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ةلص الملا                  

 

اللغات على االطالق؛ ألن هللا )سبحانه وتعاىل( ارتضاها أداة  أمسى-الكرميالقرآن  لغة-إن اللغة العربية     
ستههام، . يهدف البحث إىل تطبيق أسلوب اال)صلى هللا عليه وسلم(لوحيه املنزل، على أكرم املرسلني حممد 

حليالت السابقة لعلماء تيف ضوء نظرية املبادئ والوسائط، اليت ختتلف شكلياً عن اليف آايت من القرآن الكرمي، 
اللغة، سوء أكانت تقليدية أم توليدية؛ إذ تهسر اللغة مبجموعة من املبادئ واملتغريات، وهي عبارة عن أجزاء 
داللية، مع أجزاء حنوية لتكوين معايري حنوية، تتوزع يف نظرايت تتهاعل مع بعضها البعض لتهسري ظاهرة حمددة 

عاملي ...؛ لذلك نتج عنها صياغة جمموعة من املبادئ والقيود، اليت يستخدمها مثل القالب اإلعرايب، والقالب ال
النسق احلاسويب لصياغة التمثيالت اللسانية املوحدة يف كل اللغات اإلنسانية؛ وذلك من خالل منهج حتليلي، 

 وسيكون عرب التهريعات الشجرية، مع شرح واف للعمليات احلاصلة يف كل تركيب إذا أمكن ذلك.
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 ص) الطبعة األولى م2010 - ه1431 -إربد  - اللسانيات التوليدية، مصطفى غلفان ومحمد المالخ وإسماعيلي علوي، عالم الكتب الحديثينظر:  (1)

266). 

 لملقدم 
؛ ظرية املبادئ والوسائطندراسة تركيبية حتليلية تطبيقية، يف ضوء  ستههامحاولت الباحثة أن تدرس تراكيب اال    

وذلك من خالل منهج حتليلي، وسيكون عرب التهريعات الشجرية، مع شرح واف للعمليات احلاصلة يف كل 
 تركيب إذا أمكن ذلك.

أما سبب اختيار الباحثة أسلوب االستههام؛ فألنه من الرتاكيب املتهرعة، فهو ليس قاعدة بسيطة تلزم 
وضع حرف االستههام، أو اسم االستههام يف بداية اجلملة فحسب؛ وإمنا استنباط مجل استههامية بتطبيق 

م م، أهو استههام تصديقي أالقاعدة السابقة، ال يؤدي دومًا إىل مجل حنوية. إن كل ما قيل عن االستهها
تصوري، أيستههم عن االسم أم عن الهعل أم عن اجلملة برمتها، مع حتديد حركة العنصر االستههامي، كل 
ذلك جيعل صعوبة احلصول على تركيب استههامي مبجرد حركة نقل ألداة االستههام. يعد االستههام من املركبات 

 ليزية وهي  يف اللغة اإلجن -حبسب تشومسكي  -املصدرية 
((Who,What,Whom,Which,That...,  جاء اختصارهاWh(1) ؛ ألن أغلبها يبتدئ

 هبذين احلرفني. 
إن غاية الباحثة، من التحليل او التطبيق، بداية ذي بدء، مل يكن الرتويج للسانيات التوليدية، أو بيان فضل     

ق. وإمنا هو لالطالع على اللسانيات، ملا هلا من  حتليالهتا على ما هو موجود، يف تراثنا النحوي الضخم اخلالا
رية مس من القرن املنصرم، حىت أثرت جماالت فكحضور وتربع على الهكر اللساين اإلنساين، منذ العقد اخلا

أرادت الباحثة، أن تلج هذا الطريق حماولة منها وضع بذرة يف حقل اللسانيات العربية واليت فواسعة النطاق. 
 بدأت منُذ منتصف العقد الثامن من القرن املنصرم.
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، الجمعية الدولية للمترجمين  http://arabswata.netالنحو التوليدي التحويلي المرجع والمفهوم، د. هشام الدركاوي، موقع الجمعية:ينظر:  (2)

  واللغويين العرب.
 .(97 ص) القاهرة- الدينيةالقواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائي، د. حسام البهنساوي، مكتبة الثقافة ينظر:  (3)
 .(155 ص) ترجمة: د. حلمي خليل ،األسكندرية - نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، دار المعرفة الجامعية (4)
في ديوان  التحويليةوالقواعد ؛ (11-10 ص) الطبعة األولى م1999- القاهرة- قواعد تحويلية للغة العربية، د. محمد علي الخولي، دار الفالحينظر:  (5)

 .(98 ص) البهنساوي ،حاتم الطائي
قواعد و ؛ (10-9 ص) ريوتب- للنشر اجلامعية املؤسسة زكراي، ميشال. د ،-البسيطة اجلملة- العربية اللغة وقواعد والتحويلية والتوليدية األلسنية زاينظر  (6)

 .(11 ص) اخلويلاحتويلية للغة العربية،
 .(12 ص) الخولي تحويلية للغة العربية،قواعد ينظر:  (7)

اللنحوايفاللةلسثنةثتاللخولةدي 
  (2)ى معنينييدل النحو يف هذه اللسانيات عل    

  وهو جمموعة القواعد اللغوية، اليت حبوزة متكلم اللغة، وعلى اللسانيات االهتمام بهرضيتها، مرىناعثم -1
 وصياغتها يف ضمن إطار أمنوذج صوري.

   يستنبط من هذا النحو نظرية يقوم الباحث ببنائها، هي وصف القواعد مث معاجلتها وحتليلها.مرىناخثص -2
 للخولةديايفاللخحةلةلاللةلةوي:مسثتاللنحواا

تعد اجلملة يف النحو التوليدي تركيبًا مشتقًا من تركيب آخر عرب عملية حتويل، وهذا أقرب إىل طبيعة  -1
 . (3)اللغة

  (5) أييت. فيهسر ما (4) عاليةيهسر تراكيب اجلمل البسيطة والغامضة، بقدرة ودقة  -2
يبها ىن أو متساوية، ابلرغم من اختالف تركيهسر النحو التوليدي مجلتني أو أكثر، مرتادفة املع -أ

 الظاهري.
 ين.يهسر اجلمل املتماثلة يف الرتكيب الظاهري غري املتوازية يف املعىن؛ أي املختلهة يف تركيبها الباط -ب
 يهسر بعض اجلمل على الرغم من حذف أجزاء منها، حىت يتمكن متكلم اللغة من فهمها. -ج
 معنيني خمتلهني ومتناقضني.يهسر كيف حيدث أن مجلة واحدة تعطي  -د

د نحو التوليدي كهاية عند التمييز بني اجلمل النحوية وغري النحوية، فضالً عن ذلك قدرته يف حتديلميتلك ا -3
اجلمل املقبولة وغري املقبولة، ويتم معرفة ذلك عن طريق الرتتيب األصويل للعناصر الكالمية، واحلركية، 

 .(6)..(والتطابق )بني مسات الهعل والهاعل .
  (7) ذلكتوجد صلة بني النحو التوليدي والرايضيات، ويتمثل  -4
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 .(31 ص) الخولي قواعد تحويلية للغة العربية،ينظر:  (8)
 .(14-31 ص) الخولي قواعد تحويلية للغة العربية،ينظر:  (9)
: ترجمة األولى، الطبعة م1993 - ه1413 - القاهرة - العربي الفكر دار تشومسكي، نعوم. د واستخدامها، واصولها طبيعتها اللغوية المعرفةينظر:  (10)

 .(299 ص) فتيح محمد
 .(192 ص) الخولي قواعد تحويلية للغة العربية،ينظر:  (11)
 .(39-38 صتشومسكي ) واستخدامها، واصولها طبيعتها اللغوية المعرفةينظر:  (12)

 أن كليهما يستند إىل نظرية. .أ
 لكل منهما طريقة متسلسلة ومنطقية اثبتة. .ب

 كالمها يستعمل الرموز لتدل على مصطلحات حمددة. .ج
ومن أسباب هذا . (8) واحدة Human Languageلغة إنسانية  افرتاضيسعى النحو التوليدي إىل  -5

  (9) االفرتاض
إن كل اللغات تعرب عن املعاين واألفكار والعواطف، وهناك تركيب أساسي، أو أصلي عميق  -أ

 اللغات.)ابطين( يف كل لغة، يتضمن هذا األصل عناصر مشرتكة بني 
إن كل إنسان يولد وعنده استعداد فطري ليتحدث لغة ما، ومبجرد تعرضه مدة من الزمن للغة ما  -ب

إن هذا االستعداد الهطري املوروث لدى البشر، البد من أن تصاحبه عناصر  يصبح جُميدًا هلا.
 مشرتكة بني كل لغات العامل.

إن ترمجة أية لغة يف العامل إىل لغة أخرى، هلو دليل على أن هناك تشاهبًا من حيث املعىن واملبىن   -ج
 بني اللغات.

 .(10)املهعولو ديدها، مثل وظيهة الهاعل من خالل التهريعات الشجرية ميكن معرفة الوظيهة النحوية وحت -6
اللغة، بل يصف وحيلل اللغة والذي يتغري هو حتليل اللغة، وليست اللغة  ال يغريالنحو التوليدي  -7

 .(11)ذاهتا
. وابلتايل ة، مهمتها كشف العالقات بني تراكيب اجلملليليةحتالنحو التوليدي، هو قواعد علمية  -8

 .(12) وواضحةواثبتة امنظمةاتنظيمها بصورة
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 .(62 ص) األولى الطبعة م2005 - بيروت - الطليعة دار صحراوي، مسعود. د العرب، العلماء عند التداولية (13)
 .(13 ص) الثانية الطبعة م1979 - ه1399 - القاهرة - الخانجي مكتبة هارون، محمد السالم عبد. د العربي، النحو في اإلنشائية األساليب ينظر: (14)
 . (286 ص) الثانية الطبعة م2005 - بغداد - الثقافية الشؤون دار المخزومي، مهدي. د وتوجيه، نقد العربي النحو فيينظر:  (15)
 .(18 ص) هارون العربي، النحو في اإلنشائية األساليب (16)
 .(286 ص) المخزومي وتوجيه، نقد العربي النحو في (17)
 محمد محمود فهر أبو: تعليق الخامسة، الطبعة م2004 - القاهرة - الخانجي مكتبة الجرجاني، الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو اإلعجاز، دالئل (18)

 .(140 ص) شاكر
 .(150 ص 8ج  1 مج) األزهر مشايخ من مجموعة: تحقيق مصر، - المنيرية المطبعة يعيش، بن علي بن يعيش الدين موفق المفصل، شرح (19)

 أسةلوبالالسخفهثماعنداللنحثةاللربب:
قبل أن تلج الباحثة يف تعريف أسلوب االستههام، البد من اإلشارة إىل أسلويب اخلرب واإلنشاء؛ ألن أسلوب     

االستههام جزء من أسلوب اإلنشاء. لقد عَد علماؤان األوائل اخلرب أصاًل، واإلنشاء طارائً عليه، وهذا ما أكده 
املعىن، لكن  ألحدمها على اآلخر يف ال سبقسيد اجلرجاين بقوله  "اخلرب واإلنشاء وإن كاان نوعني متكافئني ال

، إذن قسم علماؤان الكالم على قسمني خرب وإنشاء، والسؤال (13)اخلرب يف الوضع أصل واالنشاء طارئ عليه"
 إنشائي؟الذي يطرح اآلن هو، كيف يُعرف الكالم أهو خربي أم 

واجلواب  "َأن الكالم إن احتمل الصدق والكذَب لذاته، حبيث يصح َأن يقال لقائله ِإناه صادق أَو كاذب،     
ي كالمًا خربايً، واملراد ابلصادق ما طابقت نسبُة الكالم فيه الواقع، وابلكاذب ما مل تطابْق نسبة الكالم  نسما

 . (14)فيه الواقع"
 تربيفالالسخفهثم:ا

، ويقصد ابلههم (16)، "أي طلُب العلم بشيء مل يكن معلوما"(15) الههمهو أسلوب لغوي يراُد به طلب     
"صورة ذهنية تتعلق أحياان مبهردة، أو شخص أو شيء، أو غريمها، وتتعلق أحياان بنسبة، أو حبكم من األحكام، 

 .(17)سواء أكانت النسبة قائمة على يقني أم على ظن، أم على شك"
وقد مسى العرب االستههام أبكثر من مسمى فاالستههام "استخباٌر، واالستخبار هو طََلٌب من املخاطب     

ربك. فإذا كان كذلك، كان حُمَاالً أن يهرتق احلال بني تقدمي االسم وأتخريه يف )االستههام(، فيكون املعىن  أن ُيُِ
رَُه إذا قلت  )أقام زيد؟("  .(18)إذا قلت  )أزيد قام؟( َغي ْ

إن االستههام "االستعالم واالستخبار مبعىن واحد، فاالستههام مصدر استههمت أي طلبت الههم، وهذه     
السني تهيد الطلب، وكذلك االستعالم واالستخبار مصدرا استعلمت واستخربت، وملا كان االستههام معىن من 

. مبا أن األساليب اللغوية (19)ة املعاين"املعاين مل يكن من دون أدوات تدل عليه؛ إذ احلروف هي املوضوعة إلفاد
املختلهة من نهي وتوكيد واستههام تستعمل على وفق ما تطرحه مناسبات القول وحال املخاطب؛ لذا عند 
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 .(247 -246 ص) المخزومي وتوجيه، نقد العربي النحو فيينظر:  (20)
األساليب اإلنشائية و؛ (205 صالثانية ) الطبعة م1987 - القاهرة - وهبة مكتبة موسى، أبو محمد محمد. د بالغية، دراسة التركيب دالالتينظر:  (21)

 .(18 ص) في النحو العربي، هارون
 .(91 ص) األساليب اإلنشائية في النحو العربي، هارونينظر:  (22)
 .(91 ص) األساليب اإلنشائية في النحو العربي، هارونينظر:  (23)
 محمد اللطيف عبد. د: تحقيق األولى، الطبعة م2000 - ه1421 - الكويت - العربي التراث هشام، ابن األعاريب، كتب عن اللبيب مغنيينظر:  (24)

 .(72 ص 1 ج) الخطيب

استخدام االستههام يلزم أن يراعى مقتضيات األحوال ومناسبة القول، فإذا استههم عن وقوع نسبة، أو عمن 
ُسئل عن هذه النسبة ابألسلوب الذي يستخدم األداة املالئمة. فإذا أُريد التأكد أوقع النسبة، أو الذي تلقاها، 

 هذا؟من حصول الهعل من املخاطب؛ حينئذ يكون االستههام، هل فعلت 
أما إذا كنت تعرف أن النسبة قد حتققت، وأن من قام هبا فاعل معني، مث حاولت أن تستههم عن هذا     

م م تعبري حيقق هدفك، وأداة اثنية، وال حيصل هذا إال بتقدمي من يراد أن يستههالهاعل؛ فيلزم حينئذ استخدا
عنه، مع استخدام أداة يسأل هبا عن املهرد، أال وهي اهلمزة، فحينئذ يكون االستههام  أأنت فعلت هذا؟ أما 

 رمت؟أك  أخالد إذا أُريد االستههام عن مهعول ما، أو عن زمان وقوع فعل ما أو مكان ما، فيكون االستههام
ولية إىل غري ذلك من التعابري املتنوعة اليت تستجلبها مناسبات ق اعتكهت؟أيف املسجد  صمت؟أيوم اجلمعة 

. إن أسلوب االستههام يبدأ حبرف مرة مثل اهلمزة أو هل. وابألدوات أو ما يسمى أبمساء االستههام (20)معينة
ن، وأىن، وكيف، وكم، وأيا   .(21)مرة أخرى مثل من، وما، ومىت، وأين، وأايا

 
 :(22)اأقسثملنقسمتاأدولتالالسخفهثمااحسبامثايُطةلبامنهثاعةلىاثالث ا

  .به التصور دون التصديق ما يطلب -1
 .غريال به التصديق  يطلب ما -2
 غري. ما يطلب به التصور ال -3

 والسؤال الذي يُطرح اآلن، ما طلب التصور؟ وماذا يعين طلُب التصديق؟    
اجلواب  فطلب التصور  هو طلب حصول صورة الشيء يف الهعل أي له طرف واحد. فاملستههم مرتدد     

هو طلب نسبة اليت احتواها الكالم. أما طلب التصديق فبني شيئني فيطلب منه حتديد أحدمها؛ ألنه عارف ابل
؛ أي طلب تعيينها إذا كان املستههم مرتدداً يف إثبات النسبة أو تعيينها؛ وهذا يعين (23)حصول نسبة بني شيئني

 . وللتمييز بني التصور والتصديق؛ البد أن(24)أن طريف النسبة معلومان  زيد والقيام؛ واجملهول فيه وقوع النسبة 
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 .(114 ص)صحراوي  العرب، العلماء عند التداولية (25)
 .(298 ص) المخزومي وتوجيه، نقد العربي النحو فيينظر:  (26)
 .(298 ص) المخزومي وتوجيه، نقد العربي النحو فيينظر:  (27)
 .(298 ص) المخزومي وتوجيه، نقد العربي النحو في  (28)
 .(298 ص) المخزومي وتوجيه، نقد العربي النحو فيينظر:  (29)

يكون املتكلم يف التصور "خايل الذهن من أي فكرة حول املستههم عنه، أما يف التصديق، فيجب أن يكون 
 . (25)لدى املتكلم فكرة مسبقة عن املوضوع املستههم عنه"

 
 لالسخفهثماولملرىن:

 قسم الدكتور املخزومي االستههام يف لغتنا العربية على قسمني     
 .على سؤال يرتبط ابملهرد أو اهلمزة وهلاستههام عن طريق احلرف يدل  -1
استههام عن طريق أدوات االستههام واألخرى أبمساء االستههام، وتستند هذه الطريقة إىل التقدمي  -2

. وكما مرا ذكره آنهًا أن هذه األمساء تدل على معنيني، مها استههام ومعىن آخر؛ ألن املستههم (26) والتأخري
حتتويه األمساء نهسها من معىن، فاملستههم عنه مبن مثاًل، هو االستههام عن  عنه من خالل هذه األمساء هو ما

املرء، وهو ما حتتويه من معىن، أال وهو السؤال عن العاقل، واملستههم عنه ب )أين(، هو املكان وما حتتويه أين 
 .(27)من معىن، أال وهو االستههام عن املكان ... إخل

 يكمن معىن أدوات االستههام؟ والسؤال الذي يطرح اآلن، أين    
اجلواب  هو ال وجود ألداه االستههام "حيث مل تذكر أداة استههام، ومل يقولوا بتقديرها قبلها، بل مل يصح     

ذلك فيها، غري أن الدارس يرى أن هلا استعماالت خمتلهة أكثرها يف غري االستههام، وإن مكاهنا يف أكثر 
 .  (28) يف صدرها"االستعماالت يف أثناء اجلملة ال

 والسؤال اآلن، من أين جاء القول ابحتواء هذه األمساء أو األدوات على معىن االستههام؟    
اجلواب  يستند إىل ما حصل على تركيب اجلملة من تغري، فاالستههام أبمساء االستههام ال يعد ابألداة،     

 .(29) التقدميخري ما حقه ولكن ابلتقدمي والتأخري أي بتقدمي ما حقه التأخري أو أت
 االستههام؟كيف يكون نظام اجلملة يف   والسؤال األخري،    
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 غيرت الباحثة كلمة المسئول إلى كلمة المسؤول. (30)
 .(298 ص) المخزومي وتوجيه، نقد العربي النحو في (31)
م( في البنية العميقة؛ أدت إلى تطور التحويالت، حتى تقلصت، 1957-1951إن التطورات التي حدثت للنحو في بدايته األولى لنظرية البنى النحوية ) (32)

 وبالتالي شاع مصطلح اللسانيات التوليدية. 
م(. ثانياً: مرحلة النظرية النموذجية 1957-1951البنى التركيبية ) إن التطورات المنهجية للسانيات التوليدية يمكن عدها في أربع مراحل: أوالً: مرحلة (33)

(. رابعاً: مرحلة نظرية الوسائط والمبادئ وبرنامج الحد األدنى الممتدة 1981-1972م(. ثالثاً: مرحلة النظرية األنموذجية الموسعة )1957-1965)

 م( ولحد اآلن.1981)
 . (39-38 ص) تشومسكي واستخدامها، وأصولها طبيعتها اللغوية المعرفةينظر:  (34)
 عندما تنقل )أ( تترك اثراً لها، وعند النقل تحمل القرينة نفسها. (35)

عنه،  (30) ؤولاملساجلواب  "جلملة االستههام نظام يغلب اتباعه، وذلك أن تتصدر أداة االستههام ويليه     
 .  (31)فعالً أو امساً، أو زماانً أو مكاانً"

 
 :(32)اللخولةدي تطبةقالالسخفهثمايفاضوءاللةلسثنةثتا

مع العرض لبعض تراكيب االستههام يف اللغة  (33) ادئواملبإن التطبيق سيكون حتت إطار نظرية الوسائط     
 العربية، على وفق البناء النظري الذي أسسه العامل اللساين نعوم تشومسكي.  

   
ا:(34)اوللوسثئطنظبي الملبثدئاالخخةثرمناأسبثبا

حاولت أن تقلص من قواعد بنية العبارة من اجل املعجم، مث قضت على النسخ احلاصل من القواعد،  -1
 للسمات االنتقائية، واملقولية للعناصر املعجمية.

وسعت نطاق السمات املعجمية على حساب عناصر معجمية أخرى، غري الهعل مثل اسم الهاعل، واسم  -2
 املهعول، وحروف املعاين، واألمساء.

، اخلاص بتقدمي والعناصر املعجمية، وتصديرها (35)(أت عن كل القواعد، ومل يبق إال قاعدة )انقل ختل -3
 داخل اجلملة.

تضمنت أشكااًل من الرتاكيب اللسانية، اليت مل تطورها مراحل اللسانيات التوليدية السابقة، وابلتايل فإن  -4
 ن هذه الرتاكيب هذه النظرية ستطرح آفاقاً جديدة للبحث اللساين العريب. وم

 تراكيب املصادر الصرحية. .أ
 تراكيب املصادر املؤولة. .ب

 مركبات اسم الهاعل واسم املهعول.  .ج
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 .(79 ص) تشومسكي واستخدامها، وأصولها طبيعتها اللغوية المعرفةينظر:  (36)
 واللغة انياتاللس ندوة وقائع من أمقران، محمد ،- الرأس نقل تحليل –العاملي الربط نظرية ضوء في العربية اللغة في تركيبية نماذج تحليلينظر:  (37)

 .(78 ص) م1992 - مكناس -4الندوات سلسلة والتطبيق، النظرية بين العربية

 مركبات أشباه املصادر مثل اسم املصدر.  .د
 تركيب املبين للمجهول.  .ه

 مركب ضمري الشأن وما يهسره من مصدر مؤول. .و
ط نهسها. تراكيبها ختضع إىل املبادئ والوسائإهنا تقوم على فرضية أن مجيع اللغات الطبيعية، وخاصة  -5

لدراسة االختالفات الرتكيبية يف اللغات اُقرتح )برامرت(؛ ويقصد به االختالفات احلاصلة نتيجة انتخاب 
. مثال ذلك  الوسيط الرأسي يف اللغة اإلجنليزية هو )فاعل، فعل، ..(، (36)للغات وسيطاً خاصاً لكل برامرت

ا الرأسي هو )فعل، فاعل، ..(، وخالصة هذه النظرية عنايتها ابلرتبة يف اللغات واللغة العربية وسيطه
 اإلنسانية.

إهنا أدت دوراً ابرزاً يف حتليل تركيب بىن اللغات الطبيعة، لصوغ النحو الكلي. والذي ميثل الهاعلية اللغوية  -6
 .(37) البشرياملتوفرة يف الدماغ 

رية، ة للسانيات التوليدية، تقع ضمن إطار املراحل األوىل للنظترى الباحثة أن معظم احملاوالت التطبيقي -7
 على حد علم الباحثة.

 
 أسبثباصروي اتطبةقانظبي الملبثدئاوللوسثئط:ا

 الوسائط حديثةو يف أثناء الشروع يف عملية التطبيق وجدت الباحثة شيئاً من الصعوبة؛ ألن نظرية املبادئ  -1
اللسانيني حاولوا أن يطوروا هذه النظرية، من أجل الوصول إىل نظرية ؛ فضالً عن ذلك أن كثرياً من النشأة

 لسانية يف النحو الكلي.
إن طريقة هذه النظرية يف سرد حقائق اللغة، ال ختتلف عن النظرية التوليدية يف مراحلها األوىل، وهي طريقة  -2

ل الرايضية، ازداد هذه الوسائ قريبة الشبه مبعادالت الكيمياء، ومتطابقات الرايضيات، فكلما ألف اللساين
استيعابه هلذه النظرية وخهت صعوابهتا؛ على الرغم من أن الكثري من القواعد التحويلية اختزلت، ومل يبق 
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 .(88 ص) األولى الطبعة م2002 - عمان - للنشر الشروق باقر، جواد مرتضى. د التوليدية، القواعد نظرية في مقدمة (38)
 .(302 ص)غلفان والمالخ وعلوي  التوليدية، اللسانياتينظر:  (39)
 .(302 ص)غلفان والمالخ وعلوي  التوليدية، اللسانياتينظر:  (40)
 .(94 ص) باقر التوليدية، القواعد نظرية في مقدمةينظر:  (41)
 .(145-144 ص) تشومسكي واستخدامها، وأصولها طبيعتها اللغوية المعرفةينظر:  (42)
 .(303-302 ص)غلفان والمالخ وعلوي  التوليدية، اللسانياتينظر:  (43)

إال قانون انقل أ، لكن بروز مبادئ وقوالب متداخلة زاد من صعوبة تطبيقها، على الرغم من استقاللية  
 كل قالب عن اآلخر.

ذاتية، هي تركيب صعب متشابك، فضاًل عن كثرة األصول والهروع. وعندما يراد اللغة من طبيعتها ال -3
 حتليلها مع وصهها وصهاً دقيقاً شاماًل وموضوعياً، فالبد من بروز بعض الصعوابت.

 
 لإلطثراللنحوياللرثمالنظبي الملبثدئاوللوسثئط:

إن الرتكيب النحوي "هو نظام املبادئ العامة اليت تعم كل اللغات. وعلى ذلك فإهنا مما تتسم به امللكة     
. وهو تهاعل متواصل ومستمر بني مكوانت وأنساق فرعية، تتضمن جمموعة من (38)اللغوية لدى بىن البشر"

  (40)ذا اإلطار الرتكييب على جمموعتني. وعليه فيمكن تقسيم ه(39)املبادئ والوسائط املختصة بكل لغة على حدة
أواًل  جمموعة مستوايت التمثيل  إن النظام املقرتح هلذه النظرية، مل يعتمد على مههوم القوانني السابقة،     

ومهمته أن حيدد للجمل غري املتناهية اربعة متثيالت، تربط بني املعاين واألصوات هلذه اجلمل املنتخبة. وهذه 
  (42) وهي. (41) متنوعةع عرب مستوايت حنوية التمثيالت تتوز 

 
 

 .Deep  Structure (D)   (عمستوى البنية العميقة، بنية ) -1
  . ( Surface  structure  (S) (سمستوى البنية السطحية، بنية ) -2
 .                                    Logical Form   (LFم( )) املنطقي-الصورة –مستوى  -3
 Phonetic From  (PF .)ص( ) الصويت-الصورة –مستوى  -4

   (43) علىاثنياً  جمموعة األنساق وتقسم     
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 .(21 ص) األولى الطبعة م1999 - المغرب - توبقال دار الفهري، الفاسي القادر عبد الموازي، البناءينظر:  (44)
 .(88 ص) باقر التوليدية، القواعد نظرية في مقدمةينظر:  (45)
,p  1992 -Casablanca  -Orient  -Fatima Sadiqi & Moha Ennaji, Afrique Introduction to Modern Linguistics)ينظر:  (46)

238).           
 Introduction to Modern Linguistics, Sadiqi & Ennaji(p 238) ,ينظر:  (47)

اليت تولد على ، و -أ -نسق القواعد  ويتضمن قواعد املكون الرتكييب، واملعجم والقاعدة التحويلية انقل  -1
  (44)مكوانتأربعة  ىالتوايل صور متثيل املستوايت اآلنهة الذكر. ومن املمكن توضيح ما ذكر وتقسميه عل

 قواعد األساس  ويقسم على املعجم، والرتكيب. -أ
 .-أ-حركة انقل -ب
 قواعد الصورة املنطقية. -ج
 قواعد الصورة الصوتية. -د

   Modules نسق القوالب -2
يتألف كل واحد من هذه القوالب من جمموعة من املبادئ العامة األساسية لرتكيب نظم القواعد اخلاصة     

. وأن هذه (45) للغات اإلنسانية ومساهتا، هو ما حيدد نوع النظام النحوي الذي ميكن اكتسابه وتعني صيغته
نظرايت مل بصورة جمتمعة، إال أن هذه الالقواعد واملبادئ تتهاعل وتندمج خالل العملية اللسانية؛ أي إهنا تع

 . (46) الهرعية مستقلة هدفها منع اجلمل غري الصحيحة حنوايً 
 
 
 

 :ا(47)تخفثعلاللقوللبامعامسخوايتاللخمثةلاوللقولعدالآلنف اللذكباوكثآليت
 أو حنو الشرطات أو نظرية الشرطات. X-Bar Theoryنظرية السني البارية  -1
 .   θ Theoryنظرية احملور أو الثيتا -2
 .  Bounding Theoryالتهسري نظرية احلدود أو -3
 .Case Theoryاحلالة االعرابية  نظرية احلالة، أو -4
 . Control Theory نظرية السيطرة -5
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 تيقع بدرية. د: ترجمة السعودية، - القرى ام جامعة-والبحوث الدراسات مركز ماثيوز،. ه.ب تشومسكي، حسب والعقلية اللغوية المقدراتينظر:  (48)

 بن حمزة: ترجمة األولى، الطبعة م1990 - البيضاء الدار - توبقال دار تشومسكي، نعوم. د المعرفة، ومشكالت اللغة ، و(90-189 ص) الفهمي مليح

 .(101 ص) قبالن
 .(118 ص) باقر التوليدية، القواعد نظرية في مقدمةينظر:  (49)
 [.31اآلية: ] ، منالمدثرسورة  (50)

 . Binding Theoryنظرية الربط  -6
وهذا التهاعل الذي سبق ذكره يؤدي إىل تهاعل آخر، أال وهو عبارة عن األفكار واآلراء واليت تتمثل يف     

 .(48) السامع مع التهاعل األوسع املتمثل يف البىن الداخلية –عقل دماغ املتكلم 
 

 تطبةقانظبي الملبثدئاوللوسثئطاعةلىاأسةلوبالالسخفهثم:
ستنتخب الباحثة نظرية احلدود، وتنوه ببعض النظرايت الهرعية األخرى، والسبب يف اختيار هذه النظرية؛     

ألهنا هتتم حبركة العناصر، وحدودها يف الرتكيب اجلملي، ولعل أفضل مثال للحركة هو يف اجلمل االستههامية 
ديد يف صدر ألصلي يف داخل اجلملة إىل موقعه اجلللغة العربية، واليت تبدأ ابسم االستههام متحركاً من موقعه ا

 .(49)اجلملة
 عند التطبيق البد من إتباع اإلجراءات اآلتية 

لقد فصلت الباحثة يف اإلطار النحوي هلذه النظرية، أن للجملة أربعة مستوايت تستند إليها، وهي مستوى  -1
 ة ص.البنية ع، ومستوى البنية س، والصورة املنطقية م، والصورة الصوتي

أول ما يبدأ به هو معرفة اخلصائص املعجمية للعناصر، من خالل املعجم وبدون معرفتها ال يههم معىن  -2
اجلملة. فضاًل عن ذلك، معرفة الهعل أفعل متغري هو، أم ال؛ أي أيخذ مهعواًل، وعن طريق املعجم يتولد 

ضمنة هذه البنية يتكلف ملة فالعناصر املتالرتكيب، وابلتايل تكون البنية ع  واليت تكوان الرتكيب الداخلي للج
 للتطبيق  يعرف ابملدخل املعجمي. وستورد الباحثة اآليتني املعجم بتزويدها مبا تتطلبه من معلومات، وهو ما

تـَُهْماِإالَّاقال هللا سبحانه وتعاىل       اَماَلِئَكً اَوَمثاَجَرةْلَنثاِعدَّ َنً ال ةلَِّذيَناَكَفُبولاا))َوَمثاَجَرةْلَنثاَأْصَحثَباللنَّثِراِإالَّ ِفخـْ
َباَولْلُمْؤِمُنوَناَولِةَـُقوَلاثلَِةْسخَـْةِقَناللَِّذيَناُأوتُولالْلِكَخثَباَويـَْزَدلَداللَِّذيَناآَمُنولاِإميَثًًناَواَلايـَْبََتَباللَِّذيَناُأوتُولالْلِكخَا

ِلَضاُيِ ّلالّللَُّاللَِّذيَنايفاقـُةُلوِِبِمامََّبٌضاَولْلَكثِفُبوَناَمثَذلاَأرَلَدالّللَُّا ثُءاَوَمثااِِبَمَذلاَمَثاًلاَكذَم ََ ثُءاَويـَْهِدياَمناَي ََ اَمناَي
ِب(( ََ الةِْلَب اِذْكَبىم اُهَواَوَمثاِهَياِإالَّ  .(50)يـَْرةَلُماُجُنوَدارَيِ َضاِإالَّ
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 .(157 ص) األولى الطبعة م2000 - ه1421 - دمشق - الشام مطبعة يوسف، محمود الكريم عبد الكريم، القرآن في االستفهام أسلوبينظر:  (51)
 .(124 ص) باقر التوليدية، القواعد نظرية في مقدمةينظر:  (52)
 .(124 ص) باقر التوليدية، القواعد نظرية في مقدمة (53)
 .(83 ص) باقر التوليدية، القواعد نظرية في مقدمة (54)

م يف حمل استهها، حيث ماذا اسم (( ..ماذا أراد هللا..)) الرتكيب االستههامي وهو اآلية الكرمية تتضمن     
. إن مجلة )ماذا أراد هللا؟( املنتخبة من اآلية الكرمية املذكورة آنهاً، مجلة فعلية ترأسها (51)نصب مهعول به مقدم

اسم استههام، وأصل هذه اجلملة يف البنية )ع( هي )هللا أراد ماذا؟(. رأس التهريع الشجري يتهرع إىل مركب 
(، مث -على خمصص)خمص(، واسقاط متوسط )مص (،-)سمصدري )مص(، والذي ينقسم حسب نظرية 

 ينقسم األخري على إسقاط أدىن )مص(، وعبارة صرفة )صر(، الذي يرأسها عنصرا التطابق )تط(، والزمن )ز(.
، وهلذا تركت أثرًا )ث(، يف مكاهنا األصلي. إن املوقع -أ-إن )ماذا( قبل انتقاهلا خضعت لقانون انقل     

لوقت ذاته ا ماذا(، هو موقع خمصص املركب املصدري الهارغ، وهو ليس موقع للموضوع يفالذي انتقلت إليه )
م(، والدور الذي يعني له من موقع األداة األصلي، أال هو املهعول به،  –)يعني له دور  ض(؛ لذلك ال –)

 االنتقال ماذا( إىلم(؛ والسبب أن الهعل ال يعني الدور احملوري مما أضطر ) –)وهذا كله يتم على وفق معيار 
، فا(). ُيصص الهعل )أراد( كيانني أو موضوعني، وهلما موقعان، جند األول يف موقع الهاعل (52)املذكور آنهاً 

ذ، ودور ) _م ( املتلقي، والذي  والثاين يف موقع املهعول )مف(، وهلما دوران حموراين مها  دور )_م ( ال ُمنَ ها
 يعني شبكة حمورية هي   

 منهذ / متلقي <أراد > 
؛ ولذا (53)"أن عملية نقل الهعل تلعب دورا أساسيا يف اشتقاق كل اجلمل العربية اليت حتتوي على فعل"    

يتمكن التطابق من منح اإلعراب للهاعل إىل اليسار، على الرغم من نقل الهعل فإنه مثل كل العناصر املنقولة 
؛ فإنه يرتك أثراً يف املكان األصلي، وهذا يتماشى مع مبدأ اإلسقاط، الذي يستلزم احلهاظ -أ-عن طريق انقل 

لتمثيل السابقة ا جمية واحملورية ... وعرب مستوايتععلى اخلصائص األساسية لكل العناصر، وخاصة السمات امل
  شرطوهكذا يصبح أثر الهعل يستويفالذكر. فالهعل مينح اإلعراب، ويسند الدور احملوري للمهعول )ماذا(. "

 The Empty Categoryالذي يتحكم يف اآلاثر واملتمثل يف مبدأ املقولة الهارغة  الرتخيص
singLicen Principle Identified  "(54)الذي يشرتط أن يكون كل أثر أو عنصر فارغ معموال فيها .

 لقد افرتض شرط نقل الهعل، لتمنح الصرفة اإلعراب للهاعل. 
 وقد يسأل سائل أليس من املمكن منح اإلعراب للهاعل بدون نقل الهعل؟    
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 .(82ص) باقر التوليدية، القواعد نظرية في مقدمة (55)
 .(339 ص)غلفان والمالخ وعلوي  التوليدية، اللسانيات (56)
 .(199 ص) الرابعة الطبعة ه1973 - القاهرة - المصرية االنجلو مطبعة أنيس، إبراهيم. د العربية، اللهجاتينظر:  (57)
 من عمل الباحثة. (58)

. (55)ركيب لغة ما"واحملورية يف دراسة ت واجلواب  "أنه ال جيب الهصل بني الرتبة والعالقات اإلعرابية والعاملية    
 فاإلعراب ال يستغىن عنه؛ إذ ال ميكن احلصول على رتب اللغات كلها من املعجم والتهريغ املقويل وبرامرت الرأس

 من بني آليات أخرى. اإلعرابفحسب؛ بل تؤثر فيها اعتبارات إسناد 
ملخصص له يف م  ا –ملصدري فإنه حيتهظ ابلدور وأخرياً "عندما ينتقل اسم االستههام إىل موقع خمصص ا    

، أن الصيغة الصورية امللهوظة تكون يف البنية السطحية، واملعىن اجملازي أو الداليل يكون يف (56)موقعه األصلي"
. إن خروج االستههام من معناه احلقيقي إىل معان جمازية جديدة (57)البنية العميقة؛ ألن املعاين أسبق يف الوجود

صورتني املنطقية والصوتية، وهذا املعىن اجلديد ليس هو املعىن النحوي الرتكييب؛ وإمنا هو معىن آخر حصلت يف ال
عليه اجلملة من خالل ما يعرف ابلسياق أو املقام. ولقد خرج االستههام من معناه احلقيقي إىل معىن اإلنكار. 

 ملة )ماذا أراد هللا؟(.يتبعه من حتليل جل ، ما(58)وسيوضح خمطط التهريع الشجري اآليت
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 [.10سورة يس، من اآلية: ]  (59)

 
 (1خمطط رقم )

 .(59)((َوَسَولٌءاَعةَلْةِهْماَأَأنَذْرتـَُهْماَأْماََلْاتُنِذْرُهْمااَلايـُْؤِمُنونَا))وقال هللا سبحانه وتعاىل  
تضمنت اآلية الكرمية الرتكيب االستههامي اآليت  ))..أأنذرهتم.. (( دخلت مهزة االستههام على اجلملة     

)أنذرهتم(، أن عبارة )أأنذرهتم( املنتخبة من اآلية املباركة، مجلة ترأسها حرف استههام )اهلمزة(، وأصل الهعلية 
 هذه اجلملة يف بنيتها العميقة )أنذرهتم(.

هريع يف حتليلها هلذه اجلملة اخلطوات السابقة نهسها، وتالفيًا للتكرار كما هو احلال يف الت ستتبع  الباحثة    
الشجري السابق، تكتهي الباحثة بذكر االختالف بني التحليلني. إن وجه االختالف بني التحليل السابق 

احلالة فنتج عن  أما يف هذهواحلايل أن تركيب االستههام يف احلالة األوىل حصل نتيجة حركة اسم االستههام. و 
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  .(82 ص) مقرانأ ،-الرأس نقل تحليل– العاملي الربط نظرية ضوء في العربية اللغة في تركيبية نماذج تحليل ينظر: (60)
 من عمل الباحثة. (61)

لة (، من أجل تكوين مج—دمج حرف االستههام )اهلمزة( ابلرتكيب الذي يرتأسه اإلسقاط املتوسط )مص
 مصدرية؛ اي مجلة استههامية. 

مبا أن عملية نقل الهعل تلعب دورًا أساسيًا يف اشتقاق كل اجلمل العربية اليت حتتوي على فعل، فالسؤال     
الذي يهرتض إذا حترك الهعل ليتمكن من التطابق ومن استناد اإلعراب للهاعل إىل اليسار، فكيف يعمل الهعل 

اد إعراب النصب مع العلم، أن االعراب يف املهعول به )هم(، الذي ترك ضمن املركب الهعلي من أجل إسن
( أن الهعل شأنه شأن كل الرتاكيب اليت تنتقل وختضع Adjacency Principleُيضع إىل مبدأ اجلوار )

؛ فإنه يرتك أثراً يف موضعه األصلي، ووفق مبدأ اإلسقاط الذي يهرتض احلهاظ على السمات -أ-إىل قانون انقل 
ل، الرتكييب؛ فإن أثر الهعل املوجود داخل املركب الهعلي يقوم بدور الهع األساسية، وعرب مستوايت التمثيل

التهريع الشجري اآليت، ما يتبعه من  (61). وسيوضح خمطط(60)ويسند اإلعراب وابلتايل الدور احملوري للمهعول
 حتليل جلملة )أأنذرهتم( 
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(2خمطط رق م )

 
ا
ا

اجدولارموزالملصطةلحثت:
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 لملصطةلح للبمز
 فعل ف

 فاعل فا
 مهعول به مف

 مركب امسي م أ
 مركب فعلي م ف

 املركب املصدري اإلسقاط األكرب م مص
 املركب املصدري اإلسقاط املتوسط مص—

 املركب املصدري اإلسقاط األدىن مص
 عنصر استههام  يعطي للجملة أتويلها االستههامي س

 مسة استههامية +م
 الداللية احملوريةمنهذ  يشري إىل أحد األدوار  م-

 املوقع الذي يشغل موضوع مثل الهاعل أو املهعول املباشر ض-
مذكر، ) تطابق  يشري إىل العالقة بني فعل والهاعل من حيث العدد )مهرد، مثىن، مجع( واجلنس تط

 مؤنث(
 تطابق الهعل مع الهاعل تط فا

 تطابق الهعل مع املهعول تط مف
 احلدث الذي يعرب عنه الهعل"الزمن  "يدل على زمن وقوع  ز

 األثر الذي ُيلهه العنصر عند ترك موقعه األصلي إىل موقع آخر ث
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 يشري إىل أن العنصر الذي يكون يف جانب اليمني ينقل إىل اليسار 

 يشري إىل اجتاه حركة العنصر 
 يشري إىل اجتاه احلركة ↓

 رمز افرتاضي يوضح اجلملة يف صورهتا الصوتية 

 رمز افرتاضي لعناصر اجلملة يف صورهتا األخرية 
 البنية العميقة البنية ع

 البنية السطحية البنية س
 يشري األول إىل بداية اجلملة، والثاين إىل هناية اجلملة #...#

 اجلملة الهعليةاملسند إليه مثل الهاعل يف  خمص
 صرفه صر
ا
ا

الخلثمت 
أثبتت اللغة العربية اليت كرمها هللا )سبحانه وتعاىل( يف القرآن الكرمي أهنا حَية ابقية، فمن حقها علينا أن     

نتعهدها ابلدراسة، ونتعرف على ما يكتنهها من صعاب، ونسعى لتذليلها من خالل االطالع على اللسانيات؛ 
االت العقد اخلامس من القرن املنصرم حىت أثرت جم ملا هلا من حضور وتربع على الهكر اللساين اإلنساين، منذ

 فكرية واسعة النطاق. 
اللنخثئج:

إن حتليل اللغة يف ضوء نظرية املبادئ والوسائط، ال يؤدي إىل تغيري اللغة، بل هو وصف لرتاكيب اللغة،     
 وقد توصلت الباحثة إىل النتائج اآلتية 

اً، عن طريق تثبيت وسيط الرأس )الهعل(؛ إما أواًل أو أخري إن اجلمل يف نظرية املبادئ والوسائط، تعرف  -1
بشرط أن يكون يف انحية واحدة، مثال ذلك الطهل الياابين، الذي يقوم ابلتحدث للمرة األوىل، سيحدد 
قيمة الوسيط )الهعل(، هناية اجلملة، كما يف لغته، والطهل العريب سيثبت الوسيط على الرأس أواًل، وهبذا 
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هذه  ملة يف اللغة العربية قبل فضلته، ويف اللغة الياابنية بعد فضلته. وعلى هذا األساس تهيديكون رأس اجل
 النظرية يف تعليمية اللغة. 

صياغة جمموعة من املبادئ والقيود اليت يستخدمها النسق احلاسويب لصياغة التميثالت اللسانية املوحدة  -2
 يف كل اللغات اإلنسانية.

م كل اللغات، الذي يهدف إىل وضع أسس السمات النحوية العامة للغات اخلاصة، إن نظام النظرية هو يع -3
 إلجياد لغة موحدة لكل الناس.

ال يؤدي حتليل اللغة سوء من النحو التقليدي، أم النحو التوليدي، إىل تغيري اللغة بل هو وصف وحتليل  -4
 لرتاكيب اللغة.

 
 

اللخوصةثت:
تتطور اللسانيات التوليدية، ويصيبها التعديل بني الهينة والهينة، إلكساهبا الدقة والوضوح، وعلينا أن حناول     

مواكبة هذا التطور وفق معطيات تراثنا النحو العريب اإلسالمي الضخم، وخاصة أنه يقوم على أسس وصهية 
إلسالمي ل حتقيق التكامل بني الرتاث النحوي ا سبيوداللية ومعيارية، وله عالقة وثيقة ابلقرآن الكرمي يف

 واللسانيات التوليدية، وتوصي الباحثة مبجموعة من التوصيات أمهها اآليت 
ال بد من أن تكون هناك عودة واعية إىل الرتاث النحو العريب اإلسالمي؛ لدراسته على املستوى الرتكييب  -1

 والداليل.
ة موحدة وواضحة للسانيات التوليدية، من أجل تسهيل مهمتوصي الباحثة املختصني ابعتماد مصطلحات  -2

 الباحثني واختصار الزمن.
توصي الباحثة ابستحداث قسم خاص يف الكليات لدراسة اللسانيات احلديثة بتهصيالهتا الواسعة، على أن  -3

 تكون جزءاً من دراسة اللغة العربية.
ا

ا
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الملصثدراولملبلجع
 للكبمي.للقبآنا

 ه1399 - القاهرة - هارون، مكتبة اخلاجني اإلنشائية يف النحو العريب، د. عبد السالم حممد األساليب 
 .الطبعة الثانية م1979 -
 ،ه1421 -دمشق  - الكرمي حممود يوسف، مطبعة الشام عبد أسلوب االستههام يف القرآن الكرمي - 

 .الطبعة األوىل م2000
  املؤسسة اجلامعية  ، د. ميشال زكراي،-اجلملة البسيطة-األلسنية والتوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية

 بريوت. -للنشر 
 ،الطبعة األوىل م1999 -املغرب  - دار توبقال ،الههري عبد القادر الهاسي البناء املوازي . 
 أمقران، من ، حممد -أس حتليل نقل الر  –حتليل مناذج تركيبية يف اللغة العربية يف ضوء نظرية الربط العاملي

 م.1992 -مكناس  -4سلسلة الندوات ة العربية بني النظرية والتطبيق،وقائع ندوة اللسانيات واللغ
 ،الطبعة األوىل م2005 -بريوت  - دار الطليعة ،صحراوي مسعود د. التداولية عند العلماء العرب. 
 ،الطبعة  م1987 -القاهرة  - مكتبة وهبة ،أبو موسى د. حممد حممد دالالت الرتكيب دراسة بالغية

 .الثانية
  الطبعة  م2004 -القاهرة  -دالئل اإلعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين، مكتبة اخلاجني

 .تعليق  أبو فهر حممود حممد شاكر اخلامسة،
 موعة من مشايخ حتقيق  جم ،مصر - املطبعة املنريية يعيش بن علي بن يعيش، شرح املهصل، موفق الدين

 .األزهر
  الطبعة الثانية م2005 -بغداد  -يف النحو العريب نقد وتوجيه، د. مهدي املخزومي، دار الشؤون الثقافية. 
 ،القاهرة. - مكتبة الثقافة الدينية البهنساوي، د. حسام القواعد التحويلية يف ديوان حامت الطائي 
 ،الطبعة األوىل م1999 -القاهرة  - دار الهالح قواعد حتويلية للغة العربية، د. حممد علي اخلويل. 
  ،إربد  - عامل الكتب احلديث حممد املالخ وإمساعيلي علوي،مصطهى غلهان و اللسانيات التوليدية- 

 . الطبعة األوىل م2010 - ه1431
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