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  تقديم
$�#ل "ه�ر وت��ر العل�م ال�ع���ة ال��ة ال����ة ألواخ� الق�ن الع���� وأوائل الق�ن ال�اح� 
والع����. فعل�م ال+ف8 واألع7اب والل�ان�ات وال�عل�م�ات وال'2اء االص�+اعي وال�+�* وفل�فة ال'ه�، 

سة م�ض�ع ال'2اء في جان�Gه ال��Gعي راد وت>قاس; Cognitionكلها ت=77ات ته>; ال��م :ال�ع���ة 
واالص�+اعي. فإذا 2ان ه�ف ه'ه العل�م ی>�Nد في فه; ال+Mام ال�ع�في وتف��� س��وراته لالك>�اب 
وال�عالYة، لالح>فاX واالس>�جاع، لالس>=�ام وال>+ف�'، فإن اإلق�ار :عل; مع�في قائ; ال'ات أصUح م� 

ل��ة ال�Nققة في ال�قار[ات ال+ف��ة والل�ان�ة وال�عل�مات�ة، وفي لعا الNقائ* ال�\�2ة، وذل] :فZل ال>ق�مات
دراسة "�اه� ال�ماغ و2فاءات ال�فل ال�U#�ة وال>عل�ات ال�عق�ة، ح�` $الح_ ن�وع ق̂� م� داخل ه'ه 

  ال>ق�مات ن�N األخ' :ال�Gاد$غ; ال�ع�في وتG+ِّي م=>لف مق�ماته.
 

وعلى  �connaissanceة االص�الح�ة على ال�ع�فة احل+ت�Nل م� ا Cognitionإذا 2انf ال�ع���ة 
ال�Mاه� ال'ه+�ة عامة، فاألك�� أنه ال ال>ف��n وال ال�ع�فة :�ع+اه�ا ال�أل�ف وح�ه�ا الل'ان $ع>�Gان M2اه�ة 
ذه+�ة، بل إن اإلدراك وال>�pل وال>عل; واللغة 2لها ت+�رج في ه'ه الMاه�ة. ف�+' ن��Mة 

ل سUع�+�ات الق�ن الع����، واللغة ت+�رج مpلها مpل أ^ ن�اw مع�في الخ الل�ان�ة Chomskyت��م�#ي
، وما  آخ�، في خانة األن��ة ال'ه+�ة ال>ي و}ن 2ان�Gz fع>ها ت>�زع ب�� ما ه� عG7ي، وما ه� رم̂�

 fNا  –ه� تZ$ة، بل ته; أ�~�Gz ة�Mان 2أن��Nث; ما ه� م�#ان�#ي، فهي ال ته; فق� اإلن�ان وال ، رم̂�
ف�nة وال'�2ة 2أن�Mة اص�+ا��ة. فال�ع���ة ال>ي ت��� إذن إلى تع�Gة األن��ة االدراك�ة ل�ا اآلالت

وال��Nة وال'ه+�ة الالزمة ل�عالYة ال�عل�مات، $�#� لعل�مها ال�ا:قة ال'�2 أن ت�#ل مف>اح فه; س��ورات 
األفnار وال�فا��; في  م�� ال>عل; وآل�اته ل�� ال�>عل;. وه'ه م�ألة ب�أت تع�ي ث�ارها؛ إذ أن مقار[ة ع�ی

عالق>ها :���ورات االك>�اب وال>عل;، و[ال=�7ص 2فاءة ال�>عل; واس>قالل�>ه وق�رته على تعل; ال>عل; ث; 
أسل�ب ال>عل; ولغاته، أصfNU ت�pل أح� اإلج�اءات ال�فZلة ل�قار[ة إش#ال�ة عالقة ال�ع���ة :اللغات في 

ع خ�� ب��اغ�ج�ة ناجNة ل>�ر�8 تل] اللغات وتعل��ها في �ضو[أ:عادها ال�ع���ة والل�ان�ة وال>عل��ة، 
  ك��p م� ال�+�Mمات ال>�[��ة ال�>��رة.

 
تUعا له'ا ال>�Nی� $�Y ال>+��7 على أن اللغة ال>ي ت�#ل ال=اص�ة الف���ة لإلن�ان ق� اك>�f أه��ة 

��G�2ة لل=�اب، واق>�حf ل>ا م>���ة ض�� ال>�7رات العل��ة ال�Nیpة. وق� اه>�f الل�ان�ات أساسا :الG+�ة
 �pه ت��م�#ي ال+��ذج ال�7̂ر األكUال>�ل��^ ل7اح �N+ل ف�ها الp�$ ،اق ت�7رات م=>لفة�في ه'ا ال+
ت�اوال وان>�ارا. فإلى جان� الG+�ات ال���Nة القابلة لل�الحMة، ت�ج� الG+�ات الع��قة ال>ي تN#; الG+�ات 

�اني ب�� 2فاءة ال�>nل; وأدائه $�#ل نهYا مع��ال :ه، فإن للا األولى وت�Nدها. وه#'ا فإذا 2ان ال>����
ت�ل; :أن ال�اقعي $�#� ت�م��ه وتف�n#ه formalisteال�pرة الل�ان�ة 2انf :�ع+ى م� ال�عاني ث�رة ص�ر�ة 

ع� ��z* ال>�"�� ال��Y لق�اع� إعادة ال�7اغة والn>ا:ة. غ�� أن مق>�حات ال+�N ال>�ل��^ ل; ت�n س�� 
ب>�Yی� نM̂� أك�p ت��فا. :الفعل إن ت��G* ال>��Nالت ال>��G�2ة ال�ق�ونة :فه�سة مع��Yة  ��تUعالمات 

:���ة، ق� أ"ه�ت م�Nودی>ها 2���قة ل�Gان تعق�$ة اإلن>اجات اللغ��ة وفه�ها؛ إذ أن ه'ه األخ��ة ت�>ل�م 
��ة. فالفه; ال'^ ی>�ل� �Uالأ$Zا األخ' :ع�� االع>Uار وح�ات لل>أو�ل أك�p تعق��ا م� ال��اخل ال�ع��Yة 

ب�ون أدنى ش] ع� س��ورة ال>Nل�ل ال�اللي وال>�اولي، $�Nل إلى ال�ع�فة ال>ي ل�� ال�>nل; ع� ذاته وع� 
العال;. وه#'ا فق� اتZح أن فه; اللغة وتف���ها ل� َیَ>َأتََّ�ا إال :اع>�اد مفه�مي ال>�pل وال�ع�فة 

)Tiberghien, 1989 : 15 .(  
 

يشكل ظهور وتطور العلوم  
المعرفية السمة المميزة ألواخر  
القرن العشرين وأوائل القرن  
الواحد والعشرين. فعلوم  
النفس واألعصاب واللسانيات  
والمعلوميات والذكاء
االصطناعي والمنطق وفـلسفة  
الذهن، كلها تخصصات تهتم  

 Cognitionاليوم بالمعرفية  
وتتقـاسم دراسة موضوع  
الذكاء في جانبيه الطبيعي  
واالصطناعي

إن اإلقرار بعلم معرفي قـائم  
الذات أصبح من الحقـائق  
المؤكدة، وذلك بفضل  
التقدمات العلمية المحققة في  
المقـاربات النفسية واللسانية
والمعلوماتية، وفي دراسة  
ظواهر الدماغ وكفـاءات  
الطفـل المبكرة والتعلمات  
المعقدة

إذا كانت المعرفية  
Cognition   تحيل من الناحية

االصطالحية على المعرفة  
connaissance   وعلى

الظواهر الذهنية عامة، 
فـاألكيد أنه ال التفكير وال  
المعرفة بمعناهما المألوف  

ران  وحدهما اللذان يعتب
كظاهرة ذهنية، بل إن  
اإلدراك والتمثل والتعلم واللغة  
كلها تندرج في هذه الظاهرة

يجب التنصيص على أن اللغة  
التي تشكل الخاصية الفريدة  
لإلنسان قد اكتست أهمية  
متميزة ضمن التصورات العلمية  
الحديثة

قد اهتمت اللسانيات أساسا  
بالبنية التركيبية للخطاب، 

ذا النطاق  واقترحت في ه
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عالقة اللغة :ال�ع���ة أصfNU ت>ق�� وت>��z م+' العق�ی� األخ���� م� الق�ن  أن، ال�اجح إذن
 ���Yة واإلح7ائ�ة، وت�G��Y<ر األسال�� ال��ه�ر تق+�ات ال>���7 ال�ماغي، وتMالع���� إلى اآلن. ف

 Gي�2الNU` في اك>�اب اللغة واض��ا:ات ال+�� وصع�[ات ال>عل;، وتق�م الNU` الل�اني في 2ل ما ه� ت� 
وداللي وت�اولي، 2لها م\ش�ات وق�ائ� على ال>قارب ال�>�ای� ب�� اللغة وال�ع���ة اإلن�ان�ة عامة. فق� 
أضfN ه'ه العالقة تN>ل م�قعا م>���ا في العل�م ال�ع���ة، :�N` صار في :اب ال�\�2 أن الnل ی>ف* 

ن�ة، لق�راتها اللغ��ة و2فاءاتها �ا�Nعلى أن ال�ع���ة ال���Uة ت�ی� :�Yه� خ�7ص�>ها، مقارنة :ال�ع���ة ال
الل�ان�ة. فMه�ر اللغة وت��رها على ام>�اد ال>ار�خ ق� واكUا وت�UGا إلى ح� ��G2 في القف�ة ال+���ة ال>ي 
تف7ل الY+8 ال�Û� ع� أق�ب أن�اع ال��Nانات إل�ه على ه'ا ال7ع��. ففي "ل ه'ه ال�\ش�ات والق�ائ�، 

���ة ت+�رج في ص��; ال�Yاالت ال��Gnة ال>ي ت=>�ق العل�م ال�ع���ة �عال$�#� الق�ل إن عالقة اللغة :
  الNال�ة :�=>لف ت=77اتها ومقار[اتها.

 
و�2ا ه� معل�م فال�Gاد$غ; ال�ع�في ال'^ یه��� على ال�ع���ة اإلن�ان�ة، ق� ت��ر :فعل ن��M>ي 2ل 

�ة، الل>ان ت�>�2ان في ���عفي ال��#�ل�ج�ا ال Fodorفي الل�ان�ات، وف�دور Chomskyم� ت��م�#ي
، ق�امها إج�اء ح�ا:ات م� ال+�ع ال�+�قي  �̂�Uة لل'ه� ال���ف�ض�ة إس+اد ق�رات ف-  �̂GYالlogico -

algébrique في ل>�ض�ح ال=7ائ� األساس�ة لع�له واش>غاله. فإذا 2ان ت��م�#ي $�ل; :ام>الكnت ،
وم� معY;؛ :Système computationnel  `�Nاإلن�ان لع�Z لغ̂� ف�̂� ی>ألف م� نMام حاس�[ي 

إن 2فاءته الل�ان�ة ُت�>�� أساسا م� ق�رة ه'ا ال+Mام على إنYاز ع�ل�ات ح�اب�ة ح�ل ال�ح�ات ال�ع��Yة 
ال>ي ت\د^ إلى إن�اء ب+�ات ت��G�2ة ق�امها ت�ض�ح الق�ة ال>ع���Gة للغات ال���Uة، فإن ف�دور ی�افع ع� 

ال��>�� م� ق�Gل: العالقات ال�+�»�ة، ال�ع>ق�ات، االس>�الالت، ة �عف�nة أن أن��ة اإلن�ان ال'ه+�ة ر�
، $ع�ل وف* لغة م+�»�ة ی>قاس�ها ال��U على ال7ع�� العال�ي. إنها لغة  هي ن>�Yة نMام حاس�[ي م�2̂�

"؛ :�N` إن ال�عالYات ال>ي ت>�nن ه+ا أ$Zا م� le mentalaisالف�n ال>ي ی+ع>ها أ$Zا ب " ال'ه+�ة 
اب�ة، تع�ل ه'ه ال��ة :���قة أك�p 2الس�#�ة على رم�ز وقZا$ا ه'ه اللغة ال�+�»�ة. فاألم� �Nالالع�ل�ات 

ی>عل* :اس>+>اج قZا$ا ج�ی�ة ب�اس�ة ع�ل�ة االس>�الل، على م+�ال ما $ق�م :ه ب�نامج معل�ماتي ُم�Nََّل 
ل��\ولة ع� ت�ج�ة األن�اع ا �ة:ق�اع� ت��G�2ة لالس>+Uاw ال�+�قي. س�>; ر[� ه'ا ال+Mام بـال�ح�ات الهام�

ال�=>لفة ال��>�ة م� اإلدراك إلى ال'ه+�ة، :�ا في ذل] اللغة :��Gعة الNال. فال+Mام ال��2̂� ه� ال�ح�� 
ال'^ س>�nن ل�$ه الق�رة على اس>ق�اء ور[� ال�عل�مات اآلت�ة م� ص�غ م+ف7لة، في ح�� أن ال�ح�ات 

  ).Fodor, 1986، و[�#ل م�>قل ع� :عZها الUع± (�ةا�الهام��ة عادة ما تع�ل :#�°�ة آل�ة وال و 
 

ال�اضح أن هات�� ال+��M>�� ت�Gوان م>�افق>�� ت�اًما؛ إذ أن ر[� ع�Z اللغة ع+� ت��م�#ي ب�ح�ة 
معالYة اللغة ع+� ف�دور، س�فZي ال مNالة إلى ه+�سة شاملة $�#� ت�"�فها في وصف وتف��� اللغة، 

) ال $=في ت�دده الق̂� 1995ل�n مع ذل] فاألك�� أن ت��م�#ي (. ت�pال وت�اصال ث; فه�ا و}ن>اجا
 Formalisme:=�7ص ه'ا ال>�Nی�، ح�` ن�Yه ُ$ِق�ُّ م� جهة :أن ن��ذجه �Uارة ع� َصْ�َرَنٍة م�Yدة 

abstrait فاءة الnل�ي اللغة ول�8 أداءه;، و�7ادر م� جهة أخ�� :أن ه'ه الn<ق�امها ب�ان 2فاءة م ،
ن�ة بل لل���ورات ال+ف��ة ال>ي رف± ال�Nی` ع+ها. ف�nا أت�+ا على ذ�2ه، إن نMام �اللت=Zع لل+��Mة ا

ت��م�#ي الNاس�[ي $أخ' ال�ح�ات ال�ع��Yة ��2خالت، واألش#ال ال�7ت�ة وال�+�»�ة �2=�جات، ب�+�ا 
�دور��� ف ة،القال�Gة ل�عالYة اللغة نادرا ما ت�f إثارتها م� ل�ن أن7ار ال�ع�فان� $الح_ أن وح�ة ف�دور

كان�ا أم ت��م�#����. فال=�اzة ال>ي $ق>�حها ه\الء لفه; ملف�X ما ت>�Nد في س��ورة تغّ�یها وح�ة ل�ان�ة 
هي ال>ي ت��ح لل+Mام ال��2̂� :االن>قال م� ش#له ال�7تي إلى ش#له ال�+�قي، آخ'ا :ع�� االع>Uار 

تصورات مختلفة، يمثل فيها  
النحو التوليدي لصاحبه  
تشومسكي النموذج الصوري  
األكثر تداوال وانتشارا

أن مقترحات النحو التوليدي  
لم تكن سوى عالمات تبشر  
بتجديد نظري أكثر تطرفـا

إن تطبيق التحويالت التركيبية  
المقرونة بفهرسة معجمية  
بسيطة، قد أظهرت  

طريقة لبيان  محدوديتها ك
تعقدية اإلنتاجات اللغوية  
وفهمها

الفهم الذي يتولد بدون  
أدنى شك عن سيرورة التحليل  
الداللي والتداولي، يحيل إلى  
المعرفة التي لدى المتكلم عن  
ذاته وعن العالم.

أن عالقة اللغة بالمعرفية  
أصبحت تتقوى وتتوطد منذ  
العقدين األخيرين من القرن  

نالعشرين إلى اآل

الكل يتفق على أن المعرفية  
البشرية تدين بجوهر  
خصوصيتها، مقـارنة بالمعرفية  
الحيوانية، لقدراتها اللغوية  
وكفـاءاتها اللسانية

ظهور اللغة وتطورها على  
امتداد التاريخ قد واكبا  
وتسببا إلى حد كبير في  
القفزة النوعية التي تفصل  
الجنس البشري عن أقرب أنواع  

يه على هذا  الحيوانات إل
الصعيد

إن المعالجات التي تتكون هنا  
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ال�عالYة ال'ه+�ة (ال�Nاب�ة) ل�اللة : ل]مع��ات م+�»�ة إضا��ة ناج�ة ع� وح�ات هام��ة، ل�ق�م :ع� ذ
ال>ي ی>ل=� دورها  La Pragmatiqueال�لف�X ال�ق�7د. واألك�� أن أع�اال ��p2ة في مYال ال>�اول�ة 

في وصف الع�ل�ات االس>�الل�ة وق�اع�ها األساس�ة ل�Nاب وتق�ی� الق�ة ال=�اب�ة وال�الل�ة ل�لف�"ات 
) 1994(Reboulور��GلMoeschlerح�� م�ئ�ل�� ��nت)، ت(Sperber et Wilson 1989اللغة 

 ̂ �ِZَالَق ��<Nقي $�#ل ال��على ف�ض�ة أن ال�#ل ال�+ Contenu propositionnel  Xلل�لف�
 ال�ق�7د. 

 
ب�� الل�ان��� وال>�اول��� $ع>ل�ه ع�� إخفاء ع�د م� ال7ع�[ات ال>ي ال  ال�اضح أن ه'ا ال>�ز�ع لل�هام

ال��ف��؛ إذ أن ال>�ز�ع ال�ق�7د $#�� في إحالة 2ل واح� م� ال��ف��  2الی>; ال>عامل معها م� قGل 
ال��#ل على اآلخ� دون االن�غال �p2ً�ا :�ع�فة ما إذا 2ان $�#+ه االع>+اء :ه :�#ل فعال. و[ه'ا ال�ع+ى 

ى $�#� ال�Nی` ع� س�ء فه; ح»�قي لألساس ال'^ ت+G+ي عل�ه ال�قار[ة ال�ع���ة :أك�لها، و[ال>الي یUق
�Gاد$غ; ال�ع�في الG+ائي ال'^ ی+ف�د :��ا$ا ال>+��* ب�� ت=77ات العل�م ال�ع���ة، وت�"�� 2ل م� ال

ال��اض�ات وال�عل�م�ات في َنْ�َ'َجِة ال�Mاه� ال�ع���ة ال>ي ص��ت خالل العق�د األخ��ة أمام ال�قار[ة 
ل عل�ه ح�� ��p2 م� –ال�+�»�ة  اح��p د̂و ال>�جه ال�ع�في لUا ال�Nاب�ة ال�ائ�ة، ه� ال�Gیل ال�ع�َّ

(Victori, 2006) . 
 

ان�لقf في ث�ان�+ات الق�ن الع����  ت�ض�Nا له'ه ال��ألة ن��� إلى أن الل�ان�ات ال�ع���ة ال>ي
:ال�ال$ات ال�>�Nة األم��#�ة، راه+f على ر[� ال+�اw اللغ̂� رغ; خ�7ص�اته، :ال�UادÂ واآلل�ات ال�ع���ة 

، وال>�Y[ة ال��Nة ا �عالعامة ال�فّعلة في ج� �̂7Uة ال�ع���ة األخ��. ل'ا فع�امل اإلدراك ال�ألن� - 
ال�2�Nة، وال>Uای� ب�� ال�#ل ال>�G�2ي لل�لف�X ومN>�اه ال�اللي، 2لها أضfN ت�#ل م�Nدات م�Nر�ة في 

 وروف�د واألك�� أن ه'ا ال�هان ی>عارض ج'ر�ا مع ت�7رات 2ل م� ت��م�#ي .فه; الG+�ة ال�الل�ة للغة
عالقات اللغة :ال�ع���ة. فالل�ان�ات ال�ع���ة هاته، ت�ف± ت�اًما األسU»�ة ال>ي ت�+Nها الل�ان�ات ال>�ل��$ة ل

، وال تع>�G اللغة ملnة ف���ة م�>قلة ذات خ7ائ� حاس�[�ة ف���ة ال ن��M لها في Syntaxeلل>���2 
��f هي ال��Gل ال�N7ح لفه; ل �ة).  ف�راسة الG+�ات ال+Langacker,1987 �N:»�ة ال+Mام ال�ع�في (

وتف��� ج�ه� اللغة، بل إن الNU` في ال�اللة ه� ال'^ $�#ل ال��عى ال+اجع لGل�غ تل] الغا$ة. فعلى 
أساس أن الغ�ض م� اللغة ی>�Nد في إن�اء الG+�ات ال�الل�ة ال�عق�ة ال>ي ت+عf أح�انا :ال>�pالت 

�� :الفZاءات ال'ه+�ة، فإن دراس>ها ال+��Nة ت�>ه�ف أخا ال�ع���ة، وأح�انا :الG+�ات ال�فه�م�ة، وأح�ان
ت�ض�ح ال���قة ال>ي ت>Uعها ال�ح�ات الل�ان�ة 2+�ع م� ال��ب ال�م̂� األولي إلن>اج ت�pالت دالل�ة 

  .معق�ة؛ :�N` إن 2ل اخ>الف في ال�#ل تقابله اخ>الفات في ال>�pل ال'ه+ي ال'^ $قابله
 

�ع���ة ل��f أحاد$ة االتYاه وال��ل�ل. فإذا 2انf دراسة األن��ة الو  إذن، ی�Gو أن العالقة ب�� اللغة
ال�ع���ة 2اإلدراك وال'اك�ة ت��ح :فه; أفZل لل�Mاه� اللغ��ة ال�7فة، ���#� ل�راسة اللغة أن ت�nف في 
 ال�قابل ع� أن�اw االش>غال ال>ي ت+�G* على تل] األن��ة ال�ع���ة ذاتها. و[ه'ا ال�ع+ى $�#� لل�ان�ات

 Lakoffت�اع� على فه; أع�* لع�ل الف�n وال�ع���ة عامة. وه'ه م�ألة یUار2ها :اح�pن أمpال الك�فن أ
، فه� $�#ل في ال�اقع آل�ة  métaphoreال'^ ی�افع ع� ف�nة أن ال�Yاز  وفZال ع� م�7ره اللغ̂�

 &Lakoff( �ةمع���ة عامة جً�ا، تع�ل في ج��ع مYاالت ال>ف��n :�ا في ذل] ت���� العل�م ال��اض
Nuñez, 2000ل فق� ذه� ف��2ن�يpو[ال� .(Fauconnier ه ع�<��Mة أن ن�nإلى ال�فاع ع� ف

 ,FauconnierالفZاءات ال'ه+�ة $�#+ها أن تف�� الع�ل�ات ال>ي ی+�̂� عل�ها ال>ف��n :�#ل عام (

أيضا من العمليات الحسابية، 
تعمل هذه المرة بطريقة أكثر  
كالسيكية على رموز وقضايا  
هذه اللغة المنطقية

النظام المركزي هو الوحيد  
الذي ستكون لديه القدرة  
على استقراء وربط المعلومات  
اآلتية من صيغ منفصلة، في  

حدات الهامشية  حين أن الو 
عادة ما تعمل بكيفية آلية وال  
واعية، وبشكل مستقـل عن  
بعضها البعض  

إن نظام تشومسكي الحاسوبي  
يأخذ الوحدات المعجمية  
كمدخالت، واألشكال الصوتية  
والمنطقية كمخرجات

يبقى البراديغم المعرفي  
البنائي الذي ينفرد بمزايا  
التنسيق بين تخصصات العلوم  

وتوظيف كل من  المعرفية، 
الرياضيات والمعلوميات في  
َنْمذََجِة الظواهر المعرفية التي  
صمدت خالل العقود األخيرة  

–أمام المقـاربة المنطقية  
الحسابية السائدة، هو البديل  
المعوَّل عليه حسب كثير من  
الباحثين دوي التوجه المعرفي  

عوامل اإلدراك البصري، 
الحركية،   - والتجربة الحسية  

لتباين بين الشكل التركيبي  وا
للملفوظ ومحتواه الداللي، كلها  
أضحت تشكل محددات  
محورية في فهم البنية الداللية  
للغة

دراسة البنيات النحوية ليست  
هي السبيل الصحيح لفهم  
وتفسير جوهر اللغة، بل إن  
البحث في الداللة هو الذي  
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1997.( 
 

*Gها ال��Zة، ورفpی�Nات الل�ان�ة وال��#�ل�ج�ة ال��M+في م�اجه>ها لل �nة ��ل ل��Mل�ات 2ل م� ن
ت��م�#ي ع� ف���ة اللغة، ون��Mة ف�دور ع� اس>قالل�ة ق�ال� اللغة، تnاد الل�ان�ات ال�ع���ة ال�ق�ع في 
شUاك م=ا�z 2ل م� الف�ض��ة وال�ج~�ة، ألنها م� خالل ت�Uعها ال+�Gي :ال8N ال��>�ك، ن�Yها ت>G+ى 

ذا 2ان م� ال�ق�Gل الق�ل إن مع�ف>+ا للعال; غالUًا فإا :ع± ق+اعات ال�قار[ات " القGل عل��ة " للغة. وه#'
، و}ن ف���ة ال+�N ال�nني ل>��م�#ي، وقال�Gة ال'ه� لف�دور،  ما ی>; إث�اؤها على ح�اب ال�Nس الف�̂ر

Gات+ا كلها ع+اص� تق�م ب�ائل ساح�ة وج'ا:ة لالع>قاد ال�عnقا ل�\هالت+ا وملNي ال'^ ی�� في اللغة مل
:ع± األدلة ال>ي  ال�ع���ة العامة، فاألك�� أن اإلغ�اء أو اإلثارة ل�8 ه� ال�Gهان أو اإلق+اع؛ :�N` إن

ت�ع; بها الل�ان�ات األرث�ذ��2ة ق+اعاتها ت>أس8 في ن��p2 �M م� الUاح��p على مغال�ات ع��قة ال 
تفاص�لها ه+ا. ل'ل] یUقى ال�Gیل مف>�ًحا ب�� ل�ان�ات م�>قلة أو داخل�ة،  مYال لل�خ�ل في اس>ZNار

ول�ان�ات تا:عة أو خارج�ة، ت�ت�U أساسا :�\هالت+ا ال�ع���ة العامة ومع�ف>+ا للعال;. إنه دور ت��nلي ل; ی>; 
ت�ال ت��p إ$�اًنا إنnاره على اإلzالق، رغ; ع�م االه>�ام :ه ل�N اآلن. إن اس>قالل�ة اللغة ال>ي 2انf وال 

ع��ًقا $�Uه اله'$ان ل�� ��p2 م� ال�وائ� وال�Yامع الل�ان�ة، $�pل مفارقة ت>�ج�ها االدعاءات "العل��ة" 
لل�ان�ات ال�عاص�ة م� جهة، ودور ال��اسات األكاد$��ة في ص�ن اللغات وت����ها وت���Yها م� جهة 

  .أخ�� 
 

ائل ل�� اإلن�ان، 2انf وال ت�ال تMNى :اه>�امه الUالغ األك�� إذن أن اللغة ال>ي ت�pل االخ>�اع اله
على م�>�� الNU` وال�قار[ة. وفي ض�ء ه'ا االه>�ام اتZح أن اللغة ذات ال�"�فة ال>�pل�ة وال>�اصل�ة 
في نف8 ال�قf، ال $�#� اخ>�الها في :ع� دون آخ�. �Uاإلضافة إلى :ع�ها ال>�pلي ال�G+ي على ال�عالYة 

لة ع� ال��اق، فهي في واقع األم� تUقى م��وzة بUع� ت�اولي ه� ال'^ ی\�2 م��و��ة الل�ان�ة ال��>ق
  ال�ا:ع ال>�اصلي ل=�ا:اتها وملف�"اتها ال��Nلة :ال�الالت وال�قاص� والغا$ات.

 
ل�n ما ال�ق�7د :�ع���ة اإلن�ان ون�اzه ال'ه+ي ح�ل اللغة :�=>لف م#�ناتها الل�ان�ة وال>�pل�ة 

ا عالقة 2ل ذل] :���ورات ال+�� واالك>�اب و[ع�ل�ات ال>عل; وال>عل�;؟ و}لى أ^ ح� $�#� وال>�اصل�ة؟ وم
ك�ف وت�=�� م�احل تل] ال���ورات وم�Nداتها وت�Mه�اتها؟ ث; ما هي مق�مات س�#�ل�ج�ة اك>�اب 

  وتعل; اللغة الع�[�ة في "ل  خ�7ص�اتها الف�ن�ل�ج�ة وال��رف�ل�ج�ة وال��Gاغ�ج�ة؟
 

إلجا:ة على ه'ه األس�لة ت�#ل م�Nر الn>اب الNالي ال'^ $قارب :�7رة خاصة م�ض�ع إذا 2انf ا
س�#�ل�ج�ة اك>�اب وتعل; اللغة الع�[�ة في "ل عالقة اللغة :ال�ع���ة، فإن ال��#�ل�ج�ا ال�ع���ة ال>ي 

م�احل �2ن�ة ت�ل; :قابل�ة ال���ورات ال�ع���ة عامة واللغ��ة خاصة لل>�رج ال+�ائي ال'^ ال ت>=لله أ$ة 
ثاب>ة، ت�pل ال���ان ال��جعي ال'^ ی+�رج ��ه ه'ا ال��ض�ع.  :�ع+ى ال��#�ل�ج�ا ال>ي ُتق�ُّ :ام>الك ال�فل 
م+' س� مU#� ل�عارف ون��Mات ته; ح>ى اآلن م�ادی� الف���اء وال��Gل�ج�ا وال��#�س�س��ل�ج�ا و}لى ح� ما 

  ).2015اللغة وال��اض�ات (أح�شاو، 
ك�� على أنه إذا 2+ا ل�N اآلن ق� ساه�+ا في دراسة مق�مات ومMاه� عالقة اللغة وه+ا $�Y ال>أ

:ال�ع���ة ع�G تأ��z وت�ج�ه أوال م��Yعة م� األ:Nاث واأل�zوحات الYام~�ة ال>ي ت>�Nد أه; مNاورها 
ورات ال+�� في: ال'اك�ة واللغة والق�اءة، ال'اك�ة وال>ف��n ال��اضي، اللغة والYNاج وال>�اصل، اللغة وس�� 

وال>عل;، ال>�pالت وتعل; ال�عارف، س�#�ل�ج�ا ال��اكل وال��اجهة، اللغة ون��Mة ال'ه�، وع�G ال��اه�ة 

يشكل المسعى الناجع لبلوغ  
تلك الغاية

بين اللغة والمعرفية  أن العالقة  
ليست أحادية االتجاه والمدلول

إن بعض األدلة التي تدعم بها  
اللسانيات األرثوذكسية  
قناعاتها تتأسس في نظر كثير  
من الباحثين على مغالطات  
عميقة ال مجال للدخول في  
.استحضار تفـاصيلها هنا

يبقى البديل مفتوًحا بين  
لسانيات مستقـلة أو داخلية، 

تابعة أو خارجية،   ولسانيات
ترتبط أساسا بمؤهالتنا المعرفية  
العامة ومعرفتنا للعالم

إن استقـاللية اللغة التي كانت  
وال تزال تثير إيمانًـا عميقـًا يشبه  
الهذيان لدى كثير من  
الدوائر والمجامع اللسانية، 
يمثل مفـارقة تترجمها  
االدعاءات "العلمية" للسانيات  
المعاصرة من جهة، ودور  

سياسات األكاديمية في  ال
صون اللغات وتطويرها  
.وتجويدها من جهة أخرى

ما هي مقومات سيكولوجية  
اكتساب وتعلم اللغة العربية  
في ظل  خصوصياتها  
الفونولوجية والمورفولوجية  
والبيداغوجية؟

إن السيكولوجيا المعرفية التي  
تسلم بقـابلية السيرورات  
المعرفية عامة واللغوية خاصة  

رج النمائي الذي ال تتخلله  للتد
أية مراحل كونية ثابتة، تمثل  
الميدان المرجعي الذي  
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ثان�ا :ع�د م� ال�\لفات وال�راسات ال>ي قار[f أن��ة مع���ة ولغ��ة م>+�عة م� ق�Gل: ال�فل واللغة، 
���ة الع�[�ة، س�#�ل�ج�ا اك>�اب اللغة، ال>�pل االزدواج�ة اللغ��ة، س�#�ل�ج�ا الق�اءة، ال��#�ل�ج�ا وت�ر 

ال�اللي وال��اداللي للغة، ال��#�ل�ج�ا وعل; ال�اللة، عالقة ال��#�ل�ج�ا :الل�ان�ات، االك>�اب اللغ̂� 
وال+�� ال�ع�في، دور اللغة في ال+�� ال�ع�في، الفه; ال��#�ل�جي لل�اللة اللغ��ة، ال��#�ل�ج�ا ون��Mة 

 ، فإن م�عانا األساسي في ه'ا الn>اب ال'^ $�#ل في األصل رص�ا مف7ال ل+>ائج ال>�اصل اللغ̂�
وخالصات ما راك�>ه ت�Y[>+ا به'ا ال=�7ص، ی>�خى ت���; ه'ا ال>�جه م� خالل ال�nف ع� مق�مات 
ومMاه�  عالقة األن��ة ال�ع���ة :���ورات اك>�اب اللغة وتعل�ها، و[ال=�7ص م�Nدات ت�nنها 

وأش#ال ت�Nلها، وما له'ا ال�nف م� ��Íة عل��ة وفعال�ة مع���ة ونYاعة ت��G»�ة في  وع�امل انG+ائها
  م�ادی� ال>�[�ة وال>���n، ال>عل; وال>عل�;، ال>ق��; وال>�ج�ه، وال>�=�� وال>nفل.

 
ال ن�] إذن في أن ه'ا ال�\لف ال'^ $�#ل ح�7لة ت�اك��ة ل>�Y[>+ا ال���لة في ال>أ��z وال>أل��، 

ل'^ نهY+اه م+' ثالثة عق�د م� ال�م� لالن>قال :ال��#�ل�ج�ا في ال�غ�ب والعال; الع�[ي عامة ولل��عى ا
م� zا:عها الnالس�#ي ال�N#�م ب�Gاد$غ; سل�2ي ت�اجع ص�>ه وقلَّ ب��قه، إلى zا:عها ال�Nی` ال�N#�م 

شغف القارÂ الع�[ي :��ادة ال�Gاد$غ; ال�ع�في على خارzة العل�م ال�ع���ة الNال�ة ، س�MNى :اه>�ام و 
  ن�Mا الع>Uارات عل��ة وع�ل�ة ع�ی�ة ن�Yل أه�ها في األتي:

 
األك�� أن الNU` في اللغة في عالق>ها :ال�ع���ة $�#ل ت�جها ج�ی�ا في حقل عل; ال+ف8 :ال�غ�ب  -

�ال والعال; الع�[ي عامة. فال=�ض في مقار[>ه NU�2` ت\�zه مق�مات ال��#�ل�ج�ا ال�ع���ة ال�Nیpة، ال ی
في ب�ا$اته األولى ح>ى :ال+�Uة لUع± ال�ول ال�>ق�مة ذات ال�+�Mمات ال��#�ل�ج�ة ال�>��رة. �Uال�غ; م� 
أن م�ض�ع ه'ا الn>اب ی+�رج في م��ان ت>قاzع ��ه أغل� ت=77ات العل�م ال�ع���ة ال�الفة ال'�2، فق� 

ل تل] ال>=77ات، واالك>فاء فZل+ا ع�م ال�خ�ل في االس>ZNار ال��pn ل>فاص�ل ه'ا ال��ض�ع ع+� 2
فق� ب>ق�$; ق�اءة ت��G�2ة فاح7ة وصارمة، م� داخل ال��#�ل�ج�ا ال�ع���ة، لعالقة اللغة :ال�ع���ة في 

  أص�لها وم�Nداتها ومMاه�ها العل��ة وال�ع���ة، ال+��Mة وال>��G»�ة وال+ف��ة وال>�[��ة.
 
� وأسال�� اش>غاله، وأن��>ه ال�=>لفة :�ا الpابf أن ال�فل $�>ل] معارف مU#�ة ح�ل �Gzعة ال'ه -

ف�ها األن��ة اللغ��ة. فه� عادة ما $�>ع�ل ألفا"ا ومفا��; ت��� إلى حاالت ذه+�ة 2ال�UÎات وال�قاص� 
وال�ع>ق�ات. ه'ه حقائ* تق�ل بها أغل� ال�راسات ال+ف��ة ال�Nیpة ال>ي خf77 م+' ث�ان�+�ات الق�ن 

ح�ل األن��ة ال'ه+�ة واللغ��ة. ول� نف�ي س�ا إن أش�نا به'ا ال=�7ص الع���� ل>�pالت ال�فل وأح#امه 
إلى أن إنYاز ه'ا الn>اب ی�ی�، مpل�ا سUقf اإلشارة إلى ذل]، :ال�يء ال��pn ل��اه�>+ا م� جهة أولى 
في تأ��z ع�د م� األ:Nاث واأل�zوحات الYام~�ة، وم� جهة ثان�ة في تق�$; أوراق عل��ة في ع�د م� 

ت ال�z+�ة والع�[�ة وال�ول�ة، وم� جهة ثالpة وأخ��ة في ن�� سل�لة م� ال�\لفات واأل:Nاث ال�\ت��ا
  وال�قاالت في م�ض�ع اللغة في عالق>ها :ال�ع���ة.

 
في ح�ود مع�ف>+ا، إن األع�ال ال>ي خf77 ل�N اآلن ل��#�ل�ج�ا اك>�اب وتعل; الع�[�ة في  -

 Faridف���  Uاس>p+اء :ع± األع�ال ال�+��رة لUاح��p أمpالعالق>ها :ال�ع���ة، ال ت�ال م�Nودة ج�ا. �
-Ez)  وال�اه�� 2003(Romdhane) ورومMان 2003(Belajouza) و[الع�Yزة 1996(

zaher)2008،( ) و[+~��ى 1997، 1996)، وأب� ر[�عة (2014، 2007، 2009، 1993أح�شاو ،(
� اللغة الع�[�ة، فال�اقع أن ه'ا ال���ان ال )، ال>ي ذهfG إلى ال�قار[ة ال��#�ل�ان�ة لUع± "�اه2008(

يندرج فيه هذا الموضوع

ساهمنا في دراسة مقومات  
ومظاهر عالقة اللغة بالمعرفية  
عبر تأطير وتوجيه أوال مجموعة  
من األبحاث واألطروحات  
الجامعية  

إن مسعانا األساسي في هذا  
األصل    الكتاب الذي يشكل في

رصدا مفصال لنتائج وخالصات ما  
راكمته تجربتنا بهذا الخصوص، 
يتوخى تدعيم هذا التوجه من  
خالل الكشف عن مقومات  
ومظاهر  عالقة األنشطة  
المعرفية بسيرورات اكتساب  
اللغة وتعلمها

أن هذا المؤلف الذي يشكل  
حصيلة تراكمية لتجربتنا  
الطويلة في التأطير والتأليف، 

الذي نهجناه منذ    وللمسعى
ثالثة عقود من الزمن لالنتقـال  
بالسيكولوجيا في المغرب  
والعالم العربي عامة من طابعها  
الكالسيكي المحكوم ببراديغم  
سلوكي تراجع صيته وقـلَّ  
بريقه، إلى طابعها الحديث  
المحكوم بسيادة البراديغم  
المعرفي على خارطة العلوم  
المعرفية الحالية

ل يمتلك  الثابت أن الطفـ
معارف مبكرة حول طبيعة  
الذهن وأساليب اشتغاله، 
وأنشطته المختلفة بما فيها  
األنشطة اللغوية

في حدود معرفتنا، إن األعمال  
التي خصصت لحد اآلن  
لسيكولوجيا اكتساب وتعلم  
العربية في عالقتها بالمعرفية، 
ال تزال محدودة جدا
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ی�ال :#�ا وفي حاجة ماسة إلى الNU` وال�راسة. وله'ا فل�8 م� :اب ال�Uالغة إن 2+ا نع>�G أن الn>اب 
  الNالي $#اد $�#ل أح� تل] األع�ال العل��ة القل�لة واالس>p+ائ�ة به'ا ال=�7ص. 

 
ى و}ن 2ان س�#�ل�ج�ا مع���ا في ج�ه�ه فه� ت�[̂� ال�اقع أن ال�هان األساسي له'ا ال�\لف، ح> -

ب��اغ�جي في م�ام�ه، :�N` $�>ه�ف تع�Gة أ�zاف الفعل ال>�[̂� وتNف��ه; على ال>عامل مع ال�>عل; 
كع+�7 ن��� وفعال، قادر على ال>Nل�ل وال>+��M قGل ان=�اzه في س��ورة ال>��رس أو ال>عل; ال�+M;. فق� 

وخالصات عل��ة وازنة، $�#� لل�+�Mمة ال>�[��ة أن تأخ'ها :ع�� االع>Uار. ع�ل+ا على تغ�ی>ه :�عارف 
فال�اقع أن ال�فل ال $أتي إلى ال��رسة صفNة ب�Zاء �2ا $ع>ق� و��اع في الغال�، بل $�Yئ إل�ها وه� 
 م�Nل :�عارف و2فاءات ون��Mات أول�ة ت\هله الس>ع�ال ال+Mام اللغ̂�  في أ:عاده ال>�pل�ة وال>�اصل�ة،

دها لnي تأخ' ��zقها ن�N االك>�ال وال>�اس] وال�قة.  ِّ�Yرها وت��ها وتNN7وما على ال��رسة إال أن ت  
 

إذن ال ی+>اب+ي أدنى ش] في أن أغل� ال�ه>��� :��#�ل�ج�ا اللغة في عالق>ها :���ورات ال+�� وال>عل; 
س��Yون في ه'ا الn>اب خالصة  ، و[ال=�7ص األ:اء وال��[�� وال��رس�� وال��جه�� والUاح��p وال�لUة،

ت��G�2ة ل�عل�مات ومعارف ج� ح�یpة، ول+>ائج وخالصات ج� واع�ة، ح�ل �Gzعة عالقة اللغة :ال�ع���ة 
عامة. فعلى أساس م�اوج>ه ب�� أ�zوحات وأفnار ن��Mة و[�� وقائع ون>ائج م��ان�ة، ن�Yه $Zع ب�� أی�^ 

الغة األه��ة وع���ة ال>�اف� وال�ل�ج، ألن أغلGها م�>�� م� القارÂ ال�غ�[ي والع�[ي عامة معارف وحقائ* :
ك>ا:ات وأ:Nاث ومYالت عل��ة ج� م>=77ة، وم� دراسات ت�G��Yة وم��ان�ة مNل�ة ق�+ا :إنYاز :عZها 

  وأش�ف+ا على إنYاز :عZها اآلخ�. 
ع� س�#�ل�ج�ا ه'ا الn>اب ال'^ $Zع ره� إشارة القارÂ الع�[ي أح� أه; ال��اجع أه��ة :=الصة، إن 

اك>�اب اللغة الع�[�ة وتعل�ها، ت��n في ج�ة م�ض�عه وخ�7[ة إش#ال�>ه وث�اء مN>��اته. فق� ت�ل� 
ت���Y  أ�zوح>ه ال����2ة ال�G+�ة على �Gzعة عالقة اللغة :ال�ع���ة، إنYاز دراسات ت��G�2ة، ن��Mة 

، ح�` خ77+ا أولها لل�ع���ة ت\ثpه>ي وم��ان�ة، ت�pلf أه; مZام�+ها ومNاورها في الف�7ل ال�Uعة ال
وس��ورات اك>�اب اللغة وتعل�ها، ل�قار[ة، وثان�ها ل���ورة اك>�اب اللغة وتعل; الق�اءة، وثالpها 
لل��#�ل�ج�ا الل�ان�ة وت�ر���ة اللغة الع�[�ة، ورا:عها ل>ق��; األداء الق�ائي في الع�[�ة، وخام�ها لالزدواج�ة 

لل>�pالت ال�الل�ة لUع± األفعال الع�[�ة، وأخ��ا سا:عها ل>�Y[ة تع���  اللغ��ة ع+� ال�فل، وسادسها
  وت�ر�8 عل; ال+ف8 :الع�[�ة في الYامعة.

أن هذا الميدان ال يزال بكرا  
سة إلى البحث  وفي حاجة ما

والدراسة. ولهذا فـليس من  
باب المبالغة إن كنا نعتبر أن  
الكتاب الحالي يكاد يشكل  
أحد تلك األعمال العلمية القـليلة  
. واالستثنائية بهذا الخصوص

الواقع أن الرهان األساسي  
لهذا المؤلف، حتى وإن كان  
سيكولوجيا معرفيا في جوهره  
فهو تربوي بيداغوجي في  
مراميه

الواقع أن الطفـل ال يأتي إلى  
المدرسة صفحة بيضاء كما  
يعتقد ويشاع في الغالب، بل  
يجيئ إليها وهو محمل بمعارف  
وكفـاءات ونظريات أولية  
تؤهله الستعمال النظام اللغوي  
في أبعاده التمثلية والتواصلية

إن أهمية هذا الكتاب الذي  
يضع رهن إشارة القـارئ العربي  

عن  أحد أهم المراجع  
سيكولوجيا اكتساب اللغة  
العربية وتعلمها، تكمن في  
جدة موضوعه وخصوبة  
إشكاليته وثراء محتوياته

إرتباط كامل النص:    
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR1AharchaouLang&Cognition.pdf  

     ***   ***   ***  
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