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 Leonard Bloomfieldبلمومفيلد –ب                          الّسنة الثّانية : أدب  عربّي و مناهج نقديّة . 

 

ثّم اهتّم باللّسانيّات الوصفيّة و البنيويّة ، و األمريكيّة  –كان أحد أساتذة اللّغة األلمانيّة و اللّغات الهنديّة 

و أعلنها إطارا نموذجيّا لوصف اللّغة ، ألّف كتابه " اللّغة" بعد أن تشبّع بمبادئ المدرسة الّسلوكيّة 

 " .Yaleات العاّمة بجامعة " ييل  ليخلف بعد مّدة قصيرة " سابير "لتعليم اللّسانيّ 

 منهجه الّدراسّي :

لتأثّره بـ " واطسن  " أبرز ما قال به " بلومفيلد " هو انتماء اللّسانيّات إلى شعب علن النّفس الّسلوكّي 

Watson  مؤّسس المذهب الّسلوكّي في علم النّفس ، و حاول على هذا األساس تسير الحدث الكالمّي من

، و أطلق على المنهج  منظور سلوكّي بحت رافضا بذلك الّدراسة العقليّة الّتي كان من أنصارها يوما

ي حدود المثير و و هو الّذي يفّسر الّسلوك البشرّي فالجديد الّذي صار يتّبعه اسم المنهج الماّدّي 

، بل يذهب مذهب التّحقير  االستجابة ، و رفض المنهج الذّهنّي الّذي ال يعتمد المبادئ العلميّة  التّجريبيّة

إّن الكالم الّذي هو تافه و غير هاّم في حّد ذاته له شأن كبير ألّن له معنى  و من معنى الكالم بقوله : " 

و مّما ال شّك  ، "العمليّة الّتي يرتبط بها الكالم و خاّصة األحداث  يشتمل هذا المعنى على األشياء الهاّمة

فيه أّن في هذا الّرأي مبالغة كبيرة في التّركيز على الجانب اآللّي و تشبيه سلوك اإلنسان بسلوك 

الحيوانات الّتي تجرى عليها التّجارب في المخابر ، لتميّزه عنها بالعقل الّذي يعّد ملكة مبدعة خالّقة ال 

 .توجد عند غيره 

 : األمريكيّة البنيويّة -جـ 

، و تبنّى البنيويّون دراسة على أّن  لكّل لغة بنية ، و منه فجميع اللّسانيّين بنيويّين هذا المصطلح  يدلّ 

الّظواهر حسب األولويّة ، و قد اتّبعوا طريقة بلومفيلد في التّحليل ، و ذلك بتقسيم اللّغة إلى مستويات و 

المستوى  – 2الّذي يحتوي على وحدات صوتيّة ، و  المستوى الفونيميّ  – 1عدم الخلط بينها : 

 – 3و ما يتعلّق بها من سابقة و الحقة و داخلة ، و  ةالمورفيمّي الّذي يتضّمن وحدات معجميّة كالمفرد

المستوى –- 4الّذي يحتوي على تراكيب أوسع من الكلمة كشبه الجملة و الُجَميلة و المستوى التّركيبّي 

يتناولوه الهتمامهم بالّشكل و اعتقادهم أّن المعاني غير خاضعة للمشاهدة مّما يعوق الّداللّي الّذي لم 

 دراستها بعلميّة ماّديّة .

  أعالمها:

عني كثير من اللّسانيّين و األنثروبولوجيّين و المبّشرين في تطوير مناهج عمليّة و تقنيّات خاّصة بدراسة 

، و ما ينبغي ذكره هو أنّه مع نهاية العهد  Pikeو بايك  Harrisو هاريس  Hokettاللّغة أمفال هوكيت 

جمع فيه كّل دقائق المنهج البنيوّي ، كما أخرج هاريس كتابه : " مناهج اللّسانيّات البنيويّة " البلومفيلدّي 

لى إلى فكرة التّحويل الّتي حّولها بدورها إلى منهج ، ثّم توّجه بعد ذلك إمنطق العالقات التّوزيعيّة طّور 

في استعمال مقياس التّوزيع لتحديد  ، و قد خالف هاريس سابقَه بلومفيلد اللّسانيّات البنيويّة و التّحويليّة 

البنى الفونولوجيّة و التّركيبيّة و طّور مفهوَمي الجملة النّواة و التّركيب المحّول اللَّذين تبنّاهما تشومسكي 

 فيما بعد .


