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 مستخلص
عبر عقد من الزمن؛ لذا انصرف عن تكرار  الدراسات حول لسانيات جومسكي من لم يغفل البحث عن وجود عشرات

ً آخر مقتصراً على السلوك البشري في النظرية التوليدية، فقامت فكرة البحث على التعريف بالقيمة اإلنسانية في  المعلومات، واتخذ جانبا

كتساب، وما يدور فيها من آراء األنظار التي صدرت عن جومسكي، ومحاولة تفسير جوانب من حديث المتكلم بالحدس والملكة واألداء واال

 توافق النظرية وتخالفها.

وقد لفت الباحث إلى أن لسانيات جومسكي قد عولت على سلوك المتحدث في رصد األحكام التي يصدرها ويتبناها اتجاه   

لم تعرف االستقرار على أنموذج  األنماط الكالمية التي ينجزها أو يتلقاها وتقعيد المسائل في ظل هذا السبيل، فضالً عن أن أنظار جومسكي

 معرفي واحد، وباتت معارضة أفكاره ليست مستغربة من أنصاره ومنكري لسانياته.

وآثر البحث الوقوف على محاور تبيّن موقع السلوك اإلنساني في النظرية التي آمنت بأن طبيعة النفس عبارة عن علوم أولية، 

ماغية، وليس لها نصيب بالتعلم فهي ذاتية، فكل ما في العالم الخارجي من خصائص ومبادئ توجد مطبوعة ومنسوجة في الخاليا الد

، فيه تتبعت التأصيل لها وما جرى من اتج اهات وقوانين متعلق بها، ويعد من األنماط العقالنية، وال يستقيم فهم ذلك السلوك إال بعد مستهّلٍّ

ً ووجهة في اللسانيات التطبيقية، تجديدية؛ للوقوف على المعلومات الكافية للمنهجية، وتنا ً إنسانيا ول بعدها مقولة الحدس التي تعد سلوكا

 وانتهى إلى موضوع االكتساب اللغوي المبين آللية حصول المعرفة اللغوية.

 توليدية، قواعد جومسكي، لسانية، لغة، سلوك،الكلمات المفتاحية: 

abstract 

There are dozens of studies on Gomsky linguistics over a decade, so the researcher cautioned 

that information should not be repeated, and focused on human behavior in obstetric theory, so the idea of 

research on culture with human value in the eyes that were issued by Gomsky, and trying to explain 

aspects of the talk of the speaker with intuition and the queen And performance and acquisition, and what 

is going on therein views of the compatibility of the theory and its contradiction. 

The researcher drew attention to the fact that Jomsky's linguistics relied on the behavior of the 

speaker in monitoring the judgments he makes and adopts towards the verbal patterns he accomplishes or 

receives and confines issues in this way, in addition to the fact that Gomsky’s eyes did not know stability 

on one cognitive model, and opposing his ideas became not surprising from Before his supporters and 

deniers his linguistics. 

The research dealt with axes that show the location of human behavior in the theory that 

believed that the nature of the soul is a primary science, and principles exist printed and woven in brain 

cells, and they have no share in learning, they are subjective, so all the properties and laws related to them 

in the external world are considered rational patterns. Understanding that behavior is not correct until 

after an early stage in which you traced the tracing of it and what has taken place in regenerative trends to 

find sufficient information for the methodology, and then dealt with the saying of intuition, which is a 

human behavior and a destination in applied linguistics, and ended with the subject of linguistic 

acquisition 
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 المقدمة

تشكل اللغة عند جومسكي وأنصاره وحدة من وحدات العقل اإلنساني الحامل للعمليات 

ني، ومن ثّم الذهنية والمقدرة الفكرية، وهو يحاكي حديث المتكلم الذي ال ينفك عن السلوك اإلنسا

فالنظرية التوليدية كانت أكثر عناية بأداء المتكلم وكفايته اللغوية، وهي تراقب هذا المسار الذهني 

للغة؛ وصوالً إلى تقعيدٍّ كليٍّ يشمل صور الجمل التي تتكون داخل اللغة، والتنبوء بجمل أخرى 

 متكلم.يعدّها جومسكي ومن ناصره صحيحة وكاشفة عن المعرفة الداخلية للغة ال

وبعد طول ُمكث باللسانيات التوليدية تبيّن أن األنماط الكالمية ترصد عبر مسلكين أحدهما: 

ما أصدره اإلنسان من كالم، واآلخر: ما لم يقع منه وفسره التنبوء، والذي يعاين الفائت يجد أن 

لمعرفة اللسانية؛ التعويل كان كبيراً على تفسير السلوك اإلنساني في ضوء تحاقل العلوم النفسية وا

بآية أن اللسانيات الكلية التي دعا إليها جومسكي ارتكزت على آراء داخلية موضوعها اللسانيات، 

 وآراء خارجية تتوسل بعلم آخر في بناء الفرضيات.

ومما يتصل بالعناصر الرئيسة للبحث فقد انتظم عقده من متابعة للتغيرات الحاصلة في 

التي قام بها عدد من الدارسين نحو ماكولي وليكوف بتجديد مفاهيم  نظرية جومسكي، واالستدراكات

عدة كثنائية البنية العميقة والسطحية، ومحددات نظام الجملة، ومضيت إلى استظهار معطيات 

للسلوك اإلنساني بتمثل مقولة الحدس كونها قدرة إنسانية تقوم على الكفاية اللغوية والتوصل إلى 

ارتبط فيها من األداء والملكة، وأنواع الحدوس عند المختصين، وانتهيت  صحة الجمل، ومعالجة ما

في معطيات السلوك بتوجيهات لطابع االكتساب الذي تعلق باللغة والفكر، وطريقة حصول المعرفة 

 اللغوية واكتسابها، في ظل معاينة ركنين رئيسين : النفس البشرية، والعالم الخارجي.

 إشكالية البحث:

ـ بعد الفائت ـ إلى أن الفكر البشري يعتريه النقص أضحى مرجع النظر في اإلشكالية 

ويشوبه السهو، ولسانيات جومسكي جزء من صنيع بشر لم تستقر على بناء نموذج واحد، وأن 

المحاوالت التي استدركت عليه كان بعضها في أمر مريج ال سيما في معطيات السلوك اإلنساني، 

المتكلم بعفوية ال تستلزم منه التفسير، وإنما يتبناها اللغوي ذو الكفاية ممن امتلك  فالحدس يصدر من

اآلليات المعرفية لتوجيه الظواهر اللغوية، فضالً عن الجدل حول اعتماد األحكام والتنبوء بأنواع 

 الجمل.

تجسيد ذلك وإذا دلفنا من مسألة اكتساب المتكلم للنظام اللغوي فاألمر يقودنا إلى إشكال في  

 تجسيدًا عمليًّا يحاكي الصورة المثالية التي جاءت في النظرية التوليدية.

 المقاربة األولى: متابعة التأصيل والتجديد

ناقشُت في هذه "يقول جومسكي في مقدمة كتابه: البناء المنطقي لنظريات علم اللغة: 

ن الوسطى كان قد قادني إلى المقدمة كيف أنَّ بعًضا من دراستي المبكرة في صغري نحو القرو

التوليدية،  الصوتياتالتنظيمية اللغوية التي دخلت بعد ذلك في نظرية  حول البنية األفكاربعض 

في الواقع هي المثل المعتبرة التي احتذيتها في  األفكارو التوليدية، وكانت هذه حونظرية الن

و التوليدي للغة العبرية، حكتبته في النو التوليدي هو ما حبحث كتبته في الن وأول، األربعينات

 .(1)األربعينات" أواخر، وكان ذلك في األفكارواعتمدت فيه على هذه 

الداللة في القواعد التوليدية سنة "درس ويمكن أن نفيد من هذا اإليجاز أن جومسكي قد 

قرر فيه أنَّ ، وعالج فيها بعض ما اعترى نظريته من ثغرات، مركًزا على الجانب الداللي، و1972

رأيه مقتصًرا على البنية العميقة  نالداللة تحدد في البنية العميقة وبعض القواعد التحويلية، وكا

عن القوانين إلى ما يمكن أْن تحدث فيه ات يفي الثمانين، على أن انتقاالً لجومسكي وجدناه (2)"فقط
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أْن نختار لغة ما فبالخيارات  ات، أمنسميه بالمبادئ والخيارات، ويقصد بالمبادئ ما نجد في كل اللغا

 .(3)آخر ونختار لغة أخرى سبيالً  سبيالً 

 tidingنظريته فرضية الربط  قدم في جومسكيإذا استدعينا تطويراً آخر نلفي أن و

theory،  اإلحالةتقوم على دراسة أنماط التي antiphons والعود الضميري ،pronominally ،

 –يتحكم باعتبار المكونات  األولويمكن تعريف الربط بأنَّ العنصر )أ( يربط العنصر )ب( إذا كان 

 :اآلتيفمثلها في االنكليزية التركيب  اإلحالةبالثاني، أّما 

(، والربط هنا theyمرتبط بالضمير )،  They like each other (eachother)المركب

( ليس ضميًرا، وأْن كان مرتبًطا بضمير، أّما العود eachotherربط إحالي؛ ألنَّ المركب )

( hisإنَّ ضمير الملكية )، ويمكن أن نفيد من he left to thick country (4)الضميري فمثل: 

(، ولتقارب يمكن عدَّه من منطلقات االنتقال من نحو الجملة إلى نحو النص heيعود على الضمير )

 فتتشكل اللسانيات النصية.

( أحدث تعديل يجريه جومسكي على تصوره minimalويعد منهج الثنائيات الصغرى )

، ويقوم هذا 1993، وأخرجه إلى المأل في سنة 1991للغة، فقد وضح معالم هذا التصور في سنة 

ى المتقابلة وكل مجموعة رالتصور على افتراض مؤدَّاه أنَّ اللغة مجموعة كبيرة من النظائر الصغ

(xمنها تقا )( بل مجموعةy وهذا يعني )–  أنَّ وجود إحداهما بحاجة إلى وجود  –فيما يعنيه

 ذات بعدين: األساس، واللغة على هذا األخرى

- (x منطوق ويدرك بالحس )– ( ويسمع بالنبرstress( وطبقة الصوت )pitch والتنغيم ،)

(intonation.ويُسمى المستوى الصوتي ) 

- (Yقائم على المفاهيم واأل )ويمكن جعل القصدية، وهذا البعد منطقي ال نطقي داءات ،

 الصوتي، والثانية في الجانب القصدي. األداءفي  األولى

مع قواعد العربية من  اوفي ضوء التتابع التطوري الذي سلكه جومسكي نلحظ تقاربً  

 جوانب آتية:

 اللغوية.المكون التوليدي: الذي يجعل البنية العميقة أساًسا في توليد التراكيب  – 1

مقصد  –المكون التحويلي: ويشمل القواعد التحويلية الوجوبية والقواعد التحويلية الجوازية  – 2

 المقاربة.

 التأثيراتالمكون الصوتي الصرفي: الذي يدل على المباني الصرفية المختلفة باعتبار  – 3

 .(5)الصوتية في تكوينها

الذي يطرأ على  األسلوبيلجوازية تقابل التنوع والالفت أنَّ القواعد التحويلية الوجوبية، وا

الذكر  –ومن جانب الكم  –تقديًما وتأخيًرا  –االستعمال اللغوي في لغة العرب من جانب التركيب 

 وهذه تُحاط بمعايير تحدد وجوب استعمالها وجوازه. –والحذف 

المحتملة  ويجد الدارس لنظرية جومسكي احتفاءه بتقليب الظاهرة الواحدة على وجوهها

سواء أمقبولة كانت وجوهها أم غير مقبولة، وقد سمى جومسكي االستعمال اللغوي المقبول لدى 

: الجملة غير األخرى، وسمى  grammatical sentenceالناطقين باللغة: الجملة النحوية: 

 .grammatical sentence non (6)النحوية: 

ً مستصفى من ثنائية متجذرة في التراث اللغوي ومستأنفة في  وال يعدم الباحث ملحظا

( انشقاقًا عندما شكَّل 1967شهد عام )لسانيات التوليديين عمادها البنية السطحية والبنية العميقة ، إذ 

سكي ولم يهمل جوم"ن التوليديين، يكوف ما سُمي بجماعة الداللييتالمذة جومسكي مثل ماكولي ول

( فقال: إنَّ البنية السطحية قد تسهم في تحديد المعنى، 1970المنحى الذي طرحوه، إذا استدرك عام )
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ومن قبل ، (7)"عن تحديد المعنى األساس( قال: إنَّ البنية السطحية هي المسؤول 1975وفي عام )

 كان جومسكي يرى أنَّ البنية العميقة هي التي تحدد معنى الجملة.

التمييز بين البنيتين السطحية  أهملنستعين بأثارة من هذه المسألة تنبئ بأن جومسكي قد و

 minimalist: األدنى( للنحو التحويلي، التي سماها بالنحو 1995والعميقة في صيغته عام )

syntaxين وجه المخالفة بين جومسكي والدالليين التوليديين بالخطاطة يب، وال يفوتنا إمكانية ت

 ية:اآلت

 

 نظرة جومسكي 

 

 نظرة التوليديين    إنتاج الجملة

 

 المكون النحوي والصوتي    المكون الداللي والصوتي

 

 تحويل التراكيب      تحويل التراكيب

 

الدالليين وعلى رأسهم )الكوف( على دراسة الحاالت المتمثلة بــ:  عناية تبَّ صلقد ان

. (8)أو االقتضاء، والمرجع والنبر، والتنغيم، والتفخيمحروف الكم، وأدوات النفي، والتضمين 

بعض المقوالت "نية تحتية تتكون من بالبنية العميقة التي صرح بها جومسكي بل ستبد  أن يُ رين ثمؤ

المنطقية والداللية والنحوية، فضاًل عن جعل وظيفة القواعد التحويلية ال تصل إاّل بين التمثيل 

 .(9)"الداللي والتمثيل السطحي

 ولتوضيح ذلك بالمثال:

 خالد فتح الباب بالمفتاح.

 ح الباب.تخالد استعمل المفتاح ليف

تضمنت قد تضمنت تركيًبا جمليًا مفردًا، والثانية أنها فنظر جومسكي إلى الجملة األولى 

النظرية لتعديالت متعددة من ت وقد خضع، كوف فكال الجملتين متقاربتان دالليًايتركيبين، أّما ل

 :حبها نفسه ومن أتباعها، فكان فيها منحى التجديدصا

ما قام به )كاتز( و )فودور(، و )كاتز وبوستال( من دراسات أثرت في عمل جومسكي،  -

في كتابه )وجوه  1965فانبرى إلى جبر النقص الداللي في نظريته مّما ظهر أثره سنة 

النظرية أكثر قبواًل بعد  فأصبحت(، spats of the theory of syntaxالنظرية النحوية( )

 .(10)أْن زاد المكون الداللي إلى المكون التركيبي والمكون الصوتي

دراسات )ليكوف( و )مكولي( و )كوك( و )جروبر( و )فيلمور( التي ألقت بظاللها على  -

( Extended standard theory)"فكرة جومسكي، وجعلته يعدل إلى النظرية التي سماها 

 .(11)"الموسعة، أو المنهج المعياري الموسع النظرية النموذجية

تقبل جومسكي كثيًرا من المراجعات والتعديالت، ووجدناه يستوعب في أبحاثه ما يطرأ من  -

مضامين لسانية وافدة، حتى تكونت لديه نظرية تكاد تكون جديدة هي نظرية: الحكم والربط 

نها في كتاب: )  (.1981لصادر عام )( اgovernment and tiding theoryالتي دوَّ

هم سالنظر في لسانيات جومسكي، شاهدين على أنف إعادةوقد سعى رهط من الدراسين إلى  

، بيد على السواء بأنَّ كفّة التحويل المستقر في النظرية سيستقيم في جمل اللغة المكتوبة والمنطوقة
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وتعديل في فرضيات أقيمت في ضوء نظرية  ،دًا من مسائل النحو بها حاجة إلى توجيه آخردأنَّ ع

قد ذكر مسوغات ألجأته إلى التزام فرضية )فيلمور(،  –على سبيل التوضيح  -فالخولي ، جومسكي

من المبتدأ فحسب، على أنَّ العربية الجملة  األخيروالنأي عن توجيه جومسكي، ومن معينها انطالق 

ية )الفعل والفاعل(، فرأى الخولي أنَّ مفهوم المبتدأ االسمية )المبتدأ والخبر(، وفيها الجملة الفعل

والخبر يتعلقان بالتركيب السطحي أكثر من تعلقهما بالتركيب الباطني أو البنية العميقة؛ ألنَّ المبتدأ 

طبيعة الكلمة التي تشغل االبتداء وال عالقة لها ببقية عناصر الجملة، كما تفرق فرضية عن يكشف 

االسمية والجار والمجرور على حين استطاع فيلمور أْن يثبت أنَّ كل جومسكي بين العبارة 

 .(12)العبارات االسمية أساسها الجار والمجرور في البنية العميقة

ولعلِّّي ال أرمي الخولي بالظن غير المحمود إذا قلت إنه جعل من نظرية جومسكي بابًا ذا  

، ان الجملة قبل أْن يلج في أعمال فيلورأفق بعيد يستنير به في مسعى تعديل التوجيهات في أرك

 هللتحويليين، ولم يعد ل األوحدالموجه "واليوم ونحن في القرن الثاني والعشرين لم يعدّ جومسكي 

خط واحد محدد، بل وصل األمر بهم أْن اختارت بعض شيعتهم أسماء خاصة بهم، وما النحو 

 .(13)"العالئقي إاّل واحد من هذه الشيع

 :في اللسانيات التحويلية إنسانيمقولة الحدس سلوك المقاربة الثانية: 

من على الوصول إلى تخمينات وأفكار صحيحة،  اإلنسانيشير مفهوم الحدس إلى قدرة 

، ومن ثمَّ ينطوي الحدس على عملية عقلية تركيبية األفكاردون أْن يعرف كيف وصل إلى هذه 

 بأصوليةالحكم  إطالقمقدرة المتكلم على "ويمكن تعريف الحدس على أنَّه: ،(14)وليست تحليلية

ولعلَّ الحدس الذي تحقق فيه معايير: اليقين، والبساطة، ، (15)"جملة ما يسمعها من ابن لغته

 األخير(، إذ ليس هذا conjectureوالوضوح والتميز ويختلف عّما يسمى بالحدس االفتراضي )

يخضع لالختبار والنقد العقالني، وتعدد محاوالت تقييده أو النيل منه. وتكذيبه "بسيًطا وال يقينًا وإنّما 

 (16)."منه، والتسليم بنتائجه التأكدحتى يتم 

حدس "التفريق بين حدس المتكلم وحدس اللغوي؛ ألنَّ يصح في الفهم ويستقيم ضرورة و 

 :على الكفاية اللغوية، أي ماللغوية، بينما يقوم حدس المتكليقوم على التحليل بسبب معرفته  األخير

من ، والحق أن عدداً (17)"إنَّنا نتوصل إلى كفاية المتكلم اللغوية عند مساءلته عن مدى صحة الجمل

اللغويين؛ وذلك أنَّه بقدر ما يلقى استبطان  إلى تفضيل حدوس المتكلمين على حدوس دعوا اللغويين

حدس غير المتخصص، "غير جديرة باالعتماد عليها، مثل:  األقل فياللغوي لغته من اهتمام فإنَّها 

وإْن كان ذلك عادة يرجع ألسباب أخرى، وقد يكون اللغوي أقل اهتماًما من غير المتخصص 

يح، غير أنَّ أحكامه أكثر عرضة ألْن يشوهها بالمستويات المشتركة التقليدية لالستخدام الصح

 .(18)"إدراكه لما فيها من تضمينات لهذا الموضوع النظري أو ذاك

علمنة الحدس اللغوي وعقلنته، فابن اللغة بحكمه على "والنظرية الجومسكية تحاول  

الحدس عند ، ف(19)"الجملة، إنّما يستند إلى معرفة ذهنية كامنة ونظام قواعد يسيِّّر عملية الحكم هذه

يجب أْن تكون التي تولدها القواعد النحوية  وهي الحكم القاطع على قبولية الجملة،"جومسكي 

على أساس أنَّ المتكلمين يستطيعون  م، وعلى هذا فإنَّ منهج جومسكي يقو(20)"مقبولة من أبناء اللغة

 ن من إفراغ ما يعرفهلغة يتكوتلك اللغتهم ما دام وصف  منفي النهاية أْن يستنبطوا كل شيء 

 .ون بها جميعا متكلمال

تزودنا بدليل مباشر  األحكاموفي الحدس وأحكام الرواة يفترض جومسكي أنَّ مثل هذه  

يقترح أيًضا أنَّه لو وصفت هذه المعرفة الحدسية لدى المتكلمين و، (21)غة المبنية داخليًاليتعلق ببنية ال

فإنَّ هذه المبادئ يجب أْن تكون متمثلة في ذهن  بصورة جيدة عن طريق مجموعة من المبادئ،
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عند جومسكي أنَّ الحدس فرضية عمل تجريبية ، فق مختلفة ربما ال يكون واعيًا بهاائالمتكلم بطر

الفنية  األساليبوغير دقيقة، كما أنَّه يقع تحت تصرف أي ممارس أو ممارسة ماهرة مخزون من 

دخيلة، فالمشكلة هنا تكمن في أنَّه "ال يمكننا أْن نعرف ال األخطاءالتي تساعدنا في التعويض عن 

المتنوعة أنَّها تزودنا بالكثير من المعلومات بالنظر إلى قدرة  األدلة أنواعمقدًما كيف تثبت بالضبط 

 .(22)"اللغة وصور تحققها

يستمسك بالحدس كليًا في استظهار المعلومات اللغوية التي تتوافر فيها  مسكيووال يزال ج 

الوجوه المقيدة  في معرفةأعمق  اوفهمً  األدلة ة فينكم منهأْن نتوقع لنا وينبغي  أشراط الصحة،

 الرواية، أو الوجوه التي ال يمكن االعتماد عليها وأسباب ذلك. ألداء

ستعماالت اللغوية المختلفة، فإنَّه يقف عاجًزا في وعلى الرغم من أن الحدس حكم على اال 

عن القطع بالمعنى المراد، ال لكون التركيب غير واضح أو غير مفهوم، بل لكونه  األحيانبعض 

: Jac is easy to Pleasلذلك منها عبارة:  أمثلةدااًل على معانٍّ متعددة، وقد ضرب جومسكي 

ْن تسره، ومن السهل أْن يسرك، وقد وصف جومسكي هذه فهذه العبارة لها معنيان هما: من السهل أ

، وقد ترجمها إلى العربية باحثون كثيرون بكلمة )غامض( وهي ترجمة ambitiousالعبارة بأنَّها 

الغموض بل كان يعني تعدد  اريدً مغير موفقة، فإنَّ جومسكي عندما أورد هذا المصطلح لم يكن 

، تدل في االنكليزية على ما كان غامًضا، ambitiousكلمة الداللة، وال يصح احتجاج هؤالء بأنَّ 

ما كان غامًضا، وما على ويمكن القول: إنَّ احتجاج هؤالء مرفوض؛ ألنَّ هذه الكلمة االنجليزية تدل 

كان ذا داللة متعددة، والذي أراده جومسكي من الكلمة داللتها على تعدد الداللة ال على 

 .(23)الغموض

، فالملكة واألداءالمرتكزات التي تتصل بموضوع الحدس التفريق بين الملكة  أهمومن  

الحقيقي  عماليشير إلى االست واألداءاللغوية على صفة االختصار هي معرفة المتكلم السامع باللغة، 

هما ينطويان على العديد من نجد أنَّ ، ولكن على الرغم من بساطة هذين التعريفين، (24)لهذه اللغة

ط التي أثارت جداًل واسعًا بين العلماء ممن يهتمون بأبعاد مختلفة في دراسة اللغة بعيدًا عن النقا

 .(25)البعد الذهني

الجمل  وإنتاجالكالمي، فالمقدرة على"فهم  واألداء (26)يرتبط الحدس بثنائية الكفاية اللغويةو 

الكالمي، ويمثالن  األداءهو  (27)ني للغة ضمن سياق معين"اآل تسمى الكفاية اللغوية، واالستعمال

الكالمي يعكس ما يجري في العمق  األداء"حجر الزاوية" في النظرية التوليدية؛ ألنَّ السطح وهو 

م لنا التفسير الصوتي للغة، أّما دراسة العمليات الذهنية  من عمليات وهي الكفاية، ودراسة السطح تقدِّّ

م التفسير الداللي للكالم  .(28)"فتقدِّّ

الكالمي عند جومسكي افتراض وجود مصطلحي  واألداءن اعتماد الكفاية اللغوية ونتج ع 

مقدرة المتكلم "هو المقصد المتعين لنا، ويعّرفه بعضهم بأنَّه  واألول)الحدس(، و)غموض المعنى(، 

الجمل بصورة بديهية، وهو نظير )المدونة الكالمية( عند البنيويين التي انتقدها  بأصوليةعلى الحكم 

 .(29)"احتوائها على جميع جمل اللغة المتنوعة إمكانيةومسكي لعدم ج

مقدرة المتكلم على أْن يدلي بمعلومات حول مجموعة من الكلمات المتعاقبة "وقيل الحدس:  

والكفاية اللغوية ، (30)"من حيث هي تؤلف جملة صحيحة في اللغة أو جملة منحرفة عن قواعد اللغة

 واألداء: المعرفة الضمنية بقواعد اللغة، وهي قائمة في ذهن كل من يتكلم اللغة، عند جومسكي

 .(31)الكالمي هو استعمال المتكلم لهذه المعرفة في عملية التكلم

والجدير بالذكر أنَّ مصطلح الحدس داخل النظرية التوليدية يستعمل بطريقة تقنية يمكن  

على الصحة النحوية والداللية الخاصة  األصليينين اختصارها بصورة تقريبية في أحكام المتكلم
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الحدس داخل النظرية اللغوية دائًما ما يُشار إلى أنَّ  أهميةعلى  وللتأكيدبجمل اللغة التي يتكلمونها، 

والكلمات التي تشكل منها لغتهم،  األصواتيمتلكون حدوًسا قوية عن تجمع  األصليينالمتكلمين 

، ويمكن اعتبار مثل هذه الحدوس بمثابة نافذة األشكالْن تعطى لهذه وعن التفسيرات التي يمكن أ

 .(32)نطلُّ منها على النظام الكامن خلف النظام اللغوي

السؤال الذي يستقيم في مقامنا، هل يوجد ترابط بين مجموع القواعد التي تقدم أفضل و 

نفسه في الوصول إلى وصف لحدوس المتكلم وبين مجموع العمليات التي يعتمد عليها المتكلم 

وتتجلى أهمية هذا السؤال في ظل االستخدام الفعلي الذي يراه جومسكي ال يعكس ؟ الحدوس نفسها

بنية تلك اللغة المبنية داخلًيًا، ومن ثم فإنَّ النظرية التوليدية تعتمد في الوصول إلى وصف هذه اللغة 

 .(33)األداءعلى حدوس المتكلمين التي تقع بعيدًا عن عوامل 

جومسكي أنَّه من الواجب علينا في سبيل تقديم مصطلح تأسيسا على تلكم المعلومات رأى و 

فني أْن نعزل وندرس فقط نظام الملكة اللغوية الكامنة خلف السلوك، والتي ال تتحقق بأي شكل 

يرى أنَّ هذا النظام يختلف نوعيًا عن أي شيء يمكن أْن يوصف عن ومباشر وبسيط في السلوك، 

 ، والفائت منطلق لفك االرتباط بين الحدس والملكة.(34)طريق مناهج علم اللغة البنيوي

أنَّ الملكة يحدها تفسيران، أولهما: ينطوي على ب اآلخر رؤية تقضيالجانب ترقب في و 

التي تعتمد عليها في فهمه للعالقات  باألسسالقول بوجود قواعد نحوية داخل عقل المتكلم تمده 

لتفسير الثاني حول التفسير المحايد الذي يقدم أفضل وصف لحدوس المتكلم حو الصحة اللغوية، وا

مأخوذ عن حديث جومسكي عن نظام القواعد التي يحتاجها  األولالتفسير ، ويبدو أن (35)النحوية

الكالم وفهمه، أّما التفسير المحايد فقد نقل عن قول  إنتاجالمتكلم، وعن قدرة محددة يوظفها في 

االستخدام الحقيقي للغة  بأسسي بمحاولة النحو التوليدي تحديد وتمييز المعرفة التي تمدنا جومسك

داخل النظرية التوليدية شيء من  ايطرأ عليه أن مفهوم الملكة، فغير مستبعد في (36)وتمييزها

 التطور الذي يلقي بظالله على الحدس فيربكه.

المعتمدة في الكتابات التي تناولت  دوسأنواع الحومن تمام اإلحاطة بالمسألة أن نسوق  

 :هذا األمر

في صورة أحكام استنباطية يصوغها  يأتي(، primary intuitionsالحدوس األولية: ) – 1

المتكلمون عن صحة بناء التعبيرات أو معانيها، وعلى الرغم من أنَّهم ال يضعون هذه 

منهم بقليل  األحكامبطريقة واعية في الغالب، فليس من الصعب استخراج مثل هذه  األحكام

 .(37)من التعليم المنهجي

(، وتتمثل في تلك الحدوس المتعلقة داخل secondary Intuitionsالحدوس الثانوية: ) -2

التي تستخدمها في بيان قاعدة ما،  األمثلةالنظرية التوليدية بتحليل اللغوي لعدم مقبولية 

 ولكن ال تدور هذه الحدوس حول المقبولية ذاتها،

فهذه الجملة غير صحية نحويًا،  :From which city did you meet the manفجملة  

؛ ألن تكون  كمبدأ المقولة الفارغة، معناها ولكنها وفق ما يشير جومسكي ليست سيئة بشكل كافٍّ

شبًها بانتهاك قيد التبعية، وعليه فإنَّ بيان اللغوي للشروط أو القيود التي ينتهكها وإنَّما تبدو أكثر 

 .(38)التي يعتمد عليها في فرضياته، يشكل نوًعا من الحدوس الثانوية األمثلةمثال ما من 

بعد تقبّل المتكلمين لجمل صحيحة  وتأتي(، marginal Intuitionsالحدوس الجانبية: ) – 3

تتعلق بالداللة  أسبابذلك يعود إلى  دد في قبول الجمل الصحيحة نحويًا(، ولعلَّ نحويًا )التر

، فضاًل عن أنَّ للمتحدثين في بعض الحاالت باألداءأو السياق أو العوامل التقليدية الخاصة 
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استخالص الحدوس بعناية من أجل أْن  ملذا فالمقترح أْن يت ؛من أحكامهم متأكدينلم يكونوا 

 .(39)ات مؤكدة من جانب، ومتحررة من العوامل الخارجية من جانب آخرتكون المعطي

 (40)أّما العوامل التي تقلل من اضطراب الحدوس الجانبية:

السياق: فقد أثبتت الدراسات أنَّ المختبرين يحكمون على الجمل بأنَّها صحيحة نحوًيا إذا  –أ 

 أمكنهم تخيل السياق الذي يجمعها.

 المعنى. –ب 

 عرض الجمل. ترتيب –ت 

 وطولها. معاينة المختبرين نمط الجمل –ث 

 (41)الصورة الذهنية التي تثيرها الجمل وعالقاتها بالسياق. –ج 

 (42)ومن المسوغات للحدوس الجانبية التي وصفها وليم البوف: 

 social interventionالتخلل االجتماعي -

 physical collapseالسقوط الفيزيقي -

  semantic suspensionالتردد الداللي -

  cognitive inter France التداخل المعرفي -

 Pragmatic opacityالغموض التداولي )اإليهام التداولي(  -

الحدوس الجانبية، وبعد هذه المحددات لتدارك التردد في قبول الجمل النحوية الصحيحة، 

 ففصل إلى أمرين:

بطريقة حذرة ومنظمة فلن تكون أكثر من مصدر  يمكن القول إنَّه لو جمعت هذه الحدوس – 1

واحد فقط لألدلة، إذ إنَّ العديد من الباحثين متفقون على أنَّ ثّمة أنماًطا عدة من السلوك 

 اللغوي التي يمكن أْن تكون دلياًل على معرفتنا باللغة.

نظام القواعد  أنَّ معرفة اللغة أو هإنَّ جومسكي ليس بغافل عن مثل هذه العوامل، ففي رأي – 2

الداخلي هو عامل واحد فقط من مجموع عوامل أخرى تحدد كيف يستخدم ويفهم منطوق ما 

جيب أْن  األداءفي أنَّ مثل هذه العوامل الكامنة خلف  صفي موقف معين، لكن رأيه يتلخ

 .تكون هي نفسها واضحة تماًما

 

 

 واكتساب اللغة المقاربة الثالثة: اإلنسان

هو  األممإنَّ المسار الطبيعي للتفكير عند أغلب لهذا المتطلب اإلشارة إلى  يحسن قبل التأتي

، إلى أْن يخضع في يظل التفكير الديني، ثمَّ ينزح تدريجيًا نحو التفكير الفلسف"أْن ينشأ أواًل في 

اللغوي يقة الصارمة، وإنَّ هذا لينطبق تمام االنطباق على التفكير قالنهاية لمناهج التفكير العلمي الد

، فإْن أخذت منه بنصيب األعلىوال أرى أنَّ ذلك ينطبق بالكلية على لغة البيان ، (43)"عند العرب

 بمضامين لغوية بها حاجة إلى أسوار من التقعيد عبر العصور. واإلحاطةفلبواعث تعليمية، 

عند ديكارت ركيزتان،  ، وللناطقيةاإلنساناللغة تحقق ناطقية يزاد على هذا المقرر أن و 

ر، خممارسة التفكير، وممارسة الحياة االجتماعية، فضاًل عن أنَّها سبيل الكشف عن النفس، واآل

 رديكارت هذه مستمدة مّمن سبقه من فك وأفكار، (44)والكون، والكشف )فعل( كما قال الفالسفة

ف  ر ا اإلنسانيوناني، فهذا أرسطو يعّرِّ ربأنَّه حيوان ناطق، ويُفّسِّ والكائن البشري ، (45)لناطق بالمفّكِّ

ينتج من كالم آني حسب ظروف معينة، فهذا ربما ينطبق على تعابير "ال يمتلك قائمة تضم ما 

 .(46)"تعكس االستعمال اليومي االعتيادي للغة تهالتحية والتهنئة والمواساة، فهذه تعابير خاص
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عرب سبَّاقون بربط اللغة بالفكر المما ال يفضل أن نتخطاه وإن ترامت أطراف الكالم أن و

ليس الغرض بنظم الكالم أْن توالت ألفاظها في "قبل ديكارت وهمبولت، فالجرجاني يشير إلى أنَّه: 

العقل، كيف يتصور أْن  هاللتها، وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضادالنطق، بل أْن تناسقت و

وصواًل  ؛بالعالقة بين الفكر واللغةيمان منه ، وهذا إ(47)"لفاظ في النطقيقصد به إلى توالي األ

، فاللغة نظام (48)اإلدراكمن الحيوان قدرته على  اإلنسانأنَّ ميزة  إيمانهالمعنى المراد، مع  إلظهار

إنَّ التعايش البيئي يوفر ، من غير اإلغفال عن (49)لربط الكلمات على وفق مقتضيات داللتها العقلية

من ملفوظ، وابن جني يشير إلى االكتساب بطريقة  األلسنةاالندماج اللغوي واكتساب ما يدور على 

فمنهم من يخف ويسرع، "التقسيم النفسي لمتلقي اللغة، وذلك مختلف من شخص إلى آخر، قال: 

ت به، ووجدت في ويسوغ قبول ما يسمعه، ومنهم من إذا أطال تكرر لغة غيره عليه لصق

 .(50)"كالمه

 آراء تقارب( 1966الديكارتية ) األلسنيةفي كتاب إذا توجهنا تلقاء مقصدنا نلمس و

)همبولت(، ويناقش فيه قضية اكتساب  األلماني وآراءالمدرسة الديكارتية،  آراءجومسكي مع 

العقالنية التي تقوم عليها  األبعادالفالسفة العقالنيين إلى  آلراءمن خالل تحليله  رالطفل للغة، ويشي

المنهج الديكارتي في جومسكي اللغة إلى الفلسفة متأثًرا  أعاد، وقد (51)التوليدية والتحويلية األلسنية

إلى القول بالجانب  والحيوان، ولعلَّ المنهج الديكارتي هو ما دفع جومسكي اإلنسانالتفريق بين "في 

 .(52)"الخاّلق في اللغة، والى ربط اللغة بالعقل على وفق منهج توليدي خاص

أْن تتيح إلى حد  –يه أبر –وقد أقام جومسكي منهجه على" المبادئ العقالنية التي يمكنها  

، وسار (53)اإلنسان"سيكولوجيا  إدراككبير وضع قواعد كلية، فساهم بصورة أساسية في مجال 

الفطرية مقابل المنهج التّجريبي لجون  باألفكارى المنهج العقلي لديكارت وهمبولت، واالعتقاد عل

 Gartesianبالمنهج العقلي واضًحا في كتابه )علم اللغة الديكارتي(  تأثيرهأ دوقد ب، هوك

Linguistics اللغة وفكرة همبولت عن ربط اللغة بالعقل  إبداعية، إذ أفادت فكرة ديكارت عن

 .(54)ضح مفهوم البنية العميقة والبنية السطحية عند جومسكين

ثنين اللغة ال هي طبع كامل وال تطبّع كامل، بل هي حصيلة االيسدد خطى هذا االتجاه أن و

بالقواعد  جومسكي رأي، وما يؤيد (56)فالطفل يكتسب لغة العيش لبيئية التي يعيش فيها (55)معًا.

، فإنَّ الطفل سيتكلم بلغة لألولىالكلية أنّنا إذا ما أخذنا وليدًا من بيئة إلى بيئة أخرى تتكلم لغة مغايرة 

على و، (57)، وهذا يؤيد وجود قواعد كلية في ذهن ذلك الطفلاألخرىالبيئة التي ترعرع فيها أي 

 (58):أمريني هذا الجانب على فجومسكي  أداءيقوم وجه اإلحكام 

لد مزودًا بجهاز فطري فيه قواعد لغوية عامة وكلية، ومن ثمَّ فهو يعلم بالفطرة وإنَّ أي طفل ي -

 يتعلم كيفية التحول من العميقة إلى الظاهرة. اإلدراكيونموه 

إنَّ عملية االكتساب اللغوي ال تستند إلى الذكاء أساًسا لها؛ إذ يستطيع أشدّ الناس غباء أْن يعبر  -

 يريد بصرف النظر عن عمق المعنى أو سطحيته. اعمّ 

تحليل التراكيب اللغوية، وتعليل تحولها بنهج الذي قدمه جومسكي مهدف المولنا أن نتصور ال

وتفسيره، واضعًا حدس المتكلم ومقدرته اللغوية معياًرا لصحة الجملة  أخرىمن بنية إلى 

النظام النحوي، ومعرفة  إثباتاللغة هو  الهدف الرئيس لعلم ه، مشيًرا إلى أنَّ (59)ومقبوليتها

اعده، وهذا يتأتّى من معرفة فاعلية القدرة اللغوية التي هي نظام القواعد ومبادئ النحو الكلي وق

من معرفة لغته من حيث توليد  اإلنسان، وبوساطته يتمكن اإلنسانيالنحوية الكامن في الدماغ 

ً (60)الجمل الصحيحة وتفسيرها عبارة  اإلنسانرأي السلوكيين الذي بُني على أنَّ لغة ، رافضا

استجابة لمثير ما، فقد ركَّز في وصف التركيب الظاهري ملغيًا كل عوالم عقلية وشعورية "عن 
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ترتبط بالحدث اللغوي وتؤثر فيه، ومن ثمَّ تشكله على النحو الذي يوصله مفهوًما إلى 

 .(61)"السامع

السلوكيين إلى  آراءفي حجته لدحض  استند جومسكين وإلشباع سائر االستقراء نذكر أ

الجنس البشري وتعلمها ال  ياة من مزاي، فاللغة عند جومسكي مز(62)قدرة الطفل على تعلم اللغة

إنَّ للغة كما بيَّن ديكارت ذاته مقصورة على الجنس البشري، وحتى "يرتبط بذكاء، وفي ذلك يقول: 

ة من الذكاء مستويات مرضية، نجد لديهم تمكنًا من اللغة ال الذين هم على مستويات واطئ األشخاص

معتوه في القدرة على حل  إنسان، وإْن تفوق هذا القرد على إحرازهيستطيع أي قرد من القرود العليا 

 .(63)"المشاكل وأي سلوك تكييفي آخر

سلوكي كان يمكن القول إنَّ ثورة جومسكي على المنهج اللكي يجيء الكالم آخذاً بعضه ببعض و 

 (64)باعثه جوانب متصفة بالمنهج عمادها:

 .جمود المشاعر، وينشعب على: جمود التأثّر، فال تتحرك المشاعر إاّل في ضوء مثير -

 المتنوعة. اإلنسانيةجمود التعبير، فال يفسر كيفية التعبير عن المشاعر   -

الطفل: فال يفسر كيفية قدرة الطفل على  -جمود العقل في مرحلتين من االكتساب اللغوي:  -

الكالمي، والتمييز  اإلبداع بإغفالالنضج:  –ملفوظة للمتلقين.  وإنتاجهاتركيب جمل صحيحة 

 بين الجمل المقبولة وغير المقبولة، والجمل الملبسة، وكون هذه لجمل نواة، وأخرى متحولة.

 المقاربة الرابعة: وجةٌ تطبيقيةٌ في اللسانيات العربية

أرصد ـ على التعيين ـ مواضع لها وجوه امتداد من التراث إلى المعاصرة في ضوء القدرات العقلية 

 للمتكلمين التي تنضوء في معطيات السلوك اإلنساني ، وهي قائمة باآلتي:

يبنى على تحويل جملة إلى أُخرى، أو تركيب إلى ، والتحويلمثالً بمفي دائرة االصطالح  -

القواعد التي "(، وKernel) األصل، والجملة المحول عنها هي ما يعرف عنها بالجملة آخر

، أو تحولها إلى آخرأو البنية العميقة، أو تنقلها من موقع إلى  األصلتتحكم في تحويل جملة 

تحويل البنية  األساسيةوظائفها  عناصر جديدة، وأجدى إليهاعناصر مختلفة، أو تضيف 

إلى البنية السطحية  األساسيةالعميقة المجردة االفتراضية التي تحتوي على معنى الجملة 

 .(65)"الملموسة التي نجد بناء الجملة وصيغتها النهائية

دعاء القول بأنَّ هذا المصطلح قد ظهر في الدرس النحوي العربي مثل ظهوره وليس من اال

يقترب من "التحويلية التوليدية بمئات السنين، ولعل مفهومه في الدرس العربي القديم في النظرية 

المفهوم الحديث للمصطلح نوًعا ما من االقتراب، غير أنَّ كل مدلول منها تشكَّل حسب النظرية التي 

، وكأني (66)"نشأ فيها، واتخذه مساره وفقًا ألبعاد هذه النظرية وسياستها وغايتها من التحليل اللغوي

مبعثها النظر الصحيح بين أصول النحو العربي، وأصول به في مقاربته يتجلى في العربية بمقاربة 

أنَّ أطرافها تتمثل بــ: مفهوم النحو، والسليقة، وما ينحصر وما ال ونظرية التحويل والتفريع، 

اني )العميق( واألصولينحصر،  اني )السطحي( والجوَّ والفروع، والبرَّ
لنحو العربي قام على فا، (67)

ومعظم خالفات النحويين كان حول تقدير "اعتبار البنية العميقة والتحويل منها إلى البنية السطحية، 

البنية العميقة، أو حول القواعد التحويلية التي تتبع في التحويل من البنية العميقة إلى البنية 

 .(68)"السطحية

ميقة ال المصطلح الخاص بها كان موجودًا في والذي يعنينا هنا أنَّ مفهوم البينة الع 

ق مختلفة كقولهم: أصله كذا، أو قياسه كذا، أو هو على ائمعالجات العرب، وقد عبّروا عنه بطر

كذا، أو على نية كذا إلى آخر هذه العبارات التي تعنى شيئًا واحدًا وهو أنَّ هناك  تأويلهتقدير كذا، أو 

وغني عن البيان أنّنا ال نريد أْن ننسب إلى النحو العربي ، (69)بنية عميقة وراء السطح المنطوق
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يُسمى بالنحو التقليدي "أْن نؤكد أنَّ ما  –كما أشار جومسكي  ستطيعسبقه إلى هذا المنهج، ولكنَّنا ن

 األغلبقد يكون في  اآلنفي دراسة اللغة، وأنَّ ما نحتاجه  اإلنسانيةاقترابًا من الطبيعة  أكثركان 

 .(70)"ةيعلم أكثر أسسعلى  ولهأص إعادة

عفوي أملته السليقة  إجراءيقوم على  –مثاًل  –التحويل عند القدماء ومن ثّم يمكن القول إن 

، ويكشف في الوقت نفسه استقامة لألمورة النظر ق، وهو قائم على داإلعرابيةالنحوية، والنحيزة 

الوصف المجرد لما فعلوه، هو الذي يؤدي المنهج الذي سلكوه، واستواء الطريق الذي أّموه، ولكن 

إلى هذا الحكم، مع مالحظة أنَّ كل منهج له سياقه الفكري الخاص به، وظروفه الثقافية التي 

 .(71)تحكمه

ممثالً بالتوليد ، ومن الظواهر التي تنسب لهذا المتطلب  ريااإلجبار واالختفي نمطي  -

العربية  ةمفهومه في المدونرع يضان يمفهوم الحذف عند التوليديظاهرة الحذف ، و

الفصيحة، مع وجود فصل التوسع عند العرب، ففي االستعمال العربي يأتي الحذف على 

على الفضول منه، فشاع حذف االسم والفعل والحرف والجملة إْن  يأتيالعمد من الكالم كما 

وا ذلك ضربًا من ، وعدّ لإليجازدلَّ على ذلك دليل، بأنّه أنَّ العربي يلجأ إلى الحذف طلبًا 

الفصاحة وبالغة الخطاب، فيكون أنطق ما يكون إذا لم ينطق، وأتم ما يكون بيانًا إذا لم 

، آخذين بالحسبان أنَّ أصل الكالم (73)"في شجاعة العربية"ا . وسماه ابن جني بابً (72)يُبن

أّما في النحو ، (74)الذكر، وال يُعدل عنه إلى الحذف إالَّ بقيام قرينة تدل على المحذوف

البسيط(، فيحولها إلى البنية السطحية  اإلسنادالجمل التوليدية )جمل "التوليدي، فيأتي على 

 .(75)"مع تقدير في المعنى

ويكون الحذف على قسمين، وجوبي وجوازي، فإْن كان وجوبيًا عُدَّ من القواعد التحويلية 

لمساعد في اللغة االنكليزية إْن كانت الجملة في حذف الفعل ا بإمكانيةاالجبارية، ومثّل له التوليديون 

(، اضرب الكرة، وهي جملة متكونة من )فعل+ فاعل المحذف Kick the ballنحو ) األمرسياق 

(، أنت ستضرب الكرة، فحذف الفاعل you will kilk the ball+ مفعول به(، وبنيتها العميقة )

(you( والفعل المساعد )willمن الجملة؛ لكون ا )(76)لجملة في سياق األمر. 

يجد الدارس لنظرية جومسكي احتفاءه بتقليب الظاهرة في حدود الجمل ممثلةً باالستعمال، ف -

الواحدة على وجوهها المحتملة سواء أ مقبولة كانت وجوهها أم غير مقبولة، وقد سمى 

 grammaticalجومسكي االستعمال اللغوي المقبول لدى الناطقين باللغة: الجملة النحوية: 

sentence  الجملة غير النحوية: األخرى، وسمى :non grammatical sentence 
(77). 

ونحن في العربية أحوج ما نكون إلى التمييز بين ثالثة أنواع من الجمل ال نوعين فقط، 

فالجملة النحوية أمر ال خالف عليه، ولكن ثمة نوعين آخرين من الجمل، فعندنا في العربية الجملة 

تفق على صحتها ال يردّها أبناء اللغة مكانت ال تسير على نسق الجملة ال المسوغة، وهي وإنْ 

الموثوق بعربيتهم، والجملة المسوغة هذه قسمان، فثمة جملة فيها ضرورة شعرية، فهي مسوغة 

بمقتضى منطق الشعر وحساباته. وثمة جملة أخرى مسوغة أفضى بها إلى العربية تراث هائل من 

ع اللهجي الفصيح، وذلك مثل جملة )أكلوني البراغيث(.. وأّما الجملة الثابتة فهي الجملة غير التنو

 .(78)المقبولة نحويًا، وهي مّما ال نجد لها مسوًغا في النظام النحوي

 وفي الختام يمكن القول :
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 التفسير(

من األهمية أن يرصد سلوك اإلنسان في عالم اللسان؛ فهو محط عناية كثير من األبعاد  -

 لسانية، وفيها .ال

االعتماد على السلوك اإلنساني كان حاضراً في عمل جومسكي اللساني، وكان قريبا من  -

أدبيات علم النفس في مقولتي الحدس واالكتساب، وذلك مبعث لتحاقل العلوم اإلنسانية؛ 

 وصوالً لتفسيرات تناسب علم المعرفة الحديث.

د بين السلوكيات المتجاورة كالملكة جوهر الخالف في تفسير الكالم هو معرفة الحدو -

واألداء، وتفسير الحدوس، والوقوف على طبيعة اللغة المثالية من المتداولة في التواصل 

 اليومي.

االعتماد على الحدس في شطره غير المالحظ ال يخلو من محاذير لتفسير الظواهر اللغوية  -

اهرة والتطبيق عليها في حديث ، ولم يسلم من النقد السيما في التوافق بين التنظير للظ

 المتكلمين.

ال يمكن استقراء االكتساب اللغوي من غير النظر إلى الذات الناطقة، وما تنسج من علوم  -

أولية في الدماغ البشري، والنظر من جانب آخر إلى العقل خارج الذات الناطقة يتم تفعيله 

 بالموجودات الخارجية.
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