكالم ١. ٢ 

رمبا اعتقد املالحظ الساذج أن   . هناك عدد من املسائل األساسية يتضمنها متييز الكالم         
. ا مع بعضها البعض   هذه العملية هي جمرد حتديد األصوات واحداً تلو اآلخر، وبعد ذلك وضعه           

فقبل  كل شيء إنه من املستحيل فيزيائياً        : إن هذا التصور البسيط غري واقعي متاماً لعدة أسباب        
ميكن لإلنسان أن حيدد أقل من عشرة أصـوات  : حتديد كل صوت مبفرده بسبب سرعة الكالم     

ك، ال ميكن   وأكثر من ذل  . منفصلة يف الثانية ؛ يف حني يتضمن إصدار الكالم ضعف هذا الرقم           
حتديد األصوات حتديداً واضحاً تاماً ومتناهياً ألنه ليس هلا  صفات ثابتـة، إال أـا تتـداخل                  

علـى سـبيل    (فمن الناحية األوىل، ال يوجد  فصل واضح بني األصوات املتجاورة            : بطريقتني
ومـن ). أيضــاً] d[عن ] e[، وال  bedبدقة متناهية يف ] e[عن ] b[ال ميكن فصل . املثال

ففـي جتربـة   : بني األصوات املتشاة مسعياً   " ثابت صارم "الناحية اآلخرى، ال يوجد حــد      
وفقـاً  ] k[أو ] t[أو [p  ] علـى أنـه   ) مقدم بشكٍل مصطنع(فريدة سمع صامت مصطنـع 

ذلـك، فـإن    وباإلضافة إىل).  ( Liberman et al - 1957لربمان وآخرون (للصائت الالحق 
ري من متكلم آلخر فحسب، بل تتغري ضمن كالم املتكلم نفسه الـذي يغـري               األصوات ال تتغ  

أو ) رمسية أو غري رمسية   (مبا يتناسب وطبيعة املناسبة     ) بشكٍل غري واٍع يف أغلب األحيان     (كالمه  
  . احلالة العاطفية اليت يتكلم ا

 توقعات علـى   وىف ضوء استحالة حتديد األصوات بدقة متناهية، يتألف متييز الكالم من فرض           
: معتمدين على دليـل جزئـي     " احلل األمثل "خيتار املستمعون   . اإلشارة السمعية غري املكتملة     

فيختارون الكلمة اليت تبدو األكثر مالءمة وعقالنية للحالة اليت هم فيها كما أوضحت ذلـك               
  :العديد من املالحظات والتجارب، نذكر منها

وعندما أُتِبع ]. g[و ] K[ لصوت مصطنع يقع بني استمع من خضع للتجربة: Kiss جتربة  - ١
]     ift[وعندما أتبع ذلك الصوت بـ      . Kiss، فقد أدرك السامع     )iss-] (is[ ذلك الصوت بـ    

)-ift( افقد مسعت الكلمة على أ ،gift)  1980غانونغ Ganong .(  
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   legislatureمة طلب من املستمعني أن يستمعوا جلملة احتوت كل:  Legislature جتربة - ٢
وأنكروا  مسـاع  . لقد تعرف املستمعون على الكلمة بدقة. كان قسم  منها مقنعاً بصوت سعلة 

  ). Warren 1970وارين (أي انقطاع  

يطلب من املستمعني يف جتارب التظليل أن يعيدوا بشكٍل معكوس الكالم           :  جتربة التظليل  - ٣
تمعون  لتغري الكالم قليالً، ويشمل ذلـك تـصحيح   مييل املس. أثناء بثه عرب السماعات الرأسية    

 ,Taylor 1980 ويلسون وتيلـور  -مارسلني . (tomorrow  إىل tomorrance األخطاء، كتغري

Wilson - Marslen .(  

عن فرض التوقعـات  ) املعروف بزالّت األذن(يكشف عدم السماع اجليد  :  زالّت األذن  - ٤
 - Chalk" بـدالً مـن    Chocolate  اً يف مجلة، كوضع املفرداتية على أقسام غري مفهومة جيد

dust)   " 1980كارنيز وبوند Bond, Garnes .(  

عندما ال جيد املستمعون األدلة، فإم يقترحون كتابة صوتية رمبا  :  حالة عدم وجود األدلة    - ٥
سلة قدم املستمعون الذين طلب منهم أن يصفوا صوتياً سل        . كانت بعيدة كل البعد عن األصل     

وصفاً صوتياً مغايراً متاماً وغري  " In  mud eels are"غري حمتملة من الكلمات اإلجنليزية تبدأ بـ 
  ).  Jakmik, Cole 1980كول وجاكيميك . (دقيق

حيث  . أما املراحل املتوسطة املمكنة اليت حتتويها عملية متييز الكالم فهي حمط خالف           
ئل السمعية  يف الكلمات مباشرة، يف حني ادعى البعض  ناقش بعض الباحثني أنه يتم تنظيم الدال      

. أو املقاطع)  األصوات(اآلخر أنه توجد مرحلة وسطى يتم فيها تأسيس سلسلة من الفونيمات            
  Frauenfelder فرون فيلدر (ميكن للطريق املتبع أن خيتلف من حالة ألخرى ومن لغة ألخرى 

 ،1985 .(   

ألن " احلل األفـضل  "ل كيفية اختيار املتكلمني لـ      وهناك أيضاً عدم توافق كبري حو     
هناك . هناك عدة كلمات تتماشى، بشكٍل عام، مع اخلطوط العريضة للدالئل السمعية املسموعة 

 يف متييز الكلمة حيـث يـتم فحـص          خطيتقسيم أساسي بني أولئك الذين ينادون بنموذج        
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التحليـل  ن منوذجـاً يـدعى      الكلمات املرشحة واحدة بعد األخرى، وأولئك الذين يقترحو       
  .  حيث حتلل عدة كلمات يف آن واحداملتوازي

ويتمثل الدليل األساسي  لصاحل النموذج اخلطي من حقيقـة أن الكلمـات كـثرية      
اختبار يطلب من املستمعني فيه     (االستعمال مييزها املستمعون بسرعة أكرب يف اختبار الكلمات           

ويقول مناصـرو النمـوذج   .). صوات هي كلمة أم الأن يقرروا فيما إذا كانت سلسلة من األ 
اخلطي إن ذلك يظهر أن الناس حياولون مطابقة الكلمات شائعة االستعمال بالدالئل الـسمعية              

يقـول فورسـتر    . فعلى سبيل املثال  . البسيطة قبل أن يبدؤوا  باختيار  الكلمات األقل شيوعاً         
Forster )  1976 ( وفق احلرف األول منـها   " ريةصناديق صغ"إن الكلمات حتفظ يف)  فعلـى

وترتب الكلمات داخل   )  يف صندوٍق واحد   [p]سبيل املثال، حتفظ كل الكلمات اليت تبدأ بـ         
  وهكذا، فإن البحث عن كلمة يبدأ من أعلـى الـصندوق إىل  . الصناديق وفق درجة شيوعها

  pityالكلمة األكثر شيوعاً  يتم متيزها ببطىء ألن السامع يقارن أوالً  pithyفكلمة مثل . أسفله 
إال أن التمييز السريع للكلمات األكثـر  . pithy باملؤثر السمعي الذي يسمعه قبل أن يصل إىل

) رمبا كان ذلك بسبب القوة األكرب للتمثيـل املخـزون  (شيوعاً ليس بالضرورة بسبب املقارنة   
   .ولذلك ال ميكن اعتماده على أنه دليل قاطع  لصاحل التحليل اخلطي

واحنسر يف اآلونة األخرية دعم النماذج اخلطية، ويبدو اآلن أن مناذج التحليل املتوازي        
كلمات : حٍد  كبري للعمل اجلاري حول  الكلمات الغامضة، أي  ويعود ذلك إىل. هي األقوى

يبدو اآلن أنه من  احملتمل  أن ينـاقش املـستمعون   ) . اليت هلا  أكثر من معىن واحد       Bankمثل  
ويف جتربـة كـثرياً مـا    . ملعاين احملتملة ملثل هذه الكلمات مبا يف ذلك املعاين غري املناسبةكافة ا 

دليالً على أن املستمعني قد استحضروا يف أذهام        ) Swinny) 1979يستشهد ا، وجد سويىن     
يف سياق يتعلق بوضوح تام باحلشرات      " وسيلة اإلصغاء اإللكترونية  "و) بقة (bugاملعنيني لكلمة   

  . فقط، وقد أكد الباحثون بعده هذه النتائج

. أفضل ما ميثل منوذج التحليل املتـوازي يف متييز الكلمات        " العصبة"رمبا كان منوذج    
 أما استخدام هذا االسم  فقد عـىن اإلشـارة إىل  : والعصبة كانت قسماً من اجليش الروماين
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 Marslen- Wilson, Tylorسـلن  مار–تيلور ولـسن  (املناقشة املتوزاية موعة من الكلمات 
ويقترح مؤيدو هذا النموذج أنه عند  مساع القسم األول من الكلمة يقـوم املـستمع                ) 1980

عـصبة أو  " بتنشيط كافة الكلمات اليت تبدأ ذا القسم يف آن واحد، وهذا ما يعرف بـــ  
. Stagger , Stackكـالً مـن    staعلى سبيل املثال، تنشط سلـسلة  " (جمموعة بداية الكلمة 

Stand   وبعد ذلك، يستخدم املستمع املعلومات الداللية والتركيبية والسياقية املتـوفرة  ...) ، اخل
  . الكلمة املالئمة كي خيتزل هذه اموعة حىت يصل إىل

ورمبا كان منوذج العصبة مصيباً يف افتراضه أننا حباجة لدراسة جممل جوانب الكلمـة       
فقبل  كِل شيء، إنـه      . توى على بعض نقاط الضعف يف بداياته األوىل       أثناء متييزها، إال أنه اح    

. يتصور أن السامع قد مسع بداية الكلمة بدقة وذلك أمر ال ميكن أن يكون صحيحاً بالضرورة               
فلوُ نشطت العصبة اخلطأ، فلن يكون هناك أي وسيلة متكن املستمع مـن القيـام بالتفـسري                 

أن الناس ميكن أن يفسروا الكلمات حىت عندما يفـشلون يف  الصحيح، إذ إنه من الواضح متاماً      
ـ           (مساع بداياا     ateكما وضح ذلك بتجربة، عندما فسر املستمعون صوتاً صعباً متييزه متبوعاً ب

ate  على أنه date   gate أو bait  1980جـارنيس وبونـد   ( وذلك وفقاً للـسياق Bond & 

Garnes .(    ًأكرب من ذلك عندما تصور أن متييز الكلمـات          وارتكب منوذج العصبة املبكر خطأ 
إال أنه من الواضح متاماً اآلن، أن العديد من الكلمات وخصوصاً القصرية            . حيدث كلمة كلمة  

، فعلـى  )Grosjean 1985غورسيان (منها ال تعطى تفسرياً حمدداُ إال يف سياق الكلمة الالحقة 
 هي كلمة كاملة، ألـا   hamقة يف أن سلسلة سبيل املثال ، من احملتمل أن تشري الكلمة الالح

ومشكلة أخرى يف منوذج العصبة املبكر متثلت يف .  hamstring أو  hamperرمبا استمرت كـ 
إسقاط الكلمات غري املختارة من العصبة واحدة تلو األخرى، تاركة بذلك الكلمة األخرية كي      

 حول الكلمة املنطوقة اليت رمبا كان من        تكون الراحبة؛ إنه مل يسمح بوجود توقعات قوية مؤقتة        
  . الواجب تغيريها

ولذلك كان هناك حبث جدي عن  منوذج أكثر مرونة ميكنه التعامل مع هذه املشاكل         
ويعرف أيضاً بـ   " (منوذج التنشيط املنتشر  "تلقى  ). باإلضافة ملقترحات حتديث منوذج العصبة    (
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).   Macelland , Elman 1984اليمـان وماسـيالند   (اهتماماً كبرياً ) النموذج املنشط املتبادل
وكما يوحي  االسم ، فإن هذا النموذج يقترح أن أي قسم مميز من الكلمـة ينـشط كافـة                    
الكلمات اليت حتتوي سالسل مماثلة، واليت تنشط، يف احلال، بدورها كافة الكلمات املـشاة               

وتقارن الكلمات  . واج يف حبرية املاء   حيث ينتشر التنشيط حنو اخلارج بطريقة تشبه انتشار األم        
وتـربز الكلمـات    . املنشطة مع السلسلة املسموعة، وتعطى ختميناً حول االحتمالية الدالليـة         

ويف النهايـة، تفـوز الكلمـة    . احملتملة، يف حني ختتفي الكلمات غري احملتملة أو تعاد  للذاكرة     
  . املرشحة احملتملة على الكلمات األخرى

 أفضل من منوذج العصبة ألنه يسمح بتنشيط الكلمات اليت ختتلف يف    إن هذا النموذج  
، عندئٍذ، فإن البدايـة   prays على أا  playsفعلى سبيل املثال، فلو سمعت . بداياا الصامتية

]pl [     ستكون قريبة جداً من]pr [ ويسمح هذا النموذج أيضاً بتقلٍب يف مستويات       . كي تنشط
ة قد نشطت يف البداية على أا مرشح قوي أن تتغري وختسر  لصاحل التنشيط،  حيث ميكن لكلم

وأكثر من ذلك، ال توجـد هنـاك        . كلمة أخرى تبدو، وفقاً العتبارات أخرى، هي األفضل       
  . ضرورة أساسية ليحصل التمييز يف اية الكلمة

نشط أي  فلو  : أما املشكلة األساسية بنماذج التنشيط املنتشر فتتمثل يف مقدرا القوية         
شيء كل شيء آخر يف كل األوقات، فهل نكون قد قلنا أي شيء مفيد حول عمليـة متييـز                   
الكلمة ؟ فلو أردنا احلفاظ على هذه النماذج، فرمبا احتجنا إلدخال وسيلة تقيم كيفيـة دنـو                 

لقد كان هذا املفهوم ميزة بارزه لنموذج فعاّل مبكر يف متييـز     ".  الفوز"كلمة معينة من مرحلة     
والدة "ويعـين  ) Morton 1979مـورتن  " (logogen"منوذج لوغوجن "كلمات يسمى بـ ال

 حيث تقوم وسيلة، يف هذا النموذج، جبمع املعلومات عن كل كلمة مرشحة وصوالً إىل". كلمة

وتوازي النماذج املختلفة من املعلومات بعضها البعض، وهكذا، ميكن مبادلة كـثري            . حد دقيق 
وجية  بقليل من املعلومات الداللية؛ وللكلمات شائعة االستعمال حـدود     من املعلومات الفونول  

إحـراز  (وأُدخل مفهوم مشابه يف منوذج نظام التحـصيل         . أقل من الكلمات قليلة االستعمال    
يفيد بأنه يف كل حلظة يتم احلصول فيها على كلمـة           ) 1986 (Norrisاقترحه نوريس   ) النقاط
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إن ذلك جيري يف الوقت نفسه من أجل االحتمالية السياقية و           للمقارنة مع السلسلة املسموعة ف    
فما زالت مثار جـدل     ) األدوات(أما اآلليات الدقيقة لعمل مثل هذه الوسائل        . درجة الشيوع 

ولذلك،  مت تنشيط موضوع  أساسي حديثا لتحديد احلسابات املـستمرة وعمليـات        . ونقاش
  . اختاذ القرار أثناء متييز الكلمات

ـ  . جـب حفظ عدة معلومات خمتلفة يف الوقت ذاته أثناء متييز الكلمـات           ولذلك ي
 (تتداخل كل معلومة مع املعلومات األخرى مبعىن أا تقيد املعلومات األخرى وتتقيـد ـا   

Elman  مكلند وإملان  Meclelland  وحيدث مثل هذا التداخل يف العمليات النفسية ). ١٩٨٦
 اآلن دراسات جارية  لتطوير جمموعة من النماذج املعروفة          وهناك. األخرى مثل احلس البصري   

يف حماولة لتمثيل ذلـك عـن طريـق احلاســوب     " العمليـــات املتوازية املنتشرة "بـ    
يف ). tumel hart, Meclelland, 1986 Meclelland, Rumelhart 1986ومكلند   روملهارت(

. ثبط عمل وحدات أخـرى خمتلفـة      هذه النماذج تثري وحدات لغوية وحدات معينة أخرى وت        
ويتمثل ادعاء هذه الدراسات الرئيسي بأن الناس يعاجلون كمية كبرية من املعلومات بطريقـة              

  ).غري متصلة مع بعضها بعضاً(موازية ورمبا يف أماكن متفرقة  

          التحليل ٢. ٢

فمن  ناحية،   : ينطوي على عمليتني متداخلتني   ) اإلعراب(يتفق معظم الباحثني على أن التحليل       
ينطوي التحليل على حتديد التراكيب اللغوية من خالل تعيني الكلمات بعبـارات، وحتديـد              
العبارات بأشباه مجل،  ومن الناحية األخرى، فإنه يتضمن حتديد العالقة بني العبارات املختلفة،              

  .من التحليل) احلد(إال أن اتفاق الباحثني  يقف عند هذه النقطة 

نمط اجلدويل على موضوع التحليل لدرجة كبرية ألكثر من ربع قـرن            لقد سيطر ال  
اآلن ، مبعىن أن عدة نظريات خمتلفة استحوذت على اهتمام الباحثني يف أوقاٍت خمتلفة، وحاولت 

حقبة القواعـد   : وبشكٍل عام، ميكن حتديد ثالث حقب     . مجيعها قيادة معظم البحث اجلاري    
واحلقبـة  ،  )يف بداية الـسبعينيات    (الستراتيجية اإلدراكية وحقبة ا ) يف الستينيات  (التحويلية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٤٩٥  

، وقد أسهمت كل حقبة بطريقة أو بـأخرى  )يف اية السبعينيات وبداية الثمانينيات    (احلسابية
  . يف فهمنا احلايل للتحليل ومتييز الكلمات

 يف الستينيات، حملـاوالت تقيـيم       حقبة القواعد التحويلية  فقد خضع التحليل، يف       
: واقترحت هذه النظرية أن صعوبة املعاجلة تتعلق بالتعقيد التحويلي        ". ية التعقيد االشتقاقي  نظر"

؟ مل تر املرأةُ الكلب   : مثل) وفق منوذج مبكر يف القواعد التحويلية     (فجملة ذات حتويالت قليلة     
The woman did not see the dog?  ستكون سهلة الفهم واالستيعاب مقارنة مع  مجلة ذات 

 إال  .Was the dog not seen by the womanأمل ير الكلب بواسطة املـرأة : ة حتويالت مثلعد
حيث  كانت هناك عدة تفسريات مقنعة عقلياً وعلـى  . أنه  وجد أن هذه النظرية غري صحيحة 

انظر ميلر  (قدم املساواة مع  التفسري التحويلي يف احلاالت اليت ميكن التأكد فيها من التوقعات                 
1962 Miller .( فعلى سبيل املثال، مل تعرض اجلمل احملتوية على عدة حتويالت أي شيء سوى

ويف كثري من احلاالت األخـرى، مل تتأكـد   . أا أطول من تلك اجلمل ذات العدد األقل منها     
 .هناك شجرة بلوط يف احلديقـة     : فعلى سبيل املثال، مت معاجلة اجلملة التالية وفهمها       . التوقعات

There is an oak tree in the garden  زرع "  واليت حتتوي على حتويلةthere " بشكٍل "هناك ،
 An oak tree is in يف احلديقة شجرة بلوط: أسرع من اجلملة غري احملتوية على تلك التحويلة

the garden. .  وهناك صعوبة كبرية أخرى، وهي أن هذه النظرية تفيد بأنه جيب مساع اجلملة
وأكثر من ذلك، فإن صيغة القواعد      .  أن يبدأ التحليل، وذلك أمر غري واقعي بالطبع        برمتها قبل 

  . التحويلية اليت اعتمدت عليها مثل هذه التجارب سرعان ما استبدلت بصيغ أكثر حداثة

) Garrett  1974 وجاريـت Bever، بيفـر  Fodorفودر (وحاول  قلة من الباحثني   
مهمة يف معاجلـة اجلملـة      ) كما صيغت يف وقتها   (لتحويلية  احلفاظ على االدعاء بأن القواعد ا     

اقترح هؤالء الباحثني  أنه علـى       ": فرضية البنية التحتية  " واُقترحت نظرية أضعف، عرفت بـ      
الرغم من إمكانية عدم وجود أمهية خاصة تناط بالتحويالت أو أن التحويالت ال عالقـة هلـا            

مماثلة متاماً للبنية التحتية     " بنية حتتية " ي على استعادة    حيتو) اإلعراب(باملوضوع، إال أن التحليل     
وقد ). 1965تشومسكي  " (النظرية التحويلية القياسية  " اليت اقترحها تشومسكي يف ما مسي بـ        
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دعم هذه النظرية من مشاكل متنوعة، ألا مل ختتـرب الفهـم    عانت معظم التجارب اهلادفة إىل
استثناًء " الطقطقة"شكلت جتربة  . اجلملة بعد أن يتم فهمها    نفسه ولكن جمرد تذكر بعض أقسام       

إذ استمع من خـضع  ). Kirk  1969 و كريك Lackner، الكنر Beverبيفر (لتلك التجارب 
 األذن األخرى،  إىل) ضوضاء صافية(للتجربة إىل مجلة بثت عرب إحدى  أذنيه، وصوت طقطقة 

. يث تقترح القواعد التحويلية وقفة تركيبيـة نقطة ح ولقد حول املستمعون موقع الطقطقة إىل
 The corrupt police:   ىف مجلةCriminalsفعلى سبيل املثال بث صوت الطقطقة أثناء كلمة 

can’t bear criminals to confess quickly وىف .  إال أن املستمعني وضعوها قبل بداية الكلمة
 The corrupt police can’t force: مجلة تبدو مماثلة ولكنـها يف احلقيقـة ليـست كـذلك    

criminals to confess quickly   وضع املستمعون صوت الطقطقة فوق كلمـة criminals  ؛ 
 مرتني يف البنية  criminalحيث يدعي النحويون التوليديون  أن سبب ذلك  هو تكرار  كلمة 

  . العميقة للجملة واحدة قبل الوقفة التركيبية والثانية بعدها

أوهلمـا ألن التجـارب     : ت شهرة الفرضية التركيبية التحتية بالتدريج لسببني      وتقلص
ألن : القليلة نسبياً اليت بدت أا تؤيد الفرضية كانت مرتبطة بتفـسريات أخـرى، وثانيهمـا          

وقد أدى غمـوض الـدليل،      . القواعد التحويلية قد أُعيد  صياغتها مرة أخرى بشكٍل جذري         
لسريعة اليت يقترحها اللغويون بالعديد من علماء النفس إىل هجران          واستحالة متابعة النظريات ا   

  . هذا النمط من البحث

وتقع أمهية احلقبة التحويلية يف االهتمام الذي أولته للنحو الذي كان منسياً  بـشكٍل           
ولذلك فإن احلقبة التحويلية وضعت حجر      . كامل تقريباً يف العمل السابق يف اللغويات النفسية       

  . ملزيد من العمل املعقد  لتحليل اجلملةاألساس 

حيث بـدأت    ) 1970(ميكن القول أن بداية حقبة االستراتيجية اإلدراكية تعود لعام          
واستفاد هذا البحث القيم مـن أفكـار        ). Bever) 1970عندما نشر حبث مهم للباحث بيفر       

، ومتثلت هذه األفكار    كانت شائعة يف نظريات إدراك الكالم، إال أا مل تطبق بعد على النحو            
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التراكيب النحوية كاملة، لكنهم يستخدمون، وفق براهني أو        ) حيللون(يف أن الناس ال يعاجلون      
  . استنتاجام حول ما مسعوا تلميحات عامة ، توقعام للقفز إىل

وأفضل استراتيجية من بني االستراتيجيات اليت اقترحها بيفر تلـك الـيت عرفـت                
وتقول  بأن التوقعات املرافقة لنمط اجلملـة اإلجنليزيـة   ". Canonical Sentoid"باستراتيجية 

ومنط .  مفعول به –  فعل    –ترتبط وظيفياً بـ فاعل           ) اسم (- فعل رئيسي    -املركبة من اسم    
سقط  " .The horse raced past the barn fell: هذه التوقعات يشرح لنا بطء معاجلة مجل مثل

؛ حيث يتوقع السامع أوالً أن صـيغة     ي صهوته الفارس مبحاذاة احلظرية    احلصان الذي كان ميتط   
raced  احلصان الذي  تسابق علـى  : أي( وليس صيغة اسم املفعول  – تؤلف الفعل الرئيسي

.  واليت متثل التفسري الوحيد الذي يتماشى مع بقية اجلملـة          -) صهوته الفارس مبحاذاة احلظرية   
حيث يتيه السامع أوالً يف تفسريه ويأخذ       " ممر احلديقة   " مل  تعرف مثل هذه اجلمل اخلادعة جب     

  ). املعىن األساسي: مدخل املسكن أي بدالً من املمر الذي يؤدي به إىل(ممر احلديقة 

خلق حماوالت عديدة للتعرف على اسـتراتيجيات   إن قوة هذه االستراتيجية أدت إىل
انظر كمبـال  . (لك البحث عن مبادىء عامليةأخرى لالستفادة منها يف معاجلة الكالم، مبا يف ذ       

1973 kimball .( استراتيجية الوظيفة املتوازية "ومثال عن استراتيجية ممكنة ما يعرف بـ) غربر
Gruber   تقول هذه االستراتيجية بأن املستمعني يتوقعون أن يكون الفاعل يف          ): 1978 وآخرون

فمثال، يف مجلـة  : نية يف مجلة مؤلفة من  مجيلتني    اجلميلة األوىل هو الفاعل نفسه يف  اجلميلة الثا        
  : مكونة من  مجيلتني كالتالية

Annabel phoned Veronica as soon as she returned from Australia 
  . اتصلت  أنبيل بفريونيكا هاتفياً حاملا عادت من استراليا

  . يتوقع أن أنبيل وليس فريونيكا هي اليت كانت يف استراليا

أي، أا بـدت    : هذه االستراتيجيات قد برهنت على أا غامضة وقوية للغاية         إال أن 
كما وضحت  (إال أن مفهوم االستراتيجيات مل يهجر متاماً   . كثرية العدد، ومتنافرة، وغري منظمة    
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، إال أن العديـد مـن   ) على سبيل املثالFrazier  1988ذلك بعض الدراسات احلديثة، فريزر 
ا حباجة ملنهج أكثر صرامة وتنظيماً يف دراسة إدراك الكلمات، وأنه جيـب             الباحثني شعر، بأنن  

  . دمج االستراتيجيات اليت عرفت حىت اآلن ضمن منوذج شامل أكثر تنظيماً

فقد نشأت نتيجة التقاء جممـوعتني مـن        )  وما بعد  1975منذ   (احلقبة احلسابية أما  
 اللغويني عن مناذج إدراكيـة أكثـر        ففي الوقت الذي كان يبحث فيه علماء النفس       : الباحثني

  . صرامة، اجنذبت اللغويات احلسابية لفكرة حمللي  الربامج اللغوية على شكل احملاكاة

أول برامج التحليل اللغوية اجلادة اليت اقترحت يف هذا ) شبكات النقل املزيدة (ATNSوكانت 
بدأ السامع فيها بتوقعـات  وكانت هذه يف األساس مناذج ي). woods 1973انظر وودز . (اال

وبعـد  .  وكذلك تركيب عباراته Canonical Sentoidأولية حول التركيب وخصوصاً مفهوم 
اليمني مث يركب عبارات مـن الكلمـات،    ذلك يبدأ السامع العمل على اجلملة من اليسار إىل
ل املثـال،    فعلى سبي ). فاعل ، مفعول به اخل    (ومجيالت من العبارات، وتعني كل عبارة بوظيفة        

 سـتركب  .The small boy ate a large apple  أكل الولد الصغري تفاحة كبرية: يف مجلة مثل
فـسيكون  " ate"، أمـا  )فاعل( على أا عبارة امسية، هلا وظيفة حنوية  the small boyالعبارة 

وستوضع أي ".  املفعول به"عبارة امسية هلا وظيفة حنوية  "   a large apple"وستكون " الفعل"
حىت ميكن العثور   " احلفظ"ال ميكن تعيني مكاا  مباشرة  يف التركيب يف آلية            ) كلمات(كلمة  

فعلى سبيل املثال، ميكن وضع العبارة      . على مكان  هلا أثناء عمل حتليل الربنامج  للجملة كلها          
Which boy )أي ولد(ولد سيأيت :  يف عدة مواضع إعرابية ممكنة أي)؟ )فاعلWhich boy will 

come?  ولد سأرسله ؟ )مفعـول بـه   (أيWhich boy shall I send  Which boy   ولـد أي
 لقد أيـدت بعـض   shall I give these apples to؟ )مفعول به ثان (سأعطيه هذه التفاحات

على الرغم من ) Maratsos 1978 و  Wannerوانر و ماراتوسس(التجارب األولية هذه النظرية 
هني اليت أعطتها هذه التجارب مل تكن قاطعة  ألن اجلمل كانت مكتوبة بطريقة غـري                أن الربا 

  . طبيعية بشكٍل أو بآخر
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فهي قبل كل شـيء منـاذج   . ATNSهناك عدة صعوبات واضحة يف شبكات النقل املزيدة،     
ة وجيب إعادة اخلط للبداية إن حددت وظيفة أو فئ. متسلسلة ختترب تركيباً واحداً يف وقت واحد    

 The old train  the young )يدرب الكبار الصغار(فعلى سبيل املثال، ميكن يف مجلة مثل . خطأً
وكـذلك، يكتـشف يف مجلـة       . أن حتدد الكلمات الثالث األوىل خطأً على أا عبارة امسية         

 ليـست   The small boy أن عبـارة   .The small boy was punished by his mother:مثل
لعبارة أخرى يف   ) الفاعل(للجملة ؛ بل جيب إعادة تعيني ذلك الدور         ) املنطقي(ي  الفاعل احلقيق 

ولذلك، فإن الوقت الذي يستغرقه حتليل برنامج مجلة معقدة  ميكن أن ). his mother(اجلملة 
ذلـك ال ميكـن للـشبكات     وباإلضافة إىل. يطول لو اختذت عدة مسارات خطأً يف البداية

)ATNS (   فعلى سـبيل   . ع كالمية ليست مجالً حىت ولو كانت سهلة الفهم        أن تتماشى مع قط
 على أـا غـري    .Many difficulties there are to see in the dark: املثال سترفض مجلة مثل

وأكثر من ذلك، إا تتعامل مع التراكيب فقط،   . قابلة للتحليل، وذلك أمر غري واقعي بالتأكيد        
 Max comforted the: ففي مجل مثل:  أو السياق  بعني االعتباروال تأخذ االحتمالية املعجمية

boy with a chocolate bar ) و . )واسى ماكس الطفل بقطعة شوكوالتهMax comforted the 

boy with a wounded Foot) روحةسيحلل الناس، غريزياً، ). واسى ماكس الطفل ذو القدم ا
   Max comforted [the boy ] [with a chocolate bar]: ، اجلملة األوىل على النحـو التـايل  

 ال ميكنها فعل  ATNS إال  إن  .Max comforted [The boy with a wounded Foot]: والثانية
  . ذلك

 منوذجاً حسابياً أكثر تعقيداً وأكثر حداثـة إذ يعتقـد    PARSIFALوميثل بارسيفال 
).  Marcus 1980مـاركوس   ( ATNSنظام البعض أنه ختلص من بعض الصعوبات القائمة يف 

الـيمني أيـضاً،    ، مبعىن أنه يعمل من اليسار  إىل ANTS ببعض التشابه مع  حيتفظ بارسيفال
أما ميزته اإلجيابيـة    . وحيتجز بعض املفردات لفترة مؤقتة حىت  جيد مكاا املناسب يف التركيب           

 ؛ ANTSاملوروثـة يف  " ط أو املسار اخل-إعادة "األساسية فتتمثل يف ختلصه من معظم حاالت     
ومت إجنـاز  . مبعىن أنه يسلك دائماً اخلط أو املسار الـصحيح      " مقرر"ولذلك، يعتقد البعض أنه     
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تسمح لعدد حمدد من املفردات من أنُ جتمع        " انظر لألمام "تسمى  ) بسيطة(ذلك  بوسيلة حمددة     
 فإنه جيمع بني كونـه منوذجـاً   ذلك، وباإلضافة إىل. يف خمزن ذاكرة مؤقت قبل أن حتدد بدقة

منـوذج جيمـع    : أي(، ومنوذجاً تصاعدياً أيضاً     )منوذج حتليل يؤسس بناءاً متوقعاً    : أي(تنازلياً  
مركـز  "إنه حيتوي على ): برنامج التحليل فيه املفردات،وحياول بعد ذلك، تقرير كيفية جتميعها 

زن ذاكرة حيتوي على     وكذلك خم  –) مكونات( تراكيب تبحث عن مقومات      –" تكديس نشط 
، ال ميكن تطبيقه إال على      ATNSإن بارسيفال، مثل    . تبحث عن تراكيب  ) مكونات(مقومات  

، يعتمد على النحو ؛ وهناك دليل قوي إىل      ANTSوأكثر من ذلك، فهو مثل      . اجلمل الصحيحة 
 حد ما يف أن اإلنسان يستفيد من السياق واالحتمالية املعجمية كي خيتار واحـدة مـن بـني             

  . اإلمكانيات التركيبية املتنافسة

واحدة من عدة مناذج لغوية ) Bresnan 1982برزنان (متثل القواعد املعجمية الوظيفية   
إال أا ختتلف عن النماذج األخرى مبعىن أا تبىن االحتماليـة           . أمكن تطبيقها بطريقة حسابية   

. ي الثوب الذي علـى احلامـل  أرادت مار: املعجمية داخل التركيب ؛ وهكذا، فإن مجالً مثل    
Mary wanted the dress on the rack  وضعت ماري الثوب  على احلامل و ،Mary placed 

the dress on the rack  ـا ستعني بتراكيب خمتلفة ألن األفعال ستعني بالتراكيب  املرتبطـة  .
تطبيـق هـذه   إال أن تفاصـيل  ). Kaplan 1982، وكابالن  Bresnan، وبرزنان  fordفورد (

مـع كافـة    (التفضيالت تنتظر مزيداً من العمل اجلاد كي يتم تنفيذها، ومل حيل هذا النموذج              
مشكلة التعامل مع اخليارات املتعددة اليت جيريها الناس حاملا يبدؤون         ) النماذج احلسابية األخرى  

  . يف حتليل اجلمل

اخليارات املتوفرة للنـاس   وعلى العموم، لعبت النماذج احلسابية دوراً يف إظهار تعدد          
بوضوح، إال أا مل تنجح بعد يف إظهار أن عملية التحليل ميكن حماكاا بواسطة احلاسـوبات                

  . الرقمية

. وكما الحظنا يف النقاش السابق،  هناك الكثري من  التحليل ما زال  يكتنفه الغموض  
شرى قوي للغاية  ورمبا مل تكن       ورمبا كانت النتيجة الواضحة متاماً حىت اآلن، هي أن العقل الب          
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ولذلك فلرمبا متثلـت املهمـة      . هناك أي وسيلة مبفردها يستخدمها الناس يف حتليلهم للجمل          
بني عمليات متزامنة ولكنـها  " مبادلة العالقات" األساسية لدى علماء النفس اللغويني يف تنفيذ    

  : وبعض املواضيع قيد البحث هي اآلتية. خمتلفة

). اللوغاريتم إجراء منتظم حلل مسألة جبواب حمـدد       .(جيات مقابل اللوغارمتات   االستراتي - ١
يف برنامج حتليل ناجح على     ) االستراتيجيات واللوغارمتات (رمبا كنا حباجة لدمج كال النظامني       

  . الرغم من أن العالقة بينهما ما زالت غري واضحة

بدو أن احمللل البشري يؤسس التوقعات      ي.  املعاجلات التنازلية مقابل املعاجلات التصاعدية     - ٢
، ويف الوقت ذاته، جيمع املعلومات، وحياول اكتشاف كيفية جتميع         )معاجلة تنازلية (ويتأكد منها   
  . جيب توضيح كيفية دمج هاتني العمليتني). معاجلة تصاعدية(هذه القطع 

ستفيد مـن املعلومـات     يبدو أن احمللل البشري ي    .  املعرفة النحوية مقابل املعرفة املعجمية     - ٣
معرفة  تراكيب حمددة    : أي(واملعلومات املعجمية   ) التركيب العام للجمل عموماً   : أي(النحوية  

كما جيب توضيح العالقـة بـني       ). حيتمل ارتباطها مبفردات معجمية حمددة وخصوصاً األفعال      
 األوليـة   هذين النوعني من املعرفة الكتشاف أي السياقات أو الظروف تكون أي منهما ذات            

  .واألكثر أمهية

جيب دمج املعرفة النحوية جبوانـب  . املعرفة النحوية مقابل املعرفة الداللية وما بعد اللغوية    ) ٤(
  . ولكن ليس من الواضح كيف ميكن تنفيذ ذلك. املعرفة األخرى

   التفسري ٣. ٢

قاا مع بعـضها  ، الذي يعىن مبعىن الكلمات وعالعلم الداللة ميكن تقسيم التفسري، عامة، إىل
اليت تتعامل مع جوانب املعىن اليت ال ميكن التنبؤ ا من املعـىن احلـريف                والرباغماتية،  البعض،  

  . الدقيق للكلمات

. ركزت معظم دراسات علماء النفس اللغويني يف علم الداللة على معاين الكلمـات            
حيـث جنـد    : اسـات وكما هو احلال يف التحليل، فقد سيطر النمط اجلدويل على هذه الدر           
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لقد برز كل   ). األم (ونظريات النموذج األصلي    ونظريات الوحدة املتكاملة   نظريات السمة 
مكونـات   تقترح نظريات السمة أنه ميكن تقسيم الكلمة إىل. منط من هذه النظريات يف جماله

مـع  أما نظريات الوحدة املتكاملة فتتعامـل       . بالنسبة للمعىن " السمات"أصغر وأكثر أساسيه    
وتـدعي نظريـات    . الكلمات على أا وحدات تتصل الواحدة مع األخرى عرب شبكة معقدة          

النموذج األم أن الناس يتعاملون مع معاين الكلمة وفق أمثلة توضح معناها األم الذي يعطي منطاً         
اك ومل تأخذ هذه النظريات بالضرورة إدر     . أساسياً تقارن به األمثلة األخرى األقل متثيالً للمعىن       

  . إال أن لديها مجيعاً تضمينات هامة حول إمكانية فهمها. الكلمات على أنه هدفها األساسي

برزت نظريات السمة يف الستينيات، مرة أخرى نتيجة لتأثري تشومـسكي ،بـشكل      
 وبشكل صريح أنه ميكن أن يكون هناك تواز حمدد بني املكون            1965فقد اقترح  عام     . جزئي  

اقترح تشومسكي أنه كما ميكن حتليل أيـة     . نولوجي يف القواعد التحويلية   الداليل واملكون الفو  
جمموعة أكثر أساسية من السمات الصوتية اليت يبدو أاُ ختتار مـن   لغة تستخدم األصوات إىل

رمبا : جمموعة عاملية من السمات،   فلرمبا كان باإلمكان تطبيق األمر نفسه بالنسبة ملعىن الكلمة              
  . عة من السمات العاملية اخلاصة باملعىن تركبها اللغات املختلفة بطرق متنوعةكانت هناك جممو

ولـذلك  . وتقترح نظرية السمة مبا يتعلق بالفهم  أن الكلمات ختزن يف حالة متفككة  
والختبار هذه الفرضية، فقد . مكوناا األساسية كي يفهمها جيب على السامع حتليل الكلمة إىل

 فيما إذا كانت الكلمات اليت تبدو أا مؤلفة من وحدات داللية أقـل              حاول الباحثون التأكد  
تستغرق وقتاً أقل كي تفهم باملقارنة مع الكلمات املؤلفة من وحدات داللية أكثر، كما يتوقـع   

فعلى سبيل املثال، رمبا . وحداا الداللية األساسية املرء إذا كان البد من تفكيك الكلمات إىل
 ،على أساس أنـه جيـب حتليلـها إىل   ) ميوت( die وقتاً أطول من ) يقتل ( killاستغرق فهم 

إال أن البحث املكثف فشل يف العثور على أي تأثري لـذلك علـى       ". يسبب  املوت  "مكونات  
و ألقى هذا بدوره  ظالل الشك لـيس  ).  ، على سبيل املثال Kintsch  1974كنتشه (الفهم 

مصاعب أخرى قد طرحـت   باإلضافة إىل(سب، بل لفهم الكلمة  فح"التفكيك"على فرضية 
  . العاملية) املعىن(على كامل مفهوم وحدات الداللة ) للنقاش
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ونظريات السمة مهمة مبعىن أا حتتوي على بصرية مفادها أن الناس قادرون علـى              
وبشكٍل خاص، فهي تقترح طريقة معقولة يستطيع الناس مـن          . حتليل الكلمات بطرق متنوعة   

  اليت حتتوي كـل  مات و قتلمثل (لتعامل بسهولة مع  الكلمات ذات املعاين املتداخلة        خالهلا ا 
إال أنه يف العديد من هذه احلاالت، ميكن شرح التداخل، أيضاً، من            ). منهما على مفهوم املوت   

خالل تصور أن الناس يتعاملون مع الكلمات كوحدات متكاملة، تربطها ببعضها البعض عالئق      
  . منطقية

كذا خلفت نظريات الوحدة املتكاملة نظريات السمة  بأا النظريات الـيت  سـادت يف                وه
ووفقاً للنظريات هذه، فإن الكلمات تفهم كوحـدات متكاملـة، إال أن هـذه              . السبعينيات

 و غاريـت   fodor، فـودر  fodorفـودر  (الوحدات تتصل ببعضها البعض عرب شبكة معقدة 
Garrett  1975 .(لماء النفس اللغويني تعريف وحتديد تفاصيل هذه الشبكة اليت  ولذلك حاول ع

ومتثلت وجهة النظر الشائعة آنذاك يف أن تنظـيم         . يعتقد أن لتركيبها تأثرياُ مباشراً على الفهم      
على أنه طائر ؛ وميكن     " الكناري" ولذلك ميكن تصنيف    : الكلمات ميكن أن يكون بناًء هرمياً     

و بالتايل، جيب أن يكون األمر أسهل عند  التأكد مـن       . ه حيوان بدوره على أن  ) طائر(تصنيفه  
 اليت تـستوجب الـصعود    .A  canary is a bird الكناري طائر: صحة مجلة على النحو التايل

 الـيت حتتـاج     A  canary is an animal الكناري حيوان: درجة واحدة يف اهلرمية عن مجلة
كـولرت  ( التجارب املبكرة أيدت مثل هذه الفكرة        وعلى الرغم من أن بعض    . للصعود درجتني 

Collins  و كوليان Quillian   1969( إال أن التجارب الالحقة فشلت يف تأكيد هذه النتائج ،
، ومل جتر جتارب على مقترحات نظريات الشبكات )Laird  1983 و الرد  Johnsonجونسن (

  . منذ ذلك احلني أبداً

بكة تربط بني بعض الكلمات على األقـل ؛ إال أن           يتصور معظم الناس أنه توجد ش     
 –هذه الشبكة ليست كبرية أو صارمة، بأي حال من األحوال، كما تقترح نظريات الشبكات              

إا تتـصور أن    : وقد فشلت معظم نظريات الشبكات يف أخذ احلسابات القائمة بعني االعتبار          
وجودة أثناء حماولة الفهم أو األدراك،      الناس جيرون جتارم وحياولون اكتشاف كافة املمرات امل       
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يف حني جند يف حقيقة األمر أن قسماً كبرياً من الفهم رمبا ضم حساب اتـصاالت جديـدة ؛                 
كيف ): املشوهة(وهذه النظريات غري قادرة أيضاً على مواكبة مسألة األمثلة النموذجية املعطلة            

أرجل أنه منر، ويبدو أن معظـم النـاس         ميكن إلنسان أن يدرك أو يفهم منراً غري خمطط بثالثة           
  . قادرون على القيام بذلك يف أغلب األحيان؟

، وتأخذ  )Rosch 1975روستش  (أحدث جدول   ) األم(وتقدم نظرية النموذج األصل     
هذه النظرية يف احلسبان أن الكلمات ال متتلك، وال ميكنها أن متتلك ،معاين ثابتـة ؛ فعنـدما                  

. شيء  ما، لنقل صحن أو صحيفة، فإم  يدلون بأحكام متدرجة           يطلب من املستمعني حتديد     
إم متأكدون أن بعض األشياء صحون وبعضها اآلخر صحائف  ، إال أن هناك منطقة واهيـة          

ويف . تقع بني االثنني حيث تعتمد أحكام املرء فيها على شكل الشيء وعلى استخدامه أيـضاً              
إىل صنف كامل من املفردات، ولكـن رمبـا مل   بعض احلاالت األخرى، ميكن السم  أن يشري    

يكن هناك جمموعة من امليزات تصنفها مجيعاً، على الرغم من إمكانية تداخلها مجيعاً، كما هـو     
  . احلال يف األلعاب وقطع األثاث

 وتقترح نظرية النموذج األصل أنه عندما يفهم الناس معىن كلمة، فإم يـصلون إىل 

فعلى سبيل املثال، يتوقع من طائر له مسات طائر         . ه  مبعىن منوذجي   ذلك املعىن من خالل مقارنت    
وحىت لـو   .منوذجي مثل أبو احلناء، أن يكون له ريش، وأجنحة، ومنقار واملقدرة على الطريان            
إال أنه لن   . كان الطائر املشار إليه غري قادر على الطريان،  فإنه ما زال  باإلمكان اعتباره طائراً               

 أمهية كبرية على    - كأساس للفهم    -وتضع نظرية النموذج األصل   . جياً مثالياً يكون طائراً منوذ  
ميكن لكلمة أن توضح مثاالً عن منوذج أصلي، إال أنه جيـب أن             : احلسابات النشطة اليت جتري   

  . يكون هناك تعديل دائم كي تتم مقارنة املفردة املوصوفة مع النموذج األصلي

اذج األصلية، اليت تبدو أا مؤلفة من مزيج من هناك غموض كبري حول ما يؤلف النم 
على سبيل املثال، تعرف الثريان بأـا       (السمات املطلوبة تتركب أو تتجمع مع املعرفة اللغوية         

لقد أدى هذا االرتبـاك بـبعض   ). ذكور، إال أا رمبا ميزت يف بريطانيا بواسطة حلقات أنفية        
حتديد  املعرفة غري مـستقر      /  زال  موضوع متييز      وما. الناس للشك يف  قيمة النماذج األصلية      
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 Gleitman و جليتمان  Gleitman، جليتمان  Armstrongأرمسترونغ : على سبيل املثال. (بعد

 قيمة كبرية  ألا  تعرض منوذجاً عن  - على ما يبدو -إال أن لنظرية النماذج األصيلة      )  1983 
 تلقي األحباث اجلارية  لتطور هذه النظرية ضـوءاً          كيفية فهم الناس للكلمات، ومن احملتمل أن      

  ). Lakoff  1987انظر ليكوف (جديداً على العمليات العقلية بشكٍل عام 

وكما هو احلال يف التحليل، فإن هناك إدراك كبري يف السنوات األخرية لدرجة تعقيد              
 عـدة عوامـل     بني" مبادلة بالعالقات " فهــــم الكلمة، وتنطوي املواضيع اجلارية على       

  : متنوعة

بعض نقاط وصل الكلمات احملددة تدوم لفترة :  الشبكات الثابتة مقابل احلسابات النشطة     - ١
حتتاج عالقة املبادلة بـني  . طويلة يف العقل، يف حني أن بعضها األخر حيسب مباشرة أثناء الفهم  

  . استخدام املمرات املوجودة وحساب نقاط وصل جديدة ملزيد من التوضيح

ميكن، إذا دعت الـضرورة، حتليـل       ): Gestalt( التحليل مقابل النظرة الشاملة العاملة       - ٢
) إن كانت موجودة(إال أن درجة  التحليل اليت نقوم ا . جمموعات من السمات الكلمات إىل

روتينيا أثناء الفهم ليست واضحة، وليس واضحاً أيضاً فيما إذا كان التعامل مع الكلمات يـتم    
  . ا وحدات متكاملةعلى أ

حـد    إىل(للكلمات معان تبدو :  املعىن اللغوي الداخلي مقابل االتصال  بالعامل اخلارجي- ٣
مـع أشـياء   ) أيـضاً (موجودة بشكٍل مستقل عن العامل اخلارجي، ومع ذلك جيب دجمها   ) ما

. واضحةالوصل فما زالت  غري      / أما كيفية  حدوث ذلك الدمج     . وحوادث يف العامل اخلارجي   
 النفسية ببعض التقـدم اجلـاري يف        -إال أنه يف هذا النقطة، على أية حال، تأثرت اللغويات           

  . الرباغماتية كما سيوضح فيما يلي

لكنه انتـشر   . لقد بدأه بعض الفالسفة   . الرباغماتية حقل حبث لغوي لني العود نسبياً      
بالنسبة للغويات النفسية ثالثيـة     واملسألة األساسية   . اآلن يف عدة جوانب خمتلفة من اللغويات      

  : الوجوه
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من حيث ( كيف ميكن شرح كيفية اختاذ القرار حول معىن األلفاظ عندما يكون هناك - ١
  ,Sid discovered the star with a telescope: فمثالً يف مجلة مثل. عدة تفسريات ممكنة) املبدأ

 النجم هو الذي ميلك كيف يعرف الناس أن سد وليس. اكتشف سد النجم بتلسكوب
  . التلسكوب ؟

 كيف ميكن شرح مقدرة الناس على التعامل مع الكالم الذي يكون معناه عكس معناه – ٢
سيارة فرد هي عجلة   .Fred’s car is a converted wheelbarrow: فعلى سبيل املثال. احلريف
  .  احلريف للكلمات ؟كيف يعرف الناس أن ذلك ال ميكن أن يكون صحيحاً باملعىن. يد حموره

فعلى سبيل املثال، يف جواب للسؤال .  كيف ميكن أن يتعامل الناس مع األلفاظ املبهمة– ٣
 ؟ ملاذا هناك العديد من الصحون الوسخة  ?Why are there so many dirty dishes: التايل

 The:  بالنقطةكيف ميكن للسامع أن يفهم أو يدرك اجلواب الذي يبدو أنه ال عالقة مباشرة له

Sink’s blocked up.   لى مغلقا .  

يف الوقت احلاضر، ال يوجد اتفاق عام حول كيفية تعامل الناس مع تلك املـسائل، والعمـل          
 نقطة البداية  Griceب غرايس . والعديد من الناس يعترب عمل الفيلسوف هـ. حد ما مبعثر إىل

)Grice  1957 .(ون بطبيعتهم، ويتصورن حدوث ذلك التعاون يقترح غرايس أن الناس متعاون
 اليت تبدو غري  .Fred’s car is a converted wheelbarrow: إن مجلة. حىت وإن مل يكن موجوداً

إال أن  . صحيحة يف ظاهرها هي مثال عن عدم التعاون ألن املتكلم يقول شيئاً غـري صـحيح               
تكلم متعاون، ولذلك سـيحاول  السامع سيدرك ذلك من خالل اعتقاده، عكس الظاهر، أن امل       

رمبا من خالل حتليل السمات املتشاة املمكنة بني السيارة العادية وعجلـة     (حساب قيمة ذلك    
إال أنه حىت اآلن ال يوجد اتفاق عام على  كيفية حدوث مثل هذه احلـسابات، علـى                  ). اليد

، Wilson  1986ولـسون   ، Sperberسـبريبر  (الرغم من وجود عدة مقترحات قيد البحث 
  ). الفصل السادس (؛انظر أيضاً ) Horn  1988هورن (

رمبا كان مفيداً ملفهوم (وهناك منهج ممكن يف توضيح األلفاظ املبهمة أو غري الواضحة        
اليت استمدت قوا يف  البداية من الدراسات  حول   " اإلطارية"هو تطوير النظرية    ) التعاون أيضاً 
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وتقترح هذه النظرية أننـا نقـيم يف عقولنـا          ). Minsky 1975منسكي  (الذكاء  االصطناعي    
ففي إطار املطبخ، على سـبيل املثـال،        . إطارات منوذجية ثابتة توضح صوراً ملشاهد منوذجية      

وهلم جـرا، سنـضع فيهـا    " ، والصحون"واحلنفيات"الى  (سيكون هناك أمكنة فارغة لـ      
 وعالقته بالتساؤل حول الـصحون   The sink’s blocked: األشياء املطلوبة حىت نفهم اجلواب

إن مفهوم اإلطارات الثابتة مفيد على الرغم من أنه مل يستطع أحد حىت اآلن تفـسري               . الوسخة
فعلى سبيل املثال، هناك إطار خاص باملطبخ وآخر بلعبـة          : كيفية تركيب أو جتميع اإلطارات    

امي الكريكت يف املطـبخ     يلعب ج : الكريكت جيب فرض واحد على اآلخر يف اجلملة التالية        
Jamie’s playing cricket in the kitchen     وعلى العموم، ال نعرف إال القليل عـن  هـذا 

اجلانب من املعرفة برمتها، واليت يعتقد أا ستكون مصدراً لكثري من العمل املهـم الالحـق يف    
  . املستقبل القريب

  إصدار الكالم. ٣

حيث تتحول املعاين   : راكه صورتان تعكس الواحدة األخرى    يبدو ظاهرياً أن إصدار الكالم وإد     
معاين عند إدراكـه  غـري أن اآلليـات     أصوات يف إصدار الكالم، وتتحول األصوات إىل إىل

السمعية والنطقية تتصرف بطرق خمتلفة نسبياً ـ ورمبا كانت هناك اختالفات مماثلة ملا ينـاظر   
ولذلك، ال ميكننا استنتاج عمليات اإلصدار مـن        . هذه اآلليات يف اجلانب العقلي غري املنظور      

    . معرفة اإلدراك، وهلذا جيب تفحص كل منهما بشكٍل منفصل عن اآلخر

مل يلق إصدار الكالم االهتمام الذي لقيه إدراكه، رمبا ألنه ليس من السهل إخضاعه              
هناك مـصدران   . ئيللتجربة، ويعتمد الباحثون بشكٍل كبري على الدليل املتوفر يف الكالم التلقا          

  . زالت اللسان، وفترات الصمت: أساسيان للدليل

فعلى الرغم من إمكانية  إخضاعها      . وقد اكتشف أن فترات الصمت صعب تفسريها      
على سبيل املثال، ميكن قياس تأثري احلبوب على فترات  الصمت اليت حتدث             ( للعمل املخربي     

أي فترات صمت جيـب أن  تكـون معنيـة    ، إال أنه ليس واضحاً    )أثناء وصف مشاهد معينة   
 على الرغم من أن البحث عن الكلمات يفـسر          -بالتخطيط النحوي، وأيها للخيار املعجمي      
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بعضها دومنا شك ألن هناك دليل واضح يف أن إصدار الكالم يصبح أبطـئ عنـدما تكـون                  
  ). Butterworth  :1980بترورث (الكلمات غري متوقعة 

  Formkinفـورمكن  (رهنت أن نتائجها كانت أكثر دقـة  أما زالّت اللسان فقد ب
وهي  احنرافات غري  طوعيه عن قـصد املـتكلم، أو   ). Cutler  1982، و كتلر 1980، 1973

 Car"بدالً من " Par Cark"، أو "Right"بدالً من  " Left"، كقول أحدهم ، فجأة، "اهلدف"

Park ."      ا، لدرجة أن بعض الباحثني ادعـى أنـه          وتتبع زالّت اللسان هذه أمناطاً ميكن التنبؤ 
، وال  "قواعد" على الرغم من أن هذه ليست        -بإمكام تأسيس قوانني وقواعد لزالت اللسان       

إن األمناط املتكررة اليت    . ميكن أن تكون كذلك بأي معىن من املعاين، إا جمرد بيانات احتمالية           
ضر فيها املتكلمون مجالً مـن أجـل   اكتشفت ميكن أن تكشف معلومات عن  الطريقة اليت حي     

  . للتكلم ا

أخطاء االختيار، حيثُ خيتار فيها  : فئتني رئيسيتني ميكن تقسيم األخطاء الكالمية إىل
، وأخطاء التركيب،  حيـث يـتم فيهـا          )البارحة بدالً من غداً   : مثل(الكلمة غري الصحيحة    

 بـدالً مـن    leak wink: مثل(ة االختيار الصحيح إال أا تركب أو جتمع بطرق غري صحيح
Weak link .(اختيـار  : يزودنا هذا التقسيم بدليل لعملتني اثنتني على األقل يف إصدار الكالم

والتراكيب من جهة، وتنظيم هـذه العناصـر الـيت     ) ذات  صلة باملوضوع   (الكلمات املناسبة   
عمليـة  :  أساسنيقسمني ولذلك فقد قسمت املعلومات اآلتية إىل. اختريت من جهٍة أخرى  

  ). التركيب(االختيار املعجمي، وعملية التجميع 

        اختيار املفردات ١. ٣

أو "  uncleالعم "بدالً من " nephewابن األخ " ميكن ألخطاء االختيار أن تكون داللية كما يف 
 هـذه األخطـاء يف   وغالباً ما يشار إىل" ( conclusion"  بدالً من  confusionصوتية كما يف 

 نسبة إىل الشخصية الروائيـة الـسيدة        malapropismsاالختيار  مبصطلح االستبدال اخلاطئ      
أو داللية وصوتية يف آن )  اليت ارتكبت مثل هذه األخطاء بشكٍل متكرر Malapropماالبروب 

و هناك فئة أخرى شائعة تلك اليت جتمع كلمتني . geranium بدالً  hydrangeaواحد كما يف 
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 يف كلمـة   stomach و  tummy حيـث مجعـت    tummach acheاحدة كما يف يف كلمة و
  .واحدة

حيث متثل هذه الظاهرة حالة ". رأس اللسان"وميكن تدعيم مثل هذه األخطاء بظاهرة   
يشعر فيها املتكلمون بأم على وشك إجياد كلمة حمددة بذاا ولكنهم ال يستطيعون اإلطبـاق       

ويف هذه احلالة، فإم غالباً ما      . ى بشكٍل مراوغ على رأس لسام     عليها بشكٍل ائي، ألا تبق    
يقومون بعدد من احملاوالت األولية للعثور على هذه الكلمة، وهذه تشبه يف طبيعتها أو نوعيتها               

  ). Browman  1978، برومان   Mcneill  :1966 و ماكنيل  Brownبراون (أخطاء االختيار 

، أو أخطاء صـوتية     "نقية"مبعىن أا إما أخطاء داللية      " ةنقي"وألن عدداً من األخطاء     
فلذلك ميكن اعتبار هذين املظهرين من الكلمة منفصلني، وميكن هلذه األخطاء النقية أن             "  نقية"

إن العالقـة   . تزودنا ببعض املعلومات حول إجراءات خترين أو استحضار كل جزٍء من الكلمة           
نسبياً، ألنه ميكن لزالّت اللسان أن تعكس حقائق إمـا        بني التخزين واالستحضار غري واضحة      

بدالً مـن   " النرجس"فعلى سبيل املثال، لو اختار إنسان       . حول آليات التخزين أو االستحضار    
، فرمبا اعتقد املرء  أن كافة كلمات األزهار ختزن يف نفس املوقع، ولذلك، فمن السهل             "الزنبق"

ن هدفه بالصدفة أو رمبا اعتقد املرء أن البحث عن أي نـوع  نسبياً أن خيتار املرء كلمة  قريبة م       
حٍد  ما، على الرغم من  إىل) اخلاصة بالزهور(من الزهور ينشط حاالً كافة الكلمات األخرى 

  . اتساع توزعها

وكما يقترح املثال السابق، متيل الكلمات اليت تنتمـي  للحقـل الـداليل نفـسه                 
أولئك الذين  ( عند املتكلمني العاديني و املصابني باحلبسة        لالختالط و التداخل مع بعضها بعضاً     

الذين يعانون من صعوبة حقيقية يف حتديد األمساء  الصحيحة ) يعانون من خلل كالمي أو نطقي     
وعلى وجه اخلصوص، فقـد تـصبح       . لكلمات ضمن منطقة خاصة بفكرة أو موضوع بعينه       

من جمموعة طبيعية تكون فيها كل كلمة على الكلمات اليت تشكل جزءاً : املعطوفات مقيتة، أي 
أو العالقات  ) …األمحر، األزرق، األصفر اخل     (قدم املساواة مع البقية، كما يف األلوان املختلفة         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٥١٠  

) الربتقـال، الليمـون  (أو أنواع الفواكـه املختلفـة   ...) أخ، ابن عم، اخل     (األسرية املختلفة   
  ).  Hotopf 1980هوتبوف (

درجة مـا  موعات من الكلمات مستقلة عن بعضها البعض إىلورمبا كانت هذه ا .
وقد اقترحت بعض الدراسات احلديثة أن املصابني باحلبسة الكالمية رمبا يعانون مـن بعـض               

ففي حالة ذاع صيتها وشاعت، استعاد مـصاب  . النواقص يف بعض املناطق الداللية دون غريها   
استطاع تـسمية   :  املتعلقة بالفواكه واخلضروات   جبلطة دماغية كامل املفردات لديه ماعدا تلك      

أو " تفـاح "،  "برتقـال "بدون تردد، إال أن مفردات مثل       " معداد"،  abacus"أشياء نادرة مثل    
 Caramazza و   Berndt، برندت كارامازا    Hartهارت  (كانت تسبب له صعوبة كبرية      " جزر"

1985 .(  

على أنـه  " الليمون"بدالً من " برتقال"تقليدياً، اعترب اخلطأ الذي ختتار فيه كلمة مثل         
من االختيار اخلطأ الذي ختتار فيه كلمة جماورة للكلمة املعنية، كما لو التقط كتاب جماور مـن    
رف املكتبة بدل الكتاب املقصود؛ إال أن العمل اجلاري، على أية حال، يقتـرح أن التنـشيط       

اصطياد كلمة حمددة، رمبا نشط املتكلمـون       املتعدد للكلمات رمبا كان إجراًء عادياً، فبدالً من         
، وبعدها خيتار مـن بينـها الكلمـة    ً(جزئياً أو كليا(عدداً من الكلمات ذات صلة باملوضوع   

ويقترح ذلك من خالل املزج، حيث تكون الكلمات املطلوبة مناسبة بدرجة متساوية            . املطلوبة
ودليل آخـر يتمثـل يف    "). slightest / " "least (" sleastكما يف ) ولكن ذلك ليس حتمياً(

احلاالت اليت تتدخل فيها كلمة إما من أفكار املرء نفسه، أو من السياق ، كما لو قالت امـرأة      
وتقترح مثل هذه األمثلة    .  ميكنك أن خترج اخلبز خارجاً وهي تعين الكلب          –نعم  :  تقطع اخلبز 

 الكلمات، ال خيتار  معظمها يف اية        أن العقل ينشط مباشرة وبشكٍل غري واٍع  عدداً كبرياً من          
وقد أدى ذلك لالقتراح أنه رمبا كان كبح الكلمات الزائدة غري املرغوب فيها عـامالً         . املطاف

إن املصابني باحلبسة ومتعلمي اللغة الذين يتخبطون أثناء البحـث          : مهماً أثناء اختيار الكلمات   
ليت يريدوا بدقة فحسب، بل رمبا  يعانون من عن كلمة رمبا مل يالقوا صعوبة يف حتديد الكلمة ا       

" شوكة"ولذلك، ميكن للمرء أن يفسر خطأً مثل    . صعوبات كبح الكلمات اليت ال يرغبون فيها      
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على أنه ليس جمرد التقاط  الكلمة ااورة خطأً، ولكنـه فـشل  يف كـبح          " سكني"بدالً من   
  ). Aitchison  1987ون أتكيس(الكلمات املتعلقة بأدوات املطبخ غري املطلوبة 

ومن وجهة نظر صوتية، فإن الكلمات اليت هلا نظام  صويت متشابه تقع ضمن أمنـاط            
فلو التقطت كلمة بدالً من   : معينة مما يوحي  بأن بعض جوانب الكلمة أكثر بروزاً من األخرى           

و  ، Fayيفّ (األخرى خطأ، فمن احملتمل أا ستبدأ  بالبداية الصوتية نفسها للكلمة املطلوبـة  
ذلك، فمـن   ، وتنتهي بنهاية صوتية مماثلة، وباإلضافة إىل)بنسبة أقل(و ) Cutler  1977كتلر 

فلو امتلكت كلمتان هذه الـسمات      . احملتمل أن هلا  أمناط نبر متماثلة وصائت منرب مماثل أيضاً          
، و  "anecdote"  بـدالً مـن   antidote: كلها فمن احملتمل جداً أما سـتختلطان كمـا يف       

"computer "   بدالً من"commuter"   و ،"masturbate "   بدالً من"masticate "    وكـل هـذه
من احملتمل أن يويل الكبار  : هناك   دليل على  ترتيب هذه السمات        . أخطاء جمربة بشكٍل واسع   

االهتمـام   احلرف الصامت األول االهتمام األكرب من أي مسة أخرى، يف حني مييل األطفال إىل
  ). Starf 1982 و ستارف Aitchisonأتكيسون (مناط النرب أكثر من أي شئ آخر بأ

ولو كانت وجهة النظر القائلة بالتنشيط املتعدد صحيحة، فإن ذلك يعـين أن كافـة    
الكلمات املتشاة صوتياً سوف تنشط يف البداية، وبعدها يقوم املتكلم بكبح  الكلمات غـري               

  ). خاطئة(عندما تنفذ هذه العملية بطريقة غري صحيحة املطلوبة؛ وحيصل اخللل الصويت 

ولقد شرح بعض الباحثني عملية توحيد املعىن مع الصوت بواسطة منوذج متسلسل ،             
حيث يتم  التقاط مظهري الكلمة واحداً بعد اآلخر؛ بينما شرح البعض اآلخر العمليـة مـن                 

وميكن شرح الكلمات   . ن يف آن واحد   خالل منوذج املعاجلة املتوازية، حيث  تتم معاجلة املظهري        
مـن خـالل   ) أخطاء داللية فقط، أو أخطاء صوتية فقط: أي"  (أخطاًء نقيةً"اليت حتتوي على    

ال ). املعىن أوالً ومن مث الـصوت    (منوذج يتم فيه اختيار املعىن والصوت بشكٍل مستقل وخطي          
ددة وأخطاء االختيـار  تـشبه    املتع" ميكن ملثل ذلك النموذج أن يعللّ حقيقة أن زالت اللسان    

.  Train compartment بدالً من  train componentصوتياً وداللياً الكلمات املطلوبة، كما يف 
. وأكثر من ذلك، فعلى ما يبدو أن التشابه الصويت الداليل جيعل زلة اللسان أمراً أكثر احتماالً               
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 ،وهكذا فإن معرفة املعىن العام  تؤثر    وهذا يدل على أن اختيار املعىن واختيار الصوت يتداخالن        
رمبا يتم تنشيط كافة الكلمات اليت حتقق شروطاً داللية وصوتية حمـددة،            : يف اختيار األصوات  

  . وبعد ذلك يتم كبح الكلمات غري املرغوب فيها

وكما هو احلال يف إدراك األصوات، فإن مفهوم مناذج التنشيط املتفاعلة مفهوم مفيد،          
، Stemberger  1985سـتيمربجر  (نشيط وتنشط كافـة الكلمـات املتـشاة    حيث يبدأ الت
ويزداد تنشيط الكلمات اليت هلا مسات حمددة معينـة،  ولـو   ). Aitchison  1987وأتكيسون 

امتلكت أكثر من كلمة السمات احملددة العامة نفسها، عندئذ يصبح أمر اختيار الكلمة اخلطـأ           
  . أكثر سهولة

كلمات، تكمن يف   ج التنشيط املتفاعلة، كما هو احلال يف إدراك ال        إال أن مشكلة مناذ   
قوا، فلو نشطت كل كلمة كلمة أخرى بتتابع موجي غري حمدود، عندئذ، فإننا مل نقل سوى                

اليت يتم من خالهلا  انتقاء الكلمـة يف         ) الصحيحة(الشيء القليل للغاية حول العمليات الدقيقة       
ويتم كبح الكلمـات   إن االعتقاد بأن الكلمة املطلوبة يزداد تنشيطها باضطراد،           . اية املطاف 

وكما هـو احلـال يف      . غري املطلوبة ال خيربنا بأي شيء  عن  كيفية حدوث التنشيط والكبح            
إدراك  الكلمات، يبدو أن هناك قدراً كبرياً من املعاجلات املتوازية، ويبـدو أن الكـبح مهـم       

  . كاالختيار متاماً على الرغم من أن اآلليات الدقيقة لذلك غري واضحة بعد

 أخرى ألخطاء االختيار هي أا حتتفظ بشكٍل ثابت تقريباً بـصنف أو نـوع                ومسة
تتبادل األمسـاء  مـع      : الكلمة املطلوبة، بغض النظر فيما إذا كانت األخطاء صوتية أم داللية          

 بـدالً مـن   discard: واألفعال مع األفعـال مثـل  ". فلفل"بدالً من " ملح: "األمساء  كما يف   
discussلصفات كما يف ، والصفات مع اcyclonic  بدالً من syphonic  . وهذا يدل أن صنف

الكلمة ليس زيادة اختيارية تلحق يف مرحلة الحقة، بل  إا مثبتة بقوة لكل جزء من الكلمة يف            
  . كافة األوقات، ولذلك فهي مهمة يف التخطيط  النحوي

ا هو متوقع  مـع      وقد لوحظ أيضاً أن نسبة وجود األفعال يف أخطاء االختيار أقل مم           
وتتمثـل  ). Hotopf 1980هوتوبف . (العلم  أن عدد األمساء  يف اإلجنليزية أقل من عدد األفعال 
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إحدى التفسريات احملتملة بأن هناك أخطاًء أقل يف  األفعال ألا ختتار يف البداية، وبذلك تقرر                
  . اإلطار النحوي للجملة

هـل ختتـار    : ختتار فيه الكلمـات   وسؤال مهم آخر ومثري للجدل هو املدى الذي         
). 1983    بتـروث،   Butterworth(تامة أم كأجزاء من كلمات / الكلمات ككلمات كاملة 

، من حيث املبدأ، إما ككل متكامـل، أو   Compensationميكن اختيار األشكال املركبة مثل 
:  سبيل املثال  على(ميكن وضع الكلمات يف قائمة حتت جذورها        : ميكن أن جتمع أثناء اإلصدار    

، -ate:، والالحقـات    dis-  ،-con:  املدخل األساسي مع الـسابقات     - Pens-ميكن أن متثل    
ation -كمداخل فرعية ، .(  

، dispense: على سبيل املثال  ) (التأليفية(ونظراً  لعدم االنتظام يف العمليات التركيبية        
dispensation  ولكن ،compensate  ،compensation (عدداً قليالً من القواعد اليت فإن هناك 

الكلمات يف الكـالم احملكـي إن قـسمت ،          ) تركيب(ميكن أن ترشد املتكلمني أثناء جتميع       
.  ولذلك، فإنه من احملتمل أن الزيادات اإلجنليزية االشتقاقية تلتصق بالكلمات الـيت حتتويهـا              

ت يبدو فيها أن الزيادة قد      ، حاال "النقية"ويتضح حقاً من األمثلة الواضحة عن إحلاق الزيادات         
 At( theعلى اجلذر اخلطأ، وأا، يف أغلب األحيان، مناذج من الدمج كما يف ) أحلقت(وضعت 

 )impact/collision ( for )compactmoment of ) وأحد أسباب  اسـتمرار  ). 1982اتكيسون
ذلك، فإن العديـد   ة إىلوباإلضاف. اجلدل ميكن أن يكمن يف املعاجلات املختلقة  للغات املختلفة

من الدراسات قد أجريت على اللغات املكتوبة، يف حني ميكن الستراتيجيات القراءة والكتابـة     
  . أن ختتلف عن تلك املستخدمة يف الكالم الشفوي

ميكن ملتكلمي اإلجنليزية، على أية حال، أن يقسموا الكلمات إن احتاجوا لـذلك،             
 Childern use deduceful* " * يف  تكن موجودة، كمـا وميكنهم فعل ذلك إلجياد كلمة إن مل

rules”  " حيث مل تعرف بعد كلمة "deductive ." أن لدى النـاس   تشري مثل هذه األمثلة إىل
  . على ما يبدو مقدرة غري متناهية يف تنفيذ حسابات تتعلق مبفردات موجودة
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إال أن اللواحـق    ). Compensationكما يف (حتتوي األمثلة األنفة الذكر على زيادات اشتقاقية        
ويـأيت الـدليل   . تضاف ،على  األغلب، أثنـاء الكـالم  )  he eat-s bun-sكما يف (الصرفية

: أفعال تتألف من أكثر من كلمة واحدة كمـا يف         (علىذلك،  خصوصاً، من األفعال املركبة       
Pick up ،point out  .(ايـة  وتوجد هذه األفعال بشكٍل متقطع حيث تضاف الالحقة ع ند

وأكثر من ذلك، فإن األشـخاص  .  he point outed , she pick  ups: العبارة بكاملها كما يف
أولئك الذين يستخدمون كلمات ال معىن هلا بدالً من مفردات معجمية      (املصابني حببسة الرطانة    

: ثـال  على سبيل امل: (غالباً ما يكونون قادرين على تصريف هذه األفعال بشكٍل سليم   ) حقيقة
)she wikses a zen from me ( ،) وتقترح هذه األمثلة أن إحلاق الـصرفيات  ). 1983بترورث

  . العادية) التركيب(ميكن أن يكون جزءاً من عملية التجميع 

                التجميع ٢. ٣

إن زالّت اللسان اليت تعطي تلميحات أو دالئل عن  التجميع تضم كلمـات،و مورفيمـات،              
ميكـن  . هي األكثر شيوعاً  ) الفونيمات( على الرغم من أن القطع الصوتيه        ومقاطع أو أصوات  

  :تصنيفها بشكٍل  أساسي على النحو التايل 

  : عندما يستبق عنصر املوقع الذي جيب أن حيدث فيه:  االستباقات- ١
It is more than your wife’s worth (life’s worth)  

  : شكٍل خاطئعندما يتكرر عنصر ب:  االستمراريات- ٢
Beef needle (noodle) soup 

  : عندما تتبادل العناصر املواقع): نقل مكاين( مبادلة - ٣
The shoes were holed and seald (soled and heeled) 

He put all the bags in a wind (winds in a bag)  

 األمور وكما لوحظ مسبقاً، ال حتدث هذه األخطاء بشكٍل عشوائي، وقد مت مالحظة          
  :التالية بشكٍل كبري
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وكذلك املبادلة أيضاً، على الرغم من أنه ميكن        ( تفوق االستباقات االستمراريات عدداً      - ١ 
  ). لبعض االستباقات أن تكون مبادالت غري منتهية

اموعة النغمية أو     . ( تقع األخطاء ضمن اموعة النغمية، وال تعطل عادة النمط التنغيمي          -٢
 الفونيمية مصطلح غامض، وتعرف عادة على أا قطعة من الكالم تقيد مبنحىن تنغيمي              اجلميلة

  ). تطريزي مبفرده/

  .  ومتشاة عروضياً-أن تكون من أحجام متعادلة   متيل الوحدات املشوشة إىل- ٣

حيث يـتم   :  إن األصوات الناجتة عن زالّت اللسان تتبع قاعدة تركيبية يف موقع املقطع            - ٤
ل الصوامت األولية مع الصوامت األولية، والصوامت النهائية مـع مثيالـا، وكـذلك              تباد

  . الصوائت مع الصوائت

  .  تتبع األصوات الناجتة عن زالّت اللسان بناء املقطع يف اإلجنليزية- ٥

  . جمرد الصدفة تشكيل كلمات لدرجة أا ال ميكن أن تعزى إىل  متيل زالّت اللسان إىل- ٦

ن أن نستخلص بعض االستنتاجات احملددة من املالحظات املتكررة اآلنفـة           من املمك 
أن النـاس ال  ) ١(تقترح سيطرة االستباقات  . الذكر عن  الطريقة اليت جيمع فيها الناس الكالم  

، ولكنهم خيططون )واحدة يف كل مرة(يضعون الكلمات يف سالسل  واحدة بعد األخرى فقط  
ويشري املدى الذي ميكن للمفردة أن ترد فيه بشكل مـسبق  إىل             . لوضع األلفاظ يف قطع أكرب    

مـن املمكـن أن     ) 2. ( حجم العبارة املخطط هلا اليت من  احملتمل أن تشمل جمموعة نغميـة            
تستعمل الكلمات األساسية، خصوصاً األفعال، إلنشاء إطار حنوي وإيقاعي للمجموعة النغمية،     

 وتضاف التصريفات وأدوات النفـي يف مرحلـة          وبعد ذلك توضع التفاصيل بشكٍل تدرجيي،     
  . الحقة

والتشابه املكاين ضمن املقطع الذي     ) ٣(ويشري التشابه العروضي بني العناصر املتبادلة       
: أن املتكلمني يعملون وفق مبدأ إيقاعي يبدو أنه منظم هرمياً إىل) 4(تقع فيه زلّة لسانيه صوتيه 
ووفقاً هلذا املبدأ، فإن  بعض املتكلمني  . مقاطع قدام إىل، واأل"أقدام"حيث تقسم العبارات  إىل
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يتم مسح قطعة ) Hufnagel  1979 هوفاجنل - Shattuckشاتوك (ميتلكون  آلية تصوير و نسخ 
. اردوازية جاهزة للكتابة داخلياً فيها، وتنسخ احملتويات بشكٍل ميكن من خالله لفظها أو نطقها            

اسـتباق، أو   ) مثل نسخ صوت بصورٍة أسرع مما جيب      (م  وسينتج عن أي فوضى يف هذا النظا      
عن الفشل يف مسح صوٍت قد لفظ مسبقاً من اللوح          " االستمراريات"مبادلة، يف حني ستصدر     

  ). األردوازي

، وتشكل  )٥(وتقترح حقيقة أن األخطاء تتبع، عادة، قواعد بناء املقطع يف اإلجنليزية            
فعـال،  " جهاز مراقبة"، وأن  لدى الناس )6(صدفة حد  ال ميكن عزوها  لل أيضاً كلمات إىل

وتؤكد حقيقـة  . آلية تدقيق تؤكد أن ما قيل يؤلف سلسلة  صوتية ممكنة وكذلك كلمة مقبولة  
"  اللفـظ –بعد "وجود آلية تدقيق  أن الناس غالباً ما يصححون أنفسهم بعد ارتكام اخلطأ إىل

  . إضافية تدقق ما صدر

نب األخرى يف اللغويات النفسية ،فال يزال  هنـاك نقـاش        وكما هو احلال يف اجلوا    
هناك قضيتان غري واضحتني بشكٍل    . كبري مبا يتعلق بالعالقة التبادلية بني املظاهر املختلفة للعملية        

  : خاص

فليس من املؤكد بعد كيف يـتم دمـج هـذين           .  البناء العروضي مقابل البناء النحوي     - 1
  . أن يكونا متناظرينالعنصرين، ألنه ليس بالضرورة 

إن  العالقة بني اختيار الكلمة واختيار التركيب حباجة ملزيد من           :  التركيب مقابل املعجم   - 2
  . التوضيح

  االكتساب. ٤

لقد توسعت دراسة لغة األطفال يف السنوات األخرية بشكٍل كبري على الرغم من أنه مـا زال                  
لفها، إال أن هناك نقطتني فقـط يبـدو أن          هناك جدل كبري حول املبادئ األساسية الكامنة خ       

  : اجلميع موافق عليهما
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إم ال يقلدون الكبار فقط، وال يرتبون الكلمـات بطريقـة           . لألطفال نظامهم اخلاص  ) ١(
ففي كل نقطة، لديهم قواعدهم الداخلية اليت ختتلف عن قواعد الكبار، واليت تبـدو               . عشوائية

على سبيل املثال (اليت يسمعوا حوهلم، وهذا واضح " يحةالصح"أكثر أمهية عندهم من القواعد 
يف  يف اإلجنليزيـة /   /ed  عندما يصرون دائماً على صياغة الزمن املاضي من األفعال بإضـافة ) 

  .اخل ... breaked ،signed: مواضع ال تقبلها

 أبـداً أـم   هناك قدر كبري من التشابه بني األطفال الذين ليس من احملتمل: تشابه التطور )٢(
  .يعرفون بعضهم

ما الذي يدفع األطفال دائماً الكتساب اللغة؟  : إن األسئلة األساسية املتكررة هي أوالً     
لقـد  ). ال توجد صلة بينهم   (التشابه بني األطفال غري املتقاربني      ) يفسر(وثانياً، ما الذي يعلل     

إن هذه  .  أا العوامل األساسية   اقترح التطور العقلي، والربجمة الفطرية، واإلرشاد األسري على       
العوامل برمتها مرشحة لذلك ولدرجة معقولة، ولكن  القضية املهمة هي العالقة التبادلية بينها               

  . واليت تبدو أا ما تزال غامضة متاماً

  )األحيائية( األسس البيولوجية ١. ٤

هنـاك عالمـات    .  اآلن إن احلقيقة القائلة بأن للغة أسساً بيولوجية أصبحت مقبولة تـدرجيياً          
لسان عضلي متحرك وشفاه، وأسنان، وحنجرة مستقيمة، نصف        ). (اجلسمي(للتكيف البنائي   

تبدل يف منط التنفس ملواكبة (؛ وكذلك تكيف فيزيولوجي )خمي  أيسر  متخصص ضمن الدماغ    
ج لينـربن (وأكثر من ذلك، تظهر اللغة عدة مسات للسلوك يسيطر عليه النضج العقلي           ). الكالم

Lenneberg 1967 .(             رع درجة تطورها بشكٍلال ميكن ألي عامل خارجي أن يبدأ اللغة أو يس
يولد الكالم قبل احلاجة املاسة إليه، وتغطي مدة االكتساب الفترة الزمنية نفسها تقريباً يف          . كبري

. يبدأ األطفال جتميع كلمات يف كل لغات العامل عندما يبلغون العـامني تقريبـاً             : كل مكان 
وعندما يصلون  سن اخلامسة ميكنهم التكلم بطالقة، وعندما يبلغون العاشرة يكـون التطـور               
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الفونولوجي النحوي قد أكتمل ائياً على الرغم من أن اكتساب املفردات املعجميـة يـستمر       
  . طوال احلياة

من الشهر الثامن ( إال أن هناك إمجاعاً أقل حول ما إذا كانت سنوات اكتساب اللغة           
الفترة الوحيدة اليت ميكن من خالهلـا       : ، أي "فترة حساسة "تشكل  ) عشر تقريباً وحىت املراهقة   

الذي اقترح هذه النظرية ألول مرة، أن يربط هـذه  ) 1967(لقد حاول لينربغ .  اكتساب اللغة 
وقد . ختصص اللغة يف نصف  املخ األيسر، فقط       : الفترة احلساسة مبفهوم التخصص املخي، أي     

 اإلصابات اليت تصيب األطفال قبل بداية فترة االكتساب لن تؤثر بشكٍل كبري علـى               ادعى أن 
املقدرة اللغوية، ولكن بعد بداية هذه الفترة، كلما كان عمر الطفل أكرب كلمـا  أصـبحت                 

وأكثر مـن   . احتمالية إصابة املقدرة اللغوية بعطب دائم نتيجة إلصابة نصف املخ األيسر أكرب           
 تتوقف عن التقدم بعد سـن   Downللغة يف احلاالت املرضية اليت اكتشفها  ذلك فقد قيل أن ا

أن متعلمي اللغة الكبار يعانون من مصاعب مجة أثناء تعلمهم للغـة   ، وأشار إىل)الرشد(البلوغ 
  . مقارنة باألطفال العاديني

ـ   ) (Genieوقد أدى العثور على طفلة تدعى جيين         ة يف كالفورنيا تبلغ من العمر الثالث
. إعطاء دعم ظاهري لفرضية لينربغ حول الفترة احلـساسة  عشرة وبدون أي نوع من اللغة إىل

 Gurtissكريتـس   ( اكتساب اللغة العادية     Genieوعلى الرغم من املعاجلة املكثفة فلم تستطع        
إذ أا كانت طفلة حمرومة جسمياً وعاطفياً بشكٍل قاس للغاية، وخصوصاً عندما بـدا         ). 1977
أما مقوالت لينربغ األخرى فقد كانت موضع لتـساؤالت         . تتعلم اللغة بنصف خمها األمين    أا  

فقد وجد أن األطفال الذين يعانون من خلل كبري يف نصف خمهم األيسر قبـل               : حوهلا مجيعها 
سن الثانية بقيت لديهم صعوبات لغوية مجة،  أما فيما يتعلق بفترة التخصص املخـي فيعتقـد               

، ويعتقد بعض العلماء أن التخصص املخي موجود  أا أقصر مما ادعاه لينربغمعظم املتخصصني 
 فيستطيعون حتقيق بعـض   Downأما املصابون بأعراض حالة . منذ  الوالدة أو حىت قبل ذلك

التقدم يف اكتساب اللغة بعد سن البلوغ، وهناك العديد من احلاالت املوثقة عن كبار تعلمـوا                
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ختصار، يعتقد العديد من الناس أن لدى األطفال أدمغة أكثر مرونة من            وبا.  اللغة بشكٍل جيد  
  ). غري حمددة(الكبار، إال أن القليل يقبل أن اكتساب اللغة مقدرة تتوقف عند نقطة عشوائية 

وعلى الرغم من أنه يبدو  أن األسس البيولوجية اللغوية قد أرسيت بشكٍل متني،إال    
تفاصيلها وكيف تنفصل عن املقدرات العقلية األخرى تبدو ضئيلة أن  املوافقة على مدى برجمة 

من املعترف به بشكل واسع أنه بدون معرفة مربجمة أولياً أو وجود بعض القيود، لن . للغاية
هناك الكثري من اإلمكانيات واالحتماالت اليت جيب . يستطيع األطفال اكتساب اللغة مطلقاً

جح يف فك رموز هذه الشيفرة، متاماً كما مل يفلح اإلنسان يف إال أا مجيعها مل تن: مناقشتها
إال  أن .ولذلك فإن مسألة قابلية اإلنسان للتعلم سؤال مهم  للغاية. فك رموز شيفرة الدلفني

املوجودة مسبقاً /هناك، على أية حال، خالف كبري حول كمية املعلومات اللغوية احملددة املولفة
  . عند األطفال

ادين باملعرفة اللغوية الفطرية احملددة هو تشومسكي وأتباعه، على الرغم من إن أشد املن
  أن األطفال رمبا ١٩٦٥اقترح  تشومسكي عام  لقد. أن أفكارهم قد تغريت على مر السنني

مولفة ضمن عامليات اللغة و موجودة  ) LAD(كانوا جمهزين  بوسيلة فطرية الكتساب اللغة 
 تقييم متكن  األطفال آلياً من اختيار القواعد الصحيحة املناسبة باإلضافة إىل ذلك يف آلية

  ).١٩٦٥تشومسكي (

آراء  تشومسكي شكالً خمتلفاً نوعاً ما / أما يف اآلونة األخرية، فقد اختذت مقترحات
، وحتتوي هذه "القواعد األساسية املزروعة وراثياً"، لقد اقترح فكرة  )١٩٨٦تشومسكي (

 عدة نقاط خيارية أساسية يدركها الناس  ت من املبادئ، باإلضافة إىلالقواعد على عدد ثاب
بشكٍل غريزي، وتتمثل مهمة األطفال أثناء اكتساب اللغة يف اكتشاف أية خيارات قد اختارا 

وذه الطريقة فإم يثبتون  متغريات القواعد العاملية؛ ويشرعون يف تعلم . اللغة اليت يتعرضون هلا
ولكل خيار صدى متزايد ضمن القواعد، ولذلك رمبا نتج  عن خطأ .  حمددةلغتهم وفق طرق

ويف هذه احلالة، رمبا ارتكب األطفال خطأً . يف تثبيت متغري مبفرده كثري من األخطاء املختلفة
أولياً حول اخليار الذي اختارته لغتهم، ويعينونه بطريقة غري صحيحة أيضاً للنموذج اخلطأ،  و 
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فعلى سبيل املثال، قيل أن  . لك أو يعلل عدداً من األخطاء يف لغة األطفالميكن أن يفسر ذ
اعتقاد األطفال خطأً أن  العديد من األخطاء اليت يرتكبها األطفال اإلجنليز ميكن أن تعزى إىل

 Hyamsهاميز (اللغة اإلجنليزية لغة تسمح بالفاعل الغائب، وتسقط الضمائر األولية  يف اجلملة 
ويناقش . ومل تقيم بشكٍل كامل ومفصل.  أن هذه األفكار ما زالت  جديدة نسبياًإال). 1986
  ). عدة جوانب خمتلفة من هذه الظاهرة) Williams ) 1987 و وليمز  , Roeperروبري 

   دور اإلدراك٢. ٤

يتقدم تطور اللغة والتطور اإلدراكي العام بشكٍل متواز عند األطفال العاديني على الرغم من أن               
  . العالقة بينهما غري واضحة حىت اآلن

ويف بداية السبعينيات، ادعت جمموعة من علماء النفس أن التطور اإلدراكـي هـو              
املرشد األساسي وراء  تعلم اللغة وذلك كرد فعل جزئي ضد النظريات الفطرية اليت سادت يف                

املراحـل اللغويـة    وقد اتبع البحث عدة طرق، إال أن اهلدف العام متثل يف وصل             . الستينيات
  ". الفرضية اإلدراكية"وقد عرف هذا املفهوم العام بـ . مبراحلَ سابقٍة من التطور اإلدراكي

وقد لوحظ أن   . وتزودنا األلفاظ املؤلفة من كلمتني باألمثلة النموذجية عن هذا العمل         
فاهيم نفسها يف وتتكرر امل: األطفال يتكلمون عن أشياء متماثلة يف مرحلٍة مبكرٍة من تطور اللغة     

علـى سـيبل املثـال      " (التملك"لغات منفصلة عن بعضها البعض بشكٍل كبري، مثل مفهوم          
Mommy shoe أي  :that’s mummy’s shoeوكذلك مفهوم املوقـع  ) ذلك حذاء أمي:  أي

ولذلك ). القطة فوق السرير: ، أي the cat is on the bed:  أيKitty bed: على سبيل املثال(
 من العلماء حتديد ترتيب عاملي لتطور املفاهيم املبكرة، واقترحوا أا رمبا تؤدي إىل              حاول عدد 

إال أن هذه احملاوالت قد فشلت على أية حال، عندما اكتشف أن هناك تنوعاً              . اكتساب اللغة 
فعلى سبيل املثال، فقد بدا أن مفهـوم       : واختالفاً كبريين بني طفل وآخر نتيجة للعوامل احمليطة       

  . ملك يتطور مبكراً بني األطفال الذين لديهم اخوة، أو أخوات أو أقاربالت
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وقد واجه االعتقاد القائل بأن مراحل اللغة ميكن أن توصل بشكٍل حمـدد مبراحـل               
ومتثلت  إحدى هذه الصعوبات األساسية  يف أنه حىت لو جنحنا            . إدراكية  عدداً من الصعوبات    
وكمـا  . فإن ذلك ال ينطوي على اتصال سبيب      )  تؤسس واليت مل (يف تأسيس مثل تلك العالقة      

الحظ أحد الباحثني، رمبا كانت هناك صلة وثيقة إجيابية بني منو الشعر وتطور اللغة، ولكن ال                
  )Curtiss  1981كريتس (يوجد بالضرورة أي اتصال بينهما 

طرف هـذا مـن     ويأتينا دليل أخر يف أنه ال ميكن الدفاع عن الفرضية اإلدراكية بشكلها املت            
تصرفات عدد من األطفال الذين يستطيعون التكلم بطالقة،  إال أن مستوى إدراكهم العقلـي               
متدن لدرجة أم يتصرفون مبستوى عقلي دون مستوى األطفال الذين مل يبلغوا الثانية من العمر  

ـ : يف عدد من التجارب اليت ينظر إليها على أا تعكس اللغة أو على صلة ا مثل                صنيف أو  الت
وغالباً ما يتكلم مثل هؤالء األطفال كلمات ال معىن         ). 1988،  1981كريتس    (التنظيم اهلرمي   

على سبيل املثال تـذكر يامـادا       : (هلا، ولكنهم يستخدمون تراكيب لغوية معقدة لفعل ذلك       
Yamada ) أن فتاة يف السادسة عشرة من العمر تدعى مارثا تقول اآليت) ١٩٨٨  :‘It was no 

ordinary school, it was just good old no buses’   *   ًمل تكن مدرسة عادية، كانت متامـا
، اليت ذكرت أنفاً، يظهرون مـستويات       Genieهناك أطفال كـ    . جيدة كالقدمي وال حافالت   

  . عالية يف اختبارات الذكاء املتنوعة،  إال أم ال يستطيعون التكلم بشكٍل طبيعي

أن األطفال ال يتكلمون عن  تلك األشـياء الـيت ال يـستطيعون    من الصحيح متاماً   
فعلـى  . وإن التطور املبكر أو املتأخر نسبياً لبعض التراكيب رمبا يعكس ذلك     . التفكري فيها بعد  

يف عدد  " خلف"و" أمام"سبيل املثال، مت اكتشاف أن األطفال يكتسبون أحرف اجلر اليت تعين            
 سلوبني (يف دراسة مكثفة للعديد من اللغات " بني"ليت تعين كبري من اللغات قبل حروف اجلر ا

Slobin 1982 .(                وعلى أية حال، فإن الدليل على هذا النموذج برهن، بشكل عام، أنه ما زال
  . مبعثراً وبعيد املنال
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على الرغم من أنه ال ميكن الدفاع عن الفرضية اإلدراكيه بشكلها املتطـرف، إال أن               
قتنعوا اآلن أنه ال ميكن دراسة التطور اللغوي منفصالً عن العقـل واإلدراك            معظم الباحثني قد ا   

  . حيث من املتوقع أن يؤثر كل منهما يف اآلخر عند األطفال العاديني

ووفقـاً هلـذه   . شكالً من أشكال الفرضية اإلدراكيـة  " املقاربة الداللية "تعد فرضية   
حيث تقارن األمساء    : لكلمات بالعامل اخلارجي  النظرية، يتعلم األطفال اللغة من خالل مقارنة ا       

وقد اتضح أن ذلـك جمـرد       . بالناس واألشياء ؛ واألفعال مع احلدث ؛ والصفات مع احلاالت         
تبسيط للغاية، فإنه على الرغم من أن بعض املقارنة ال مفر منها يف املراحل األولية ؛إال أن فقدان 

ميكن للصفات أن تعـرب     . ما يكتشف يف لغة األطفال    التناظر املستمر بني النحو والعامل سرعان       
على (، وميكن لألفعال أن تعرب عن حاالت        )فوضوي: على سبيل املثال  (عن ضرب من النشاط     

فلو كان األطفال ينطلقون من قاعدة داللية، عندئذ، يتوقع املرء منـهم أن             ). ينام: سبيل املثال 
ورمبا قـالوا   . تقسيمات الداللية األساسية  حيوروا هذه األشكال كي تتناسب مع تصورام  لل        

)I’m nosiying ( و"He is sleep ."يبـدو أن  . يف الواقع إن مثل هذه األخطاء نادرة احلدوث
لديهم القدرة على مالحظة قيود حنوية مشتركة، وهناك بعض الدليل على أم            /األطفال مولفني 

فضل طفل يتكلم الفرنـسية  : ى سبيل املثالفعل. يعطون هذه القيود أولوية على املقارنة الداللية      
 La بنهاية ترتبط  مـع       Le بدالً من أن يربط عالمة التذكري        Laأن يزود طفالً بعالمة التأنيث      

  ) Karmiloff   -Smith  1979 مسيث -كارميلوف (

   لغة املربني4.3

الستينيات وجانب آخر من ردة الفعل  على استحواذ فكرة الفطرة على معظم علماء النفس يف             
متثل يف  البحث عن عوامل حميطية ممكنة ميكن أن تؤثر يف اللغة، وخصوصاً دور لغـة اآلبـاء،            

، على الرغم من أنه بدأ يشار إليها تـدرجيياً اآلن بلغـة   "لغة األمومة"واليت غالباً ما تعرف بـ      
 أن العديـد    يف بعض األحيان، إال   " لغة الطفل "وميكن العثور على مصطلح     ". املريب أو الوصي  "

اللغة اليت تلفظ فيها مقاطع ال معىن هلا عند         : يتفادى استخدامه، ألنه  يستعمل مبعىن أضيق، أي       
  ". حصان" مبعىن  gee geeاحلديث إىل الطفل الصغري، مثل 
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وقد اكتشف أن الكالم الذي يوجه لألطفال له  مسات حمددة متوقعة مقارنه بالكالم              
): Ferguson  1978، وفريجسن Ferguson 1977 و فريجسن Snowسنو . (الذي يوجه للكبار

حيث متيل اجلمل للقصر، وهي جيدة وحسنة الصياغة، وتتكرر فيها  الفكرة الرئيسية، وهـي               
وعندئذ برز . أبطئ، مع عدد أقل من التشوهات احلاصلة عند نقاط الوصل وبدرجة تنغيم  أعلى    

 اللغة بالنسبة للطفل، أم أا ترشد الطفل        السؤال فيما إذا كانت هذه السمات تسهل اكتساب       
  .يف واقع األمر

  : هناك ثالث وجهات نظر  ممكنة

عرب احملاكـاة اخل    (ميكن للغة اآلباء أو املربني  أن تؤثر يف  الطفل مباشرة             : التأثري املباشر ) ١(
 (..  

علـى  (باشر  ميكن لسمات يف لغة األم أن تقود الطفل بشكٍل غري م          : التأثري غري املباشر  ) ٢(
  ). سبيل املثال، من خالل تزويد الطفل بنمط متكرر لالستخدام ميكنه  أن يتبعه

يتمثل دور لغة اآلباء مبجرد تزويد الطفل بعبارات كثرية  يـستخلص الطفـل    : التسهيل) ٣(
  . منها ما يعتربه مهماً أو على صلة باملوضوع

باء وكالم الطفل؛ فعادة مـا      يبدو أنه ال توجد عالقة  مباشرة أو واضحة بني لغة اآل           
وأكثر من ذلك، فإن معظم التصحيحات اليت يسديها اآلباء         . يتجاهل الطفل تصحيحات اآلباء   

 1986 بيلـوغي   ،  Gazdenبـراون، كـازدين   (لألطفال ال تساعد على تطور اللغة لديهم 

Bellugi .(            وقبل أي  شىء، مييل اآلباء لتصحيح املصطلحات اخلاصة بـاآلداب)   مـن  قـل
، ويدلون بتعليقات   )إننا نعطي األرنب اهلندباء الربية وليس القنبيط      (، والبيانات اخلاطئة    )فضلك

 وليس it is held(، ويصححون شكل الكلمات )امسها تريشا وليس تويشا(متفرقة حول اللفظ 
holded  .(حيث يـصبح  : ويف الواقع،  وجد يف بعض احلاالت أن التصحيح يعيق تقدم الطفل

  ). Nelson  1973نيلسن (ل مدركاً أن كالمه غري حمبب، وبالتايل يقلل من كالمه الطف
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وأكثر من ذلك، فإن التعليم املباشر ال يسرع االكتساب بدرجة ملحوظة ولن يكون             
) الـبس معطفـك  (هناك أي تأثري دائم للتقليد الذي يقوم به الطفل وهو حياكي أمه كمـا يف    

لن يكون هناك تأثري أيضاً لتوسيع عبارات الطفل مـن قبـل            ، و )ضع املعطف (حياكيها الطفل   
بروان، ) ( yes, the dog is asleep(يوسعها اآلباء لتصبح قواعدية ) Doggy sleep: (اآلباء مثل

وقد اكتشف مؤخراً أن التصحيحات اليت تقوم ا األم، كما يف           ). 1968كازدين  و وبيلوغي     
سر نسبة قليلة من األلفاظ، وليس من احملتمـل أن          ميكن أن تف  " ألبس معطفك، قلت معطفك   "

  ). shatz 1982شاتز . (يكون هلا أي تأثري مباشر وملحوظ على تقدم االكتساب

رمبا . وهكذا فإن فرضية التأثري املباشر ال ميكن أن تزودنا بشرح الكتساب الطفل للغة 
ه هذه النظريـة حـول      كانت درجة شيوع االستخدام هي االقتراح األكثر مباشرة الذي قدمت         

رمبا استوعب الطفل أكثر الكلمات والتراكيب املستخدمة بشكٍل متكرر الـيت           : التأثري املباشر 
وهذا صحيح بشكله العام، مبعىن أن األطفال ال يكتسبون العبـارات الـيت  ال               . يتعرض إليها 

. م ولغة األطفـال   إال أنه ال يوجد تناظر ثابت بني درجة شيوع االستخدا         .  يسمعوا إال نادراً  
ذلك أنه وجد يف بعض احلاالت، أن األطفال يهجرون  األشكال الـيت يـسمعوا    أضف إىل

، ويستبدلوا بأشـكاهلا   took , wentغري النظامية /بشكٍل متكرر مثل أشكال األفعال الشاذة
  . tooked و goedالقياسية بالنسبة إليهم مثل 

وتقترح ". فرضية التوليف الدقيق  " يعرف بـ   وهناك مصدر ممكن أكثر صقالً للتأثري       
كالمهن مبا يتوافق وحاجات الطفل النحويـة، وينـتقلن         " يعدلن"هذه  الفرضية أن األمهات      

التراكيب األكثر تعقيداً بشكل يتناسب و تقـدم    بشكٍل ال شعوري من التراكيب البسيطة إىل
تدرجن يف كالمهن وفقـاً ملتطلبـات   إال أنه اتضح على أية حال، أن األمهات ال ي   . لغة الطفل 

فقد وجد أن كافة النماذج التركيبية ممزوجة يف الكـالم املوجـه            ). النحوية(أطفاهلم التركيبية   
ويف دراسة مشهورة، فقد سجل كالم جمموعـة  . لألطفال، بدون أي ترتيب ملحوظ يف التقدمي  

هور، حيث اكتـشف أن     من األمهات ألوالدهن على فترتني ، وكانت الفترة الفاصلة ستة ش          
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نيوبورت وجليتمان،  . (الفترة األوىل احتوت على مزج وخلط للتراكيب أكثر من الفترة الثانية          
  ). 1977و جليتمان 

وأكثر من ذلك، تسهل بعـض      . فتبدو  األكثر عقالنية وواقعية    " التسهيل"أما فرضية   
الذين ينخرطون يف كالم مـع  يبدو أن اآلباء : مناذج كالم اآلباء اكتساب اللغة أكثر من غريها       

وقد قيل أن العديد من األمهات      . أبنائهم يف اللعب ويف مشاريع طفولية يسرعون تقدم أطفاهلم        
أكثـر  ) هالّ من فضلك ساعدتين على تقشري البطاطا   (ينخرطن يف نشاطات مشتركة مع بنان       

ميكن هلـذا امليـل   ). بويب، اذهب والعب بكرة القدم خارج البيت     (من اخنراطهن مع أوالدهن     
  . امللحوظ أن يعلل االكتشاف يف أن البنات يتقدمن جزئياً على األوالد فيما يتعلق بتطور اللغة

ومن . وهكذا يبدو أن األوالد ينهمكون يف استخالص اللغة من الكالم املوجه إليهم           
اضـحاً،  و) الدخل اللغوي بالنسبة إليهم   (احملتمل أم سيتقدمون بشكٍل جيد إذا كان الدخل         

ولكن على املدى البعيد، يشكل ما يأخذه األطفال من  هـذا الـدخل     . ومتنوعاً وغزيراً وممتعاً  
  . ميكن لألباء أن يساعدوا أطفاهلم، ولكن ال ميكنهم قيادم. العامل األهم

ولذلك، يبدو أن هناك عالقة وثيقة بني املقدرة اللغوية الفطرية واملقدرات اإلدراكيـة   
عامة أثناء اكتساب اللغة، وأنه ميكن تسهيل العملية برمتها مـن خـالل اسـتماع               ال) العقلية(

 على الرغم من أن الطبيعة احلقيقيـة للتفاعـل          -وحتدث الطفل ألبوين حساسني ومساعدين      
  . احلاصل مل توضح  وضوحاً تاماً بعد

  

    النحو/  التركيب٤ .٤

) كل مستوى منفصل عن اآلخـر     (ل  لقد درست مستويات اللغة املتنوعة، عامة، بشكٍل منفص       
  . النحو/وتركز معظم العمل حول التراكيب

،  تقليدياً، على أنه     )يقدر، عادة، بعدد املورفيمات   " (متوسط طول اللفظ  "وقد اعترب   
، ألنه عندما يكرب الطفل تصبح ألفاظه أطول علـى  )1973  براون(مقياس ملدى التقدم احلاصل 
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بـاتس  ( تعين بالضرورة أا أكثر تعقيداً من األلفاظ القـصرية  الرغم من أن األلفاظ الطويلة ال   
  ). Bates 1988وآخرون 

مرحلـة  (يبدأ معظم الباحثني دراسة تراكيب لغة الطفل عند مرحلـة مـا يـسمى        
وقد تصادف العمل املبكـر حـول       . ، اليت حتدث عادة عند سن الشهر الثامن عشر        )الكلمتني

وحاول اللغويون النفـسيون  . ز على  مفهوم العامليات اللغوية     بالتركي) يف الستينيات ( املوضوع  
بني األطفال املختلفني ، على أمل أن تعكس تلك التشاات األمناط العاملية            " تشاات" حتديد  

  . اليت ميكن أن تكون يف بعض احلاالت  فطرية

وإحدى املقترحات املبكرة واليت أثارت اهتماماً واسع النطاق هي ما عـرف بــ              
  Braineبـريين  (، واعتقد أا رمبا كانت متثل مرحلة لغوية عاملية مبكـرة   "القواعد احملورية"

وتقترح هذه القواعد أن قواعد الطفل، عند مرحلة الكلمتني تتألف من فئـتني مـن               ). 1963
فئة أساسية حتتوي على عدٍد صغري من الكلمات اليت تقع عادة يف موقع حمدد ثابت                : الكلمات

حتتوي على مزيد من املفردات وغالباً ما " مفتوحة"، وفئة  More ،all gone  ،bye – bye: مثل
ولذلك، فقد اعتقد أن كافة األلفاظ ستكون مـن النمـوذج   . تكون أمساء، متكررة بوترية أقل 

، اليت تترافق فيها كلمة من الفئـة  more milk” ،"All gone juice" ،bye- bye daddy: "اآليت
  . ع كلمة من الفئة املفتوحةاألساسية م

وقد اتضح أن مثل هذه القواعد ال تعكس بدرجة كبرية كالم العديد من األطفـال،               
الـيت  " Mummy banana: "خاصة وأا فشلت يف التعامل بشكٍل مرٍض مع ألفاظ مثـل اآليت 

، "شرة املوزاملاما تزحلقت على ق" ، "املاما تأكل املوز: "ميكن أن تعكس عدة معاٍن خمتلفة ممكنة     
وقد أظهر هذا النموذج مـن خـالل        ". من فضلك، أعطيين موزة يا أمي     " تلك موزة املاما    " 

املالحظة  أنه ال ميكن وصف لغة األطفال بشكٍل مناسب بدون األخذ  بعني االعتبار الـسياق             
واقترح أيضاً أنه ميكن لأللفاظ املؤلفة من كلمتني أن توصف بشكٍل سـهل             . الذي حتدث فيه  

وقع "، ميكن أن تعين  sand eye: على سبيل املثال. (فق شروط العالقات الداللية اليت حتتويهاو
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، اليت تعين عالقة "تلك لعبة بيين"،  Penny dollو . املكان/تدل على عالقة املوقع" رمل يف عيين
  . التملك

ـ           ة ولذلك، فإن النقطة اليت ميكن القول فيها أن الطفل بدأ يـستخدم قواعـد تركيب
فلو فهمت هذه األلفاظ املبكرة على أا ترتكـز علـى املعـىن ؛            . متثل موضوعاً هاماَ  ) حنوية(

التراكيب وكيف ؟ ومن الناحية  فالسؤال الذي يطرح نفسه عندئذ، هو مىت حيدث االنتقال إىل
، عندئذ، من الصعب معرفة كيفية )تركيبية(األخرى ؛ فلو فهمت هذه التراكيب على أا حنوية   

ورمبا بقيت مقارنة هذه التراكيب بالتراكيب  النحوية عند الكبار جمرد نزوة            : عريفها وحتديدها ت
  . فكرية

" صيغ حمدودة املدى"تعترب طريقة مفيدة تعىن  بدراسة األلفاظ املؤلفة من كلمتني بأا       
يل ، فعلـى سـب  )1976بريين، (صيغ للفظ يف عالقة معينة، إال أا صيغ ذات مدى حمدود   : أي

" That is mummy’s shoe : املثال، رمبا كان أفراد العائلة هم املالكني فقط يف صيغ التملـك 
، وعندما تتسع الصيغ لتضم مفردات "تلك سيارة بابا" Daddy Car That is"ذلك حذاء أمي 

 أن جيمعـا مـع   Daddy car و  Red carميكن لـ : معجمية أكثر، ميكن أن تتجمع بطريقتني
، وميكن أن يقعا يف لفـظ       "اسم مقيد "عض  حتت عالقة أوسع جتمع االسم والنعت         بعضهما الب 
رمبا كان مثل هـذا االنـدماج   ". تلك سيارة البابا احلمراء "  " Daddy red car: "واحد مثل

للصيغ اخلطوة احلقيقية األوىل يف النحو، واليت ميكن أن تثار باكتشاف حقيقة أن العامل واللغة ال      
  ). Pinker 1984بنكر (بعضهما البعض بشكٍل دقيق ومنتظم ينتظمان مع 

ولقد أثار تطور النهايات الصرفية مثل عالمة الزمن املاضي وعالمة اجلمـع اهتمامـاً    
وأحـد  ). ١٩٧٣بـراون   (واسعاً، ألنه يبدو أن هناك ترتيباً نسبياً لالكتساب ميكن التنبؤ به            

بترتيب يعتمد على درجة التعقيـد اللغـوي        االقتراحات هو أنه ميكن اكتساب النهايات تلك        
رمبا امتلك األطفال بعض التوقعات احملددة حول اللغة، يف أا ستكون منتظمة        ): 1977سلوبن  (
ولذلك فاالستثناءات والتراكيب   . مبعىن أا متتلك مورفيماً واحداً لكل وحدة داللية       " شفافة"و
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ستشكل نوعاً مـن اللغـز بالنـسبة    ) ing عن  is، حيث تنفصل  is walkingمثل (املتقطعة 
  . لألطفال يصعب عليهم إدراكه

ولقد اختربت هذه النظرية من خالل دراسات مكثفة على كالم األطفـال الـذين              
علـى  (فقد اكتسب األطفال التراكيب نفسها ولكن بفترات خمتلفة يف لغام           . يتكلمون لغتني 

 الكرواتية مييلون الكتساب صيغ     - والصربية   سبيل املثال، إن األطفال الذين يتكلمون التركية      
ال ميكـن عـزو   ).  التركية بعدة سنوات-املبىن للمجهول يف التركية قبل مقابالا يف الصربية       

، ولذلك، فإنه من احملتمل أن تكون درجة التعقيد اللغـوي يف      )العقلي(ذلك للتطور اإلداراكي    
وذه الطريقـة،   . اكتساب تراكيبها متأخرة  التراكيب هي السبب يف اللغات اليت كانت بداية         

فقد ثبت أنه من املمكن بناء جمموعة من العوامل جتعل التراكيب أسهل لتعلم الطفل، وجمموعة               
وقد أضاف التراكم التدرجيي للدراسـات عـن        ). 1977سلوبن  (أخرى جتعل مهمته أصعب     

  ). ١٩٨٥سلوبن  (اللغات قدراً كبرياً ملعرفتنا يف هذا احلقل من البحث 

ففي حني كان العمـل     : أما يف السنوات األخرية فقد حتول مركز االهتمام الرئيسي        
املبكر يبحث عن تشاات بني األطفال املختلفني، فقد أكد العمل اجلاري دور الطفل كمحلل              

  Bates، بيـتس  peters ،1983بيترز (لأللغاز، وحبثَ عن الفوارق الشخصية بني متعلمي اللغة 
تركيز االهتمام على العملية اليت تنبثق التراكيـب مـن    وأدى هذا بدوره إىل). 1988وآخرون 

وقد اقترح مرة أن اكتساب قاعدة معينة يف مكان حمدد  ميكن أن يكون عـرب اللغـة                  . خالهلا
اسـتخدام القلـب يف   : على سبيل املثـال (بكاملها، مبعىن أنه مبجرد اكتشاف الطفل للقاعدة        

، melted( أو اكتشاف الصيغة الصحيحة لصيغ املاضي كما يف  ?can kitty goاألسئلة كما يف 
wanted (  ةعلى أية حال، على الرغم من . فإن الطفل يعمم القاعدة آلياً على كافة األمثلة املشا

أنه ميكن للنتيجة النهائية لقاعدة ما أن تعمم على اللغة برمتها، إال أن ظهور ذلك حيدث ببطٍء                 
ففي البداية، يصبح استخدام الشكل أو املصطلح اجلديد أمراً عاديـاً يف      .  أيضاً وبشكٍل تدرجيي 

ميكن أن حيـصل    : على سبيل املثال  (مكان حمدد، حيث ميكن أال يكون مثمراً للغاية يف البداية           
، وبعـد  )Do you Know... ؟ :   (  يف البداية يف صيغ أسئلة بعض األفعال مثلDoاستخدام 
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. ول الطفل القيام بتجارب تطبيقية حيث يوسع تطبيق القاعدة شيئاً فـشيئاً           ذلك حيتمل أن حيا   
وبعد ذلك، تصبح القاعدة عامة بواسطة عملية االنتشار، تتقدم عرب املعجم وتضاف ملزيد مـن            

  . احلاالت املشاة

ومبـا  . ومتثل اهتمام حديث  يف اكتشاف كيفية ختلص األطفال من أخطائهم املبكرة          
اهتماماً كبرياً، فيجب أن    ) التصحيحات املباشرة العلنية  : أي" (الدليل السليب " ون  أم  ال يعري   

يكون هناك آلية دقيقة لفعل ذلك على الرغم من أن طبيعتها مـا زالـت  قيـد التـساؤالت         
  ). Bowerman  1988باورمان (والتأمالت 

          علم الداللة ٥. ٤

ومن املتفق عليه عادة    . املعاين مبعاين الكلمات  لقد اهتم القسم األكرب من العمل حول اكتساب         
ميكـن أن تـستخدم     : على سبيل املثال  (أن معاين الكلمات املبكرة تتسم بالتعميمات الناقصة        

ميكـن أن   (والتعميمات الزائـدة    ) للداللة على البط األبيض وليس البط البين أو غريه        " البطة"
  ). لرومي ،واإلوز، باإلضافة للبطالدجاج، والديك ا"للداللة على " البطة"تستخدم 

من املمكن أن حيدث ذلك عندما يكون : إن التعميم الناقص أقل إثارة للجدل والرتاع     
، فعلى سـبيل املثـال ميكـن أن    )Carey  1978كريي (الطفل قد تعلم كلمة يف سياق معني 

نـه ميكـن    للقطة الصغرية فقط، وميكن أال يدرك الطفـل أ        " الزغيب"تستخدم صفة الناعم أو     
  . استخدام الكلمة نفسها للداللة على صوف املوهري أيضاً

وقد قدمت عـدة نظريـات      . أما التعميم الزائد، فقد كان حمل جدل ونزاع كبريين        
وهي ) األصل(تراكيب السلسلة، ونظرية السمة، ونظرية النموذج األول        : لشرحه، ثالث منها  

  .األكثر شهرة وشيوعاً

 Vygotsky ) 1934ة فقد اقترحه عامل النفس فاجيوتسكي أما مفهوم تراكيب السلسل

علـى  : ، إذ حياول تفسري احلاالت اليت يعمم فيها الطفل بشكٍل زائد بطريقة غريبة جداً  )1962/
يقترح .  للداللة على بطة يف بركة ماء وكوز للحليب quaسبيل املثال عندما استخدمت  كلمة 
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 مسة أو مستني من مسات الشيء ؛ وبعد ذلك يعيـدون            فاجيوتسكي أنه رمبا ركز األطفال على      
 بـدا واضـحاً أن    quaففي مثال : تطبيقها على شئ آخر له  مسة مشتركة مع التطبيق األول

ومبا أن الطفل يعيد استخدام  الكلمات . كوز احلليب العنصر السائل يف بركة البطة قد نقل إىل
  السابق باستمرار، فإن هذه الكلمات تربط        اليت متتلك بعض السمات املشتركة مع االستخدام      

  " .تراكيب السلسلة"ضمن سلسلة، ومن هنا أتت التسمية  

رمبا كانت نظرية السمة اليت قدمت لتفسري التعميم الزائد يف السنوات األخرية أكثـر    
ووفقاً هلذه النظرية، فإن الطفـل مل حيلـل   ). Clark  1973كالرك (النظريات شهرة وشيوعاً 

ففي البداية، علـى    .  قيد السؤال بشكٍل كاف بعد، إال أنه فهم بعض مساته العامة فقط            الشيء
وبعد ذلك، ومبرور الوقـت،  " بط"كل طري كبري ال يطري بأنه  سبيل املثال،  ميكن أن يشار إىل

متثيله املخزن، وبالتايل مييز الـبط   مييز الطفل مزيداً ومزيداً من األشياء، ويضيف مسات أكثر إىل
  . ن طيور املزرعة األخرىع

على الرغم من إمكانية كون هذه النظرية مفيدة يف شرح احلاالت اليت يبدو فيها  أن                
الطفل قد عممها بشكٍل ناقص وفق معايري الكبار، إال أنه ال ميكنها أن تفسر التعميمات الزائدة            

 إعطـاء التفاصـيل    آنفاً حيث حتتاج لشرح إضايف يفوق الفشل يف quaالغريبة كما يف مثال 
  . الالزمة

حيث يعمل الطفـل  : نظرية النموذج األصل وهناك وجهة نظر أكثر حداثة ترجع إىل
). 1980  باورمان(وفق منوذج أصلي رمبا حلّله بطريقة ختتلف عن الطريقة اليت يقوم ا الكبار 

ويـرى مـن    ميكن أن يفهم القمر األصلي على أنه هاليل الشكل، ومشع،           : فعلى سبيل املثال  
ميكن للطفل، بعد ذلك، أن يعيد تطبيق كلمة القمر على أي . األسفل، ويقع على خلفية عريضة

شيء على شكل هالل ويشارك القمر األصلي بعض مساته، مثل ورقة مشعة خـضراء، أو زوج   
  . من قرون حيوان على جدار، وما زالت  هذه النظرية الواعدة حمط دراسة وتقييم

 اآلن أن اكتساب املفردات يتقدم ببطء، كما هو األمـر يف دمـج              من الواضح متاماً  
و قدمت بعض احملاوالت للتنبؤ بالترتيب الذي تكتسب مـن    . الكلمات يف شبكة داللية شاملة    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٥٣١  

خالله الكلمات على الرغم من أنه اكتشف أن هذا الترتيب أكثر تعقيداً مما يأمل املرء للوهلـة               
التطورات الطبيعية من  املسببات احمليطة ؛ ميكن للفروق الـيت           من الصعوبة مبكان متييز     . األوىل

يكتسبها الطفل يف أيامه األوىل أن تكون جمرد تلك اليت قد تعرض هلا كثرياً؛ فعلى سبيل املثال،                 
، علمـاً بـأن الكبـار       "صـغري   "قبل  " كبري"يبدو أن األطفال قادرون على استيعاب كلمة        

  . يف كالمهم" صغري"مة أكثر من كل" كبري"يستخدمون كلمة 

على أية حال، هناك معلومات قليلة نسبياً حول دمج الكلمات يف شـبكة دالليـة               
  . رمبا كان هذا حقالً مهماً للدراسات املستقبلية. شاملة

  

  )علم نظام األصوات( الفونولوجيا ٦. ٤

ليت ميكن ا) اجلوع، الغضب، األمل(يصدر األطفال يف الشهر األول من عمرهم صرخات متنوعة         
ويصدرون متتمـات   " املناغاة"وعند األسبوع السادس تقريباً يبدأ األطفال       . اعتبار مساا عاملية  

، وهي سلسلة صوتية "البأبأة"وعند الشهر السادس تقريباً، يبدأ معظم األطفال  . تشبه  الصوائت  
وث وهناك  دليل على حد. mamama bababaيتناوب فيها صائت مع صامت يف كلمات مثل 

  . حيث تقترب أصوات البأبأة تدرجيياً حنو مثيالا يف اللغة املكتسبة" نقلة يف البأبأة"

وعندما يصدر األطفال كلمام األوىل عند مرور السنة األوىل تقريباً، فإن أصـوام             
 على الرغم من -اليت حتاكي لغة الكبار ما تزال  بعيدة كثرياً عن الشكل الذي يستخدمه الكبار            

] w"[ بعض القواعد اليت تنظم تبديل األصوات اليت يقوم ا األطفال، فلو أصدر طفـل                وجود
يف كلمة ما، فمن احملتمل جداً أن يفعل الشيء نفسه يف كلمات أخرى أيـضاً               ] " f[بدالً من   

  " ) Foot"بدالً من " Woot" و " Finger" بدالً من  wingerعلى سبيل املثال (

فعلى سبيل املثال ، اخترب تناسق      . ات االستبدال هذه عاملية   من احملتمل أن تكون عملي    
االنسجام يف  حيث متيل الصوامت على طريف الصائت إىل(أو انسجام الصوامت بشكٍل واسع 

وكذلك عمليـة   ) duck بدالً من    quck، و   "cat" بدالً من    tat: اجلهر أو مكان النطق، كما يف     
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  بدالً مـن     taرك حنو األمام يف الفم كما حيدث يف           حيث متيل األصوات اللهوية للتح    (التقدمي  
(car .  

وقد درست اآلليات احملتملة اليت تكمن وراء عمليات االسـتبدال بـشكٍل واسـع              
وال ميكن عزوها  لعدم نضج أعضاء النطق أو األعضاء السمعية فقـط، ألن الطفـل     . ومكثف

  . انتظام يف العادةميكنه، يف العادة، أن مييز ويصدر صوامت أكثر مما يصدره ب

،  وهو رائد يف دراسة تطـور لغـة    Roman Jackbsonواقترح رومان ياكوبسون 
األطفال،  أن األطفال يتبعون منطاً عاملياً، فطالب بوجود عالقة استتباعية ثابتة بني األصـوات               

فقد ادعى، على سبيل املثال، أن  التباين بني أصـوات الوقـف   ). 1968/  1941  ياكبسون (
إال أنه اتـضح  . األصوات االحتكاكية حيدث قبل التمييز بني أصوات الوقف األمامية واخللفية   و

 هي جمرد ميول إحصائية وليست قوانني أو قواعد صارمة، ولـذلك ال   أن مقترحات ياكبسون
  . ميكن اعتبارها عامليات حقيقية

ستامب ( طبيعية   ويقول اقتراح أكثر حداثة أن األطفال يقعون حتت تأثري ميول عاملية          
Stampe  1979 .(وعلى الطفل أن يتعلم إصـدار  . فبعض األصوات  أكثر طبيعية من األخرى

فعلى سبيل املثال،  رمبا . األصوات اليت تصدرها لغته من خالل الكبح التدرجيي للميول الطبيعية      
طفال سيصدرون كان نزع اجلهر من األصوات يف اية الكلمات أمراً طبيعياً ـ وبالتايل فإن األ 

إال أنـه  .  إىل حني تعلمهم كيف يتغلبون على هذا التفـضيل dog بدالً من  dokبشكٍل طبيعي
اتضح أن هناك عدداً كبرياً من امليول املقترحة، وتنوعاً بني األطفال لدرجة أنه ال ميكن اعتبـار           

  . سوى عدد قليل من امليول الطبيعية على أا غري قابلة للجدل والنقاش

أكدت النظريات األكثر حداثة دور الطفل يف العمل بنشاط على حل لغز نظام             وقد  
حيتاج األطفال، على وجه التحديد، ألن يكتشفوا احلركات النطقية         . الصوت الذي تقدمه لغته   

، على مهـارات   quickكما يف ] kw[فمثالً حتتوى : املطلوبة كي يصدروا تأثرياً مسعياً خاصاً
تدريب كبري وممارسة قبل أن يصدرها الطفـل بـشكٍل     وحتتاج إىل عضلية معقدة،-عصبية 
يبدو أن األطفال يطورون استراتيجيات ألنفسهم، ويكتسبون بعض الروتينيات احملددة،       . روتيين
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وحياولون االستفادة منها حىت يف احلاالت اليت رمبا كانوا مدركني فيها  أن استخدامهم  غـري                 
 و  ambulanceنفسها للداللة على كلمـيت  ] ebenin[ة كما يف استخدامهم للسلس. صحيح

elephant )  فيهمانVihmann  1981 .(  

وهكذا، وكما يف املظاهر األخرى يف لغة األطفال عامة، فقد انتقل مركز االهتمام يف             
حٍد ما من البحث عن برامج عاملية يكون الطفل فيهـا مـشاركا    اكتساب النظام الصويت  إىل

اعتباره حملالً نـشيطاً للغـز لغتـه مـستفيداً مـن       ا يف عملية االكتساب إىلسلبياً لدرجة م
  . على الرغم من إمكانية استرشاده بقيود عاملية عامة-إستراتيجيات يضعها بنفسه 
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