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"األساليب العربية" يف لغة األطفال:

()

دراسة تطبيقية يف االكتساب اللغوي يف ضوء النظرية التوليدية التحويلية
إعداد
د .خلود صاحل عثمان الصاحل
األستاذ املاايك يف اللغويات
قسم اللغة العربية ،جامعة امللك عبدالعزيز
فاطمة جازي البقمي
طالبة ماجستري
امللص

تناول هاا الﺒحث التطور اللغوي لدى األطفال ما بني عمر الثالثة إىل اخلامسة عىل مستوى األساليب بشكل
تطﺒيﻘي ،والسيام أسلوب األمر والنفي ،واالستفهام ،والنداء ،وحتليلها يف ضوء مفهوم االكتساب اللغوي يف علم
اللغة النفيس ،يف حماولة للكشﻒ عن املراحل اللغوية التي يمر هبا الطفل يف اكتساهبا ،واألنامط التحويلية التي تتم
عىل اجلمل التوليدية النواة يف لغة هاه األساليب ،وحتري اإلجراءات التحويلية وﻓق عدد من عنارص التحويل؛
وهي التحويل باحلاف ،والتﻘديم والتأخري ،والزيادة ،والتنغيم .وقد انتهت الدراسة إىل مجلة من النتائج منها
األساليب اللغوية يف املراحل العمرية األوىل قد متحورت يف حدود الكلمة الواحدة ،وأن األساليب اللغوية ذات
الرتكيب الثنائي قد بدأ يف الظهور عند أطفال املرحلة الثانية ،بينام بدأ استخدام العنارص الوظيفية للغة وإدراك
العالقات الداللية بني عنارص الرتكيب الواحد يف املرحلة الثالثة ،كام أن سن اخلامسة يعد يف مراحل النمو اللغوي
هو طور اكتامل اكتساب األساليب اللغوية ،وأن اإلنتاج اللغوي يف هاا السن يمثل مرحلة لغوية حتاكي لغة
الراشدين .وقد وﻓرت الدراسة احلالية بعض احلﻘائق عن تطور الﺒنى والرتاكيب األسلوبية يف لغة األطفال اما يعد
مادة علمية يمكن التأسيس عليها يف الدراسات الالحﻘة ،والسيام الدراسات الطولية والنامئية يف مضامر علوم
اللغة النفسية.
الكلامت املفاتيح :األساليب اللغوية ،اللسانيات النفسية ،اكتساب اللغة لدى األطفال ،النظرية التوليدية
التحويلية.

( (اعتمدت الدراسة عىل اإلحصائيات التي تضمنتها أطروحـة ماجسـتري حتـت إرشاف :د .خلـود الصـالح،
بعنوان "التطور اللغوي عند األطفال ما بني عمر الثالثة إىل اخلامسة ،يف ضـوء علـم اللغـة النفيسـ :دراسـة
تطﺒيﻘية يف بعض األساليب اللغوية" ،للﺒاحثة ﻓاطمة الﺒﻘمي ،نوقشت يف جامعة امللك عﺒدالعزيز (.)٢٠١٨
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of Transformational Generative Theory
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Dr. Kholoud Saleh Othman Alsaleh
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Abstract
This paper examined the development of the language acquisition of Arabic stylistic structures
for children between the ages of three to five years old, such as imperative, negative,
interrogative and vocative, and analyzing these sentences in the light of modern
psycholinguistic theory. The study attempts to detect the stages of a child language acquisition
and the transformational patterns that occurs on these sentences according to number of
transformational elements such as; deletion, syntactic order, addition, and intonation. Findings
revealed that language techniques in the first stages of life were concentrated within the
boundaries of one-word utterances, and the dual-language language techniques began to appear
in the children of the second stage, while the functional elements of the language and the
perception of the semantic relationships between the elements of the single structure were used
in the third stage. In the fifth year stage of linguistic development, the acquisition of linguistic
styles is completed, and that linguistic production at this age represents a linguistic stage that
resembles the language of adults. The present study has provided some facts about the evolution
of structures and stylistic structures in the language of children, which proffers material that can
be further investigated in subsequent studies, especially longitudinal and developmental
psycholinguistic research.
Keywords: Child language acquisition, stylistic sentences, psycholinguistics, Transformational
generative theory.
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"األساليب العربية" يف لغة األطفال :دراسة تطبيقية يف االكتساب اللغوي يف ضوء النظرية التوليدية التحويلية

مقدمة

أخرى من مسـائل االكتسـاب؛ وهـي الﺒحـث يف

متثـــل "النظريـــة التوليديـــة التحويليـــة"
theory

generative

آلية اكتساب "األساليب اللغوية" يف اللغـة األوىل

transformational

إرهاصــة انطــالق نظريــة "االكتســاب اللغــوي

 ،L1الســـيام "األســـاليب العربيـــة" بشـــكل

"language acquisition؛ منـــا أن جتـــاوزت

خمصوص.

الدراسة األلسنية التحول من االجتاه السـلوكي يف

تﻘدم هاه الورقة دراسة يف اكتساب األساليب

تفسري التحصيل اللغـوي الـاي بـدا قـارصا عـن

اللغوية العربية عند األطفـال يف املراحـل املﺒكـرة

تفســري امللكــة اإلبداعيــة للمــتكلم اللغــوي ،إىل

من عمر الطفل؛ ما بني ثالث إىل مخـس سـنوات،

االنخراط يف عامل رحـب وواسـع مـن التحصـيل

ونخــ

اللغوي لدى الفرد املتمثلـة يف قدرتـه عـىل إنتـاج

منهــا هنــا :أســاليب األمــر ،والنفــي،

واالستفهام ،والنداء ،وحتليلهـا عـىل ضـوء علـم

عدد ال متناهي من اجلمل إدراكا وأداء ،والتوغـل

اللغة النفيس .حماولة الكشﻒ عن املراحل اللغوية

يف الﺒنى العميﻘة للمخزون الفردي لدى اإلنسـان

التي يمر هبا الطفل يف اكتساهبا واألنامط التحويلية

الاي يمتلكه دون سائر الكائنات األخرى.

التــي تــتم عــىل اجلمــل التوليديــة النــواة يف لغــة

شكل هاا االجتاه يف اللسانيات األمريكية لونا

األطفال ،وحتري اإلجراءات التحويلية وﻓق عدد

جديــدا يف الــدرس اللســاين؛ وهــو مــا يســمى

من عنارص التحويل التي اعتمدها تشومسـكي يف

"اللســــانيات النفســــية ،"psycholinguistics

نظريتــه التوليديــة التحويليــة واعتمــدها جــل

وغدت مسـألة "االكتسـاب اللغـوي" مـن أبـرز

الﺒــاحثني اللغــويني؛ وهــي التحويــل باحلــاف،

قضــاياه .ﻓفتحــت آﻓاقــا جديــدة يف الدراســات

والتﻘــديم والتــأخري ،والزيــادة ،والتنغــيم .وقــد

اللغوية جتـاوزت مسـألة الﺒحـث يف أصـل اللغـة

قامــت الدراســة بﺒنــاء نتائجهــا وحتــري األنــامط

وﻓلسفة النشأة إىل النظر يف مراحل تكوين السـفر

اللغوية املختلفـة هلـاه األسـاليب عنـد األطفـال

اللغوي لدى اإلنسان يف مراحل الطفولـة األوىل.

اعتامدا عىل اجلداول التي رصـدتا دراسـة لغويـة

ولــئن تعــددت األقــالم التــي رصــدت مراحــل

تطﺒيﻘية عىل إحدى روضات األطفـال يف اململكـة

التطــور اللغــوي لــدى األطفــال ابتــداء باملناغــاة

العربية السعودية .وسـتتناول هـاه الورقـة ثالثـة

عروجــا إىل املفــردات ،وانتهــاء باجلملــة ،إال أن

حماور؛ هي:

الدراســات مل تتســع بشــكل ملمــوس يف مســألة
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 -1مفهوم "االكتساب الرتكيﺒي" يف لغة الطفل.

باجلمل متجاوزا منهج التحليل املفـردايت ،إذ هـو

 -2منهج "التوليدية والتحويلية" يف لغة الطفل.

ميدان واسع وحمل نﻘاشات طويلة بـني اللغـويني
والنفسيني عىل حد سواء ليس جماله هنـا .والـاي

 -3األنامط التحويليـة يف "األسـاليب العربيـة"

هيمنــا هنــا هــو انعكــاس هــاه النظريــة ومــدى

لدى األطفال.

ﻓاعليتهــا يف تتﺒــع وحتديــد التطــور الرتكيﺒــي يف

 -1مفهوم "االكتساب الرتكييب" يف لغة
الطفل
واحلﻘيﻘة التي تستحق التأمل هي أن "دراسـة

األسـاليب اللغويــة لــدى األطفــال وﻓــق دراســة
تطﺒيﻘية وصوال منهـا إىل النتـائج التـي يمكـن أن
متثــل انطالقــة مســتﻘﺒلية ُيعتــد هبــا يف اللســانيات

التطور اللغوي لدى األطفال تعد مسألة شـائكة،

النفسية يف حﻘل اكتساب األساليب اللغوية لـدى

وأن العالقة بني التطور اللغوي والعمري عالقـة

األطفال متكلمي اللغة العربية.

تالزمية ،جيب أال يغفل عنها الدارس ،وأن مناهج

يمكــن حتديــد اجلملــة التوليديــة ،يف أبســط

تعليم اللغة جيـب أن تـتم بدقـة وﻓـق املحـددات

حدودها ،أهنا النظام األصل يف الرتكيـب اجلمـيل

العمريــة للطفــل" (.)Alsaleh, 2014, p. 48

للغـة مـا ،أو بعﺒـارة أخـرى هـي اجلملـة النـواة

وهــي لفتــة تعــد ركيــزة يمكــن أن تفيــد منهــا

kernel sentenceأو اجلملة اإلخﺒاريـة املجـردة

الدراسات الرتبوية التعليمية بشكل خاص ،آخاة

مــن أي معــان إضــاﻓية .ويف املﻘابــل ﻓـإن اجلملــة

عىل عاتﻘها رضورة تصميم املنهج املـدريس وﻓـق

التحويلية هي النمط الرتكيﺒي الاي يشـتمل عـىل

مﺒدأ الﺒنـى العميﻘـة للفكـر اإلنسـاين املتـدرج يف

معان إضاﻓية زائدة عـىل املعنـى الـاهني املجـرد،

عمليــة االكتســاب اللغــوي (الصــالح،)٢٠١٨ ،

والاي ال يتحﻘق يف اجلملة النـواة أو التوليديـة يف

"مرتكزة عىل حﻘيﻘة مؤداها أن لكل عمر طفـويل

بنائهــا األصــل .وخيضــع التحويــل لعــدد مــن

حﻘال لغويا يشـغله ،وأن لكـل مرحلـة توجهاتـا

اإلجراءات التي ترتﺒط بمعايري وأصول ﻓيام نـ

النفســية وقــدراتا يف اســتيعاب مهــارات الــتعلم

عليهــــا تشومســــكي بالﻘواعــــد التحويليــــة

وأنشطته" (الصالح.)2017 ،

Transformational Generative Grammar
).)Chomsky 1965( (TGG.

 -2منهج "التوليدية والتحويلية" يف لغة
الطفل
مثلت النظرية التوليدية التحويلية منهج ثـورة

ونضــع بــني يــدي الﻘــارص هنــا خالصــة مــا
اعتمدتــه الدراســات اللســانية يف حتديــد معــايري

كﺒرية عىل املنهج الﺒنيـوي الـاي عـم الدراسـات

التحويلية ()Bach, 1966. Jackendoff, 1974؛

اللسانية ﻓرتة من الزمن .ولن نﻘﻒ يف هاه الورقـة

ويمكن أن نصنﻒ اإلجراء التحوييل يف إطارين:

عىل تفاصيل النظريـة ومفهـوم املـنهج التوليـدي
التحوييل الاي وضعه تشومسكي يف إطار عنايتـه
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التنغـيم عنصـ حتويــل صـويتُ ،حي ري
ـدث تغيــريا يف

األول /التحويل بعنارص لغوية:

معنى اجلملة من خالل التلوين النطﻘـي للجملـة

ويتحﻘق من خـالل االعـتامد عـىل عـدد مـن

ارتفاعا أو انخفاضا ،وﻓق الغـرض الـاي يﻘصـد

العنارص اللغوية التي تنﻘل اجلملة من التوليـد إىل

املتكلم إيصاله للمستمع.

التحويل؛ وتتمثل يف اآليت:

الثاين /التحويل بعنارص غري لغوية:

 /١احلــاف  :Deletionويظهــر يف حــاف

ويتمثــل يف العنــارص األخــرى التــي حتــيط

عنص رئيس من عنـارص اجلملـة األصـل؛ نحـو
َ
الرسالة"؛ بحـاف أحـد العنـارص
قولك" :كتب

السياق اللغوي وال تكـون منهـا ،إلضـاﻓة معـان

ُ
الرجل الرسا َلة.
اللغوية يف اجلملة األصل :كتب

متعددة أو ربام مغايرة للمعنى التوليدي األصـل؛
ونعني هبا عنص السياق ،أو لغة اجلسد؛ كاحلركة،

 /٢الرتتيب  :Syntactic Orderويظهر هـاا

واإلشارة ،أو تعابري الوجه.

التحويل بتﻘديم أحـد عنـارص النظـام األصـل يف
الـدرس حرضـ
اجلملة عىل اآلخـر ،مـن نحـو" :
َ

واما ينﺒغي اإلشارة إليه هنا ،أن الﻘدرة اللغوية

الطالب" ،تﻘديام وتأخريا ألحد عنـارص الرتكيـب
ُ

تتفاوت لدى األطفـال عنـد تفعيـل اإلجـراءات

الدرس.
الطالب
التوليدي يف :حرض
َ
ُ

التحويلية؛ ﻓﻘد يستخدم طفل إجراء حتويل ًّيـا واحـدا
ﻓحسب ،ويستخدم طفل آخر يف اجلملة ذاتـا أكثـر

 /٣الزيـــادة  :Additionوجيـــري التحويـــل

من إجراء حتـوييل .وينضـوي حتـت هـاا التحويـل

بزيادة ملفوظات لغوية عىل اجلملة األصل؛ تﻘـوم

الﺒنيوي ملكة لغوية يـتمكن هبـا الطفـل مـن تفعيـل

بإضاﻓة عمق داليل عىل اجلملة النواة .ﻓتﻘول" :إن

اللغة املكتسﺒة الكامنـة يف الالوعـي الـاهني والتـي

ـم نــور"؛ بزيــادة عنص ـ التأكيــد "إن" عــىل
العلـ َ

تظهر لديه ﻓجأة يف املﻘامات التعﺒريية التـي تسـتحثها

(العلم نور)؛ لغاية االنتﻘـال مـن
اجلملة التوليدية
ُ

اإلثارة الﺒيئية املحيطة أو ربام املحاكـاة ،والتـي قـد ال

اإلخﺒار إىل معنى جديد وهو التأكيد.

تتحﻘق يف صعيد األداء الفعيل ألطفال آخرين ،وﻓﻘـا

 /٤التحويــــل بــــاإلحالل أو التعــــويض

للتفاوت الـاهني أو الﺒيولـوجي أو الثـروة اللغويـة

 :Replacementوجيري هاا اللون مـن التحويـل

التي تتحﻘق يف بيئة لغوية لطفل دون اآلخر؛ وﻓق مـا

يف األعم األغلب بـإحالل الضـمري حمـل االسـم

تن

الظــاهر ،ﻓتﻘــول ":رﻓــع اهلل الســامء" ،وتﻘــول":

عليـه إحـدى نظريـات االكتسـاب اللغـوي؛

"ﻓرضية الفرتة احلرجة (Critical Period )CPH

السامء رﻓعها اهلل" ،و"السـامء اهلل رﻓعهـا"؛ ﻓيحـل

Brown,1994. Lightbown ( "Hypothesis

الضـمري(اهلاء) يف اجلملتـني الثانيـة والثالثـة حمـل

.)and Spada, 2006, p. 233

كلمة (السامء) يف اجلملة األوىل (عاميرة١٩٨٤ ،م.

وتعد اجلملـة التوليديـة هـي األسـاس الـاي

العامودي١٩٩٢ ،م ،ص.)١٨٤

يصوغ منه الطفل األنامط التحويلية التي يﻘصدها

 /٥التحويــل بــالتنغيم  :Intonationويعــد
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()2

حني التعﺒري ،وقد أعادها جورج ميلـر  Millerإىل

مراحل العمر املﺒكرة  ،وإليـك حتليـل الدراسـة

منهج سيكولوجي بحت ،ويعد ميلـر مـن أوائـل

يف كل أسلوب لغوي.

علــامء اللغــة النفســيني الــاين ترمجــوا نظريــة

 1-3املرحلة األوىل
نعني هبا مرحلة الطفل ذي السنوات الثالثـة،

"تشومســكي  "Chomskyالتحويليــة إىل ﻓكــرة
نفسية؛ مشريا إىل أن اجلملة التحويلية التي ينتجها

وهي املرحلة التـي يعـرب هبـا عـن اجلملـة بكلمـة

الطفل نتيجة تعرضها للتحويالت النحوية كاملﺒنية

واحدة ،ﻓضال عـن أن مجلتـه ختلـو مـن الـروابط

للمجهول ،واملنفية ،والسـؤال ،يتـاكرها الطفـل
أوال بإرجاعها إىل أصلها ،إذ ُحتفظ يف الااكرة مـع

الوظيفيـــة؛ كحـــروف اجلـــر ،والوصـــل ،وأل
التعريﻒ ،والضامئر ،والروابط وغريهـا .وتتضـح

حاشية تفيـد الطفـل بـأهم التحـويالت النحويـة

معاين اجلمل لديه من خـالل السـياق ،أو النغمـة

املالئــم إجراؤهــا عــىل اجلملــة األصــل .ويﻘــوم

الصوتية اخلاصة بكل أسلوب لغوي ،أو هبام معا.

اﻓـرتاض ميلـر  Millerعـىل أن الطفـل يعتمــد يف

وســـنﻘﻒ عـــىل اإلجـــراءات التحويليـــة التـــي

تاكر معنى اجلملة عىل األساس العام ثم يضـيﻒ

استخدمها الطفل يف هاه املرحلة يف كـل أسـلوب

عليه بعض التحديدات الوصفية تﺒعا الهتامماتـه؛

لغوي منها عىل حدة؛ وهي عىل النحو اآليت:

بمعنى أن الطفل قﺒل أن ينطق مجلة الطلب سـواء

 / ١.١ .٣اإلجــراءات التحويليــة يف أســلوب

أكانــت أمــرا أم ســؤاال ،يﺒــدأ أوال باســرتجاع

األمر

الصورة التوليدية للجملة ،ثم يضيﻒ بعـد ذلـك

أ /التحويل باحلاف

عنارص التحويل عليهـا؛ كالتﻘـديم والتـأخري ،أو

لﻘد عرب جل أطفال عينة الدراسـة عـن األمـر

الزيادة ،أو احلاف ،بام يتالءم مـع ترتيـب املعـاين

بأسلوب مجيل قد حاف ﻓيه ركنان رئيسـان ،مهـا:

وأولوياتا يف نفسه (.Field, (2006, p.93

(الفعل  +الفاعل) ،مع االقتصار عىل ذكر املفعول

 -3األمناط التحويلية يف "األاالي العربية"
لدى األطفال
نﻘﻒ يف هاا املحور بشـكل حمـدد عـىل نظـام

نواة( :أعطيني الكورة) .أو "عصري" ،مـن أصـل

اكتســاب األســاليب العربيــة لــدى األطفــال،

مجلة ﻓعلية توليدية( :هات العصري).

به ﻓحسب ،ﻓﻘالوا" :كورة" ،من أصل مجلة ﻓعلية

ونتحرى ﻓيه األنامط التحويلية التي حتدث يف لغـة

ويرتﺒط احلاف يف اجلملة باملعنى الاي يكمـن

يف

يف الوعي الطفل ،وهـو حـاف مـا ال يعنيـه مـن

()1

األطفال أثناء اكتساهبم األسـاليب اللغويـة

اجلملة وإبﻘاء ما يعنيه ﻓيأيت التعﺒري بكلمة واحدة؛
( )1وهــي :أســلوب األمــر ،والنفــي ،واالســتفهام،
والنداء.

( )2يف املراحل ( ٥ ،٤ ،٣سنوات)
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(الكلمة اجلملة)؛ ﻓجاءت لفظة "كـورة" مﻘرتنـة

وربــام نجــد يف هــاا
مثــل( :كــرة) أو (عصــري)ُ .

بنغمــة صــوتية صــاعدة للتعﺒــري عــن األمــر

شواهد ملا أسامه "بياجيه  "Piagetمركزية الـاات
 egocentric speech؛ مشريا إىل أن الطفل يكون

بإحضارها ،أو "ماما" مع نغمة صـوتية صـاعدة.

منشــغال بعاملــه اخل ـاص ومتمحــورا حولــه ،وأن

ويعد التنغيم هو املعول عليه يف ﻓهم املحاوف من

اكتسابه اللغـة خيضـع ملعـايري ذاتيـة؛ كاهلويـة ،أو

اجلملــة ،وقــد اقــرتن عــامال التحويــل (التنغــيم،

الداخلية للفرد ،أو ربام نمطية الـتعلم

واحلاف) هنا أيضا مع السياق الـاي يتمثـل ﻓيـه

اخلصائ

اإلجراء اللغوي ،وال خيفى أن السياق معيار داليل

(.)Heo, Han, Koch, Jeong, 2011

آخــر يــرتﺒط مــع التنغــيم لتحديــد األغــراض

واما ورد يف أسلوب األمر مع احلـاف أيضـا،

واملﻘاصــد يف كثــري مــن األســاليب (الصــالح،

ذكر الفاعل يف اجلملة مع حاف (الفعل +املفعول

٢٠١١م).

به)؛ ﻓﻘال الطفل" :ماما" ،مـن أصـل مجلـة نـواة
ات مامـا الكـرة) .ويـتجىل يف اسـتخدام هـاا
(ه ْ
َ

ج /التحويل بالتﻘديم والتأخري

اإلجراء التحوييل بعد نفيس يﺒطن التعلـق بـاألم،

لﻘد وردت أساليب األمر يف لغة أطفـال هـاه

ولعل هاا يعكس جانﺒا مـن النظريـة الشـهرية يف

املرحلة يف نمطني ،مها:

علم النفس التي عمل هبا كل من John Bowlby

تﻘديم (املفعول به) عىل (الفعـل) مـع حـاف

and Mary Ainsworth؛ وهي نظرية التعلق ،أو

(الفاعل) .وقد عرب نسﺒة ضئيلة من أطفال العينـة

(ســـلوك التعلـــق )Attachment Behavior

عــن أســلوب األمــر باســتخدام هــاا الــنمط

( .)Bretherton, 1992وﻓحــوى هــاه النظريــة
تشري إىل أن الطفل يتعلق نفس ًّيا بالشـخ

ات".
التحوييل؛ من نحو" :كورة َه ْ

الـاي

تﻘديم (املفعول به) عىل (الفاعل) مـع حـاف

يلﺒــي احتياجاتــه ،وال خيفــى أن هــاا يتجســد يف
شخ

(الفعل) .وامـا ورد امـثال هلـاا الـنمط التحـوييل؛

األم ،ﻓريتﺒط الطفل بأمـه يف كـل أشـكال

قوهلم" :كورة ماما".

السلوك ،ويعد السلوك اللغوي هو أﻓصـح أنـامط

ويﺒــدو جل ًّيــا أن "التﻘــديم والتــأخري" مــن

السلوك اإلنساين تعﺒريا عن املراد.

اإلجراءات التحويلية التـي تـرتﺒط يف الدراسـات

ب /التحويل بالتنغيم

اللغوية بمفهوم العناية باملتﻘدم ،واألطفال يف هاه

يعــد التنغــيم إجــراء حتويل ًّيــا يﻘــرتن بــالتعﺒري

املرحلة العمرية يركزون عـىل الكلـامت املحوريـة

الصويت ،ﻓيعمل عىل حتويل املعنى املجرد الواحـد

األساسية يف اجلملة وجيعلوهنـا حتتـل الصـدارة يف

إىل عدد من املعاين .وقد ورد هاا النمط التحـوييل

مجلهم ،ﻓﻘدم األطفال هنا لفظـة (كـورة) ﻓﻘـالوا:

يف لغة األطفال عند التعﺒـري عـن األمـر ،واقـرتن

ـات" ،و"كــورة مامــا" .كــام ارتﺒطــت
"كــورة َهـ ْ

كثريا لدهيم مع التحويـل باحلـاف عـىل مسـتوى

األلفاظ املتﻘدمة يف اجلملة مـع ألفـاظ أخـرى هلـا
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أمهيتها عند الطفل ،ﻓركزوا عىل (احلـدث ،واألم)

(كرست) .ويـتجىل احلـاف يف
املتصل) يف الفعل
ُ

وربـام يتفـق هـاا املظهـر
يف اجلملتني عىل التوايلُ ،

إسﻘاط الفعل "كرس" واملفعول بـه "اللعﺒـة" مـن
اجلملة لتصﺒح " :ال خالد /ال ﻓاطمة".

اللغوي مع ما أشار إليه علامء اللغة من أن الطفـل

حني يﺒنى تراكيﺒه هيـتم بـاملعنى أوال قﺒـل تركيـزه

يتضح أن الطفل قد عرب عن النفي هنا بنفـي

عىل املﺒنى( ،)Lust,2012, p.42ولعـل هـاا هـو

الاات ،ويسمى هاا الـنمط مـن التعﺒـري بــ(نفي

الــروابط أو العالئــق التــي تــربط املفــردات يف

الكلمة الواحـدة) ()2002, P.17 Al Buainain,
وهو درجة بريكر من درجات التعﺒري عـن النفـي يف

الســﺒب وراء تــأخر اكتســاب األطفــال الكلــامت
الرتكيب الواحد.

اللغة.

 / ٢ .١ .٣اإلجــراءات التحويليــة يف أســلوب

ج /التحويل بالزيادة واحلاف ،مع التحويل غري

النفي

اللغوي (اإلشارة بالرأس)

أ /التحويل بالزيادة واحلاف

خضعت مجلـة هـاا الـنمط إىل صـورتني مـن

ومن هاا التحويل زيادة أداة النفـي (ال) عـىل

صور التحويل اللغوي ،مها:

كرســت اللعﺒــة" ،ويتمثــل
اجلملــة التوليديــة "
ُ

الزيــادة :بزيــادة أداة النفــي (ال) عــىل اجلملــة

احلاف يف حاف اجلملة كاملة وإبﻘـاء أداة النفـي

كرست اللعﺒة".
النواة "
ُ

كرسـ
(ال)؛ إذ عرب األطفال هبا عن نفي ارتكـاهبم ْ

احلــاف :بحــاف الفعــل (كرســ) ،والفاعــل

كرست اللعﺒة".
اللعﺒة ،يريدون" :ما
ُ

(الضــمري املتصــل) .لتصــﺒح اجلملــة "ال لعﺒــة"،

وتعد(ال) من أبسط صور النفي عند األطفال

كرست اللعﺒة) .ويمثـل هـاا الـنمط
وتعني( :ما
ُ

وأســﺒﻘها اكتســابا ،وقــد أشــارت عــدد مــن

صورة أخرى من صور (نفي الكلمـة الواحـدة)،

الدراسات التي تناولت النفي يف لغة األطفـال إىل

وقــد جــاءت هنــا لنفــي (املفعــول بــه) ،يف حــني

أن طفل الثالثة يستخدم (ال) دون(مـا) يف النفـي،

جاءت الصورة السابﻘة (ال خالد) ،و(ال ﻓاطمـة)

وأن األداة (ال) تعد من الكلامت اخلمسـني األوىل

لنفي (الفاعل).

التي يكتسﺒوهنا يف عمر السنتني والثالث سـنوات

ويتعاضــد مــع هــاه الصــورة التحويليــة

(الصالح.)Owens, 2001, p.316.2016 ،

اللغوية إجراء حتوييل آخـر "غـري لغـوي"؛ وهـو

ب /التحويل بالزيادة واإلحالل واحلاف

اإلشارة بإيامءة الرأس يمينا ويسـارا ،وقـد أظهـر

تتمثــل الزيــادة يف إدراج أداة النفــي (ال) يف

األطفــال هــاا النــوع مــن الرمزيــات اإلشــارية

كرسـت اللعﺒـة" ،كـام ورد يف
اجلملة التوليديـة "
ُ

لغرض يتعلق بالداللة؛ وهو مزيد توضيح داللـة

حتليلنا السابق هلا .ويتمثل اإلحالل بإنابـة االسـم

كرس اللعﺒة .ويعد هاا النمط
نفي ارتﺒاطهم بجرم ْ

التعﺒريي صورة أخـرى قـد حتـل حمـل التحويـل

الظاهر (خالد ،أو ﻓاطمة ،أو حممد) حمل (الضمري
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"األساليب العربية" يف لغة األطفال :دراسة تطبيقية يف االكتساب اللغوي يف ضوء النظرية التوليدية التحويلية

بالتنغيم ،ويتفق هاا مـع مـا كشـفت عنـه بعـض

لغة أطفال الثالثة ،ﻓعىل سـﺒيل املثـال قـدم بعـض

الدراسات من أن "اللغة امللفوظة تظهـر وتتضـح

األطفــال كلمــة "ســيارة" عــىل أداة االســتفهام
يـن؟" ،مـن
" َأ ْين" ،ﻓأصﺒحت اجلملة" :سـيارة ريو ْ

معينا من نمو اجلهاز العصـﺒي والعﻘـيل ،وبالتـايل

أصل توليدي (أ ْي َن السيارة؟).

يف وقت متأخر نسﺒيا؛ وذلك ألهنا تتطلب مستوى
يســﺒﻘها وحيــل حملهــا يف الطفولــة املﺒكــرة لغــات

واجلدير باملالحظة هنـا أن أسـئلة الطفـل يف

أخــرى مثــل :العالقــة اجلســدية ،والصــا ،

ـن" -
هاا السن يغلب عليها اسـتخدام األداة "أ ْي َ

والﺒكاء ،وتعﺒري الوجـه ،واإلشـارات" (سـﺒيني،

لتعيني مكان اليشـء -دون السـؤال عـن الزمـان

٢٠٠١م ،ص .)25

ـن" .ويﺒــدو أن
بـــ"متــى" ،أو عــن الــاات بـــ" َمـ ْ

 / ٣ .١ .٣اإلجــراءات التحويليــة يف أســلوب

أسﺒﻘية االستفهام باملكان عنه بالسؤال عن الزمان

االستفهام

أو الــاوات لــدى طفــل الثالثــة يــرتﺒط بالتــدرج
املعريف لفهم األشياء واملعاين ،ويتفق هـاا مـع مـا

لﻘد تم التحويل يف أسـلوب االسـتفهام عنـد

توصــل إليــه أحــد الﺒــاحثني يف دراســة تطﺒيﻘيــة

أطفال الثالثة اعـتامدا عـىل عنصـين مـن عنـارص

(عﺒـده١٩٨٠ ،م  ،ص )٣٢أجراهـا عـىل طفل ْيـه

التحويل؛ مها:

خلصت إىل أن الطفل ال يـدرك مفهـومي املكـان

أ /التحويل باحلاف والتنغيم

والزمان قﺒل الثالثة والنصﻒ من عمره .ويتعاضد

هــو التحويــل بحــاف أداة االســتفهام مــن

هاا مع ما توصلنا إليه هنا ،اما يمكن أن يعتد هباه

ـن
الرتكيب؛ كﻘوهلم( :سيارة) ،من أصل مجلة "أ ْي َ
السيارة؟".

الدراســة مرجعــا لدراســات مســتﻘﺒلية يف حتــري
أسلوب االستفهام لدى األطفال.

وجاء التعﺒـري عـن االسـتفهام هنـا بـإحالل

 / ٤ .١ .٣اإلجراءات التحويلية يف أسلوب النداء

التنغيم الصاعد حمل العنص اللغـوي املحـاوف،

أ /التحويل باحلاف والتنغيم

ويعد هاا التعﺒري من أكثر صيغ االسـتفهام ورودا

عرب أطفال الثالث سنوات عن النداء بجملـة

لدى أطفال الثالث سنوات ،وقد اعتنى عدد مـن

أحادية الكلمة؛ ﻓﻘالوا" :ماما" ،مع تنغيم صاعد؛

الدراســات اللغويــة احلديثــة بتحليــل "الكلمــة

وهي مجلة حتويلية باحلـاف والتنغـيم ،إذا اعتربنـا

اجلملة" يف أسلوب االستفهام ( Owens, 2001,

جتاوزا أن أصلها التوليدي (يا ماما)

 p.308.احلرب1991 ،ص.)55

()1

.

ب /التحويل بالتﻘديم
يعد التﻘديم والتـأخري يف أسـلوب االسـتفهام

( )1ونعتمد األصل ﻓيها "يـا مامـا" وﻓﻘـا للتحليـل
الــداليل الــاي نرتضــيه ،متجــاوزين األصــل

من اإلجراءات التحويلية التي قل اسـتخدامها يف

==
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ومن يتأمل مجلة هاا النمط جيد أن أداة النـداء

وهي احلاف ،والزيادة .وسـنﻘﻒ هنـا عـىل هـاه

قد حاﻓت من اجلملة ،وذلك يعود حلاجة الطفـل

اإلجراءات التي استخدمها طفـل الرابعـة يف كـل

إىل تﻘريب املنادى منه ،ولعل هاا يتفق مع ما ن

أسلوب لغوي من أساليب الدراسـة ،وهـي عـىل

عليه علامء العربيـة الﻘـدماء مـن أن حـاف األداة

النحو اآليت:

يفيــد تﻘريــب املنــادى مــن املــتكلم (الزخمرشــي،
١٩٩٨م ،ج ، )٢٧٤/٣ﻓأجازوا حاﻓها ختفيفا إذا

 / ١ .٢ .٣اإلجراءات التحويلية يف أسلوب األمر

كـــان املنـــادى مﻘـــﺒال عليـــك متنﺒهـــا ملـــا

أ /التحويل بالتﻘديم

تﻘوله(االســـــــــرتاباذي١٩٩٦ ،م،)١٥٩/١ ،

ويمكن تصنيﻒ التﻘديم يف أسـلوب األمـر يف

وجعلــوا حــاﻓها خاصــا باملنــادى الﻘريــب (ابــن
يعــيش٢٠٠١ ،م .)١٥/٢ ،وعليــه ،ﻓــإن َحـ ْ
ـاف

نمطني ،مها:
 -1تﻘديم "املفعول به" عىل "الفعـل" ،ﻓـورد يف

أداة النداء عند األطفال ،يف سـياق قـرب املنـادى

كالمهم" :كورة هايت" ،مـن أصـل توليـدي

منه ،يعكس مرحلـة نفسـية ،وهـو مظهـر لغـوي

"هايت الكورة".

سليم.

 -2تﻘــديم "الفاعــل" عــىل "الفعــل" ،ﻓــورد يف

 2-3املرحلة الثانية
ونرصد هنا مرحلة االكتساب األسلويب لـدى

ـات الكـورة" ،مـن أصـل
كالمهم" :ماما َه ْ
ات ماما الكرة".
" َه ْ

الطفــل ذي الســنوات األربــع ،وقــد أشــارت

وبإنعــام النظــر يف مواضــع التﻘــديم نجــد أن

إحصائية الدراسة إىل أن أطفال هـاه املرحلـة قـد

الطفل يﻘدم ما يعنى به وهيتم ،ولعـل هـاا يـرتﺒط

عربوا عن األساليب بكلمتـني ،وثـالث كلـامت،

برغﺒتــه يف التأكيــد عــىل أمهيــة املتﻘــدم؛ وهــي يف

ومجلة تامة .وجتلت يف هاه املرحلـة قـدرة الطفـل

املثالني السابﻘني( :األم) ،و(الكرة).

اللغوية عىل نﻘل الكلامت والتصف ﻓيهـا داخـل

 / ٢ .٢ .٣اإلجــراءات التحويليــة يف أســلوب

اجلملة اعتامدا عـىل اإلجـراء التحـوييل "التﻘـديم

النفي

والتأخري" بنسﺒة أكرب من أطفال املرحلة السـابﻘة،

أ /التحويل بالزيادة

مــع اســتخدام اإلجــراءات التحويليــة األخــرى؛

لﻘد جـاءت الزيـادة يف أسـلوب النفـي لـدى
==

أطفال هاه املرحلة يف نمطني:
املعياري الاي ين عىل أن (يـا) النـداء جـاءت
نيابة عن الفعل (ادعو) ،وأن أصل اجلملة؛ مجلـة
ﻓعلية تﻘديرها( :ادعو ،أو أنادي ماما).

 -1الزيادة مع احلاف :وقد ورد يف كالمهم؛ "ال
كرسـت
ما كرسـت" ،واألصـل يف اجلملـة "
ُ
اللعﺒة" .ﻓجاءت الزيـادة بزيـادة أدايت النفـي
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"األساليب العربية" يف لغة األطفال :دراسة تطبيقية يف االكتساب اللغوي يف ضوء النظرية التوليدية التحويلية

"ال" و "ما" .وجاء احلاف بحـاف املفعـول

يعــد أكثــر األســاليب اســتخداما عنــد أطفــال

به "اللعﺒة".

السنوات األربع ،ولعل هاا يعضد ما كشفت عنه

ومن ينظر يف أسلوب النفي هنا جيـد أن قسـام

إحـدى الدراسـات ()Owens, (2001), p.175
من أن تعابري طفل الرابعة يغلب عليهـا األسـئلة،
نحو قولهَ " :م ْن هـاا؟"َ " ،ملريـاذا حـدث هـاا؟"،

من األطفال قد كرروا أداة النفي ﻓزادوا (ما) عـىل
(ال) ،أو (مو) يف بعض اللهجـات العربيـة .وهـو

ـن ســناهب؟"َ " ،م َتــى ســناهب؟" .ويعــزو
"أ ْيـ َ

تكــرار جــاء ليفيــد تأكيــد نفــي وقــوع حــدث

"جرسيلد  "Jersildإرساف الطفل يف األسئلة إىل

(الكرس)؛ وتكرير النفي وسيلة لغوية يسـتخدمها
ْ

ﻓضوله ،أو ُربام رغﺒته االحتكاك باآلخرين ولفت

الطفل عندما يريد التأكيد عىل رﻓـض التوصـيات

انتﺒاههم ،أو اإلحساس باألمان ،أو ملجرد التسلية

والطلﺒــات التــي يعرضــها عليــه الكﺒــار(Al-

( .)Jersild, A.1989ونصــت دراســة أخــرى

.)p.21 Buainain,

(اجلمــل ،ص )١٣١عــىل أن الطفــل يســتخدم

 -2الزيادة مع التﻘديم :جاء يف كالمهـم" :حممـد

االستفهام إظهارا لﻘدرته اللغوية ،أو التعﺒـري عـن

(كرست اللعﺒة) .ويتضح
ما كرس" من أصل
ُ

انفعاالته ﻓﻘط ،أو ربام ملجرد الثرثـرة دون الرغﺒـة

أن عنص الزيـادة؛ وهـو النفـي ،قـد جـاء يف

يف احلصول عـىل إجابـة مـا .ونميـل إىل أن كثـرة

حشو اجلملة وليس يف صدرها ،ويشـري هـاا

استخدام األسئلة يف لغة األطفال تعود إىل أسﺒاب

إىل أن تركيز املتكلم هنا عـىل نفـي جـزء مـن

نفســية تتعلــق بالفضــول واالســتطالع ســعيا إىل

أجزاء اجلملة؛ وهو نفي وقوع حدث الكرس.

املحاﻓظة عىل بﻘائه الﺒيولوجي.

ويف املﻘابل كان تﻘديم الفاعل يف مجل النفـي:

وإذا تأملنـــا أســـلوب االســـتفهام يف لغـــة

"حممد ما كرس اللعﺒة" ،و"سارة مـا كرسـت

األطفال عينة الدراسة ،نجـد أن جـل مجلهـم قـد

اللعﺒة"؛ للعناية بالاات الفاعلة ونفي وقـوع

استُهلت بأداة االستفهام ،وﻓﻘا للرتتيب األصـل؛
ين السيارة؟" .عىل حني نجد أن قلـيال
ﻓﻘالوا " :ريو ْ

احلدث منها .ﻓكـان يف النفـي والتﻘـديم هنـا
اختصاص معنى.

مــنهم مــن عــرب عــن االســتفهام بكلمــة واحــدة

كام جاء التﻘـديم عنـد بعـض عينـة األطفـال

مصحوبة بنغمـة صـوتية صـاعدة تعكـس داللـة

بتﻘديم املفعول به ،ﻓﻘـالوا" :لعﺒـة مـا كرسـت".

االستفهام؛ نحو" :السيارة" .ويعد التعﺒري األخري

ويرتﺒط التﻘديم بالعناية واالهتامم باملتﻘـدم؛ وهـو

عن االستفهام نمطا متـأخرا يف لغـة أطفـال هـاه

هنا (اللعﺒة).

املرحلة؛ وربام يعكس هاا أن هاه املرحلة اللغوية

 / ٣ .٢ .٣اإلجــراءات التحويليــة يف أســلوب

تضم بعض العادات اللغوية الﺒاقيـة مـن املراحـل

االستفهام

اللغوية السابﻘة .ونﻘﻒ هنا عىل األنامط التحويلية

اجلدير بالاكر هنـا أن أسـلوب االسـتفهام
21

اﻟﻣﺟﻠد ( )٥اﻟﻌدد ( ١٤٣٩ ، )٢ھــ  ٢٠١٨ -م

ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ

التي جتلت يف استفهامات أطفـال الرابعـة ،وهـي

يف التعﺒري بالكلمـة اجلملـة ،ﻓﻘـالوا" :مامـا" مـع

كام يأيت:

نغمة صوتية تعكس مفهوم النداء ،وهو أداء امتـد

أ /التحويل بالتﻘديم

عن مرحلة لغوية سابﻘة ،ولعل هاا يشري إىل تأخر
التطور اللغوي يف األسـلوب النـدائي عنـد جـل

وقد تم التﻘديم يف أسـلوب االسـتفهام لـدى

األطفال ،بل ربـام يﻘـود إىل الﻘـول بـأن أسـلوب

األطفال بتصدير املستفهم عنه ،متﻘـدما عـىل أداة
يـن؟" ،مـن أصـل
االستفهام؛ ﻓﻘالوا" :السيارة ريو ْ

النداء من األساليب اللغوية التي يمثـل اكتسـاهبا
مرحلة تاليـة يف لغـة األطفـال ،وأن التطـور ﻓيهـا

مجلة توليدية (أ ْي َن السيارة؟).

يسري بدرجـة بطيئـة مﻘارنـة باألسـاليب اللغويـة

ب /التحويل بالتﻘديم والزيادة واإلحالل

األخرى.

استفهم بعـض األطفـال مسـتخدمني الـنمط

ب /التحويل بالزيادة

السابق" ،السيارة وين؟" ،غـري أهنـم اسـتخدموا

ورد النداء لدى قليل من أطفال العينة بزيادة

مع التحويل بـ(التﻘديم والتأخري) إجـراء حتويل ًّيـا

"التتمــة" يف اجلملــة؛ وهــي" :تعــايل" يف قــوهلم:

آخــر؛ وهــو الزيــادة ل حالــة؛ ﻓﻘــالوا" :السـيارة
ريو ْين ََها؟".

"مامـا ،تعـايل" مـع حـاف أداة النـداء .ﻓجــاءت
لتضيﻒ معنـى جديـدا عـىل اجلملـة؛ وهـو تنﺒيـه

وتتمثل الزيـادة يف زيـادة الضـمري (هـا) عـىل

املنادى إىل أمر يريده الطفل؛ وهـو اإلقﺒـال عليـه.

اجلملة ،وقد تعلـق الضـمري متالزمـا مـع عنصـ

وتعد زيادة "التتمة" يف مجلة النداء مؤرشا عـىل أن

االســتفهام (ويــن) إحالـــة إىل االســم املﻘـــدم

عددا من أطفال هاه املرحلة قد يسﺒق الكثرة مـن

(الســيارة) ومؤكــدا لــه ،ﻓأصــﺒحت اجلملــة:

أطفال الرابعة يف إمتام مجلة النداء.

"السيارة وينها؟"

وبإنعام النظر يف األساليب اللغوية التي تكلم

 /٤ .٢ .٣اإلجراءات التحويلية يف أسلوب النداء

هبا أطفال الرابعة ،نجد أن قسام مـن مجلهـم كـان

من يتأمل أنامط النداء يف كالم أطفـال الرابعـة

امتدادا ملرحلة لغوية سابﻘة؛ ﻓعـرب الطفـل بكلمـة

جيد أن قليال مـنهم قـد عـرب عـن مجلـة النـداء يف

واحدة عن األسـلوب ،وعـرب آخـرون بكلمتـني،

حــدود الــتامم ،إذ كانــت جــل تعﺒــرياتم امتــدادا

عىل حني تطور األسلوب عند ﻓريـق ثالـث مـنهم

للمرحلة اللغوية السـابﻘة مـع بعـض التطـورات

ﻓجاء بﺒنـاء مجـيل تـام؛ ﻓﻘـالوا يف األمـر (أعطنـي

الكالميــة ،ويمكــن حتــري األنــامط التحويليــة يف

الكـــرة) ،ويف النفـــي (مـــا كرســـت اللعﺒـــة)،
وباالستفهام ري
ين السـيارة؟) ،وقـالوا يف النـداء
(و ْ

اإلجراءات اآلتية:
أ /التحويل باحلاف

(ماما ،تعايل) .يﻘـول "بـرين  "Braineيف إحـدي

متثل صورة النداء عند جل أطفال هاه املرحلة

دراساته عن اجلمل يف لغة األطفـال" ،إن مرحلـة
22

اﻟﻣﺟﻠد ( )٥اﻟﻌدد ( ١٤٣٩ ، )٢ھــ  ٢٠١٨ -م

ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ

"األساليب العربية" يف لغة األطفال :دراسة تطبيقية يف االكتساب اللغوي يف ضوء النظرية التوليدية التحويلية

تأليﻒ أكثر من كلمتني تﺒدأ بـالتطور رسيعـا ﻓـيام

زيادة يف املعنى".

بني  ٢٤ -١٨شهرا ،ليكون الطفل يف سن األربـع
سنوات قادرا عىل تأليﻒ مجل سـليمة عـىل ريغـرار

ب /التحويل بالتﻘديم
جاء يف أسلوب الطلب لـدى األطفـال مجلـة:

مجل الراشدين"(الصالح ،٢٠١٦ ،ص.)١١

"ماما هايت كوريت"؛ وهي مجلة حتويلية مـن أصـل

ويعد وجود هاه األنامط اللغوية التامـة عنـد

ـات مامــا الكــرة) .جــرى عــىل هــاه
(هـ ْ
توليـدي َ
اجلملة التحويل بـالتﻘديم والتأخريُ ،
ﻓﻘدم الفاعل
"ماما" عىل الفعل "هات" ،ثم ُأكد الفاعل املﻘـدم

أطفال الرابعة مؤرشا عىل أن لغـة الطفـل يف هـاا
العمر متثل مرحلة انتﻘالية ،وأن حتري هاه األنامط
التحليلية للتطور األسلويب يمكن االتكاء عليه يف

بزيادة الضمري (ياء املخاطﺒة) عىل ﻓعله (الصالح،

حتديــد النمــو اللغــوي لألطفــال لتتكــي عليهــا

()1

٢٠٠٤م)  ،ﻓأصﺒحت اجلملة :ماما هايت كورة.
كام ريزيد عىل اجلملـة عنصـ زيـادة آخـر ،كـام

دراســات لســانية مســتﻘﺒلية يف حﻘــل االكتســاب
األسلويب.

أسلفنا ،وهو (ضمري امللكية) ،ﻓأصـﺒحت( :مامـا
هايت كوريت).

 3-3املرحلة الثالثة
يكتمــل يف لغــة جــل أطفــال اخلامســة

 / ٢ .٣ .٣اإلجــراءات التحويليــة يف أســلوب

األسلوب اللغوي التام ،ﻓﻘد عربوا باجلمل األكثر

النفي

طوال وتعﻘيدا ،واتضح لدهيم مفهـوم الـربط بـني

أ /التحويل بالزيادة

عنارص الرتكيب؛ كاسـتخدام الضـامئر واألﻓعـال

لﻘد تعددت أنامط الزيـادة يف أسـلوب النفـي

املساعدة وأدوات الربط األخـرى .وسـنﻘﻒ هنـا

لدى أطفال اخلامسة ،وقد جرت يف عـدة صـور،

عىل بعض اإلجراءات التحويليـة التـي بـرزت يف

منها:

أساليب الكالم لدهيم ،وهي عىل النحو اآليت:

 / ١زيادة أداة نفي واحدة" :ما"

 / ١ .٣ .٣اإلجراءات التحويلية يف أسلوب األمر

جاء يف مجل النفي لدى األطفال ،قوهلم" :مـا

أ /التحويل بالزيادة

(كرسـت
كرست لعﺒتـي" مـن أصـل مجلـة نـواة
ُ
اللعﺒة) .ﻓتحولت اجلملة بزيادة عنص النفي (ما)

ورد يف أسلوب األمـر لـدى األطفـال مجلـة:
"هايت كوريت" من أصل توليـدي (هـايت الكـرة).

يف صدر اجلملة النواة من اإلثﺒات إىل النفـي .كـام

ﻓجاء التحويـل بزيـادة (اليـاء) املضـاﻓة إىل كلمـة
(كــرة) ،وجــاءت زائــدة هنــا لتخصــي

ورد يف هاه اجلملة زيادة ضمري امللكية (الياء) عىل

املعنــى

بإسناد ونسﺒة ملكية الكرة إىل املتكلم ،وقـد نـ

( )1كان لنـا حـديث مسـتفيض يف هـاا الـنمط مـن
الزيادة.

اللغويني قديام عىل "أن كل زيادة يف املﺒنى يﻘابلهـا
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()1

اح أكرســ
بصــيغة (مــا راح)  ،ﻓﻘــالوا" :مــا َر َ

املفعــول بــه (لعﺒــة  /لعﺒتــي) ،ﻓغــدت اجلملــة

ألعايب"؛ واملعنى :لن أكرس اللعﺒة.

اإلخﺒارية حتويلية بالنفي ،أي نفي وقوع احلـدث،
مع تأكيد نسﺒة ملكية (اللعﺒة) للطفل.

يتضح أن األطفال يف سن اخلامسـة يمتلكـون
لغة متصﻓة وتامة ،وأهنم قـادرون يف هـاا السـن

 /٢زيادة أدايت نفي" :ال" و"ما"

عىل توسيع دائرة تعﺒـرياتم بتحويـل مجلهـم مـن

لﻘد ورد يف مجل النفي لـدى أطفـال اخلامسـة

أنامطها التوليديـة الﺒسـيطة إىل صـور أكثـر طـوال

زيادة عنصي نفي يف اجلملة الواحدة؛ وهي (ما)

وتعﻘيدا ،وقد أشار عدد مـن الﺒـاحثني إىل أنـه إذا

و(ال) ،ﻓﻘــالوا" :ال مــا أكرســها" .كــام جــرى يف

كان متوسط طول العﺒارة التوليدية التي يكتسـﺒها

اجلملة إجراء حتوييل آخر ،وهـو اإلحـالل ،ﻓحـل

الطفل يف عمر مخس سنوات يرتاوح ما بني ثـالث

الضــمري (هــاء الغائــب) حمــل االســم الظــاهر

إىل أربع كلامت ،ﻓإن اجلملـة األسـلوبية املتحولـة

(اللعﺒة) ،إذ املراد :ما أكرس اللعﺒة.

بالزيادة – كجملـة النفـي مـثال -متتـد أحيانـا إىل

واما يمكن إضـاﻓته هنـا أن األطفـال يف هـاه

ست أو سﺒع كلامت للتعﺒري عن الفكـرة الواحـدة

املرحلــة غــدو قــادرين عــىل اشــتﻘاق الكلــامت،

(كــاظم .)Al Buainai, p.12 ،ﻓغــدت لــدى

والتمييز بني األزمنة ،ﻓاستخدموا عىل سﺒيل املثال

أطفال اخلامسة ملكة لغوية متطورة ،وبات لدهيم

كلمة (اكرس) بدال مـن (كرسـ) ،وهـاا يشـري إىل

قــدرة عــىل انتﻘــاء أداة النفــي املالئمــة للســياق

التطور املعـريف لـدهيم بالﻘـدرة عـىل التمييـز بـني

الزمنـي ،ﻓيميـز الطفــل مـنهم بـني أدوات النفــي

املتشاهبات ،ﻓاللغة مل تعد لدهيم متمحـورة حـول

ومواضع استخدامها دالل ًّيا؛ ﻓيستخدم (ال) لنفـي

الاات ،بـل اتسـعت لـتلمس مـا حيـيط هبـم مـن

املضـــارع التـــام ،نحـــو قولـــه" :ال أكرســـها".

أحداث ،والتمييز بني األزمنة املاضية واحلـارضة،

ويستخدم (ما) لنفي املا ي نحـو تعﺒـريه بــ "مـا

وتفريــق األجنــاس واإلحــاالت إليهــا بالضــامئر

كرســت لعﺒتــي" .ويســتخدم "مــا راح" لنفــي

املتفﻘة معهـا تأنيثـا وتـاكريا؛ ﻓاسـتخدموا (هـاء)

املسـتﻘﺒل ،نحـو قولـه" :مـا راح أكرسـ ألعـايب".

التأنيــث؛ كﻘــوهلم" :ال مــا أكرســها" واملــراد

ﻓضــال عــن تالعﺒــه باأللفــاظ والتصــف هبــا

(الكــرة) ،وغريهــا مــن الظــواهر اللغويــة التــي

اشتﻘاق ًّيا ،بتحويل صيغة الفعل (كرس) من املا ي

تعكس الوعي اللغوي يف املخزون الاهني لدهيم.

إىل احلارض (أكرس) ،وحتويل املفرد (لعﺒة) إىل مجع

اح"
 /٣زيادة النفي "ما َر َ
اســتخدم قســم مــن األطفــال اجلمــل املنفيــة

( )1لفظة (ما راح) نعـدها عنصـ نفـي للمسـتﻘﺒل،
وليست مركﺒة من (ما) و (راح) تﻘابل يف معناها
أداة النفي (لن).
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اح ْت؟؛ وهي مجلة حتويلية مـن أصـل توليـدي:
َر َ

(ألعايب) ،وغري ذلك.

اح ْت السيارة.
َر َ

 / ٣ .٣ .٣اإلجــراءات التحويليــة يف أســلوب

ﻓورد يف أسلوب االستفهام إجراء حتوييل آخر

االستفهام

متزامنــا مــع التحويــل بالزيــادة؛ وهــو التﻘــديم
والتأخري بني عنارص الرتكيب؛ ُ
ﻓﻘ ريدم املستفهم عنه

عرب عدد من أطفال اخلامسة عن االستفهام يف
أنــامط حتويليــة خمتلفــة ،وســنعرض هنــا هــاه

(السيارة) إىل صدر اجلملة؛ لغـرض داليل يتعلـق

اإلجراءات ،وهي عىل النحو اآليت:

يف ذهن الطفل؛ وهـو العنايـة واالهـتامم باليشـء
اح ْت؟
ين َر َ
املفﻘود (السيارة) .ﻓﻘال :السيارة ريو ْ

أ/التحويل بالزيادة
 /١زيادة عنص واحد ،أداة االستفهام (أ ْي َن):
يـن
وقد تم يف حدود اجلملة التامة نحو قوهلم " :ريو ْ

يتضــح مــن هــاا أن ســن اخلامســة يعــد يف
مراحل النمو اللغوي هـو طـور اكـتامل اكتسـاب

احـت
اح ْت السيارة؟" من أصل مجلة توليديةَ :ر
ْ
َر َ
السيارة؟

األساليب اللغوية ،وأن اإلنتـاج اللغـوي يف هـاا
السن يمثل مرحلة لغوية حتـاكي لغـة الراشـدين،

 /٢التحويل بزيادة عنصين :أداة االسـتفهام

يمتلك األطفال ﻓيها ما سامه تشومسكي (احلدس

( َم ْن) واالسم املوصـول (الـاي) :وقـد اسـتفهم

اللغـــوي  ،)intuitionالـــاي بـــه يســـتطيعون

األطفال عن السـيارة املفﻘـودة بﺒنيـة لغويـة أكثـر
تعﻘيدا؛ ﻓﻘالوا :ريمنيْ ْ
اليل [الاي] أخـا السـيارة؟.

استيعاب قواعد الصياغة واحلكم عىل اللغة التـي
يتكلموهنا أو يسمعوهنا بالصواب أو اخلطأ .وهاه

ـن الـاي
وهي مجلة استفهامية حتويلية معناهـاَ :م ْ

مرحلة يمكن أن نعدها مرحلة حاسـمة يف رحلـة

أخا السيارة؟؛ املراد هبا االستفهام عن العاقل ،أو

التطور اللغوي لدى األطفال؛ كوهنا تعتمـد عـىل

بعﺒارة أخرى الﻘائم باحلدث.

ملكة التمييز بني مفردات اللغـة يف خمـزون الفـرد

وجدير باملالحظة أن األطفـال الـاين عـربوا

الــاهني ،مــع ﻓهــم العالقــات بــني املفــردات يف

باجلملة االستفهامية ،املتضـمنة االسـم املوصـول

اجلملة ،وما يرتﺒط هبا من صـياغة بنيويـة سـليمة

وصلته ،قد أحسنوا املطابﻘة الصحيحة بني االسم

تصيف ًّيا ،واشتﻘاقيا ،وﻓق ما تﻘﺒلـه قواعـد لغـتهم

املوصــول (الــاي) والفعــل (أخــا) ،ويعــد هــاا

األصــل ضــمن إطــار التفــاعالت اإلدراكيــة

مظهرا لغو ًّيا متطـورا يف لغـة ذوي اخلامسـة عـىل

واالجتامعيــة الﺒيئيــة التــي يرتبــى ﻓيهــا الطفــل

مستوى مجلة االستفهام.

(الصالح ،٢٠١٦ ،ص.)١١

ب /التحويل بالتﻘديم والتأخري

 / ٤ .٣ .٣اإلجــراءات التحويليــة يف أســلوب

لﻘد جاء يف تعﺒريات األطفال االسـتفهام مـع
يـن
التحويل بالتﻘديم والتأخري ،ﻓﻘالوا :السيارة ريو ْ

النداء
أ/التحويل بالزيادة
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أسلوب منها يف املراحل العمرية الثالثة.

جــاء النــداء لــدى أطفــال اخلامســة بــالنمط
األسلويب التام ،وﻓق املعادلة اآلتيـة( :أداة نـداء +

كام كشفت الدراسة مالمـح الﺒنـى السـطحية

منادى  +جواب نداء) ،ﻓﻘالوا( :يا ماما ،تعايل).

والعميﻘة لكل أسلوب مـن األسـاليب يف طيـات

تم حتويل اجلملة من بنيتها السـطحية املجـردة

نظريــة مــن النظريــات اللســانية؛ وهــي النظريــة

(يا ماما) إىل بنية عميﻘة بزيادة مجلة جواب النداء؛

"التوليديــة التحويليــة" ،ومــدى تطﺒيﻘهــا عــىل

الغاية منها تنﺒيه املخاطب ولفـت انتﺒاهـه ملـا بعـد

أســاليب اللغــة العربيــة يف لغــة األطفــال ،وقــد

النداء .وهي صورة حتاكي أسلوب النـداء يف لغـة

أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:

الراشدين؛ إن من حيث طول اجلملة ومتامهـا ،أو

 -1أن األســاليب اللغويــة يف املراحــل العمريــة

من حيث املطابﻘة الصحيحة ،يف التأنيث هنا ،بـني

األوىل قـــد متحـــورت يف حـــدود الكلمـــة

الفعل وﻓاعله يف مجلة اجلواب (تعايل).

الواحــدة ،وقــد كــان التحويــل باحلــاف

ب /التحويل بالتﻘديم والتأخري

والتنغيم مها العنصان األكثر ظهورا يف مجـل
األطفال.

لﻘــد ورد يف أســلوب النــداء لــدى قســم مــن
األطفـال تﻘــديم تتمــة مجلــة النــداء عــىل النــداء،

 -2أن األساليب اللغوية ذات الرتكيـب الثنـائي

ﻓﻘالوا" :تعايل ،يا ماما" .واجلدير باملالحظة هنـا،

قد بدأ يف الظهور عند أطفال املرحلة الثانيـة،

أن األطفال قـد اسـتخدموا أداة النـداء (يـا) ،وال

وقد ظهر يف األساليب اللغوية أنامط حتويليـة

نجــد يف مجلهــم حــاﻓها مــع االستعاضــة عنهــا

أخــرى كالتﻘــديم ،والزيــادة ،بشــكل أكثــر

بالتنغيم كام ورد يف أسلوب نداء أطفـال املراحـل

وضوحا اما ظهر يف املرحلة العمرية األوىل.

السابﻘة ،ويف هاا إشارة إىل متكن اللغة ومتامهـا يف

 -3جتــىل يف أســاليب أطفــال املرحلــة الثالثــة

ألســنتهم ،وأن الطفــل مــنهم قــادر عــىل صــياغة

استخدامهم للعنـارص الوظيفيـة يف اجلملـة،

اجلمل الطويلة ،مع وعيه التام بوظـائﻒ األدوات

وإدراك العالقــات الدالليــة بــني عنــارص

ودالئل استخدامها يف السياقات اللغوية املختلفة.

الرتكيب الواحد ،ﻓـورد يف مجلهـم التحويـل
بالزيادة ألكثر من عنص يف اجلملة الواحـدة،

خامتة:
تعد هاه الورقـة دراسـة بكـرا يف اللسـانيات

وهو نمط برز يف كالمهم بشكل ملموس.

النفســية ضــمن مرســب االكتســاب اللغــوي؛ إذ

 -4أن هاه الدراسة قد قدمت حﻘائق عن تطـور

وقفت عىل سامت اكتسـاب األسـاليب العربيـة عنـد

ال ُﺒنــى األســلوبية يف لغــة األطفــال ،ضــمن

منهـا

دراسة تطﺒيﻘية وإحصائية بحتة ،وتعـد مـادة

األطفال ما بني سن الثالثة إىل اخلامسة ،ونخـ

أربعة أساليب؛ وهي األمر ،والنفي ،واالسـتفهام،

علميــة يمكــن االتكــاء عليهــا يف دراســات

والنداء .وقد تـم حتديـد األنـامط الرتكيﺒيـة لكـل

أخرى للغة األطفال.
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"األساليب العربية" يف لغة األطفال :دراسة تطبيقية يف االكتساب اللغوي يف ضوء النظرية التوليدية التحويلية

الطفل لﺒنية اللغة" ،اللسان العـريب ،املغـرب،

 -5حمصــت هــاه الدراســة النظــر يف التطــور

العدد ١٩٩١ ،٣٥م.

األسلويب للغة العربية عند األطفـال ،متمثلـة
يف اللهجــة الســعودية ،امــا يمكــن أن تعــد

رزق ،سامي١٩٩٦( ،م) ،اكتسـاب الطفـل للغـة

مرجعا يف دراسة النمو اللغوي عند األطفـال

األم مـن منظــور اللسـانيات احلديثــة ،مكتﺒــة

السعوديني.

الﻘاهرة الكربى :الﻘاهرة.
الزغلــول ،راﻓـــع النصـــري ،والزغلـــول ،عـــامد
عﺒـــدالرحيم ،علـــم الـــنفس املعـــريف ،دار
الرشوق.
الزخمرشــي١٩٩٨( ،م) ،الكشــاف عــن حﻘــائق
غوامض التنزيل وعيـون األقاويـل يف وجـوه

قائمة املراجع

التأويــل ،حتﻘيــق :عــادل املوجــود ،وعــيل

املراجع العربية
األســرتاباذي ،ر ي الــدين حممــد بــن احلســن،

معوض ،شارك يف التحﻘيق :ﻓتحي حجـازي،
مكتﺒة العﺒيكان

(١٩٩٦م) ،رشح الكاﻓيــة ،حتﻘيــق :يوســﻒ

ســﺒيني ،رسجيــو٢٠٠١( ،م) ،الرتبيــة اللغويــة

حسن عمـر ،ج ،١ط ،٢.جامعـة قـاريونس،

للطفل ،ترمجة :ﻓوزي عيسـى ،وعﺒـد الفتـاح

بنغازي.

حسن ،دار الفكر العريب.

أوسكار ،إلس(،ب.د) ،اكتسـاب اللغـة ،ترمجـة:

الصالح ،خلود٢٠١٦( ،م)" ،اللسانيات النفسية

خالد مجعة ،سوريا :جملة الرتبية.

بني التأسيس واملسـتﻘﺒل :دراسـة يف اكتسـاب

باردي ،وبينيديكت دوبويسون٢٠١١(،م) ،كيﻒ

اللغة األوىل" ،جملـة التواصـل :جملـة العلـوم

يتعلم الطفـل الكـالم ،ترمجـة :حممـد الـدنيا،

االجتامعية واإلنسانية ،جامعـة بـاجي خمتـار:

دمشــق :منشــورات اهليئــة العامــة الســورية

عنابة.

للكتاب ،وزارة الثﻘاﻓة.

الصــالح ،خلــود٢٠٠٤( ،م) ،أســاليب نحويــة

مجعــة ،يوســﻒ١٩٩٠( ،م) ،ســيكولوجية اللغــة

جرت جمـرى املثـل :دراسـة تركيﺒيـة دالليـة،

واملرض العﻘيل ،الكويت :عامل املعرﻓة.

معهـد الﺒحـوث وحتﻘيـق الـرتاث ،جامعـة أم

اجلمل ،رشيﻒ بحريي "لغة الطفل يف ضوء علـم

الﻘرى :مكة املكرمة.

اللغــة النفيسـ" ،جملــة كليــة اآلداب ،جامعــة

الصــالح ،خلــود٢٠١٧( ،م) ،رؤى يف تع ُّلــم

الزقازيق.

"العربيــة" للمراحــل املتﻘدمــة :دراســة يف

احلرب ،بابكر إدريس" ،ثالث عمليات يف اكتساب
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