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قواعد الن�سر فـي املجلة

ن�سانية. داب والعلوم الإ تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآ  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

لكرتوين للمجلة. تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإ  .4  

وىل من البحث: اأن تت�سمن ال�سفحة الأ  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

لكرتوين، ❂	الربيد الإ 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

لكرتوين،  ❂	الربيد الإ 		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  تي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب  حالت على النحو الآ توثق الإ  .9  

تي: ا�سم  ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآ

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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بعض توّجهات البحث التطبيقي
في اللسانيات التوليدية

د/ حممد بلبول

معهد الدوحة للدرا�شات العليا

mohammed.balboul@dohainstitute.edu.qa

ملخ�س :

     تطمـــح هـــذه امل�ساهمة اإىل تبيان بع�س مظاهر البحث التطبيقـــي الذي توّجهه اهتمامات الل�سانيات التوليدية، وهو 

 �applied linguistic( اأما الل�سانيات التطبيقة .)linguistic applied( بحث ي�سدق عليه و�سف الل�سانيات املُطّبقة

فتتحـــّدد مُبخرجاتها التقنية وال�سناعية �ساأنها �ساأن الفيزياء والكيميـــاء التطبيقيتني. بال�ستناد اإىل هذا التمييز، ت�سعى 

و�ساط العلمية حاليا، اإىل تو�سيح كيفيات ر�سم فْر�سية  الدرا�ســـة، مـــن خالل ا�ستعرا�س النقا�س العلمي الذي يهيمن يف الأ

�سا�ـــس الفطـــري للمعرفة اللغوية«  خريطةا لبحـــَث التجريبي الذي ير�سد مظاهر النحويـــة بدرا�سته امليدانية حلالت  »الأ

حيائي  مو�سومـــة )marked(؛ من ذلك، مثـــال، اأبحاث بيِكرتون D. Bickerton يف اإطار فر�سيته امل�سّماة: الربنامج الأ

جيال  )bioprogram( التـــي تبلورت يف �سياق  الدرا�سة امليدانية-التجريبيـــة مل�سار حَتوُّل الّرطانات )pidgin( عرب الأ

�سارة امل�ستعملة  بحاث امليدانية يف فهم بنية لغة الإ اإىل لغات مزيج )creole( ذات بنية نحوية غنية. وقد �ساعدت هذه الأ

ّم-الُبكم من خالل درا�سة حالة نيكارغوا وقدمت براهني جتريبية لفائدة اأطروحة الفطرية. وغر�سنا، من  مـــن قبـــل ال�سّ

هذا، حتقيق غايتني، اأولهما حتديد حمتوى معقول ملا ا�سطلحنا على ت�سميته بالل�سانيات املُطّبقة. اأّما الغاية الثانية، وهي 

عمال الل�سانيات املطّبقة -التي تبّنت اإّما  التي ُيحّققها الق�سم الثاين من هذه املقالة، فتتوخى عر�س مناق�سة ت�سوم�سكي لأ

ُمقاربـــة ُع�سويـــة للملكة اللغوية واإما مقاربة اإيثولوجية )ethology(- يف اأفق دعوته اإىل اأهمية توحيد الل�سانيات والعلوم 

حياء.  املعرفية بالعلوم الع�سبية وعلم الأ

الكلمات املفاتيح :

حيائي، الرطانة،  اللغة املزيج، النزعة التطورية، التوحيد، الل�سانيات   الفر�سية الفطرية، الع�سو الذهني، الربنامج الأ

�سلوب الغاليلي. التطبيقة، الل�سانيات املُطّبقة.، الأ
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Some Aspects of The  Applied Linguistics Research
In Generative Linguistics

Dr, mohammed.balboul
Doha Institute for Graduate Studies

mohammed.balboul@dohainstitute.edu.qa
Abstract :
The present contribution aims at delimiting the scope of a field of inquiry known under 

the label of «applied linguistics», confining it to the realm of technical practices. Drawing 
on this fact, we have presented the findings of the empirical research that adheres to 
hypotheses of cognitive linguistics without accepting its speculative side imbued with 
inferential arguments. The objective is to substantiate innateness hypothesis building 
on positive non-inferential arguments. Such an objective is what a linguistic purview 
turned toward field and empiricism attempts to realize, without dismissing the theoretical 
heritage of generative linguistics.

We take this linguistics to be the representative of the new applied linguistics that 
pays little attention to speculations relating to the internal design of language (I-
language). Building on the conducted scientific works, which were either premised on D. 
Bickerton’s bio-program hypothesis or adopted the four perspectives of the ethological 
approach, we tried to highlight the salient features of an applicative linguistics that falls 
within cognitive sciences, adopting an experimentally established approach that aims at 
unfolding the positive arguments in order to validate the two theses: the innate nature of 
language faculty and universal grammar as a mental organ.

N. Chomky criticizes some aspects of those works, notably their position in favor of 
New Darwinism, stipulating that language is an adaptive feature of natural selection; 
he equally criticizes their simplistic comparatism that studies human language and 
animals’ codes of communication without taking into account the property of creativity 
unique to human language. Chomsky argues in favor of unifying cognitive sciences with 
neurosciences and biology. The hope of being able to inform solid propositions about the 
inextricable links existing between language, the mind and the brain is a distant horizon 
dependent on the said unification according to Chomsky.

Keywords :
Inneism ; Cognitive linguistics; Ethology; Bioprogram; Inferential; Positive arguments; 

Pidgin; Creole; Ontogenesis; phylogenesis
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متهيد

ي�ستدعــــي ربُط البحث التطبيقي بالل�سانيات احلديَث 

عــــن الل�سانيات التطبيقية التي يجمــــع الدار�سون على اأنه 

توجد �سعوبة يف حتديد مو�سوعها، اأو ما ُيطِلق عليه بع�سهم 

»مركــــز جاذبيتهــــا«. ذلــــك اأن كثــــرا مــــن امل�ستغلني بهذا 

�ــــس ل يتفقون حول املو�سوعات امل�سمولة بعنايته،  التخ�سّ

خ�سو�سا حني مل َيعــــد حم�سورا يف الل�سانيات الرتبوية/

التعليميــــة. من وجهة نظرنا، ُيف�ّسر هذا بتحّول الل�سانيات 

�سات وجتارب نظرية  التطبيقية اإىل اإطار لتفاعــــل تخ�سّ

واأمربيقيــــة، ل يقف اهتمامها عنــــد م�سكالت ا�ستعمالت 

اللغــــة يف التجربــــة  العامــــة واخلا�سة، بــــل يتجاوزها نحو 

حيائيــــة والع�سبية. وترّتب  اآفاق البحــــث يف الل�سانيات الأ

�س�س القدمية التى جعلت الل�سانيات  عن هذا اأْن تداعت الأ

التطبيقيــــة اإّمــــا �سدى ملا حققته الل�سانيــــات املنكفئة على 

املنهج واإجــــراءات الو�ســــف يف جمال الدرا�ســــة الل�سانية 

مثــــل »�سناعة املعجم« واإّما ممار�سة تقنية حلل مع�سالت 

عملية مثل ا�سطرابات النطق. 

انطالقـــا مـــن هـــذه املالحظـــة �سنحـــاول اأن نقـــّدم 

حيائية وعلم  قـــراءة لنماذج مـــن اأبحـــاث الل�سانيـــات الأ

الل�سانيـــات  يف  ندرجهـــا   )ethology( يثولوجيـــا  الإ

خرة يجـــب، يف نظرنا،  املطّبقـــة ل التطبيقيـــة؛ فهذه الأ

اأن حتـــّدد مُبخرجاتهـــا التقنيـــة وال�سناعيـــة �ساأنه �ساأن 

الفيزياء والكيمياء التطبيقيتـــني. اأما الل�سانيات املطّبقة 

فنتاج توجيه النظريات الل�سانية ال�سورية للبحث العلمي 

التجريبي الذي ي�سعى لتاأكيد اأو دح�س مناذج افرتا�سية-

ا�ستنباطية باأدلة مبا�سرة. 

ي�ستند مـــا �سنقدمه يف هـــذه املقالة اإىل هـــذا املعنى 

خـــر، وغايتنـــا يف ذلك، ِتبيـــان كيف توّجـــه فر�سيات  الأ

نظريـــة م�سو�سة، حـــول اخل�سائ�ـــس اجلوهرية للغة 

الب�سريـــة، البحَث امليداين الـــذي ير�سد مظاهر النحوية 

يف الن�ســـاط التوا�سلي من خـــالل درا�سة حالت مو�سومة 

 D. ؛ مـــن ذلـــك، مثال، اأبحـــاث بيِكرتون )markded(

Bickerton التـــي اهتمت بتتَبع م�ســـار حَتوُّل الّرطانات 
جيـــال اإىل لغـــات نحويـــة. واأبحـــاث  )pidgin( عـــرب الأ

انبثاق  جـــودي كيجـــلJudy Kegl �1(a واآخرين، حول 

ّم- �ســـارة امل�ستعملـــة مـــن قبـــل ال�سّ النحويـــة يف لغـــة الإ

الُبكـــم يف نيكارغوا. وغر�سنـــا، من هذا، حتقيق غايتني، 

اأولهما تقـــدمي �سورة وفية عن احلالـــة الراهنة مل�ساغل 

الل�سانيـــات املطّبقـــة كمـــا متار�ـــس يف حقـــل الل�سانيـــات 

املعرفيـــة. اأّما الغايـــة الثانية، وهي التـــي ُيحّققها الق�سم 

الثاين مـــن هذه املقالة، فتتوخى عر�س تقييم ت�سوم�سكي 

بحاث يف اأفـــق دعوتـــه اإىل اأهمية  ـــرب مـــن الأ لهـــذا ال�سّ

توحيد الل�سانيات والعلوم املعرفية بالعلوم الع�سبية وعلم 

حيـــاء، وتعد مهمـــة التوحيد �سرطـــا �سروريا لرت�سيخ  الأ

َقـــدم الل�سانيات يف ميدان العلـــوم ال�سلبة. اإذ بدون هذا 

النتماء  �سيبقى الغمو�س �سائدا، وهو غمو�س ينجم عنه 

ق معرفة  تهافت الر�سيد العلمي حول اللغة. اإذ بدون حتقُّ

علميـــة باخل�سائ�س اجلوهرية للغـــات الب�سرية ، �سيظل 

الف�سل بني النظـــري والتجريبي والتطبيقي غر وا�سح، 

مقارنـــة مبا اأُجنـــز يف الفيزيـــاء، مثال، التي يقـــوم فيها 

التق�سيـــم اإىل فيزيـــاء نظرية وفيزيـــاء جتريبية وفيزياء 

تطبيقية على اأ�س�س وا�سحة.

التطبيقية ونتائجها  لبِكرتون  مربيقية  الأ طروحة  الأ  .1

�pidgin(  1. 1. �سرورة انبثاق النحوية من خالل الرطانات

و�ساط العلمية بنظريته  ُيْعرف ديرك ِبكرتـــون يف الأ

 �bioprogram( »حيائـــي املو�سومـــة ب »الربنامـــج الأ

وهـــي فر�سية �ساغها على اأ�سا�ـــس مالحظات بخ�سو�س 

النتقال من الرطانـــات )pidgin( اإىل اللغات الهجينة 

)creole(. لقـــد اأتـــاح لـــه ُمقامه يف كّل مـــن ال�سورينام 

)الغيانا الهولنديـــة �سابقا( وجزر الهاواي، ر�سَد احلالة 

مربيقيـــة التي ُتـــربز كيفية ن�سوء اللغـــة وبروزها كبنية  الأ

)�1   انظر التفا�سيل يف:

Steven Pinker، Language Instinct; (New 
Work، HarperPerennial، 1994) ، p. 36
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مكتملة نحويا. ترتبط هـــذه الظاهرة بحقبتني من تاريخ 

طل�ســـي والعبودية  العـــامَل احلديـــث: جتارة العبيـــد يف الأ

بو�سفها و�سيلة اإنتاج يف جنوب املحيط الهادي. 

 لقد تنّبه اأرباب مزارع القطن والتبغ والقهوة وق�سب 

ال�سكـــر اإىل خطورة التوا�ســـل اللغوي بـــني العبيد ب�سبب 

احتمال اأن ُي�سهم ّذلك يف بروز حركة الحتجاج وما يتوّلد 

عنها من حتفيز على الع�سيان والتاآمر على م�ساحلهم؛ 

فحَر�ســـوا على اأن تكون جمموعات العبيد والعمال ُمكَونة 

ل�سن لتتحقق غاية تقلي�س التوا�سل  من اأفراد متلفي الأ

ل اأن  فيما بينهم اإىل حدود ُدنيا. بع�س اأرباب املزارع َف�سّ

يكون العبيـــد اأو العمال متجان�سني اإثنيا، لكنهم ا�سطروا 

يف نهاية املطاف اإىل قبول الختالط العرقي والّل�سني يف 

�سخا�س  جمموعات العمل. وعلى الرغم من ذلك، فاإن الأ

الذين ل ميلكون لغة م�سرتكة م�سطرون، بحكم اإكراهات 

الواقـــع، اإىل التوا�ســـل )مثـــل حالـــة العبيـــد يف مـــزارع 

القطن(. وُيعّد هذا حافزا لهم لبتكار »رطانة« ُتعرف يف 

 .»pidgin« اأدبيات الل�سانيات الجتماعية مب�سَمى

ي�ســـرد بيِكرتـــون معطيات كثـــرة تبني كيـــف تتحول 

الرطانـــة مـــع اأفـــراد اجليـــل الثـــاين اإىل لغـــة نحوية عن 

 one tim, go,(لفاظ مثــــل طريـــق اإفـــراغ كثر مـــن الأ

stay, came(  مـــن دللتهـــا املعجميـــة وحتويلهـــا اإىل 
اأو  )نحويـــة(  وظيفيـــة  دللـــة  ذات  م�ساعـــدة  عنا�ســـر 

ا�ستعمالهـــا كاأدوات اأو عالمـــات اإعـــراب اأو مو�ســـولت. 

ينجز متكلمـــو اجليل الثاين هذه النقلـــة بكل عفوية ومن 

دي مبني على معرفة نحوية ُم�سّبقة. من  غـــر تدخل ق�سْ

حما�سن امل�سادفات اأْن وجد بيِكرتون العديد من العمال 

املهاجريـــن، الذيـــن توا�سلـــوا بلغـــٍة »بدجـــني« يف مزارع 

بدايـــة القـــرن املا�سي بهـــواي، ما زالوا علـــى قيد احلياة 

يف �سبعينيات القـــرن املا�سي، فاأتاح له هذا ا�ستجواَبهم. 

لقـــد تزوج هوؤلء العمال ن�ســـاًء يتكلمن لغات متلفة عن 

لغاتهم، فـــكان اأْن مّت التوا�سل برطانة فقرة نحويا. لكّن 

اأطفال اجليل الثاين املنحدر من هذه الزيجات مل يتكلموا 

الرطانة )البيدجني( كما كان متوقعا بح�سب ت�سور بيئي 

لالكت�ساب، بل طّوروا لغة هجينة هي املعروفة بالإجنليزية 

الهواِوية )ن�سبة اإىل هواي(. وُي�ستخل�س من هذه الوقائع 

اأّن اللغـــات الهجينـــة )creole( هـــي لغـــات اأ�سيلة على 

درجـــة عالية من التنظيم النحوي، فعباراتها تراعي رتبة 

نات الرتكيبية، ولها وا�سمات نحوية م�سبوطة  نحوية للمكِوّ

ومعياريـــة كما هو حال اللغات الكربى. اإّن خ�سائ�س من 

هـــذا القبيل، مل تكن متوافـــرة يف رطانات املهاجرين ومل 

ُتقرت�س من لغات امل�ستعمريـــن اإل كاأ�سوات اأما توظيفها 

طفال ال�سغار الذين مل يتاأثروا  النحوي فُمنَتج اأذهان الأ

برطانات اأبائهم.

ُتبدي اللغات الهجينة املنبثقة عن الرطانات املتناثرة 

ثني واللغـــوي، متاثالت مثرة  عرب مناطـــق الختالط الإ

للده�سة ل ميكن تف�سرها اإل بافرتا�س اأنها تعك�س النحو 

الكلـــي يف �سورتـــه اخلال�سة اأكرث من غرهـــا من اللغات 

املحوريةالتي حظيت بتطور تاريخي ُمعترب مثل الإجنليزية 

ملانيةعلى �سبيل املثال ل احل�سر.  والفرن�سية والعربية والأ

طفال الذين ن�ساأوا يف بيئـــة ت�سودها الرطانة  ذلـــك اأّن الأ

وجدوا اأنف�سهم، بحكم الفقـــر النحوي لرطانات اأبائهم، 

ُمبدعـــني لنحويـــة ل تتيحها جتربتهـــم اخلارجية، بف�سل 

تفعيلهـــم الال�سعـــوري لل�سيغ الكلية للتمثيـــالت النحوية 

لبناء عبـــارات مفيـــدة. ويفرت�س بيكرتون، علـــى اأ�سا�س 

مقارنة دقيقة بني بيانـــات الرطانات وبيانات ل�سانية من 

اأداء اأطفـــال اجليـــل الثـــاين اأّن اللغات الهجينـــة بالرغم 

مـــن التباعد اجلغـــرايف بينهـــا، ت�ســـرتك يف اأ�سل نحوي 

طفال حني  خطـــاء« التي يرتكبهـــا الأ واحد يظهـــُر يف »الأ

يتعلمون اللغات التي لها تاريخ مثل الإجنليزية والفرن�سية 

والعربيـــة. فاأخطاوؤنا يف الف�سحـــى مٌتثل على نحو عفوي 

جمـــال نحوية يف لغات هجينة عديدة كمـــا يف نحو قولنا: 

» يذهبـــون الرجاُل«. و�سبيه بهذا يظهر يف اأخطاء الطفل 

الإجنليـــزي حـــني ي�ستفهم من غر تاأخـــر الفاعل وتقيم 

الرابطة is«  عليه.
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 Why he is crying ?
بدل 

Why is he crying ?

لقد �سعى بيِكرتون من خالل جُمَمل جتربته امليدانية 

)التطبيقيـــة( امل�ستنرة مبكت�سبـــات الل�سانيات املعرفية 

اإىل �ســـوغ فر�سية جتريبية حول امللكـــة اللغوية وانبثاقها 

: اأولها، مالحظاته 
�1(

على اأ�سا�س ثالثة مرتكزات منهجية

اخلا�ســـة التـــي ا�ستقاهـــا مـــن معاينته ل�ســـرورة تهجني 

الرطانات )creolisation(، اأي ر�سد ال�سبط النحوي 

للرطانات يف �سيـــاق حتّولها اإىل لغات. ثانيها، ال�ستفادة 

مربيقية للنحو التوليدي، وثالثها الو�سع  من املكت�سبات الأ

حيائي والع�سبي  الراهن للمعارف بخ�سو�ـــس التطور الأ

للنوع الب�سري. لن اأعر�س تفا�سيل ت�سّور بكرتون للنقلة 

مـــن »اللغـــة الطـــراز« )protolanguage( اإىل اللغـــة 

احلديثة لبعدها الن�سبي عـــن مو�سوعنا. اأ�سر فقط اإىل 

نرثوبولوجي(،-التي  اأّن بروز اللغات احلديثة )باملعنى الأ

ن�ساق التوا�سلية غـــر النحوية، بخا�سيتني  تتمّيز عـــن الأ

 predicate( احلمليـــة  البنيـــة  وهمـــا  حا�سمتـــني، 

 -)recursivity( الَتكراريـــة  وعالقـــة   )structure
لي�س وليد طفرة، بح�ســـب بكرتون، بل هو ح�سيلة تطور 

�2(

اأحيائي امتد ملاليني ال�سنني.

)�1  اأنظر التفا�سيل يف  مقالة: 

Derek Bickerton، »The language bioprogram 
hypothesis«، Behavioral Brain Sciences، 7،  

(Cambridge University Press، 1984�.

)�2   يرى بيكرتون اأن النتقال من اللغة الطراز اإىل اللغة احلديثة قد مّر بخم�س 

وهي  احلديث،  ن�سان  بالإ مرتبط  مرتبطة  خرة  الأ هذه  ظهور  واأن  مراحل: 

خرة: مرحلة ظهور ال�سمائر ووا�سمات الزمن،  املرحلة الرابعة، تليها املرحلة الأ

والروابط التي تنتمي لل�سرف النحوي للغات. اإن هذة الوا�سمات فر�ست جهدا 

معرفيا مهّما على املتكلم لكنها يف املقابل �سهلت التعّرف على العالقات من قبل 

املتخاطبني، وح�سب بركنتون فاإّن القدرة على بناء العالقات العائدية وربط 

رث  الإ يف  اأُدجِمت  واجلن�س  الزمن  وا�سمات  ونْحونة  عليه  حتيل  مبا  ال�سمائر 

ن�سان من التفاعل على  ن�سان تدريجيا ومن ح�سناتها اأنها مكّنت الإ حيائي لالإ الأ

 .hominids نحو يفوق القدرات التفاعلية لدى اأ�سالفه

انظر مزيدا من التفا�سيل يف:

 Derek Bickerton، Language and Species، 

(Chicago، University of Chicago Press. 1990�. 

trad. fr. La langue d’Adam. �Paris، Dunod، 

2010(. 

حيائي« من توجيه   لقـــد مّكنت فر�سية »الربنامـــج الأ

الهتمام اإىل درا�سة عمليـــات تهجني الرطانات بو�سفها 

عمليـــات تنبـــئ عن ترابـــط بني انبثـــاق النحويـــة ووجود 

ميكانيزمات كلية اأحيائية خا�ســـة بامللكة اللغوية، ف�سال 

عـــن كونها لفتت اأنظـــار املخت�سني الباحثـــني اإىل اأهمية 

ظاهـــرة حتـــّول الرطانـــات اإىل لغة نحويـــة يف جمال لغة 

�سارة، فكان اأن اأ�سبح  هذا ال�سرب من اللغات مو�سوعا  الإ

طفال يف  ُي�سهـــم يف فهم عمليـــات النْحَونة التي ي�ســـرع الأ

القيـــام بها على نحو تلقائي متى كانت جتربتهم الل�سانية 

دنى مـــن املعطيات النحوية  تتـــّم يف بيئة ل تقّدم احلّد الأ

التـــي من �ساأنها اأن حتّفز على ا�ستقاق نحو مالئم. وفيما 

يلي بع�س التو�سيحات بهذا اخل�سو�س.

�سارة : من الرطانة اإىل النحونة 1. 1. 2. لغة الإ

 انطالقـــا مـــن الدرا�ســـات التـــي اأجنـــزت يف اإطـــار 

�سارة  حيائي« ُتعـــّد لغة الإ فر�سية بيكرتـــون »الربنامج الأ

نظامـــا نحويـــا ،ُيقـــدم دليـــال اإ�سافيـــا لفائـــدة انبثـــاق 

النحويـــة من غـــر تدخـــل املحيـــط، وتزكـــي امل�سداقيَة 

حيائية . فخالفـــا ملعتقدات �سائعة،  َالعلميـــة للفر�سية الأ

ل اإليه  �سارة متثيال اإميائيـــا ول ابتكارا َتو�سّ لي�ســـت لغة الإ

 �encoding( املرّبـــون، ف�سال عن اأّنها لي�ســـت ت�سفرا

�سارة توجد حيثما وجد  ِللغـــة الو�سط الجتماعي. فلغة الإ

ر لغتها  ـــم البكم ُتطـــوِّ م-الُبكـــم. وكل ع�ســـرة لل�سّ ال�سُّ

مناط النحوية  �سارية اخلا�سة والتامة التي َت�ستعمل الأ الإ

امل�ستعملـــة يف اللغات املنطوقة. يوؤكـــد هذا، اأّن لغة اإ�سارة 

مريكيني متلفة عـــن نظرتها الرائجة  ـــم البكم الأ ال�سّ

بربيطانيـــا، لكنهمـــا معا ت�ستنـــدان اإىل اأن�ســـاق التطابق 

واجلن�س التي ت�سبه ما هو موجود يف نافاجو )اإحدى لغات 

الهنود احلمر الذين يقيمون يف اجلنوب الغربي للوليات 

فريقية املمتدة  املتحدة( والبانتو )جمموعة من اللغات الإ

من الكامـــرون اإىل جزر الَقمر ومن ال�سودان اإىل جنوب 

اإفريقيا(.
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انكـــب جمموعـــة مـــن علمـــاء الل�سانيـــات النف�سيـــة 

اأمثـــال Judy Kegl واآخرون على تتبـــع كيفية تكوُّن لغة 

�سارة النحوية انطالقا مـــن لغة اإ�سارة يف و�سع رطانة  الإ

)بيدجـــني(. وهياأت ظروف اإ�ســـالح تربوي اأقدمت عليه 

�سارية  ر�سية لتتبع �سرورة حتّول الرطانة الإ نيكارغوا الأ

م البكـــم يف ا�ستقالل  اإىل لغـــة اإ�ســـارة نحويـــة لـــدى ال�سّ

�سالحي  عـــن تدخل املحيـــط. لقد كان هذا الربنامـــج الإ

م-البكـــم يف النظـــام  طفـــال ال�سّ يرمـــي اإىل اإدمـــاج الأ

طفـــال )يف ال�سنـــة العا�سرة(  التعليمـــي وذلـــك بتلقني الأ

القـــراءة والكالم مبحاكاة حركـــة ال�سفاه؛ لكـــّن النتائج 

كانـــت كارثية. ففي اأوقـــات ال�سرتاحة يف باحة املدر�سة، 

طفال يف حافالت النقـــل املدر�سي اأو يف  واأثنـــاء جتّمـــع الأ

طفـــال، امل�سرفون على �سّن  لقاءاتهـــم اخلا�سة، ابتكر الأ

املراهقة، لغة اإ�سارية خا�سة بهم، متلفة عما تعّلموه يف 

الف�سل، على اأ�سا�س احلركات والإمياءات التقريبية التي 

�سرية وداخل ف�سول الدرا�سة.  ي�ستعملونها يف اأو�ساطهم الأ

لقـــد لحظ الدار�سون اأن هذا النظام امل�ستحدث من قبل 

التالميـــذ مبوازاة ما تعلموه يف الف�ســـول، ُثّبت يف ظرف 

وجيز ،واأ�سبح ُي�سار اإليه بالرمز الختزايل )LSN(  اأي 

�سارية �سائعة  �سارة للنيكارغـــوا. اإّن هذه اللغـــة الإ لغـــة الإ

م-البكم ال�سبـــاب الذين تـــرتاوح اأعمارهم ما  بـــني ال�سّ

بـــني ال�سبع ع�سرة �سنة واخلم�س والع�سرين �سنة، وهم يف 

الغالـــب اأ�سخا�س منحدرون من واِلديـــن ي�ستعملون اللغة 

املحكيـــة بال�سوت ول يعانون من �سمم. ويتبنّي للفاح�س 

�سارة هـــذه -التـــي انبثقت خـــارج النظام  لبنيـــة لغـــة الإ

التعليمـــي املُعّد �سلفا حلل مع�سلة هـــوؤلء الذين ل َيقوون 

علـــى ال�سمع ومن ثـــّم على الكالم-اأّنها رطانـــٌة ، اأي اأنها 

جمردة من اأية خ�سائ�س نحوية، ول تتمّيز بغنى اأ�سلوبي 

غرا�س بالغية. يتمثل يف ا�ستعمال التقدمي والتاأخر لأ

م-البكم مـــن نيكاراغوا،الذين ُولدوا  طفـــال ال�سّ الأ

يف بداية القـــرن الواحد والع�سريـــن وتعر�سوا لهذه اللغة 

وهـــم يف حدود ال�سنـــة الرابعـــة من عمرهـــم، مل يعيدوا 

اإنتاجهـــا كرطانة )البدجني( كمـــا اأخذوهامن نظرائهم 

من اجليل ال�سابق، بل ا�ستعملوا لغة اإ�سارية ُمهيكلة نحويا 

واأكرث ثراء اأ�سلوبيا، مقارنة بتلك التي و�سعها اأ�سالفهم. 

زواج الذين يتوا�سلون  الو�ســـع نف�سه حدث مع اأطفـــال الأ

مـــر اأن اأطفـــال اجليل  بالبيدجـــني ال�سوتـــي. جممـــل الأ

الثاين، �سواء تعر�سوا لرطانـــة �سفوية اأم اإ�سارية، فاإّنهم 

يطّورونهـــا اإىل لغـــة �سوتية اأو اإ�سارية متتـــاز بغنى نحوي 

ومتنح اإمكانات تعبرية جيدة. 

م يف اأح�سان والدين يتحدثان  طفال ال�سّ اإذا ن�ســـاأ الأ

�سارة، فاإّنهم يتعّلمونها بالطريقة نف�سها التي يتعّلم  لغة الإ

طفال  طفال العاديون لغة اأبائهم. بيد اأن غالبية الأ بها الأ

م هم من واِلدين �سِوّيني يتكلمون لغة �سوتية ل ت�سل  ال�سّ

مداركهـــم. وهم عالوة على هـــذا، يعي�سون معزولني عن 

عاقة نف�سهـــا، وغالبا ما  نظرائهـــم الذين يعانون مـــن الإ

يوّجهـــون لتعّلم القراءة على ال�سفـــاه. لكنهم حني يبلغون 

�سّن الر�سد فاإنهـــم مييلون للبحث عن جمعيات تتيح لهم 

لقـــاءات عـــرب اأن�سطـــة ترفيهيـــة وثقافيـــة، في�سرعون يف 

�سارة التـــي ي�سبح اكت�سابهـــا �سعبا مثل  اكت�ســـاب لغة الإ

�سعوبـــة اكت�ساب لغـــة اأجنبية بالن�سبـــة لل�سخ�س العادي 

بحكم تعر�سهم املتاأخر ملعطياتها. اإن ال�سخ�س امل�ساب 

باإعاقـــة ال�سمم اخِللقي غالبا ما يكت�سب لغة اإ�سارية بعد 

اأن يتجاوز مرحلة الطفولة املبكرة )وهذه هي القاعدة(، 

ويرتتـــب عن هذا الت�سال املتاأخـــر اأن تكون معرفته بلغة 

�ســـارة متوا�سعـــة، ويعّد وهـــذا دليال علـــى اأن اكت�ساب  الإ

اللغة يجب اأن يتـــاح يف مرحلة مبكرة ب�سرف النظر عن 

كونها لغـــة تربط املعنـــى بال�سوت اأو تربطـــه باحلركات 

�سارية. الإ

1. 1. 3 حالة �سيمون

 لقد بينت درا�سات اأجنزت على حالة فرد اأطلق عليه 

، وهو طفل يعاين من �سمـــم عميق، ُوِلد 
�1(

ا�سم �سيمـــون

�سارة على ِكـــربٍ ، فعاَنيا  مني تعّلما لغـــة الإ من اأبويـــن اأ�سّ

مـــن اآفـــات الكت�ســـاب املتاأخر للغـــة. ما لحظـــه العلماء 

)Steven Pinker، Language Instinct 38  �1-36 �س.
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�سارية اأنهما يعجـــزان عن بناء  الذيـــن در�سوا لغتهمـــا الإ

متتاليـــات اإ�سارية فيها تقدمي ملركب ا�سمي، ال�سيء الذي 

يف�ّسر نـــدرة ا�ستعمالهما لرتاكيب التقـــدمي يف التوا�سل؛ 

مر يختلـــط عليهما ما  ويف حالـــة ا�ستعمالهمـــا له فـــاإّن الأ

يجعـــل ِعبارَتهما غر حُمكمة البنـــاء. فواِلد �سيمون يجد 

�سارة جملة من قبيل: » �سديقي،  �سعوبة يف اأْن يقـــول بالإ

م«. اإّنه ينتـــج �سل�سلة من  كان يعتقـــد اأن ابني الثـــاين اأ�سَ

�ســـارات تقبل اأن ترتجم يف لغـــة ال�سوت اإىل �سيء من  الإ

قبيـــل: »  �سديقـــي كان يعتقـــد، ابني الثـــاين، كان يعتقد 

ـــم« وبالرغم مـــن اأن �سيمون مل يتعر�ـــس اإل اإىل  اأنـــه اأ�سّ

املعطيات الركيكة والفقرة نحويا لوالديه، فاإّنه ا�ستطاع 

اأن ي�ســـوغ لغـــة اإ�سارية تتفـــوق على لغة والديـــه من جهة 

�سلوبية والنحوية، من ذلـــك مثال اأنه ي�ستعمل  الهيكلـــة الأ

فعال على نحو �سحيـــح وينّوع رتب  عالمـــات ت�سريـــف الأ

�ســـارات الوظيفية بجانب  الكلمـــات ب�سال�ســـة ويقحـــم الإ

�ســـارات املحيلة )املعجمية( علـــى نحو مت�سق. تدح�س  الإ

باء  هـــذه التجربة الفكـــرة الفولكلورية التي تزعـــم اأن الأ

ُيعّلمـــون اأبناءهم اللغة. واقع احلال اأنهم يخُلقون ،بكيفية 

ل�سعوريـــة، ظـــروَف ا�ستنبـــاط توافقات البنيـــة النحوية 

القبلية مع البيانـــات  اللغوية ال�سادرة عن املحيط، وهي 

بيانات ناق�سة. وعلى الرغم من ذلك، فاإن الطفل ي�سوغ 

نحـــوا طبيعيا تاما من غر حاجـــة اإىل م�ساعدة منهجية 

وكثيفة �ســـادرة من املحيـــط. وتتطابق نتائـــج الباحثتني 

مع نتائج بيِكرتـــون امل�ستخل�سة من درا�سة لغة املزارعني 

اللذيـــن ا�ستغلوا كعبيد يف مـــزارع القطن منف�سيلني عن 

ّم م�ستعي�سني عنها برطانات كانت  اأوطانهم ولغاتهـــم الأ

اأ�سا�س بروز لغات نحوية لدى اأبنائهم. 

التطبيقي البحث  خلفية  يف  الفطرية  الفر�سية   .2

لقـــد �سبـــق اأن اأملحنـــا يف م�ستهل هذه املقالـــة اإىل اأّن 

م�سمـــون الل�سانيات التطبيقية حتـــّدده يف نهاية املطاف 

برامـــج البحث النظـــري، فالربنامج النظـــري لل�سانيات 

بحاث التطبيقية يف جمال  التوليدية وّجه ب�سكل حا�سم الأ

�ســـارة، ف�سال  ظهـــور اللغات الهجينـــة واكت�ســـاب لغة الإ

عـــن م�ساهمته احلا�سمة يف توجيـــه البحث يف الل�سانيات 

حيائـــي« �سيغـــة من  حيائيـــة التـــي يعـــّد »الربنامـــج الأ الأ

�سيغها. ي�ســـّرح ت�سوم�سكي اأن هذا ال�سرب من الن�ساط 

البحثـــي تابـــع ت�سوريـــا ومنهجيـــا للبحث النظـــري حول 

د موقفه  ماهية املعرفة النحوية وبنيتهـــا الداخلية؛ ويجدِّ

هـــذا يف اأحدث كتاباته بالقول اإّن تقدم البحث التطبيقي 

)امليـــداين( املتعّلق بق�سايـــا اكت�ساب اللغـــة وا�ستعمالها 

ووظيفتها يف املجتمع، واأ�سلها وتطّورها، وتنّوع اخل�سائ�س 

واليـــات الداخليـــة التـــي ت�ســـكل  ل�ســـن والإ امل�سرتكـــة لالأ

اللغـــة كنظام، لـــن يحقق النتائـــج املرجّوة مـــا مل منتلك 

 ومن هـــذا املنطلق 
�1(

ت�ســـورا ولو �سمنيا عـــن طبيعتها.

 �bioprogram( يحائـــي َي�ُســـوغ اأن نقابـــل الربنامج الأ

دنـــى لت�سوم�سكـــي من جهة اأّن  بالربنامـــج الأ
�2(

لبيِكرتون

ول ذو طبيعـــة علمية اأمربيقية، اأّما الثاين، فذو طبيعة  الأ

علميـــة منطقيـــة �سوريـــة. وهما معـــا ي�ســـرتكان يف تبني 

طروحتـــني املركزيتني لل�سانيات املعرفية وندرجهما يف  الأ

كل من )اأ( و)ب(. 

)اأ( اللغة ملكة فطرية 

)ب( اللغة ع�سو ذهني 

مّما يح�ُسن ذكره يف هذا ال�سياق اأن فر�سية »الربنامج 

حيائي« متثل �سيغة من �سيغ الداروينية اجلديدة التي  الأ

تتبنـــى الفكـــرة القائلـــة اإّن امللكـــة اللغوية ح�سيلـــُة تطور 

اأحيائي وع�سبي للنوع الب�سري: وُينكر ت�سوم�سكي يف كثر 

من كتاباتـــه. اأن يكون تطور البنية الذهنية الفطرية للغة 

خر  مرتبـــط بالنتقاء الطبيعـــي وي�ست�سهـــد يف موؤلفه الأ

 �Ian Tattersal( مبوقـــف اإيـــان َتِطر�ســـال )2016(

الـــذي يذهـــب اإىل اأّن درا�ســـة ال�ســـرورة التطوريـــة لـــن 

 Noam Chomsky، What Kind of Creatures Are  �1(

 We?، )New York، Clumbia University Press،

�2016
 Derek Bickerton، The language bioprogram  .2  �2(

�س.   hypothesis 173
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وىل التي حددت ال�سورة  ت�سعف يف اكت�ساف املوؤ�سرات الأ

ن�سان اللغوي، فالوقائع تبنّي بو�سوح  ن�سان، الإ احلالية لالإ

 �homosapien( ن�ســـان احلاليـــة اأن ت�ســـّكل �سورة الإ

حـــدث فجائـــي )abrupt and sudden( ُيرّجـــح اأنـــه 

حتّقـــق يف  فرتة زمنية ق�ســـرة حم�سورة يف خم�س مائة 

األـــف �سنة. بطبيعة احلال هنالـــك انتقادات لهذا املوقف 

دبيـــات املخت�سة، نذكـــر منها،  جندهـــا مب�سوطـــة يف الأ

 
�1(

مثـــال، موقف �ستيفن بينكر يف كتابه »الغريزة اللغوية«

الذي يتعر�س للم�ساألة بتف�سيل يف الف�سل احلادي ع�سر 

وينتقد ت�سومك�سي اآخذا عليه خلطه بني التطور والنتقاء.

وت�سّرِعه يف رف�س اأن يكون انبثاق اللغة لدى النوع الب�سري 

طروحة  نتيجة النتقاء. ويعرّب بيكرتون عن موقف ُموال لالأ

التطوريـــة يف عمله فيكتب: »ُكّتاب عديدون، حتى من بني 

حيائية  هـــوؤلء الذين يقبلون عن طيـــب خاطر الطبيعة الأ

 Lenneberg؛Chomsky 1979( مللكة اللغة الب�سرية

Marantz 1983 ،1967( ينظرون اإىل الطرح بو�سفه 
مـــر ببع�سهم اإىل اأنهـــم يعّدون  �سابقـــا لوقتـــه، وي�سل الأ

البحـــث عن ا�ستعادة اأ�سول اللغة �سيئا غر جمٍد )انظر: 

اأنـــه  كيـــد  والأ  .)Harnad, Stiklis & Lancaster
اإذا كانـــت هذه امللكـــة ذات اأ�س�س اأحيائيـــة )بيولوجية(، 

فيتعـــنّي اأن تكون قد تطّورت �سمن امل�سار العادي للتطور، 

ويجـــب، بالتبعية، اأن متلك تاريخـــا حقيقيا )ورمبا قابال 

�2(

ن نتعقب اآثاره(.« لأ

جممل النقا�س العلمي الذي ي�ستاأثر باهتمام املجموعة 

العلميـــة املنخرطـــة يف براديكـــم الطرح املعـــريف ملقاربة 

اللغـــة، يتمحور حـــول العن�سرين امل�ســـار اإليهما اأعاله يف 

حيائـــي والت�سميم  )اأ( و)ب( يف عالقتهمـــا بالتطـــور الأ

مثـــل للملكة الذي يتعني اأن يكون من�سجما مع افرتا�س  الأ

اأنهـــا فطريـــة. لكن مـــا املق�ســـود بال�سبـــط بالفطرية؟ 

يحتمل هذا ال�سوؤال جوابني: جـــواب �سالب ُيعّرف املقولة 

)Steven Pinker، Language Instinct  �1. �س 358

 Derek Bickerton، The Language biogram   �2(

.187  186- hypothesis�س. 

مبـــا لي�س منهـــا فنقول: اإّن معنـــى اأن تكـــون اللغة فطرية 

ُي�ستفـــاد مـــن اأّنها غُر ُمكت�سبـــة. وي�سعنا هـــذا التعريف 

باإزاء ثنائية: فطري/ مكت�ســـب. لكن التدقيق يف حمتوى 

دللـــة »فطري« �سيقـــود حتما اإىل التمييـــز بني خا�سيتني 

لّلفـــظ: خا�سيـــة ا�ستنتاجيـــة )inferential( واأخـــرى 

جتريبية: بالن�سبـــة للخا�سية ال�ستنتاجية ال�سورية، فاإّن 

جان كلود ميلـــرن )1989( ُيحّددها علـــى النحو التايل: 

»)اأ( اإذا ُعّدت اخلا�سية �س فطريًة يف جمموعة �س، فاإّن 

كّل اأفـــراد املجموعة �ـــس ميِلكون اخلا�سية �ـــس. )الكلّية 

امل�ستحيـــل،  مـــن  كان  اإذا  )ب(  ؛   ))universality(

�سمـــن �سروط حمّددة، اإن�ساء �ســـرورة اكت�ساب معقولة، 

فاإّن اخلا�سية �س، ُتعّد فطرية«.

طروحة القائلة بفطريــــة اللغة ل  مــــن البديهــــي اأّن الأ

ميكــــن اأن اأن يكون لهــــا م�سمون مبا�ســــر اإل اإذا اأُ�سند لها 

زة )موِجبة(  يِّ ن يتوافق مع معاير مُمَ معنى حمددا قابال لأ

طروحة التي تّدعي  طروحة املقابلة، اأي الأ تف�سلها عن الأ

اأن اللغــــة مكت�سبــــة مــــن التجربــــة. ل يكفــــي اأن نحيل على 

اأن�ســــاق فل�سفيــــة، حيث تقوم الفطرية بــــدور مركزي، كما 

هــــو احلال بالن�سبة للفل�سفة الديكارتية التي ا�ستنتجت اأّن 

مبادئ العقــــل م�سرتكة وم�ستقلة عــــن التجربة ول ميكن، 

ْوىل اأن نتّوجه نحو الِعلم  بالتبعيــــة، اإل اأن تكون فطرية. الأَ

احلديث لرنى كيف يحاول ربط » املعرفة الفطرية« باأ�سا�س 

مادي جتريبي)substrate physical(، اأي كيف ُي�سند 

لها معنى موِجبــــا ب�سعيه اإىل تعريفهــــا بالبنيات الع�سوية 

حيائية-الع�سبية القائمة يف الدماغ. مبعنى اآخر، كيف  الأ

دلة ال�ستنتاجيــــة )غر املبا�سرة(  ميكن اأن نقطع مــــع الأ

باأدلة مبا�سرة بخ�سو�س فطرية اللملكة اللغوية؟

ن�ستنتج من تو�سيحات ت�سوم�سكي;وحوا�سيه امل�ساحبة 

دلـــة ال�ستنتاجيـــة،   اأن جمـــاوزة الأ
�3(

دنـــى للربنامـــج الأ

)�3   انظر، من اأجل مزيد من التفا�سيل، يف كتابي ت�سوم�سكي:

Noam Chomsky، On Nature and Language، 

�Cambridge، Cambridge University Press، 

2002(. & What Kind of Creatures Are We?. 

�New York، Clumbia University Press، 2016(.
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لفائـــدة فر�سية الفطريـــة، بتقدمي اأدلـــة مبا�سرة موِجبة 

)positif(، اأمـــٌر مرهون بتوحيد العلـــوم املعرفية، ومن 

حيـــاء وبالعلـــوم الع�سبية،  �سمنهـــا الل�سانيـــات، بعلم الأ

وميّيـــز،اأول، بـــني اإطارين رئي�َســـني، يتفّرع عـــن ثانيهما 

موقفان فرعيان لهما �سلـــة بعالقة الذهن -بو�سفة بنية 

من امللكات املعرفية، منها ملكة اللغة- بالدماغ.

ّول اأن يكون للغـــة وللملكات الذهنية  طـــار الأ 1. ُينكر الإ
العليا اأ�سا�س اأحيائي. 

منـــذ  الفكريـــة  و�ســـاط  الأ يف  طـــار  الإ هـــذا  هيمـــن 

ع�سرينيات القرن املا�ســـي، م�ستندا اإىل فكرتني: واحدة 

خرى �سيكولوجية: اأنرتبولوجية والأ

حيائيـــة  الأ بطبيعتـــه  حمكومـــا  احليـــوان  كان  اإذا   �
حمـــّدد  الب�ســـري  ال�سلـــوك  فـــاإن  )البيولوجيـــة(، 

بالثقافة،التي ل تعدو اأن تكون ن�سقا من الرموز والقيم 

امل�ستقلـــة عنـــه. ومبـــا اأن الثقافـــات ل تخ�ســـع للقيود 

ن تتنوع على نحـــو ع�سوائي  حيائيـــة، فاإنها قابلـــة لأ الأ

وغر حمدود.

ع جمردين) من املعارف القبلية( با�ستثناء  � يولد الُر�سّ
بع�ـــس رّدات الفعـــل وا�ستعدادات للتعّلـــم. ويعّد التعّلم 

�ســـرورة متعّددة الوظائف وغـــر متخ�س�سة، ويتعَلم 

طفال ثقافتهـــم بوا�سطة الَتلقـــني املدعم بالتحفيز  الأ

دوار.  بوا�سطة املكافاأة والزجر، وعن طريق مناذج لالأ

حياء دورا يف  طار الثـــاين اإىل اأّن لعلم الأ 2. يذهـــب الإ
فهم املظاهـــر الذهنية للعامل عـــرب جتلياتها املتمثلة 

يف اللغة والن�ساط الفكري.

وين�سوي حتته موقفان كما �سبق واأن اأ�سرنا:

�  التوحيـــد )unification(، مبعنى: خلق اإطار علمي 
لتوحيـــد العلـــوم املعرفية/الل�سانية والعلـــوم الع�سبية 

ن بحكم احلالة العلمية  حيائية، لي�س يف املتناَول الآ والأ

الراهنة.

� حلظـــة التوحيـــد املن�ســـودة التـــي عرفتهـــا الفيزيـــاء 
حيـــاء، مازالت بعيدة بحكم اأّننا ل  والكيمياء و علم الأ

ع�ساء  منلـــك ما يكفي من املعلومات عـــن بيولوجية الأ

املعرفية ول نقِدر، يف الظرف الراهن، على الربط بني 

حياء. اأق�سام علم الأ

خذ باملوقـــف الثاين ا�ستنادا  مييـــل ت�سوم�سكي اإىل الأ

:
�1(

طروحات ثالث اإىل فح�سه النقدي لأ

وىل تقــــول اإن املو�سوعــــات الذهنيــــة وكل  طروحــــة الأ 1. الأ
منتجات الذهــــن ب�سفة عامة، خ�سائ�ــــس منبثقة من 

الدماغ، مبعنى اأّن الظواهر الذهنية ظواهر طبيعية ُكّليا 

وناجمة عن الن�ساط الع�سبي-الفيزيولوجي للدماغ.

يثولوجيـــا ) وي�سميهـــا  طروحـــة الثانيـــة ثمثلهـــا الإ 2. الأ
طروحـــة املنهجيـــة( من خالل عمل مـــارك هاوزر  الأ

)Mark Hauser( حـــول تطـــور التوا�ســـل. فهـــذا 

 
�2(

ربعة لتينربجن بعاد املنهجيـــة الأ خـــر يتبنى الأ الأ

)Tinbergen( لدرا�سة التوا�سل يف عامل احليوان، 

مبا يف ذلك التوا�سل الب�سري بوا�سطة اللغة. وهي:

ليات ال�سيكولوجيــــة والفيزيولوجية التي تثبِّت  � البحث عــــن الآ
�mechanistic perspective( .يل اأداة اللغة: البعد الآ

�  فرز العوامل الوراثية ) اجلينية( والبيئية التي ميكن تناولها 
يف امل�ستويــــات ال�سيكولوجيــــة والفيزيولوجيــــة: ُبْعــــد النمّو 

.�perspective ontogenic( البيولوجي للكائن

� اكت�ساف التكّيفات الناجمة عن هذه ال�سمة وتاأثراتها 
يف البقـــاء على قيد احلياة والتوالـــد: الُبعد الوظيفي. 

�functional perspective(

 On Nature and كتابه  من  الثاين  الف�سل  خا�س  ب�سفة  ينظر    �1(

91-61 �س.   Language
 �ornothologue( �2 نيقول�س تينربجن عامل اأحياء وخبر يف الَطْريات(

 .1973 �سنة  والفيزيولوجيا  الطب  نوبل  جائزة  على  حا�سل  اإيرلندي، 

وال�سلوك   )1951( الغريزة  درا�سة  كتابه  منها  نذكر  عديدة  موؤلفات  له 

جديد  اأمل  املتوّحدون:  طفال  الأ وكتاب   )1953( احليوان  لدى  الجتماعي 

لل�سفاء)1983( تاأليف م�سرتك مع زوجته. تويف �سنة 1988.
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حالـــة عن ُبعـــد، اأي تو�سيل املعلومـــة ب�سدد �سيء غر  الإ

موجـــود يف املجال احل�سي للمتلقـــي. وينّبه ت�سوم�سكي يف 

ن الكتاب،  البدايـــة اإىل اأّن عنوان موؤّلف هـــوزر ُم�سّلل، لأ

عك�س منطوق عنوانه ل يدر�س تطّور التوا�سل من الناحية 

البيولوجيـــة، بل يركـــز على درا�سة التوا�ســـل من منظور 

نواع. مقارن عند العديد من الف�سائل والأ

و�ساف  بالرغـــم مـــن قيمـــة الوقائـــع املعرو�ســـة والأ

التف�سيلية املهمة واملثـــرة للف�سول، فاإّن الكتاب ل يرقي 

–يف نظر ت�سوم�سكي- اإىل اأن يكون كتابة لتاريخ تطّوري، 
�ســـكالت املطروحة علـــى ب�ساط  اإنـــه �سياغـــة جّيـــدة لالإ

البحث، واملتعلقـــة اأ�سا�سا ب�سلـــة املعرفة/اللغة باجل�سد 

من منظـــور فيزيولوجي تطّوري اأحيائـــي وظيفي ل غر. 

يعرّب ت�سوم�سكي عن هذا احلكم بقوله: »لقد تعّلمنا اأ�سياء 

نواع اخلا�سة )احل�سرات، الطيور، الِقردة،  كثرة عن الأ

اإلـــخ( على م�ستـــوى و�سفي خال�س؛ لكـــن ل �سيء من كّل 

هذا يتيح ا�ستخال�س تعميمات؛ ب�سبب اأّن مقاربة امل�ساألة 

ال�سائكة املتعلقة بربـــط ت�سكل اللغة/التوا�سل بال�سرورة 

النتقائيـــة التكيُِّفيـــة للنوع ظلـــت، لدى هـــوزر، اإّما َمبنية 

علـــى �سوء تقديـــر لالختالفات بني اللغـــة الب�سرية واللغة 

دقية غر موؤّكدة  لدى احليوان واإّمـــا حمكومة باإ�سفاء �سِ

فكار ال�سائعة حـــول املو�سوع. من ذلـــك مثال اأّن  علـــى الأ

هوزر، �ساأنه �ساأن باحثني ُكرث، ل يقّدر الختالف البنيوي 

والوظيفي اجلوهري حّق قدره. بني كيفية ا�ستعمال الب�سر 

�سارات  مثلـــة النادرة لالإ حالة وبني الأ للكلمـــات لغر�س الإ

خرى، ومن �سمنها بع�س القردة،  نواع الأ حالية لدى الأ الإ

حالة  حالة عـــن بعد اأو الإ وهـــو اختالف يتجاوز م�ساألة الإ

امل�ستقلـــة عـــن املقـــام التخاطبـــي. ويف مقابل هـــذا يبالغ 

 .
�1(

الباحـــث يف تقييم �سيوع مـــا مت ِتبيانه يف هذا املجال«

فا�ستنادا اإىل بع�س التاأّمالت احلذرة لداروين ي�ستخل�س 

همية، عن تطور اللغة  هوزر اأّننا نعرف �سيئني، يف غاية الأ

.Noam Chomsky، On Nature and Language 1، �س   �1(

82

ّننـــا ن�ستطيع فهم بنيـــة ووظيفة اللغة  الب�سريـــة: اأّولهمـــا اأ

الب�سريـــة علـــى اأ�سا�س مبـــداأ النتقاء الطبيعـــي. ثانيهما 

برز بني �سيغ التوا�ســـل الب�سري والتوا�سل  اأّن الرابـــط الأ

غـــر الب�سري يتمّثل يف القـــدرة على التعبر عن احلالت 

النفعالية. وي�ستخل�س اأّن التف�سر الدارويني هو التف�سر 

والية الوحيدة  ّن النتقاء الطبيعي ُيعّد الإ الوحيد املمكن لأ

القـــادرة على تف�ســـر اخلا�سيات البنيويـــة املعقدة ل�ِسَمة 

مثـــل اللغة. ينتف�ـــس ت�سوم�سكي �سد هـــذا الكالم بالقول 

اإن التاأمـــالت احلـــذرة والت�سريحـــات الواثقـــة ل تثبـــت 

�سيئا،با�ستثنـــاء اأننا اأمـــام م�سروع قد يكـــون واعدا، واأّن 

مـــا جنحت درا�سة هـــوزر يف اإثباته ل يخـــرج عن املعتقد 

ال�سائد الـــذي يزُعم اأّن النتقـــاء الطبيعي عامل مركزي 

يف التطّور. يخل�س ت�سوم�سكـــي، يف نهاية املطاف اإىل اأّن 

يثولوجية تبقى م�سروعة ومعقولة  املقاربة املنهجيـــة اأو الإ

لكن طريقـــة تطبيقها تطرح اأكرث من �سوؤال. فت�سوم�سكي 

يثولوجـــي املعـــروف  يـــرى اأن ال�ستمـــرار علـــى الّنهـــج الإ

بنقده للنزعـــة ال�سلوكية يف علم النف�ـــس،ل يتيح جماوزة 

نقطـــة انطالق هـــذا الجتاه التي تعـــود اإىل خم�سني �سنة 

خلـــت. ما ميكن القيام بـــه، يف نظر ت�سوم�سكـــي، »يتمّثل 

يف درا�ســـة املكّون املُحّدد ِوراثيـــا للدماغ امل�سوؤول عن بنية 

وا�ستعمـــال اللغة وعن احلالت التـــي يبلغها هذا املكّون) 

اللغـــات اخلا�سة(، كما اأّننا ميكـــن اأن ندر�س ال�سرورات 

املف�سيـــة اإىل تغيـــرات يف احلالـــة املعرفيـــة )اكت�ســـاب 

واليات  مـــكان اأي�سا اأن نـــروَم اكت�ســـاف الإ اللغـــة(. وبالإ

)امليكانيزمـــات( واملبادئ ال�سيكولوجيـــة والفيزيولوجية 

بحاث –التي  مـــع ال�سعـــي اإىل توحيدهما. ُت�سكل هـــذه الأ

ولـــني  تثـــر ق�سايـــا اعتياديـــة يف العلـــوم- الُبْعديـــن الأ

واليات  يثولوجيـــة، ونعني بهمـــا: درا�ســـة الإ للمقاربـــة الإ

النمـــّو  ودرا�ســـة   )mechanistic perspective(

 .�perspective ontogenic( للكائـــن  البيولوجـــي 

وحـــني نلتفت اإىل البعد الوظيفـــي، اأي البعد الثالث، فاإّن 

درا�سة ا�ستعمال اللغة من طرف �سخ�س بلغ حالة معرفية 
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حالـــة عن ُبعـــد، اأي تو�سيل املعلومـــة ب�سدد �سيء غر  الإ

موجـــود يف املجال احل�سي للمتلقـــي. وينّبه ت�سوم�سكي يف 

ن الكتاب،  البدايـــة اإىل اأّن عنوان موؤّلف هـــوزر ُم�سّلل، لأ

عك�س منطوق عنوانه ل يدر�س تطّور التوا�سل من الناحية 

البيولوجيـــة، بل يركـــز على درا�سة التوا�ســـل من منظور 

نواع. مقارن عند العديد من الف�سائل والأ

و�ساف  بالرغـــم مـــن قيمـــة الوقائـــع املعرو�ســـة والأ

التف�سيلية املهمة واملثـــرة للف�سول، فاإّن الكتاب ل يرقي 

–يف نظر ت�سوم�سكي- اإىل اأن يكون كتابة لتاريخ تطّوري، 
�ســـكالت املطروحة علـــى ب�ساط  اإنـــه �سياغـــة جّيـــدة لالإ

البحث، واملتعلقـــة اأ�سا�سا ب�سلـــة املعرفة/اللغة باجل�سد 

من منظـــور فيزيولوجي تطّوري اأحيائـــي وظيفي ل غر. 

يعرّب ت�سوم�سكي عن هذا احلكم بقوله: »لقد تعّلمنا اأ�سياء 

نواع اخلا�سة )احل�سرات، الطيور، الِقردة،  كثرة عن الأ

اإلـــخ( على م�ستـــوى و�سفي خال�س؛ لكـــن ل �سيء من كّل 

هذا يتيح ا�ستخال�س تعميمات؛ ب�سبب اأّن مقاربة امل�ساألة 

ال�سائكة املتعلقة بربـــط ت�سكل اللغة/التوا�سل بال�سرورة 

النتقائيـــة التكيُِّفيـــة للنوع ظلـــت، لدى هـــوزر، اإّما َمبنية 

علـــى �سوء تقديـــر لالختالفات بني اللغـــة الب�سرية واللغة 

دقية غر موؤّكدة  لدى احليوان واإّمـــا حمكومة باإ�سفاء �سِ

فكار ال�سائعة حـــول املو�سوع. من ذلـــك مثال اأّن  علـــى الأ

هوزر، �ساأنه �ساأن باحثني ُكرث، ل يقّدر الختالف البنيوي 

والوظيفي اجلوهري حّق قدره. بني كيفية ا�ستعمال الب�سر 

�سارات  مثلـــة النادرة لالإ حالة وبني الأ للكلمـــات لغر�س الإ

خرى، ومن �سمنها بع�س القردة،  نواع الأ حالية لدى الأ الإ

حالة  حالة عـــن بعد اأو الإ وهـــو اختالف يتجاوز م�ساألة الإ

امل�ستقلـــة عـــن املقـــام التخاطبـــي. ويف مقابل هـــذا يبالغ 

 .
�1(

الباحـــث يف تقييم �سيوع مـــا مت ِتبيانه يف هذا املجال«

فا�ستنادا اإىل بع�س التاأّمالت احلذرة لداروين ي�ستخل�س 

همية، عن تطور اللغة  هوزر اأّننا نعرف �سيئني، يف غاية الأ

.Noam Chomsky، On Nature and Language 1، �س   �1(
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ّننـــا ن�ستطيع فهم بنيـــة ووظيفة اللغة  الب�سريـــة: اأّولهمـــا اأ

الب�سريـــة علـــى اأ�سا�س مبـــداأ النتقاء الطبيعـــي. ثانيهما 

برز بني �سيغ التوا�ســـل الب�سري والتوا�سل  اأّن الرابـــط الأ

غـــر الب�سري يتمّثل يف القـــدرة على التعبر عن احلالت 

النفعالية. وي�ستخل�س اأّن التف�سر الدارويني هو التف�سر 

والية الوحيدة  ّن النتقاء الطبيعي ُيعّد الإ الوحيد املمكن لأ

القـــادرة على تف�ســـر اخلا�سيات البنيويـــة املعقدة ل�ِسَمة 

مثـــل اللغة. ينتف�ـــس ت�سوم�سكي �سد هـــذا الكالم بالقول 

اإن التاأمـــالت احلـــذرة والت�سريحـــات الواثقـــة ل تثبـــت 

�سيئا،با�ستثنـــاء اأننا اأمـــام م�سروع قد يكـــون واعدا، واأّن 

مـــا جنحت درا�سة هـــوزر يف اإثباته ل يخـــرج عن املعتقد 

ال�سائد الـــذي يزُعم اأّن النتقـــاء الطبيعي عامل مركزي 

يف التطّور. يخل�س ت�سوم�سكـــي، يف نهاية املطاف اإىل اأّن 

يثولوجية تبقى م�سروعة ومعقولة  املقاربة املنهجيـــة اأو الإ

لكن طريقـــة تطبيقها تطرح اأكرث من �سوؤال. فت�سوم�سكي 

يثولوجـــي املعـــروف  يـــرى اأن ال�ستمـــرار علـــى الّنهـــج الإ

بنقده للنزعـــة ال�سلوكية يف علم النف�ـــس،ل يتيح جماوزة 

نقطـــة انطالق هـــذا الجتاه التي تعـــود اإىل خم�سني �سنة 

خلـــت. ما ميكن القيام بـــه، يف نظر ت�سوم�سكـــي، »يتمّثل 

يف درا�ســـة املكّون املُحّدد ِوراثيـــا للدماغ امل�سوؤول عن بنية 

وا�ستعمـــال اللغة وعن احلالت التـــي يبلغها هذا املكّون) 

اللغـــات اخلا�سة(، كما اأّننا ميكـــن اأن ندر�س ال�سرورات 

املف�سيـــة اإىل تغيـــرات يف احلالـــة املعرفيـــة )اكت�ســـاب 

واليات  مـــكان اأي�سا اأن نـــروَم اكت�ســـاف الإ اللغـــة(. وبالإ

)امليكانيزمـــات( واملبادئ ال�سيكولوجيـــة والفيزيولوجية 

بحاث –التي  مـــع ال�سعـــي اإىل توحيدهما. ُت�سكل هـــذه الأ

ولـــني  تثـــر ق�سايـــا اعتياديـــة يف العلـــوم- الُبْعديـــن الأ

واليات  يثولوجيـــة، ونعني بهمـــا: درا�ســـة الإ للمقاربـــة الإ

النمـــّو  ودرا�ســـة   )mechanistic perspective(

 .�perspective ontogenic( للكائـــن  البيولوجـــي 

وحـــني نلتفت اإىل البعد الوظيفـــي، اأي البعد الثالث، فاإّن 

درا�سة ا�ستعمال اللغة من طرف �سخ�س بلغ حالة معرفية 
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معّينة ي�سيح ممكنا؛ بالرغم من اأّن القيد على التاأثر يف 

البقاء والتنا�سل �سعيف جّدا مّما يُحّد من اآمال بلوغ فهم 

جّيـــد للغة. اأما الُبعد الرابع املتعّلق بتطّور النوع، فاإنه ُيعّد 

يف اأح�ســـن احلالت اأُْفقا بعيدا ويبدو اأّن الدرا�سة املقارنة 

للتوا�ســـل –مثل تلك التي قام بها مـــارك هوزر- ل تعمل 

 )م.ن، �س. �84-83.
�1(

على تطويره.«

اجلوهريـــة/ طروحـــة  الأ م�سمـــون  يف  ن  الآ للنظـــر 

القالبية وكيف تنظر لعالقة اللغة بالدماغ، وهي اأطروحة 

مُتّثـــل اخللفية امليتانظرية لنظريـــة ت�سوم�سكي اللغوية يف 

 Strong( دنويـــة القّوية �سيغتهـــا املو�سومة بالنظرية الأ

طروحة على  Minimalist Theory(. تقـــوم هـــذه الأ
نتائـــج اأبحاث تفيد بـــاأّن اكت�ساب اللغة َيتـــّم غريزيا على 

�س يف الدماغ ي�سّمى » ع�سو اللغة«.  اأ�سا�ـــس ع�سو متخ�سّ

ويرتتـــب عن هـــذا اأن امللـــكات اخلا�سة للذهـــن )امللكات 

�ســـة يف معاجلة  املعرفيـــة( موّزعة علـــى اأع�ساء متخ�سّ

املعلومـــات املوافقـــة لهـــا. يعـــرف هـــذا املوقـــف باملوقف 

حياء،  القالبـــي الـــذي ُيعترب املوقـــَف املعياري يف علـــم الأ

ي )ن�سبة اإىل احلا�سة( يوؤدي  ذلك اأّن »تخيُّل ع�ســـو حا�سِّ

ح�سا�س يف  وظيفـــة عامـــة، وي�ستطيـــع حـــّل م�ســـكالت الإ

�سة مثـــل العني اأو  حـــال ف�سل اأع�ســـاء احلوا�ـــس املتخ�سّ

ّور  �ســـة، �سيء غر مت�سَ ذن اأو اأع�ســـاء اأخرى متخ�سّ الأ

 adaptative( س التكيُّفـــي� حيـــاء: فالتخ�سّ يف علم الأ

specialization( عـــاّم وبديهـــي يف كل م�ستـــوى مـــن 
م�ستويات التحليل وبالن�سبة لكل اأنواع الوظائف اإىل درجة 

األ اأحـــد يفكر يف التذكر بـــه )م.ن، �س. 86(. ين�سحب 

رث  هـــذا على اللغة، اإذ من ال�سعب اإنكار اأّن جزءا من الإ

�س،  حيائـــي للب�ســـر عبـــارٌة عن »ع�ســـو لّلغـــة« متخ�سّ الأ

ُنطلق عليـــه امللكَة اللغوية. اإّن من مهاّم النظرية الل�سانية 

التوليديـــة اأن حُتـــّدد م�سموَنـــه ال�ســـورّي واجلوهـــرّي، 

اأي هند�ستـــه الداخليـــة وطبيعـــة العمليات التـــي ينجزها 

)�1   املرجع ال�سابق، �س. 84-83

وىل )primitive( مو�سوع املعاجلة. والعنا�سر الأ

  يـــربز املوقف اجلوهري لت�سوم�سكي من خالل 

مناداته بالرتكيز على درا�سة اخل�سائ�س اجلوهرية للغة 

-املتولدة عن مبداأ النجاعة احلا�سوبية للنظام النحوي- 

طروحة املنهجية  وىل لالأ بعاد املنهجية الثالثة الأ �سمن الأ

يثولوجيـــة( بو�سفها حتـــّدد اإطارا علميـــا يكفل ربط  )الإ

حيائية والع�سبية  الدرا�سة الل�سانية النظرية بالعلـــوم الأ

وعلم ال�سلوك احليواين؛ ويرى األ حاجة تدعو اإىل ح�سر 

درا�ســـة ال�ستعمـــال اللغـــوي يف تبعاتـــه التكّيفيـــة: البقاء 

والتنا�ســـل ف�سال عن ت�سكيكه يف �سالمة نتائج الدرا�سات 

التـــي اعتنت بالتكـــّون التطوري للع�سو الذهنـــي امل�سوؤول 

عن اللغـــة. وي�ستند يف دعـــواه اإىل اأّن فر�سيات الربنامج 

دنـــى تتوافق مـــع ما لدينا من معطيـــات )ولو ناق�سة(  الأ

حـــول انبثاق اللغـــة الذي يبدو اأنه واقعـــة ُفجائية وحديثة 

ن�سبيا باملقيا�س الزمني للتطور. 

: خامتة   .3

بحاث ذات املنحى  �سعينا يف هذه املقالة اإىل اعتبار الأ

طروحة فطرية املعرفة  التجريبيي/الختباري، واملتبنية لأ

اللغويـــة، اأبحاثـــا تطبيقية، وذلك علـــى اأ�سا�س اأنها كانت 

دلة املبا�سرة واملوِجبـــة، امل�ستخل�سة  معنية باكت�ســـاف الأ

مـــن تطبيقـــات جتريبية، ُتربهـــن على �سالحيـــة نظرية 

�سوريـــة افرتا�سية-ا�ستنباطيـــة مثل نظريـــة ت�سوم�سكي 

حول اخل�سائ�ـــس اجلوهرية للغة الطبيعية. ومن املعلوم 

�سلـــوب العلمـــي الغاليلـــي الذي  اأّن تبنـــي ت�سوم�سكـــي لالأ

يت�ســـّور اأّن املنهج العلمي ال�سليم هـــو ذالك املنهج الذي 

�سبقيـــة للعقل علـــى التجربة، ويعلي مـــن �ساأن  يعطـــي الأ

مربيقي  النماذج املثاليـــة )الريا�سية( وا�سعـــا الواقع الأ

خـــارج �سلطـــة الربهان بحكـــم اأّن هـــذا الواقـــع املبا�سر 

غام�ـــس وُم�سّلـــل، جعله ي�سّكك يف قيمـــة نتائج املقاربات 

حيائية التطورية التي تبقى يف نظره ذات  يثولوجية والأ الإ

قيمـــة منهجية ل ترقى اإىل جمـــاوزة التعميمات الو�سفية 
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نحو املبادئ التف�سرية العميقة. اأما الل�سانيات التطبيقية 

باملعنى الكال�سيكي فلن تكون �سوى رجع �سدى حلقبة ما 

قبل ميالد النظريـــة التوليدية التحويليـــة التي ا�ستعملت 

�سئلة حول اللغـــة  يف عالقتها  اللغـــة الريا�سية ل�ســـْوغ الأ

حيائي  امل�سرتك بني الب�سر.  رث الأ بالذهن والإ

لكن هذا النقا�س الذي اأملته طبيعة مو�سوع املقالة ل 

يقدم حال ملع�سلة مكانة الل�سانيات التطبيقية يف خريطة 

البحـــث الل�ساين رمبـــا ب�سبب اللتبا�س املـــالزم مل�سطلح 

ل�سانيـــات الذي يحيل على اأ�سيـــاء كثرة وغر متجان�سة، 

بخـــالف العلوم ال�سلبة مثـــل الفيزيـــاء اأو الكيمياء التي 

جمـــاع املوؤ�س�ســـي حـــول م�سمونها اأن  متكنـــت، بف�سل الإ

ت�ســـع حـــدودا فا�سلة بني ما هـــو نظري وماهـــو جتريبي 

�سا�س ل يحتاج احلديث عن  وماهـــو تطبيقي. على هذا الأ

فيزياء جتريبية وفيزياء تطبيقية �سرحا ول جدال. ويبدو 

اأّن دعـــوة ت�سوم�سكي اإىل توحيد العلـــوم املعرفية والعلوم 

مـــور اإىل ن�سابها بربط  حيائية قد يعيد الأ الع�سبيـــة والأ

الل�سانيـــات التطبيقيـــة بالتقنيـــة وال�سناعة بـــدل ربطها 

مبناهـــج تعليـــم اللغـــات و�سناعـــة املعاجم، وهـــذه اأمنية 

بداأنا نرى عالمات حتققهـــا يف الواقع بف�سل الإجنازات 

ال�سناعيـــة التـــي تقدم حلـــول عملية مل�ســـكالت التوا�سل 

اللغوي بني ذوي احلتياجات اخلا�سة.

نذكر من باب التاأييد لهذا، ابتكار قفاز اإلكرتوين يحّول 

�ســــارة التي ي�ستخدمهــــا ال�سّم-البكم اإىل ن�سو�س  لغة الإ

مكتوبة تظهر على �سا�ســــات الهواتف املحمولة والكمبيوتر 

وهو ابتكار ل يحتاج )على نحو مبا�سر( اإىل نظرية ل�سانية 

حــــول بنية اللغة الداخلية بقدر ما يحتاج اإىل بنية ريا�سية 

�سارية اإىل عالمة  خوارزميــــة متكن من حتويل العالمــــة الإ

مكتوبة من دون تبني افرتا�سات دقيقة حول طبيعة النظام 

النحوي الذي يوّلد البنيات النحوية وي�سقطها يف وجاهات 

)interfaces( تتيــــح قراءاتها، اأي تاأويلها، وهذه لعمري 

مثلــــة التي تبــــني اأن و�سائج القرابة بــــني الل�سانيات  من الأ

الداخليــــة )باملعنى التوليدي( وبــــني الل�سانيات التطبيقية 

لي�ســــت ب�سيطــــة، مبعنى اأنهــــا لي�ست جمــــرد عالقة حتويل 

اآيل مُتّكــــن من نقل النظرية اإىل جمال التقنية/ال�سناعة. 

فاملرجح اأن العلوم التطبيقة لها منطقها اخلا�س وقراءتها 

رث النظــــري، ومقيدة بقيود متلفة عن تلك  اخلا�سة لالإ

فكار والنظريات العلمية.  التي يخ�سع لها ابتكار الأ
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