
  دولة لیبیا

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  كلیة اآلداب / جامعة طرابلس 

  قسم اللغة العربیة 

  )شعبة اللغویات(الدراسات العلیا 

  

  

  الظواھر اللسانیة في معلقة امرئ القیس 

  "في نموذجھا األول"في إطار التولیدیة التحویلیة 

  الماجستیراإلجازة العالیة بحث مقدم استكماال لمتطلبات درجة 

  في الدراسات اللغویة

  

  خدیجة عبد العاطي سلیمان العسیكري: إعداد الطالبة

  ريـــــصالح سلیم عبد القادر الفاخ: الدكتور إشراف األستاذ

  : العام الجامعي

  ھـ 1436 -ھـ .1435

  م.  2015 –م .  2014



  

 ِ ْ ِ س َ الر  هللاِ  م ْ ِ الر  نِ مح ِ ح   مي

  

وٱحلُلْ  ﴾٢٦﴿أَمرِى ◌ٓ ويسّر لى ﴾٢٥﴿ قَالَ ربِّ ٱشرح لى صدرِى  (

ةقْدع ۭ ۟ يفْقَهوا ﴾٢٧﴿ مّن لّسانى ◌      ) ﴾٢٨﴿ قَولى ◌

  

  

 َ َ دَ ص ْ  هللاُ  ق    ظميُ عَ ال

 

  "سورة طھ " 

 

 

 

 

 



 

  إهداء

  

  

  

  .. إلى كل من سقاني قطرة من علمه 

  ..إلى كل من غمرني بحبه وحنانه 

  ..لثقته  من جعلني أهالً  إلى كل

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

  شكر وتقدير

  

وعلمنا   ،الصحةالذي وھبنا العقل و ، حمدا طیبا كثیرا مباركا فیھالحمد هللا

وتفضل علینا بنعمھ التي ال تعد وال  ،وأمرنا بالبحث والتأمل ،ما لم نكن نعلم

  . تحصى

ن وقفوا معي الذیھلي وكل أ ،ألمي الحنون ،صل العطاءوالشكر والوالء أل

  .وساندوني

وبكل آیات العرفان واالمتنان أتقدم بفائق شكري وتقدیري إلى أستاذي 

ي دعمني وساندي إلكمال الذ ،صالح سلیم عبد القادر الفاخري المفضال الدكتور

رائھ النیرة التي كان وبآ ،من علمھ بما استطاع إلیھ سبیالعلّي  وجاد  ،ھذا البحث

  . بلوغ ھذا البحث إلى ما أرنو إلیھفي البالغ   لھا األثر

ء بموقف او رأي او كلمة أو سوا ،فاني لكل من مّد لي ید العونوأقدم عر

  . إحساس

وأدعو اهللا  أن  ،األفاضل أعضاء لجنة المناقشةساتذتي وأثني بالشكر على أ

  .یشرفوني بقبولھم ھذا البحثتكرموا وی

وموظفي قسم الدراسات  ،العربیةأقدم عرفاني لجمیع أساتذة قسم اللغة و

  .لما قدموه لي من مساعدة ومساندة العلیا

 .واهللا ولّي التوفیق .كون عند حسن ظن كل من ظن بي خیراوأسأل اهللا ان أ



 أ 
 

  

 المقدمة 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

على ما  ،ینبغي لجالل وجھھ وعظیم سلطانھوكما  ،حق حمده الحمد هللا

 ،الذي أكرمنا بحسن عطائھ ،من آالئھ علینافضل بھ ت وعلى ما ،من نعمھ اوھبن

والسالم على  والصالة ،وخدامھوجعلنا من طالبي العلم  ،ھبتوفیقأضاء دروبنا و

ـ المبعوث رحمة ونورا للعالمین  ،وخاتم األنبیاء والمرسلین ،سید الخلق أجمعین

  : وبعد –تسلیم  علیھ أفضل صالة وأتم

الدراسات اللسانیة في یجد نفسھ أمام كم حافل  اللسانیاتالمتتبع لتاریخ  إنف

منطلقین من النتائج األساسیة التي ال ،سانییناسترعت اھتماما كبیرًا لدى الل التي

ھتم بدراسة ظواھر ت اللسانیاتف .ھمثقافتون لھم على اختالف السابقرسخھا العلماء 

م في نظریاتھسانیون ھ اللواتجاھات تتعلق باللغة وتراكیبھا على النحو الذي أصّل

 .وعلى اختالف أزمنتھم وتوجھاتھم

أراد أصحابھا من  ،معرفيبمخزون اللغویة العربیة لقد حفلت الدراسات و

خدمة للتراث اللغوي  العربي من خالل الدراسات ؛ تفسیر الظواھر اللغویة خاللھ

  .الشریف واألدب العربي اللغویة حول القرآن الكریم والحدیث

ة نیات  المھتماللسا ور الكبیر الذي طرأ على مناخومما یلفت االنتباه التط

لسانیة كان لھا ما أدى إلى بزوغ نظریات وھو  ،بالتراكیب واألصوات والدالالت

  .اواتساع نطاقھاللسانیات األثر الجلي في ازدھار 

وبناء  ،التي تسھم في تطور اللسانیات اللسانیةوألھمیة ھذه الدراسات    

في  سانیوناجتھد الل ؛مع تقدم النظریات في مختلف العلوم سقصرحھا العلمي المت



 ب 

 

كما استخدموا  ،في إطار النظریات اللسانیة الحدیثة دراسة اللغات إیجاد بحوث تخدم

وذلك من خالل التحلیل والتركیب  ،اللغة استخدامًا خاصًا للوصول إلى غایتھم

باتجاھات  ،خروج بحقائق تتصل بجوانب اللغةلل ؛والشرح والتفسیر واالستنتاج

دراسة األدب في إطار النظریات اللسانیة ، ومن ھذه االتجاھات .لسانیة متنوعة

على اعتبار أن األدب  ،وذلك إما باستلھام النموذج اللساني كلیًا أو جزئیًا ،الحدیثة

المستوى كھ لسانیًا من مستویات متنوعة بوصف ،شكل من أشكال الممارسة اللغویة

  . والنحوي والداللي، والصوتي، المعجمي،

ساني األمریكي نعوم تشومسكي في الل ھالثورة العارمة التي أحدثومع ا

تي تصف البنى ، ومن خالل ما قدمتھ نظریتھ التولیدیة التحویلیة الاللسانیات

  . من خالل قواعد واضحة ومحددة األساسیة في اللغة 

یجد نفسھ أمام منھج لساني جدیر باالھتمام  فإن الباحث في ھذا العلم 

وتطبیقھ إلى مرحلة متقدمة ترجع على لغتھ لعلھ یصل من خالل دراستھ  ،والتطبیق

  .بالفائدة

لقد اشتھرت نظریة تشومسكي التولیدیة التحویلیة بقواعد تمكن اإلنسان من و

ویفرق فیھا بین كفاءة مستعمل  ،مل المفھومة ذات البناء السلیمتولید مجموعة من الج

تمكن اإلنسان من إنتاج نھ درس القدرة الذھنیة التي أأي ؛ لغة وبین أدائھ الفعلي لھاال

تفسیر و ،،ھادفا إلى وصف الكفاءة اللغویة متناه من جمل لغتھعدد الفسیر وت

ھا تاریخ ظھور النحو ومرحلة البنى النحویة التي بدأ بالخصائص اإلشكالیة للجمل 

 اواعتمد فیھ ،ورة المبسطة األولى لھذا النحوم یمثل الص.1957 سنةالتولیدي 

والقوانین التحویلیة  ،لغة المختلفةة المولدة لجمل العلى القوانین التولیدی تشومسكي

باإلضافة إلى اعتماده  ،الناتجة عن القوانین التولیدیةالتي تقوم بتغییر بنیة التراكیب 

راكیب خواصھا الصوتیة على قوانین صوتیة صرفیة تعطي كل مفردات الت

  .اضح المعالم في ھذه المرحلةیكن وأما الجانب الداللي فلم  ،والصرفیة



 ج 

 

ل وركز تشومسكي في ھذا النموذج على المنھج التركیبي الذي یقوم بتحلی

ن النموذج القواعد التحویلیة القادرة على تفسیر وضّماللغة إلى مكوناتھا المباشرة ،

منطلقا في  .باس ونوع الجمل والعالقة بینھاكااللتر اللغویة العامة ،طبیعة الظواھ

التشجیر  واستعمل ،ي للنحوعیة ومن المفھوم الریاضن النظریة التوزیمنھجھ م

یة من الدقة في وصفھ العلمي لیضمن درجة عالالرموز في تحلیالتھ ؛والمعادالت و

  .للغة

 سانیة تؤكد تبنى بھ نظرة لكملھ ،و یعّد ھذا النموذج فاتحة عصر لساني بأ

 لقي اللغة على تكوین مقدرة مت التي تعكس ،اإلبداعیة في اللغات اإلنسانیةمیزة 

  .بدون عناءواستیعابھا جمل لم یسمعھا مطلقا 

وأعطى تشومسكي اھتماما كبیرا لحقیقة أن اللغات المختلفة تستعمل نفس 

ویبني ھذه الفلسفة من منطلق أن اللغات  ،الشكلیة في بناء الجمل اللغویةالعملیات 

وأن جمیع اللغات  ،سلیم فكریا ونفسیاعمل اللغة التتناول الخصائص التي یدركھا مست

البشریة توفر بكلماتھا وجملھا تقریرا ألشیاء تھم مستعمل اللغة بطرح أسئلة أو 

  .والتخاطبأمسمیات أو التفاعل  إطالق

لھذه النظریة ھو المقدرة على استخدامھا في تحلیل اللغة  نتباھيوما لفت ا

بطرق ریاضیة تركز على الجانب التطبیقي القادر على تفسیر الظواھر اللغویة 

  .بشكل مبسط

المتمثلة في  اللسانیة دراسة أھم الظواھرتناول  اخترتالمسار اللساني ھذا  وفي

نظریة  وفق ،معلقة امرئ القیسالتركیبیة والتحویلیة والصرفیة في المستویات 

  .تشومسكي في البنى النحویة

  :أھم أسباب اختیاري لھذا الموضوع ومن

  .المیل الشخصي للجانب التطبیقي في كل فروع اللغة - 



 د 

 

أن الشكل المعالج من خالل ھذه الدراسة متعلق بشعر المعلقات الذي یمثل  - 

 .لغة العربیة الفصحىنموذجا حیا ل

  .الحدیثة اتالعربیة في ضوء اللسانیفھم التراكیب   - 

صرفیة النظر في األبنیة التركیبیة والتحویلیة وال ھذا علىفي بحثي  حرصوأ

عالقات بین  ألحاول تحلیل ما ورد فیھ منالصوتیة في نص شعر جاھلي ؛

لكل باحث یبحث عن كنوز لغویة  ةیفالشعر الجاھلي ثروة حقیق .المستویات اللغویة

. انة مبانیھ وإحكام نسیجھا اللغويلما احتواه من غزارة معانیھ وجزالة ألفاظھ ومت

لما فیھا من لغة العرب  ؛ھلي یتبادر إلى الذھن المعلقاتوعند سماعنا بالشعر الجا

. الذي یعد من طالئع األدب الجاھليفوقعت في نفسي معلقة امرئ القیس  ،األقحاح

  .ثراء اللغة بتطبیقات نظریة علمیةساھمة في إم

المستندة  ،أقدم ھذه الدراسة للظواھر اللسانیة ،ومن ھذه الركائز والمنطلقات

كنموذج  ،لشعر امرئ القیس في معلقتھ المعروفة النظریة التولیدیة التحویلیة إلى

بالدراسات  غنائھإلفي محاولة  ،یة على أدبنا العربيلتطبیق قواعد ھذه النظر

  .اللسانیة الحدیثة

  : ھذا البحث إلى خالل وأھدف من   

 .في نموذجھا األول مدرسة التولیدیة التحویلیةعن ال إعطاء فكرة مبسطة  - 

اإلسھام في الربط بین الظواھر النظریة والظواھر التطبیقیة في علم  - 

الشعر والرفع من أھمیة الدراسات التطبیقیة لعلم اللسانیات في  ،اللسانیات

  .العربي

 .للمعلقة حظة المستویات اللسانیةمال - 

شرح وتعلیل للعملیات الذھنیة التي على أساسھا تكونت الجمل المتكونة منھا  - 

 .القصیدة

تطبیق بعض التقنیات اللسانیة الحدیثة على التراكیب األساسیة في اللغة  - 

  .العربیة من خالل الشعر العربي



 ه 
 

وبدأت في بحثي ھذا بدراسات تمھیدیة تناولت فیھا مقدمة موجزة عن بعض    

وقمت  بتقدیم  ،ریساللسانیین الذین تأثر بھم تشومسكي أمثال سابیر وبلومفیلد وھا

نعوم تشومسكي ونظریتھ التولیدیة التحویلیة وفقا لنموذجھ  :اللساني الشھیرتعریف ب

ألھم األسس التي ارتكزت علیھا النظریة كما تطرقت  ،م.1957 سنة األول

امرئ القیس ومعلقتھ   شاعرنا العربي عنمختصرة تقدیم نبذة و ،التولیدیة التحویلیة

  .المشھورة

  ،احیة التطبیقیة وھي محور الدراسةأما من الن ،ھذا من الناحیة النظریة

الشعریة في فعملت على تطبیق قواعد نظریة تشومسكي اللسانیة على بعض النماذج 

كیبي في ثالثة فصول  قسمتھا وفقا لمستویات اللغة الثالث التر ،معلقة امرئ القیس

فال یقوم التحلیل اللساني ألي لغة إال بعد تحدید والتحویلي والصرفي الصوتي ؛

. تلك المستویاتط والقواعد اللغویة ھي من تضب .ستویاتھا وعناصرھا المكونة لھام

  : اآلتيحث كوبذلك جاءت مكونات الب

تعریف  ویشمل ھذا الفصل :القواعد التولیدیة التركیبیة: الفصل األول

  ،كتابة، متضمنا شرحا موجزا لقواعد إعادة السكي للقواعد التولیدیة التركیبیةتشوم

وأنواع ھذه القواعد التولیدیة وتضم القواعد التولیدیة التفریعیة التي تتفرع وفقھا 

والقواعد التولیدیة المعجمیة التي تزود  .تویات دنیاالمستویات العلیا إلى مس

ذه القواعد على وبعد ذلك قمت بتطبیق ھ .المستویات بالكلمات والمفردات المعجمیة

وجاء التحلیل فیھا  .فیھا البعد عن التكرار محاولة ،المعلقة بیاتأعینات مختلفة من 

معتمدا على التشجیر والمعادالت االشتقاقیة للعینات المختارة مقرونة بشرح 

لمكونات العینات وتبیان العالقات التركیبیة لھا ومذیلة بأمثلة تعكس الجانب 

  .في القدرة على تولید جمل مشابھة اإلبداعي

م مفھوم القواعد قدیویشمل ھذا الفصل  ت: القواعد التحویلیة :الفصل الثاني

واخترت تطبیق القواعد  .واإلجباریة وأنواعھا الجوازیة ،وتبیان أھمیتھا ،التحویلیة

ي نماذج التحویلیة لتراكیب االستفھام واألمر والنفي والنداء والبناء للمجھول ف



 و 

 

وجاء التحلیل عن طریق التشجیر وتقدیم تحلیل  .معلقة امرئ القیس منمتباینة 

وأستعملُت الرموز في  ،لتي طرأت على النماذج المختارةالتحویلیة اللعملیات 

مستعملة في لطول بعض الجمل ال ؛األول فقط في الجانب التحویلي التحلیل للنموذج

  .مما قد یضطرني الستعمال رموز عدیدة یتوه معھا القاريءالتحلیل بھذا الفصل ،

ریف بالقواعد تعویشمل ال :القواعد الصوتیة الصرفیة :الفصل الثالث

التي قدمھا تشومسكي في كتابھ البنى النحویة كوحدة واحدة فلم  ،الصرفیة والصوتیة

وع من القواعد في نموذجھ لم یفصل القول في ھذا الن و ،یفرق بینھما بشكل واضح

موضحا القواعد في بحثي موجزا ومبسطا  لذلك كان تطبیق ھذا النوع من ؛األول

إلیھ تشومسكي في كتابھ  شارأالجانب الداللي الذي  ذكر إلىكما تطرقت  .بالرموز

  .بشكل سریع ومختصرالمذكور 

 لت إلیھ من خالل دراستي بخاتمة مشتملة على أھم ما توص ثم ختمت البحث

ما توصل إلیھ والتي تؤكد على  .مجازفة لي من الناحیة التطبیقیة التي أعدھا

وإنما  ،بالقواعد الكاملة لجمل المعلقةوال أدعي أن ما قدمتھ یلم  .الباحثون اللسانیون

  .مفیدا للدراسة موضوع البحث اعتقدتھحاولت استقراء ما 

الذي یربط الدرس اللغوي  ا الموضوع المنھج الوصفيفي دراسة ھذ تبعُتأو

 بیةبكتابة المصطلح باللغة العرفي منھجي للدراسة  كتفیُتأو .باالستعمال الفعلي للغة

ین الواردة یعالم اللسانلأل ترجمةالفلم أشأ  ،ال أقع في زحمة تفاصیل تاریخیةحتى 

كما أنني لم أفصل في دراسة لسانیة في الفترة التي سبقت أو  ،أسماؤھم في البحث

توه معھا عن أبعدا عن الخوض في تفاصیل قد  ؛م.1957تلت نموذج البنى النحویة 

  .ھدف البحث التطبیقي

ممن  ،ولعل من یأتي بعدنا :ختام مقدمتي إلى قول ابن خلدونوأشیر في   

 فلیس ؛في مسائلھ على أكثر مما كتبنا یغوص ،ؤیده اهللا بفكر صحیح وعلم مبینی

وإنما علیھ تعیین موضع العلم وتنویع فصولھ وما  ،على مستنبط الفن إحصاء مسائلھ

  .من بعده شیئا فشیئا إلى أن یكمل والمتأخرون یلحقون المسائل .فیھیتكلم 



 ز 

 

ح متناني وعرفاني ألستاذي المشرف الدكتور صالاوال یسعني إال أن أقدم   

كل من مد لي ید ول ،بھ من رعایة وتوجیھ وسعة بال على ما جاد  ،سلیم الفاخري

            .العون والمساندة

  

  واهللا ولي التوفيق    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ح 

 

  البحثدلیل الرموز المستخدمة في 

  

  نظریة القواعد التولیدیة التحویلیة     ن ق ت ت 

  المدرسة التولیدیة التحویلیة      م ت ت

  اللغة      ل

  الكالم      ك

  جملةال      ج

  داة األ      أ د

  سناداإل      إ س

  مسندال      م

  مسند إلیھال      م إ

  فضلةال      ف

  فعليالمركب ال      م ف

  سمياالمركب ال      م س

  حرفيالمركب ال      م ح

  زمنال      ز

  فعلال      فع

  سماال      إ
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  حرفال      ح

  ضمیرال      ضم

  تعریفال      تع

Ø      عنصر محذوف  

  في التفریعات      

  في التحویالت       

  حذف       

  عناصر الجملة     ، عأ ، ب ، ج ، د ، ھـ ، س ، ص 
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  :تمھید 

في عائلة یھودیة  ،م.1928 سنةولد أفرام ناعوم تشومسكي في فیالدلفیا   

وكان اھتمامھ بتصحیح  ،ه من كبار علماء اللغة العبریةوكان والد، سیة األصلرو

أصول أحد كتب والده في طفولتھ عن العبریة من المؤشرات التي أوحت لھ بأن 

وعندما أصبح تشومسكي طالبا في جامعة بنسلفانیا  ،اللسانیات تالئم میولھ الفكریة

. سرائھ السیاسیة مع آراء أستاذه ھاریتحول إلى دراسة اللسانیات من خالل تطابق آ

وفي بدایة الخمسینات حصل على منحة لمتابعة  .كما درس الریاضیات والفلسفة

ظیفة أسندت إلیھ و ،م.1955سنة وفي ثھ في الفلسفة في جامعة ھارفرد ،أبحا

ومنذ ذلك الحین ظل یرتقي في حیاتھ العلمیة حتى  .مدرس في معھد للتكنولوجیا

وبعد نضجھ العلمي بدأ في  ،الحدیثةفي علم اللغة واللغات  ستاذیةوصل لكرسي األ

ویمثل جوھر منھجھ في دراسة اللغة في  ،ھ اللسانیة ووضع معالم نظریاتھدراسات

ادعائھ أن ھناك كلیات نحویة عمل على تطویرھا حتى أصبحت نظریة أغنى 

.وأعمق
1  

كان لھا ، یة عارمةلغوة ثور كيتشومسأحدث اللساني العالمي أفرام نعوم و   

التي أرسى  سانیةمھ في نظریتھ اللن خالل ما قّد، وذلك ماللسانیاتفي  لبارزالتأثیر ا

ألساسیة نھ المرتكزات اضّمو ،م.1957سنة  )البني النحویة (كتابھ  فيقواعدھا 

لیة والتي صارت تعرف بنظریة القواعد التولیدیة التحوی ،لنظریتھ وقواعدھا العامة

نھیا بذلك عقودا من التجاذبات بین اللسانیین األمریكان حول اللغة م .)ت.ت.ق.ن(

       . تعریفا ودراسة ومناھج تحلیل

الرافد والمعین لما حققھ بات اللسانیة بین اللسانیین التجاذ تلك فقد كانت

وقد تمثلت في محاوالت عدة قام بھا لسانیون  .لنظریتھ ضبطتشومسكي من 

جھة ، كانت تھدف في المقام األول إلى إحكام الصلة بین اللغة والمجتمع من نأمریكا

                                                             
محمد زیادة كبة ،جامعة الملك : رجمةترس اللسانیات والتسابق والتطور ،جفري سامسون ،مدا:ینظر  - - 1

  . 138:  135، ص سعود ،الریاض 
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شامال یستوعب عناصرھا وإلى الوصول إلى منھج یمكنھ تحلیل اللغة تحلیال 

  .ر منھا في وقت الحق من جھة أخرىبما في ذلك غیر الظاھالمختلفة، 

  .ریسد وھالمحاوالت كل من سابیر وبلومفیومن أھم تلك المحاوالت ؛  

مریكیا للدرس اللساني في أ األب الحقیقي  )1939 – 1884(ویعد سابیر 

الذي نشر طبعتھ األولى سنة ) اللغة(وقد ظھرت آراؤه في كتابھ  ،في القرن العشرین

 :وتتلخص اآلراء فیما یلي ،م.1921
1

  

ان، األول لكنھما یلتقییر جانباه في اتجاھین متوازیین ،اللغة نظام مزدوج یس - 

وھو  ،والثاني ھو الشكل ،ھو المعنى، وھو موضوع علم الداللة منھما

 .موضوع علم النحو

، في األصلذو طابع شكلي ألنھ  ؛اللغة في حاجة إلى دراسة شكلیةالنحو في  - 

قواعد بسبب  یبحث فیھ النحاة ھو أشكال من تراكیب غدت وأقصى ما

 .تكرارھا وتواثرھا في االستعمال

؛ تجاوز الدراسة الشكلیة في النحو سابیر وجوبفیما یتعلق بالمعنى یرى  - 

 .للجماعة المستعملة للغة المدروسةلدراسة الثقافة والمأثورات الشعبیة 

واللغة في نظره لیست أداة اتصال فحسب ولكنھا أداة تتراءى فیھا ثقافة 

ما صار وقد نتج عن ھذا . وما فیھا من قیم وعادات وأعراف ،وبیئتھممتكلمیھا 

:یة سابیر وورف، وھي تقوم على أمرینیعرف بفرض
2

  

 .ة ال بد وأنھا منجز اجتماعي أوالاللغة المعین -1

 .)الخارجي(ل عن السیاق الثقافي دراسة اللغة ال یمكن أن تتم بمعز -2

صدر كتاب سنة على صدور كتاب سابیر ، ةوبعد مضي اثنتي عشر

 بلومفیلد وبآرائھ وھو لیوناردآخر یحمل العنوان نفسھ لمؤلف تأثر بسابیر 

                                                             
المنصف عاشور ، الدار العربیة : ، ت  E.Sapirإدوارد سابیر  –مقدمة في دراسة الكالم  –اللغة : ینظر  - 1

  .85:  81اب، ص للكت
  L.Bloomfield.Longuage.London.p.p3:20 : ینظر  - 2



4 

 

جعل قصد  جھدا أكبر من جھود سابقیھفیھ بذل و ،)م.1949- 1887(

وھو ما كان یسعى إلیھ  ،علمیة مستقلة عن العلوم األخرىاللسانیات دراسة 

وألجل ھذا استبعد من كتابھ الجوانب التي تصعب دراستھا من  ؛سوسیر

والثقافة  كالمسائل المتعلقة باإلنسانالموضوعیة ،خالل المعاییر العلمیة 

، ال تخضع للوصف والقیاس التجریبي والغرائز وغیرھا من األمور التي

متأثرا في ھذا بما یعرف في علم النفس بالمذھب السلوكي الذي یقوم على 

بما في ذلك العقل تمكن مالحظتھ وال یستطاع قیاسھ ،تجنب كل شيء ال 

وكل شيء عند  ،بدایة عند اللسانیین التقلیدینوالذھن الذي ھو بمنزلة ال

دمھ البیئة المحیطة السلوكیین استجابة عضویة لمنبھ أو مثیر خارجي تق

بید أنھ عرف  ،د ببحوثھ في الفونیم والمورفیمبلومفی قد اشتھرو .بالكائن الحي

. شرةالمكونات المباعلى نحو خاص بنظریتھ النحویة المعروفة باسم نظریة 

، المركبات النحویة المباشرة ة إلىھذه النظریة على تحلیل الجمل وتقوم

إلى أن یصل ... وھكذا  ،ھذه المركبات إلى مكونات نحویةوبعدھا تحلیل 

.ع الذي یكون فیھ التحلیل مستحیالالتحلیل إلى الوض
1

  

یتألف من مكونین ھما )  الرجل(فإن المركب النحوي وعلى ذلك   

  : بالمركبوضح عالقة المكون النحوي والرسم أدناه ی ،)رجل+ () أل(

  مركب نحوي         

  

  )2(مكون           )1(مكون   

  )رجل (             )أل (   

، احد؛ ولكن الجملة یمكن أن تتكون من مركب نحوي ووھو أقل من جملة

وھذا مركب مكون  ،)اذھب(كقولنا لشخص ما وذلك عندما یكون فیھ حذف ؛

                                                             
 Bloomfield.Longuage.London.p.p184:205 :ینظر  -   -  1
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ولكن  .الذي یفھم من السیاق) أنت(وضمیر الغائب ) اذھب(حد من الفعل وا

وكل منھما مكون من  ،متكون من مركبین نحویین) غادرالرجل (الجملة 

ضمیر  ،غادر --- غادر(والثاني ھو  ،)ال، رجل --- الرجل (فاألول  ؛مكونین

  :یوضح ذلك ، والرسم التالي)الغائب ھو

  مركب نحوي        

  )الرجل غادر (         

  

  2مركب           1مركب   

  )غادر (           )الرجل (  

  

  )ھو(مكون     )غادر(مكون     )رجل(مكون        ) أل ( مكون 

ال یعدو أن یكون واحدا مما  ومما قرره بلومفیلد في ھذا الصدد أن المكون النحوي

:یأتي
1

  

 .ااسمی امكون - 

 .افعلی امكون - 

 .احرفی امكون - 

والتركیب النحوي  ،تلك المكونات أن یحل محل اآلخروال یمكن لواحد من 

یة أو تغلب علیھ الصفة تغلب علیھ الصفة االسم اتقدم یكون تركیباستنادا إلى ما 

حل اآلخر دون أن ألن أحد عناصره یمكن أن یحل م ؛وسماه مركزیا ،الفعلیة

  : تختل الجملة مثل

                                                             
أحمد مبادئ اللسانیات ، :وینظر ،  Bloomfield.Longuage.London.p.p160:163 : ینظر  - -  1

  . 249یروت ودمشق ، ص قدور ، دار الفكر ، ب
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The tall man has gone )فھذه الجملة تتألف من ) الرجل الطویل غادر

واألول منھما  ،والثاني یتألف من بقیة الجملة The tall man ؛ فاألول مركبین

فیقال ) tall(یمكن أن تحل محل كلمة ) man( ألن كلمة ؛مركب مركزي

)The man has gone (مثلما یمكن أن یقال: )The tall has gone( ،

  :)الطالب المجتھد نجح(یمكن تحلیل جملة عربیة مثل  وعلى ھذا القیاس

  الطالب المجتھد نجح         

  

  نجح         الطالب المجتھد     

  

  ھو    نجح      المجتھد      الطالب  

  

  مجتھد    ال    طالب    ال

، الطالب نجح :فیقال ،یمكن ان تحل محل كلمة المجتھد فكلمة الطالب

 ؛ المجتھد نجح :فیقال ،محل كلمة الطالب المجتھد   والعكس یمكن أن تحل كلمة

لكن التركیب  ،مركب مركزي) دالطالب المجتھ(ولھذا فإن المركب النحوي 

ال  ألن الفعل نجح ؛ال یمكن وصفھ بأنھ مركزي) جحالطالب نجح أو المجتھد ن(

  .یمكن أن یحل محل أحد االسمین

أخذ على ھذا النوع من التحلیل النحوي البنیوي أنھ ال یفرق بین جملة و  

وصل الرجل إلى : (مثل ،أخرى غیر صحیحةو ،ومعنویاصحیحة نحویا 

مع أن  ،فھاتان الجملتان تحلیلھما واحد ،)وصل الجبل إلى طرابلس(و ) طرابلس

ألنھ ؛ ل الجبل للوصولالستحالة فع ؛یحة معنویا والثانیة لیست كذلكاألولى صح

خذ على ھذا النوع من وأ .جامد إال لو كان المقصود بالجبل مجازیا أو علما
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ما الذي یجعل المتكلم في لغة ما (إخفاقھ في اإلجابة عن سؤال مثل أیضا التحلیل 

وبمعنى آخر فإن  ،)وفقا لقواعد محدودة ؟یستطیع انتاج عدد ال متناه من الجمل 

وھو ما قام  ،للغة والنحویمكنھ توضیح الطبیعة اإلبداعیة ھذا التحلیل ال

  .دي لھ ومعالجتھتشومسكي وغیره بالتص

بنظریتھ التوزیعیة في كتابھ  )1947-1868( وفي وقت الحق ظھر ھاریس  

جموعة محدودة من الصیغ أوضح فیھ أن في كل لغة م ،)تحلیل الخطاب(

فھناك فعل  ،غة أو تلكوأن مفردات اللغة إما أن تنتسب إلى ھذه الصی ،الصرفیة

ل محل اآلخرى وال یمكن ألي منھا أن یح ،وحرف وصفة وظرف وغیرھاواسم 

الطفل الولد (ولكن ال یمكنك أن تقول  ،)یبشرب الولد الحل( :ن تقولفیمكنك أ

:  ولكن یمكنك أن تقول ،لطفل ال یمكن أن تحل محل الفعلألن كلمة ا ؛)الحلیب

) شربت البنت الحلیب(و) شرب الرجل الحلیب(و) شرب الطفل الحلیب(

الطفل، (ن الكلمات التي جاءت بعد الفعل وھذا یعني أ ،)شرب الكلب الحلیب(و

 .ا إلى صیغة واحدة وھي صیغة االسمتنتمي جمیعھ) لكلبا ،بنتال ،الرجل
1

  

جأ إلى فكرة التحویل في فل ،ھاریس نقائض التحلیل التوزیعي لقد أدركو  

 ، )المطولالثقافة واألسلوب في الخطأ (في مقال لھ بعنوان  ،م.1952 اللغة سنة

فالحظ  ،)البنى الریاضیة للغة(التحویل عنده وضوحا بمؤلف لھ  وزادت فكرة

وقد كان لتشومسكي  ،المحولةاللغات في مستوى الجمل بین  شابھًاھاریس بذلك ت

طالقا من الخلفیة فیما بعد الدور البارز الذي أحدث بھ ثورة في البحث اللساني ان

فأصبح المنھج التولیدي التحویلي لنعوم تشومسكي  ،)ھاریس(ذه التي حددھا أستا

.في للسانیات األمریكیة واألوربیةوصبینھ وبین المنھج ال الحد الفاصل
2

  

                                                             
  .  251ص بادئ اللسانیات ، م: ینظر  - 1
  .110،  109ص  لقاھرة ،امدخل إلى المدارس اللسانیة ،السعید شنوقة ،المكتبة األزھریة للتراث ، : ینظر  - 2
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   م.1957التولیدیة التحویلیة في نموذجھا األول  نظریة القواعد 

  

    :واألسس التي تقوم علیھا مفھوم النظریة  -1

في عوم تشومسكي اعلى النظریة اللسانیة التي أخرجھا ن) ن ق ت ت(تطلق 

بعد أن تبین أن المنھج التوزیعي یتمتع ظاھریا النصف الثاني من القرن العشرین 

ما أنھ یستبعد أحدھ :وذلك لسببین ،أنواعھابفعالیة كبیرة في دراسة الجمل بمختلف 

نھا ال وثانیھما أن كثیرا من الجمل أو بعض األجزاء األساسیة م ،المعنى من الدراسة

اللتین ال یكون الفرق ة كما في الجملتین یلة نماذجھا التحلیلیمكن أن تقع تحت طائ

ُأرسل محمٌد بالحق (و) أرسل اهللا محمدا بالحق( :مثلھما مبنیة اإحدبینھما إال في أن 

زید أحصى ( :متماثلة ومعانیھا مختلفة كقولكو تكون تراكیبھا الخارجیة أ .)من اهللا

فضیل، والثاني فعل صیغة ت) أحصى(فالخبر األول  ،)عمرو أحصى ماال(و  )عقال

البنى (في كتابھ وبث نظریتھ  ،ل تشومسكي أن یتدارك ھذا النقصوحاو .بمعنى عدَّ

1.م.1957لسنة ) النحویة
                   

اللسانیة التي وضعھا  فروضمجموعة ال وأسست النظریة التولیدیة على

  .)القواعد التولیدیة(على استخدام ما یعرف بـ ھجھ من وأسس ،وطورھاتشومسكي 

 ّدُعو ،اللسانیات علم بأنھا نقطة تحول في لنظریة اقد شاع وصف ھذه و 

. النصف الثاني من القرن العشرین عصر النحو التولیدي التحویليبھذا التحول 

قتضاھا تي یمكن بموال ،والفكرة األساسیة التي توجھھا ھي سمة اإلنتاجیة في اللغة

2وفھمھا جدیدة غیر متناھیة جمل تألیف
 .التولید وھذه السمة تتمثل في عنصر.

                                                             
  .111،  110مدخل إلى المدارس اللسانیة ، ص : ینظر  - 1
  .83، 82 ص،دار الكتاب الجدید المتحدة،بیروت،  محمد محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات:ینظر - 2
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النظریة اللسانیة التي بإمكانھا وبذلك فإن النطریة التولیدیة التحویلیة ھي 

 فھمھا أیضاومقدرتھ على  لم یسمعھا من قبل، لدرة المتكلم على إنتاج جمتحلیل مق

  .متناهوفق قواعد معینة یستطیع من خاللھا تولید الجمل وتحویلھا بشكل ال 

، صوغ النظریة التولیدیة التحویلیةناه من یرتكز تشومسكي على أمرین مّكو

بھا   صفة یتحلى"فما اإلبداعیة في رأیھ إال  ،نساناإلعنصر اإلبداع لدى ھو  أحدھما

وھذه الصفة تجعلھ یختلف اختالفا بینا عن سائر الكائنات بما وھبھ اهللا من  ،اإلنسان

."قواعدغیر أن ھذه المظاھر اإلبداعیة تحكمھا قوانین و. عقل مفكر مبدع
1

 .

أما الركیزة األخرى فھي  .اسیة للوصول إلى إنتاجیة اللغةعنصر اإلبداع ركیزة أسو

نفسھا اللغة ف .ھا وفھمھاوإحداثجمل جدیدة  ة األطفال على إنتاجكقدر ؛القدرة اللغویة

بمعنى أننا عن طریق الدراسة المفصلة للغة یمكن أن  ،مرآة العقل" عند تشومسكي

."إلى فھم أفضل لكیفیة قیام العقل اإلنساني بإنتاج اللغةنأمل في الوصول 
العقل و ،2

  .ع تشومسكي أن یبني أساسات نظریتھاالقدرة اللغویة التي بفضلھا استط ھو آلة

   

  :أھم األسس التي تقوم علیھا النظریة التولیدیة التحویلیة  

ارتكز علیھا على مجموعة من أسس لیة نظریة القواعد التولیدیة التحوی تقوم

  :من أھمھا ،انيتشومسكي في إرساء النظریة بشكل علمي یتناسب مع ھدفھ اللس

  

 :فاءة اللغویة واألداء الكالميالك- 1

ي فإن بإمكانھ استعمال لغة ھذه البیئة ف ،عندما ینشأ أي إنسان في بیئة ما

ومقدرتھ  ،من الجمل التي قد ال یكون سمعھا من قبل وفي فھم عدد ال متناه ،التعبیر

                                                             
  203، صناني، دار جریر، عمانمحمد الع:اللغة واللغویات، جون لوینز، ترجمة - 1
دیدة المتحدة، محي الدین محّسب، دار الكتاب الج، - دراسة في التداخل االختصاصي-انفتاح النسق اللساني - 2

   .101ص  بیروت ،
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في كل آن وبصورة عفویة فھم جمل اللغة  ،بل في إمكانھ ؛على ذلك لیست محدودة

وفي  .ضمن اكتسابھ للغة نفسھاتباعھ قواعد معینة یكتسبھا وذلك با ،وصیاغتھا

ة اللغویة، بالكفاء ،المقدرة على إنتاج الجمل وتفھمھا یمكن تسمیة) ت.ت.ق.ن(

.ة باللغةوالتي تمثل المعرفة الضمنی
1
   

ذلك الجزء من " :اللغویة أو ما یعرف بالمقدرة اللغویة للمتكلم ھي ةفالكفاء

من  ال حصر لھا، ،معرفتھ بالنظام اللغوي الذي یمكنھ من إصدار مجموعة كبیرة

."الجمل التي تشكل لغتھ
أي أن مصطلح الكفاءة عنده یرتبط بالجمل المتولدة عن  ،2

ینطبع علیھا اإلنسان منذ طفولتھ وخالل " وھذه المقدرة .القواعد النحویة للغتھ

" وترتبط بصورة وثیقة بقواعد اللغة ،مراحل اكتسابھ للغة
3
.  

أي أنھا تشمل قدرة الفرد على التفرقة بین التركیب الذي یشكل جملة مفھومة 

فمثال یستطیع المتكلم باللغة  ،في لغة ما وغیره من التراكیب غیر المقبولة نظما

تراصة ، ولكنھ ال یستطیع قبول ألفاظ م)أرید السفر إلى تونس(ة العربیة قبول جمل

  ). السفر أرید تونس إلى(مثل 

والذي یسمى  ،جانب آخر ھو استعمال ھذه اللغةل جانب المعرفة باللغة ویكّم

حیث یعود متكلم اللغة  .عمال اآلني للغة ضمن سیاق معینباألداء الكالمي وھو االست

األداء ف .كلما استعمل اللغة القواعد الكامنة ضمن كفایتھ اللغویةبصورة طبیعیة إلى 

یشتمل عامة على عدد من المظاھر و ،انعكاس للكفایة اللغویة بمنزلة الكالمي یعّد

والتي ُتعزى إلى عوامل بالغة التشابك  ،التي ال ترتبط بالتنظیم اللغويالخاصة 

.عن إطار اللغة ةوخارج
4

  

                                                             
میشال زكریا، المؤسسة ، -لبسیطةالجملة ا-األلسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة : ینظر - 1

  .7ص ت ،للدراسات والنشر، بیرو الجامعیة
  .206اللغة واللغویات، ص  - 2
 ، میشال زكریا، المؤسسة الجامعیة- النظریة األلسنیة–األلسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة  -  3

  . 32، ص  للدراسات والنشر، بیروت
  . 34،  33ص  –النظریة األلسنیة  –ولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة األلسنیة الت: ینظر  - 4
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قیل عنھ بأنھ مرھون لیس فقط ، سلوك لغوي" :ھو الكالمياألداء  وبذلك فإن

تشمل فیما تشمل،  ،بل بتشكیلھ من عوامل غیر لغویة ،بمقدرة المتكلم اللغویة

.."..تقدات اإلنسان عن العالم من حولھومع ،األعراف والتقالید االجتماعیة
1

وبذلك  

فالستعمال اللغة البد من  ،تجمعھما عالقة ترابطفإن الكفاءة اللغویة واألداء الكالمي 

  .الرجوع إلى القواعد الكامنة في الدماغ البشري التي تمثل الكفاءة

  :البنیة السطحیة والبنیة العمیقة -2

بشكل ال یتغیر معھ  ،الحظ تشومسكي أنھ یمكن أن تتعدد صور الجمل

  : جل راكبا أن یقالكن مثال عند التعبیر عن مجيء الرفیم .المضمون

 .حصانھ جاء الرجل یركب -     .حصانھ راكباجاء الرجل  - 

 .جاء الرجل وھو یركب حصانھ-    .حصانھ جاء الرجل وھو راكب - 

إلى أن ھذه الصیاغات المتعددة  فاھتدى بتعدد الصیاغات ووحدة المضمون

وأن وحدة المضمون البد أن تدل على  بنیة  ،لیست أكثر من بنیات سطحیة

ا یمكن أن تكون مجيء الرجل في حالة ركوب وما كان على شاكلتھ - عمیقة 

.ھي أصل ذھني مشترك بین البنیات السطحیة المتعددة - 
2
   

 وبذلك فإن مبدأ البنیة العمیقة والبنیة السطحیة ینطلق من اعتبار اللغة عمًال  

بشكل ولدراسة اللغة  ،أحدھما داخلي واآلخر خارجي ،ن للغة جانبینأ وذلك ؛للعقل

حیث تمثل البنیة العمیقة الجانب الداخلي،  ،سلیم وشامل البد من اإلحاطة بالجانبین

ولقد میز تشومسكي في دراسة جمل اللغة بین "، والسطحیة الجانب الخارجي

وبین ما ھو مختبئ  ،المظھر الموجود بالفعل على ھیئة جملة معینة ینطق بھا المتكلم

."تحت ھذا السطح اللغوي
یة عن الشكل الذي ینبثق من البنیة السطحیة تعبرلبن، وا3

                                                             
  .206اللغة واللغویات، ص  - 1
  .342، ص 2ج ة ،الم الكتب، القاھرمقاالت في اللغة واألدب، تمام حسان، ع: ینظر - 2
  .110انفتاح النسق اللساني، ص  - 3
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تتحول إلى كالم في الجانب الخارجي عن طریق إذ  ،العمیقة المعبرة عن الفكر

   .العملیات التحویلیة

عالمات نحویة داللیة أصیلة تربط بین فإن البنیة العمیقة ھي  شكل أبسطوب

بنیة مجردة ضمنیة  فھي ،ةللجملأجزاء الجملة ال تظھر بمجرد قراءة البنیة اللفظیة 

أما السطحیة فھي النتاج الصوتي المتحول من البنیة العمیقة  ،وفكرهالمتكلم في ذھن 

    .معینة نتیجة تطبیق قواعد تحویلیة

األداء أو االستعمال یرتبط ، فنى والكفاءة واألداءلربط بین البا وبذلك یمكن

  .العمیقةبالبنیة السطحیة، والكفاءة ترتبط بالبنیة 

  : الجمل األصولیة -3

عة من الكلمات المتالحقة من إن متكلم اللغة یستطیع أن یحكم على مجمو  

ونسمي الجملة  .نھا تؤلف جملة صحیحة أو جملة غیر صحیحة في لغتھحیث إ

والجملة غیر  ،األصول اللغویة أي الجملة التي توافق :الصحیحة بالجملة األصولیة

لحكم بأصولیة الجمل في الواقع ال ینحصر وا .األصولیةة غیر الصحیحة بالجمل

إنما ینص على وجود درجات متباینة من حیث  ،فقط بقبول جملة معینة أو برفضھا

وذلك ألن الجمل غیر األصولیة تتباین بالنسبة إلى درجة  ،النظرة إلى الجمل

.انحرافھا عن قواعد اللغة
(1)

   

. ھذه الجملة مفیدة فال یمكن عّد ؟دم بدأ الشھداءأدرب الحریة من ت :كقولنا  

  .ولي لمؤلفاتھا الكالمیة في لغتنافالجملة السلیمة تخضع لترتیب أص

والجمل التي یتم تحلیلھا في ھذه الدراسة كل ما تنتجھ القواعد التولیدیة   

  .ن الالجملةالتحویلیة والصوتیة التي تمیزھا مو

  

                                                             
وبحوث ألسنیة عربیة، .9، ص -الجملة البسیطة-وقواعد اللغة العربیةاأللسنیة التولیدیة والتحویلیة : ینظر - (1)

  .50،ص49شر والتوزیع، بیروت،  صمیشال زكریا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والن
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 تعریف تشومسكي للغة  

ي كتابھ البنى النحویة الذي یعد أساسا لنظریتھ تشومسكي اللغة ف عّد 

كل جملة فیھا ، من الجمل) محدودة أو غیر محدودة(مجموعة " :التولیدیة التحویلیة

فجمیع اللغات  ئت من مجموعة محدودة من العناصر،نشقد أ ،محدودة في طولھا

أن كل لغة طالما  الطبیعیة في صیغتھا المنطوقة أو المكتوبة ھي لغات بھذا المفھوم

). أو حروف األلف باء) (الوحدات الصوتیة(طبیعیة لھا عدد محدود من الفونیمات 

مع  .)أو الحروف(مثل كل جملة بمتوالیة محدودة من ھذه الفونیمات ویمكن أن ُت

بعض ) جمل(عتبار مجموعة وكذلك یمكن إ .وجود عدد كثیر غیر محدود من الجمل

."شكلیة لغة األنظمة الریاضیة التي صیغت صیاغة
1

  

بشكل شومسكي یحدد اللغة ویرى أنھا فإن ت ،ومن منطلق األسس سالفة الذك

 ،وأصوات تحتوي على دالالت ،ھیة من الجملمجموعة المتنا :عام تحتوي على

.كما أنھا میزة إنسانیة مكتسبةلسانیة وتنظیم ضمني من القواعد ،فھي ملكة 
2

وبذلك  

 ودراستھا بواسطة قواعد نحویة معینة، تشمل جمیع الجملفإن اللغة التي یتم وصفھا 

فھي تبدأ بشيء محدود  .التي تولدھا ھذه اللغة ،المحدودة وغیر المحدودة العدد

  .وتستعمل استعماال غیر محدود

إال  .الطبیعیةمن ھذا التعریف أن یشمل الكثیر إلى جانب اللغات والمقصود 

بشكلھا  ،ق على جمیع اللغات الطبیعیةنطبن معنى تعریفھ یأن تشومسكي یقول إ

وذلك ألن كل لغة طبیعیة تتكون من عدد محدود من  المنطوق أو المكتوب؛

على افتراض أنھا تتمتع بنظام  ،د محدود من األحرف في أبجدیتھااألصوات وعد

من الجمل ذات المالمح  ومع أن كل لغة قد تتكون من عدد ال محدود ،أبجدي للكتابة

.لة متعاقبة من أصواتھا أو أحرفھافإنھ یمكن تمثیلھا بسلس ،الواضحة
3
   

                                                             

1
مجید الماشطة، منشورات عیون : یؤیل یوسف عزیز، مراجعة: ى النحویة، نعوم شومسكي، ترجمةالبن -  

  .17ص  ، مة، الدار البیضاءیة العاباالشتراك مع دار الشؤون الثقاف
  .70بحوث ألسنیة عربیة ،  ص : ینظر.  2
  . 24اللغة واللغویات ، ص : ینظر  - 3
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  :اللساني في التولیدیة التحویلیة التحلیل

  

منھجا ذھنیا یعتبر اللغة قدرة فعالة غریزیة "یعّد منھج تشومسكي اللساني   

من ھنا ، وھذه القدرة الفعالة الغریزیة مختصة بالفصیلة اإلنسانیة وحدھا .وفطریة

تشومسكي من التحلیل اللساني أن یشرح اللغة ویعللھا من الداخل ولیس من فقد أراد 

."الخارج
ذھنیة تعتمد في نظریتھا إضافة إلى  نظریة) ت.ت.ق.ن(وبذلك فإن  ،(1)

  .وعلى االستنباط واالستنتاج مع االستقراء والتجریب ،الوصف على التعلیل والشرح

ساس في التحلیل اللغوي الھدف األ"وعلى ھذا األساس یرى تشومسكي أن   

) ل(ھو الفصل بین المتوالیات القواعدیة التي ھي جمل في اللغة ) ل(للغة ما 

ودراسة بنیة المتوالیات  .)ل(التي لیست جمال في اللغة  .والمتوالیات غیر القواعدیة

."القواعدیة
(2)

الجملة وذلك یعني أن ھذا النمط من التحلیل اللغوي یرتكز على بناء  

التولیدیة والتحویلیة تعتبر أن الجملة ھي الوحدة األساسیة  فالقواعد اللسانیة" نفسھا

فتنطلق ھذه القواعد من قاعدة بناء الجملة وتلتزم بوضع وصف  .للبحث اللساني

بناء الجملة   عبر قاعدة ،بنیاني یقدم كافة المعلومات عن الجملة وعناصرھا المؤلفة

."بمثابة تحلیل الجملةفیكون الوصف البیاني ھذا  ،بالذات
(3)

  

  

  :حللھا على أساس مكوناتھا الثالثةو التحلیل اللساني للغة وفق ھذا المنھج ی 

 .المكون التولیدي التركیبي - 

 .المكون التحویلي - 

 .الصرفيالمكون الصوتي  - 

  

  

                                                             
  .115،ص لوعر، دار طالس، دمشققضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث، مازن ا – (1)
ھامش البنى : ینظر. عمودیاوالمتوالیة تعني تعاقب عدد من العناصر أفقیا أو . 17البنى النحویة،ص  – (2)

  .17النحویة ص
  .51بحوث ألسنیة عربیة، ص – (3)
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  معلقة امرئ القیس

  

  : )م.545-497( )ھـ.ق 80-130: (امرؤ القیس

أشھر شعراء  :من بني الُمرار ،الكنديھو امرؤ القیس بن حجر بن الحارث 

. أو بمخالف السكاسك بالیمن ،مولده بنجد ،یماني األصل. العرب على اإلطالق

. وقیل عدي ،وقیل ملیكة ،فقیل حندج ،واختلف المؤرخون في اسمھ ،اشتھر بلقبھ

قال  .وعنھ أخذ الشعر ،وأمھ أخت المھلھل الشاعر ،وكان أبوه ملك أسد وغطفان

فبلغ ذلك أباه، فنھاه  ،وجعل یشبب ویلھو ویعاشر صعالیك العرب ،غالم الشعر وھو

فأبعده وھو في نحو العشرین من عمره إلى حضرموت، وأقام  ،عن سیرتھ فلم ینتھ

ثم جعل ینتقل مع أصحابھ في أحیاء العرب إلى أن ثار بنو  ،بھا زھاء خمس سنین

عني رحم اهللا أبي، ضّی :فقالفبلغھ ذلك وھو جالس للشراب  ،فقتلوه ،أسد على أبیھ

 ،الیوم خمر وغدا أمر ،صحو الیوم وال سكر غداال  لني دمھ كبیرا،وحّم ،صغیرا

 ونھض من غده فلم یزل حتى ثار ألبیھ من بني أسد وقال في ذلك شعرا كثیرا

لما أصابھ في  ؛وبذي القروح ،الضطراب أمره طول حیاتھ ؛وُعرف بالملك الضلیل

.مرض موتھ بأنقرة
1

  

وھو شاعر  .أقدم الشعراء الذین وصلت إلینا أخبارھم تامة"وامرؤ القیس 

وعلى جمیع الشعراء الذین  ،مھ النقاد على معاصریھ من شعراء الجاھلیةوجداني قّد

وأول من شبھ  ،وھم یحتجون لذلك بأنھ أول من وقف على األطالل .جاؤوا بعده

ثم ھو  .اللیل والخیل والصیدوأول من وصف  ،والخیل بالعقبان ،النساء بالغزالن

."لتقلبھ في النعیم ولكثرة أسفاره في البادیة والحضر ؛واسع الخیال
2

  

  

                                                             
 4ج للمالیین دار العلماألعالم، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، : ینظر - 1

  ..220ص
  .8، ص  ف، بیروتبة المعارشرح المعلقات السبع، للقاضي أبي عبد اهللا الحسین بن أحمد الّزوزني، مكت.  2
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  : معلقة امرئ القیس  

اختار امرؤ القیس شاعرین وجد عندھما من الشعر طلبتھ فأخذ علیھما، فأما    

 ،یقولونوھو الذي علمھ القریض فیما  ،ھھ حیاَتالذي تشبھ حیاُت مھلھلأحدھما فخالھ 

ولكّن شعر امرئ القیس لیس في سھولة  ،وجعلھ یذھب في شعره وسیرتھ مذھبھ

 وأما ثانیھما فأبو ،وھذا ناشئ من أنھ لم یتأثر بھ في الشعر وحده ،ولین شعر خالھ

وكثیر من شعر  ،افا للخیل وأكثر شعره في أوصافھاالذي كان وّص ،داود اإلیادي

وقد یكون تأثر بغیرھما، ولكّن ھذین  ،ھا من شعرهامرئ القیس فیھا متأثر بما جاء فی

.وظھر في شعره أثرھما أكثر من غیرھما ،الشاعرین ھما اللذان أدباه وعلماه
1
   

واللغة التي روي لنا بھا شعر امرئ القیس عدنانیة مثل لغة غیره من   

فموافقة فإذا كانت كندة قبیلة امرئ القیس من القبائل العدنانیة  ،الشعراء العدنانین

وإذا كانت من القبائل القحطانیة على ما یراه جمھور النسابین،  ،لغتھ لشعره ظاھرة

وعاشت بین القبائل العدنانیة القرن  ،فإن أسرة امرئ القیس قد انتقلت إلى نجد

وفي ھذه  ،قبل أن یظھر شاعرھا امرؤ القیس في أوائل القرن السادس ،الخامس كلھ

فانقطعت صلة  ،لت على الیمن وأزالت منھا دولة حمیرالمدة كانت الحبشة قد استو

یضاف  .وأخذت تتجھ نحو الشمال وتقوي صالتھا بالقبائل العدنانیة ،دولة كندة بھا

كما أخذ الشعر عن شاعرین  ،إلى ذلك أن أمھ فاطمة كانت من قبیلة تغلب العدنانیة

.عدنانین
2

  

ولیذكر یوم  ،بنة عمھوقد نظم امرؤ القیس معلقتھ المشھورة لیذكر حبھ ال  

قد ذھبت مع فتیات القبیلة إلى ) ُعنیزة(فعندما سمع أن ابنة عمھ فاطمة  :دارة ُجلُجل

ثم قال  ،جمع ثیابھنو ،لحق بھن فأدركھن في الماء، غدیر في دارة ُجلُجل لیبتردن

فخفن  .لن أعطي إحداكن ثیابھا إال إذا خرجت عاریة وأخذت ثیابھا مني :لھن

. وبدأن یخرجن واحدة واحدة ویأخذن ثیابھن ،البرد والتأخر عن أھلھنالعذارى 

                                                             
زعامة الشعر الجاھلي بین امرئ القیس وعدي بن زید، عبد المتعال الصعیدي، المطبعة المحمودیة : ینظر.  1

  .26، ص)1(التجاریة باألزھر، مصر، ط
  .37نفسھ ، ص : ینظر .  2
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خرجت  ،وعندما أدركت أن امرأ القیس  لن یرجع عن عزمھ .وبقیت عنیزة مترددة

ولما حان وقت  ،وعندئذ قام امرؤ القیس وذبح ناقتھ لھن فأكلن .وأخذت ثیابھا منھ

.الرجوع ركب مع عنیزة في ھودجھا
1

  

التشبیب "قالھا لغرض  .وثمانین بیتًا ًاواحد س تحويومعلقة امرئ القی

 " والفخر والوصف
2

  ):من البحر الطویل(یقول في مطلعھا . 

 بِسقِط اللِّوى بین الدَّخوِل فَحوَمِل         فا نبِك من ِذكرى حبیٍب وَمنزِلِق
  

  :ویختمھا بقولھ

  ُعنُصِل بأرجاِئِھ الُقصوى أنابیُش       ـــًةكأّن الّسباَع فیِھ َغرَقى َعِشّیــ  
3

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .8ص 7شرح المعلقات السبع، ص: ینظر.  1
  .54ید، صزعامة الشعر الجاھلي بین امرئ القیس وعدي بن ز.  2
:  91عمر فاروق الطّباع ، دار األرقم بن أبي األرقم ، بیروت ، ص . دیوان امرئ القیس ، قدمھ د: ینظر .  3

  .120ص 
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  في النظریة التولیدیة التركیبیةالقواعد : المبحث األول 

  

  :تمھید  0 -1

یحلل  1957أوضحُت فیما سبق أن التحلیل اللساني وفق منھج تشومسكي 

  .الصرفيالصوتي التركیبي والتحویلي والثالثة اللغة على أساس مكوناتھا 

وھو  ،والتركیبي ھو المكون الذي تنتظم داخلھ عناصر البنیة العمیقة للغة

عبارة عن تعاقب "ألنھ  ؛دة للجمل المسموح بھا في اللغةالقواعد المحدمعني بنظام 

  .أي یمثل سلسلة المفردات المولدة لجمل اللغة ،1" مجموعة من الكلمات

وتتلخص " ،ركبيوعلى أساس ھذا المستوى یقوم ما یعرف بالنحو الُم

  اتبي،ركبي في تمثیل بنیة الجملة على شكل بناء ترالمبادئ العامة للنحو الُم

ویعتمد النحو المركبي تقسیم الجملة إلى مكوناتھا  ،باعتباره مقاربة بنیویة توزیعیة

األساس وتحدید مقوالتھا ووظائفھا النحویة وتصنیفھا في فئات محددة صوریا دون 

  .2" أي إحالة على المعنى

وتعدھا األساس األول الذي تقوم  ،القواعد تكز نظریة تشومسكي علىو تر

   .لغة بكل نظریاتھا وتطبیقاتھاعلیھ أي 

  ،د الجمل النحویةآلة مولدة تستطیع أن تولفالقواعد عند تشومسكي ھي 

  ،فا تركیبیا صحیحا لكل جملة مركبةویشترط في ھذه القواعد أن تعطي وص

  ،جمل ال متناھیة من قوانین محددة وقواعد اللغة یجب أن تكون قادرة على صیاغة

وأن تكون قادرة على تولید الجمل النحویة المقبولة والمستساغة لدى المتكلم الناطق 

                                                             
  .98ص  ، امعیة، االسكندریةحلمي خلیل، دار المعرفة الج: نظریة تشومسكي اللغویة ، جون لوینز، ترجمة.  1
مصطفى غلفان، عالم ، مفاھیم وأمثلة: نامج األدنويالمعیار إلى البر اللسانیات التولیدیة من النموذج ما قبل.   2

  .56، ص  )األردن(ثة، إربد الكتب الحدی
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، كما یجب أن تكون قادرة على تقدیم وصف د جمل غیر نحویةبلغتھ مبتعدة عن تولی

  1.تركیبي لكل جملة مركبة وذلك في طریقة واضحة

مل فقط في ولذلك فإن القواعد النحویة للغة قادرة على تولید كل الجمل والج

ھو مجرد مثال عادي للدقة واإلحكام اللتین یتطلبھما ) فقط(والتعبیر بـ  .ھذه اللغة

لغة  ةوالمھم أن نتأكد دائما أن ھذه القواعد تولد جمیع الجمل في أی ،المنطقيالتحدید 

.یس كل تألیف مركب من كلمات یعتبر من الجملول
2

  

  :ارتباط التولید اللغوي بالریاضیات: 1 -1

والذي اشتھرت بھ نظریة  ،ه القواعد عنصر ھام ھو التولیدعلى ھذ یرتكز

وھذا المصطلح ھو ثمرة الرتباط عالقة وثیقة بین علم  ،تشومسكي اللغویة

  .فكلمة تولید نفسھا مأخوذة عن الریاضیات ،اللسانیاتیاضیات والر

اللغة مجموعة من  وإذا ُعدت ،متتالیة من الرموزواللغة في نھایة األمر 

فإن المجموعات المتداولة في الریاضیات یمكنھا أن تحدد سمات  ،جمل النحویةال

ھذه اللغة بواسطة تقدیم الئحة كاملة من الجمل الممكنة باستعمال الرموز المتغیرة 

اللغة  وبعّد ،التي تمثل موقعا معینابالنسبة إلى مجموعة مفتوحة تضم العناصر 

عض مبادئ الریاضیات علیھا لتحدید مجموع فإنھ یمكن تطبیق ب ،البشریة ال منتھیة

  3.عناصرھا

بالمقدار ، یمكن االستعانة الریاضیاتولشرح ارتباط استعمال التولید اللغوي ب

  :الجبري اآلتي

  .ع - ص 2+س

                                                             

 .119،ص 118قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث، ص : ینظر  - ) 1(
 .88نظریة تشومسكي اللغویة ، ص : ینظر  - ) 2(

  .52،ص 51ل المعیار ، ص اللسانیات التولیدیة من النموذج ما قب: ینظر -  (3)
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یمكن تحدید قیمتھا طبقا للعملیات الریاضیة العادیة ) س، ص، ع(فالمتغیرات 

  .محدودةبحیث تتولد مجموعة من النتائج ذات قیمة غیر 

  .1=  ،  ع3=  ، ص5=  فإن افترضنا أن س

  .10=  1- 6+5=  1- ) 3*2+ (5= ع  -ص2+ فإن س

  .وتتغیر ھذه النتیجة كلما تغیرت قیمة المتغیرات

  .مكن تولیدھا من خالل ھذا المقدار الجبريوالنتائج المختلفة ھي القیم التي ی

یث إنھا البد أن من ح ،لقواعد النحویة یشبھ ھذا تماماومفھوم تشومسكي ل

  1.أي تكون منطقیة ،دا صارما مثل القواعد الریاضیةتكون محددة تحدی

  .البحر خطیر والموج ھائج :مثال ذلك في اللغة العربیة قولناو

وھو ما یؤدي إلى تشابھ ھذه  ،التعریف واإلسناد والعطف :فالثابت ھنا 

  :الجملة مع جمل أخرى مثل

      .السماء صافیة والشمس مشرقة 

  .الحرب سجال والخسارة واردة 

ي ثوابت مثل العطف فالعالقات النحویة التي تربط الكلمات في الجمل ھ

تعكس قدرة القواعد النحویة على  ،لید الجمل الالمتناھیة للغة ما، وتو...والشرط و

  .تمثیل الجانب اإلبداعي لھذه اللغة

  :معنى التولید عند تشومسكي :  1-2

إضافة إلى ما سبق یضم بین طیاتھ الداللة على التولید عند تشومسكي 

.التحدید الصارم للقواعد النحویة والشروط التي تعمل فیھا
2

ال "ومصطلح التولید  

                                                             
  .86نظریة تشومسكي اللغویة، ص : ینظر.  1
  .84نفسھ ، ص : ینظر.  2
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بل یعني نوعا من التنبؤ باألشكال التي یمكن أن ، یعني تولد الجمل بالمعنى الحرفي

  1".تأخذھا الجمل عند صدورھا في االستعمال اللغوي

یصاغ النحو على  ،قادر على احتواء ال متناه للغةالتولید الوعلى أساس ھذا 

وبذلك  ،خاللھا التركیبات الصحیحة للغةھیئة صیغ ریاضیة یمكن أن تتولد من 

 ...حاالت اللبس والحذف واإلضماریتمكن دارس اللغة من تفسیر الظواھر اللغویة ك

  .وغیرھا

من محدودیة القواعد النحویة وعدم محدودیة إنتاجھا : 3 -1

  :ملالج

وإنما یمتد أثرھا إلى كونھا  ،القواعد ال تمثل مركزا ینطلق منھ التولید فقطف

بعملیة ضبط كل الجمل التي "ومفھوم التولید ینحصر  ،جزءا من جھاز تولید الجمل

رتب علیھ نشوء النحو التولیدي القائم مما یت. .2" ُیحتمل وجودھا في اللغة وتثبیتھا

طائفة من " فھو ،متعددة من أنظمة اللغة التي تحدد أشكاالعلى مجموعة القواعد 

 فتولد مجموعة إما محدودة وإما القواعد التي تطبق على معجم محدود من الوحدات

 .3"غیر محدودة من االئتالفات المكونة من عدد محدود في اللغة التي یصفھا النحو

القادرة على  مفردات اللغةالنحو یتكون من عدد محدود من القواعد المرتكزة على و

عددا من ھذه القواعد البد أن "وھذا یعني أن  .تولید جمل ال محدودة من ھذه اللغة

وتسمى ھذه القواعد أو التراكیب التي تولد باسم  ،یصلح للتطبیق أكثر من مرة

" التراكیب أو القواعد المكررة
4
وبمعنى آخر نجد أن أي نموذج نحوي یتمثل في  .

المولدة لعدد غیر محدود من الجمل بواسطة عدد محدود من القواعد  ھذه القواعد

تى یمكن ح ؛ویرى تشومسكي أن قواعد اللغة یجب أن تتصف بالتكرار .المتكررة

  .ویسر للمتكلم استعمالھا بسھولة

                                                             
  .110انفتاح النسق اللساني، ص  - .  1
  13، ص -الجملة البسیطة-األلسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة.  2
  .84مدخل إلى اللسانیات، ص .  3
  .97، ص 96نظریة تشومسكي اللغویة، ص.  4
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أصبح نظاما معقدا جدا  ،وإن كان نظام القواعد ال یملك وسائل التكرار تلك

  1.ال یمكن استعمالھ

أن  ویقوم على مبدأ مفاده ،یعرف بنموذج القواعد النحویة المحدودة وھذا ما

وعند االنتھاء من اختیار العنصر  ،د عن طریق سلسلة من االختیاراتالجمل توّل

األول، فإن كل اختیار یأتي عقب ذلك یرتبط بالعناصر التي سبق اختیارھا مباشرة، 

.وبناء على ذلك یجري التركیب النحوي للجملة
2

  

 - ذكرمفإن كانت لل ،سلة االختیارات تلك تحدد مسار الجملة من بدایتھافسل

إن وكذلك  .وإن كانت للمؤنث جاءت بصیغة التأنیثجاءت بصیغة التذكیر، -مثال 

وإن كانت  ،انت للمثنى جاءت بصیغتھوإن ك ،لمفرد جاءت بصیغة اإلفرادل كانت

  .للجمع جاءت بصیغتھ كذلك

  .فح من أجل وطنھیكاھذا الرجل المناضل : مثل

 .    تكافح من أجل وطنھا ھذه المرأة المناضلة     

  .أو وطنھما. یكافحان من أجل وطنیھمان المناضالھذان الرجالن              

  .وطنھمأو .ون یكافحون من أجل أوطانھم ھؤالء الرجال المناضل             

  .وھكذا ...

مة مختلفة بشرط سال جمًالوكل سلسة مكونة من مفردات متعاقبة تكون 

بعض  مرتبطة بعضھا بیولد جمال ًاآلة أو جھازوھذا یصور لنا النحو بعّده  .بنیتھا

  .من البدایة إلى النھایة

حتى ینتھي  ،ینتج كلمة كلما انتقل من حالة إلى أخرى"جھاز التولید ذلك و

وكل جھاز من ھذه ) بالجملة(توالیة الكلمات الناتجة نسمیھا فم .في الحالة األخیرة

                                                             
  .32البنى النحویة، ص : ینظر - .  1
  .103نظریة تشومسكي اللغویة ، ص : ینظر.  2
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د بھذه أي مجموعة من الجمل التي یمكن أن توّل ،األجھزة یحدد لغة من اللغات

 . 1" الطریقة

 وبذلك فإن القواعد التولیدیة تقوم بوصف تركیب جمل اللغة بطریقة واضحة 

مستعمل اللغة من فھي ال تترك أمورا یفترض  ،القواعد التولیدیةوھذا ما یمیز 

وسلسلة القواعد  .إذ أنھا تتابع خطوة خطوة بشكل یسھل معھ إدراكھا ،كھا ضمناادرإ

  .تشكل منھا المستوى التركیبي للغةتلك ی

والمستوى التركیبي یضم ما یعرف بقواعد إعادة الكتابة التي تكّون مفردات 

  2.نھائیة ومفردات مساعدة ومجموعة من عملیات العالقات

  :قواعد إعادة الكتابة: 1-4

یقوم على  ،في نظریة تشومسكي اللغویة یعد نحوا تركیبیا صرفاإن النحو 

تحلیل الجمل إلى مكوناتھا المباشرة بواسطة قواعد لغویة تعرف بقواعد إعادة 

ن القوانین التي یمكن تعتبر أي لغة مجموعة م) تق ت  ن(وذلك أن  ؛الكتابة

معین من كل رمز یشیر إلى عنصر  ،رموز أن یعید كتابتھا على ھیئة للساني

 اأولی ارمز بعّده –ك  –فیبدأ إعادة الكتابة بـالكالم على صورة ، عناصر الكالم

 لتولید الجملة وكتابتھا
3
.   

وصف كل الجمل "الكتابة في النموذج التولیدي ھووالھدف من قواعد إعادة 

المتوافرة على البنیة نفسھا دون تحدید للمتن اللغوي الذي تنتمي إلیھ، بل بالرجوع 

  .4" إلى حدس المتكلم للكشف عن طاقتھ المتجددة

 –ك  –ولقد وضع تشومسكي المعادلة الریاضیة التالیة التي یمكنھا أن تحلل 

  ):إسناد(  –إ س  –، ثم )أداة(  –أد  –إلى 

                                                             
  .26البنى النحویة ، ص  - - 1
  .107اللسانیات التولیدیة من النموذج ما قبل المعیار إلى النموذج األدنوي ،ص : ینظر - .  2
  . 96المرجع نفسھ ، ص : ینظر   - 3
  .97المرجع نفسھ ،ص  - 4
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 .إ س --- ك                 أد  -1

 .ف --- م إ  --- إ س               م  -2

واإلسناد یتفرع إلى  ،أن الكالم یتفرع إلى أداة ثم إسناد وھذه المعادلة ُتعنى

وھذه القواعد التي تفرع المستویات اللغویة العلیا إلى  ،مسند ومسند إلیھ وفضلة

من تطبیق  وعندما ینتھي الباحث ،مستویات لغویة دنیا نسمیھا بالقواعد التفریعیة

.لید المفردات والكلماتالقواعد التفریعیة تلك یلجأ إلى القواعد المعجمیة لتو
1

  

# ك # الرمز اللغوي  د التفریعیة والمعجمیة ھي أن تأخذووظیفة القواع

  2).اخرج( حاصال ائیة بعّدهثم تحولھ إلى سلسلة نھ )دخال( .مخزونا لغویا

 .من الجملة التي تتولد من اللغة، فمكوناتھا االسمیة والفعلیةالتحلیل سیبدأ و 

 .عثرات بین الجملة والكالمحتى ال أقع في ا ،وھكذ.. 

  : القواعد التفریعیة: 1- 4 -1

والقواعد التفریعیة ھي النوع األول من قواعد إعادة الكتابة التي تفرع 

ل اللغة إلى مكوناتھا تقوم بتحلیو ،لى مستویات لغویة دنیاالمستویات اللغویة العلیا إ

أو غیرھا من البنى تحلیل الجملة " ویقصد بتحلیل المكونات المباشرة ،المباشرة

وھذه المرحلة  .3"التركیبیة إلى مكوناتھا المباشرة تحلیال یكشف عن بنائھا الطبقي

تحلیل الجملة إلى "وتقوم على  ،أو األساسي التركیب الباطنيمن التحلیل ھي مرحلة 

ثم تحلیل كل عنصر من ھذه العناصر إلى عناصر فرعیة وھكذا  ،عناصر مختلفة

                                                             
  .122قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث، ص : ینظر.  1
، ة في اللغة العربیة ، مازن الوعر  نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب األساسی    : ینظر . 2

  . 53ص  س ، دمشق ،دار طال

كر دار الفمحمد فتیح، : ، نوم تشومسكي، ترجمة وتعلیقالمعرفة اللغویة طبیعتھا وأصولھا واستخدامھا -  3
  .12، 11من مقدمة المترجم،ص  العربي، القاھرة،
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"ال تقبل أن تكون أصغر من ذلك  ،اصر صغیرةملة إلى عنحتى یتم تفتیت الج
1

 ،

  .في شكل مشجر یعرف بشجرة تشومسكي ر ھذا التحلیلصَووُی

ریا وشجرة تشومسكي ھي فكرة مجردة تمثل العالقة أو العالمات القائمة صو

ز تمثل مجموعات توزیعیة مجموعة مجردة من الرمووھي  ،بین مكونات الجملة

  ،التي لھا البنیة التركیبیة نفسھاوالشجرة الواحدة ھي تمثیل لجمیع الجمل  ،مختلفة

ا تبین المكونات المباشرة كمستویات السلیمة لمكونات الجملة ،وھذه الشجرة تبین الم

  2.وھكذا.... ، والمكونات المباشرة للمكونات المباشرةللجملة

  

  3:بالتحلیل إلى المكونات ولنأخذ المثال اآلتي لشكل أنظمة القواعد التي ترتبط

 

Sentence        NP+VP عبارة فعلیة +الجملة       عبارة اسمیة  

 NP              T+N اسم             + العبارة االسمیة             أداة 

  VP            verb + NP عبارة اسمیة + العبارة الفعلیة         فعل 

   T            The أداة             أل                                                            

N       man, ball, etc. .     إلخ.. اسم              رجل، كرة، 

Verb            hit, read, etc. إلخ.. ، قرأ،فعل             ركل  ..

            

 )الكرة الرجل ركل (  the ball  The man hitفمثال عبارة  

Sentence الجملة                                                             

NP+VP                                      عبارة فعلیة + عبارة اسمیة  

T+N+VP  عبارة فعلیة                                     + اسم+ أداة  
                                                             

  .53، ص ةرفة الجامعیة، اإلسكندریفي علم اللغة التقابلي، أحمد سلیمان یاقوت، دار المع - 1
  .63اللسانیات التولیدیة من النموذج المعیار إلى النموذج األدنوي، ص : ینظر - 2
  . 40:37البنى النحویة، ص : ینظر - 3
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T+ N+ verb +NP عبارة اسمیة                    + فعل+اسم+ أداة    

The+ N+ verb+ Np عبارة اسمیة                 + فعل+اسم+ أل   

The+ man+ verb+ NP عبارة اسمیة          + فعل+ رجل+ أل  

The+ man+ hit+ NP عبارة اسمیة           + ركل +رجل+ أل   

The+ man+ hit+ T+ N   اسم         + أداة+ركل+ رجل+ أل  

The+ man+ hit+ the+ N اسم        + أل+ ركل+ رجل+ أل  

The+ man+ hit+ the+ ball كرة         +أل+ ركل+ رجل+ أل

   

Sentence                                   )الجملة(  

 

  

 

      VP )عبارة فعلیة(                                  NP ) اسمیةعبارة( 

  

  NP )عبارة اسمیة(          V )فعل(                N )اسم(          T )أداة تعریف( 

 

N  )اسم( T )أداة تعریف(   hit )ركل                (man )رجل          (The )أل( 

 

Ball )كرة  (the )أل(  

قیة عملیات اشتقاوالعملیات التي سبقت الرسم الشجري للجملة ھي عبارة عن   

 .ثم البرھان على صحة القواعد وفعالیتھاان التطور التاریخي للجملة ،تھدف إلى تبی

وقواعد إعادة الكتابة مع العملیات االشتقاقیة تدل على التنظیم والتنسیق الذي من 

والشيء األساسي في العملیات االشتقاقیة تلك ھو  .خاللھ یمكن تطبیق القواعد
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ثم إن عملیة  .تحلیلیة على حدة دون تجاھل بعض الخطواتمراعاة كل خطوة 

  .1 التغییر والتبدیل تتم مرة واحدة في كل خطوة

  - : 2یبین لنا ) الرجل ضرب الكرة ( ملة لج والرسم الشجري  

المسند وھو المركب  :المكونات المباشرة التي تتكون منھا الجملة ھي -1

 المباشرة التي تتكون منھاوكذلك المكونات والمركب االسمي ، ،الفعلي

فالمركب الفعلي یتكون من فعل ومركب  ،المكونات المباشرة السابقة

والمركب االسمي المتكون من أداة  ،اسمي متكون من أداة تعریف واسم

 .تعریف واسم

 :عناصر الجملة وتعریفاتھا -2

وھو المركب االسمي الذي تشرف علیھ الجملة  :)الفاعل(المسند إلیھ  - 

 .مكونیا مباشراإشرافا 

وتشرف علیھ  ،وھو قسیم للمركب االسمي) فعليلالمركب ا( :المسند - 

 .ویتألف من الفعل وزمنھ ،ا الجملة إشرافا مكونیا مباشراأیض

وھو الفعل الذي یشرف علیھ المركب الفعلي إشرافا  :الفعل الرئیسي - 

 .مكونیا مباشرا

كب الفعلي وھو المركب االسمي الذي یشرف علیھ المر :المفعول بھ - 

 .إشرافا مكونیا مباشرا

قة بین الفعل الرئیسي عالقة الفاعلیة التي ھي عال :العالقات التركیبیة -3

والمفعولیة  .أي بین المركب االسمي وفعل المركب الفعلي ؛والفاعل

 .وھي العالقة بین الفعل والمركب االسمي التابعین للمركب الفعلي

عتماد علیھ یمكننا صیاغة عدد ال فبااللتعبیر عن عنصر إبداعیة اللغة ،ا -4

 :ومن ذلك .نھائي من الجمل الصحیحة مع مراعاة التسلسل والمفردات

 .التلمیذ كتب الدرس - 

                                                             
  .126:124قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث، ص : ینظر -  (1)
 .14،15شرح التحلیل على النمط المستخدم في كتاب المعرفة اللغویة، ص  -  (2)
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 .الجمھور حطم الزجاج - 

 .وھكذا...المھندس نفذ التصمیم - 

 :القواعد المعجمیة :  2 -4 -1

عالم والتي یلجأ إلیھا  ،ھذه القواعد ھي النوع الثاني من قواعد إعادة الكتابة

لغرض تولید المفردات  ؛اء من تطبیق القواعد التفریعیةاللسانیات بعد االنتھ

  ؛ھي اختیار الكلمات المناسبة )المعجمیة(وتطبیق القوانین المفرداتیة  .والكلمات

المرحلة "وھي  ،جملة من خاللھ صحیحة نحویان الإلعطاء مكون خارجي سلیم تكو

  ،یتم التحامھا مع التركیب الباطنيو ،الكلماتھا اختیار المفردات أو التي یتم فی

  1".ویحكمھا قانون المفردات 

قوم أیضا بوظیفة الملء فقواعد إعادة الكتابة في نموذج البنیات التركیبیة ت

أي  ؛ائیةالذي یقضي بإعطاء الرموز المقولیة ما یالئمھا من مفردات نھ ،المعجمي

  : معجمي بواسطة قاعدة من نوع ویتم الملء ال ،الوحدات المعجمیة المناسبة

 ...)كتاب  –ولد (     اسم -       .ال  محدد  - 

....)من  –في (   حرف -   .....)قرأ  –أكل (  فعل - 
2

  

ومعظم ھذه  ،نحویة صوتیةمیة تقدم معلومات أي أن القوانین المعج

أو  ،)-(أو خواص سالبة  ،(+)موجبة المعلومات تأتي على صورة خواص 

فھذا یعني أنھا ) اسم + (فإذا وصفنا لكلمة ما على أنھا  .)±(موجبة وسالبة 

) اسم  -(وإن وصفناھا بأنھا . االسم عند استعمالھا في جملة ما تعمل عمل

فھذا یعني أنھ باإلمكان ) اسم  ±(وإن وصفناھا . أي ال یمكن استعمالھا كاسم

. ویمكن استخدامھا بأنھا لیست اسمااستخدامھا كاسم، 
3

  

  

                                                             

1
  .49في علم اللغة التقابلي ، ص .  

2
  .97اللسانیات التولیدیة من النموذج المعیاري إلى البرنامج األدنوي ، ص : ینظر.  

3
  .22د تحویلیة للغة العربیة ، محمد علي الخولي ، دار الفالح ، عمانت ،ص قواع: ینظر.  
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  القواعد التولیدیة التركیبیة في معلقة امرئ القیس/ ي المبحث الثان

  

  :د التفریعیة في معلقة امرئ القیسالقواع : 2-1

فة لمواضع المسند تطبیق ھذه القواعد على المعلقة بإختیار عینات مختل ویقوم  

وذلك على  ،لنبین القواعد التفریعیة لھا ؛والتراكیب المكونة للجمل ،والمسند إلیھ

  :النحو التالي

            

  (1)بسقط الّلوى بین الّدخول فحومل    قفا نبِك من ذكرى حبیٍب ومنزِل

  (2)لما نسجتھا من جنوٍب وشمــــأل    فتوضح فالمقراة لم ُیعَف رسمھا

  

  :لتین یتم تحلیل كل منھما على حدةویمكن تجزئة ما سبق إلى جم

(3)قفا بسقط -1
 .الّلوى بین الّدخول فحومل فتوضح فالمقراة 

 .حبیب ومنزل  (4)نبك من ذكرى -2

  

  

  

  

                                                             
التحلیل لمكونات ھذا البیت على أن الشاعر خاطب صاحبیھ، أو خاطب الواحد خطاب االثنین على عادة  -  (1)

  .9شرح المعلقات السبع، ص : العرب، ینظر
وباقي البیت سیتم تحلیلھ في . الرتباطھما معھ بالعطف مع البیت السابق؛ ) فتوضح فالمقراة ( یتم تحلیل  -  (2)

  .المستویات التحویلیة الحقا
  ).بین الدخول(، وكذلك )قفا(متعلقان بالفعل ) بسقط(على اعتبار أن الجار والمجرور  -  (3)
  ).نبك(متعلقان بالفعل )من ذكرى(على اعتبار أن الجار والمجرور  -  (4)
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  :لھذه الجملة على صورة المعادالت اآلتیة العملیات االشتقاقیةویمكن توضیح 

 .ف+ م إ + ج            م  -1

 .فع + م             م ف            ز  -2

 . م إ             ضم -3

 .م س + ح + إ + ح + إ +ح + م س + ف            م ح  -4

 ) ).إ + تع (م س +إ (م س + م ح          ح  -5

 ) .      إ + تع (م س + م س         إ  -6

  

  :ومن خالل الرسم والعملیات االشتقاقیة أعاله، یتضح لنا أّن

  

 فتوضَحقفا بسقط الّلوى بین الّدخول فحومل (المكونات المباشرة لجملة   -1

بسقط (، وفضلة )ألف االثنین(ومسند إلیھ  ،)قف(مسند  :ھي) فالمقراِة

 ).الّلوى بین الّدخول فحومل فتوضح فالمقراة

والتي یمكن تفصیلھا  ،المكونات المباشرة للمكونات المباشرة السابقة -2

 :كما یلي

المتمثل  الصرفي یتكون المسند وھو المركب الفعلي من عنصر الزمن - 

 ).قف(وعنصر الفعل الرئیسي  ،في األمر

 ).ألف االثنین(ویتكون المسند إلیھ من عنصر وحید ھو الضمیر  - 

 :كونة من عناصرھا المباشرة اآلتیةوالفضلة المكملة للجملة م - 

، )الباء(المكون بدوره من حرف  ،)بسقط الّلوى(المركب الحرفي  -1

ومركب  ،)سقط(وھو مكون من اسم  ،)سقط الّلوى(ومركب اسمي 

 ).ّلوى(واسم  ،)أل(لمكون من أداة تعریف ا ،)الّلوى( اسمي

واسم  ،)أل(مكون من أداة تعریف ) بین الّدخول(المركب االسمي  -2

 ).ّدخول(

 ).الفاء(حرف عطف رابط  -3
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 ).حومل(اسم  -4

 ).الفاء(حرف عطف رابط  -5

 ).ُتوضح(اسم  -6

 ).الفاء(حرف عطف رابط  -7

واسم  ،)أل(والمكون من أداة تعریف  ،)المقراة(ومركب اسمي  -8

 ).مقراة(

،  )قف(العناصر الرئیسة للجملة متمثلة في الفعل الرئیسي للجملة   -3

 ).ألف االثنین(والفاعل 

 : وھي ،العالقات التركیبیة بین مكونات الجملة -4

 ، )الضمیر(وبین الفاعل  ،)قف(عالقة الفاعلیة بین الفعل الرئیسي للجملة  - 

 .اإلسنادیة في الجملة أي العالقة ؛أي بین المسند والمسند إلیھ

بالفعل ) والظرف وما بعده ،الجار والمجرو(علق شبھ الجملة عالقة ت - 

) بین الّدخول(وكذلك بین  ،)قف(و) بسقط الّلوى(أي بین  ،الرئیسي

 ).قف(و

 ).قف(متعلقان بالفعل نفسھ  فھما ؛)سقط(و) بین(عالقة اإلبدال بین  - 

الّدخول و (و) ُتوضح(وبین  ،)الّدخول(و) حومل(عالقة العطف بین  - 

 .)الّدخول وحومل وُتوضح(و) المقراة(وبین  ،)حومل

ویمكننا صیاغة عدد ال نھائي من الجمل الصحیحة على نھج الجملة  -5

 :مثل. سابقة وبنفس تسلسل مفرداتھاال

 .اذھبا إلى مدینة الخمس بعد الوادي فطرابلس فجنزور فالزاویة - 

 .فالصفحة فالكتاباكتبا بقلم الحبر حرَف الھجاء فالكلمة  - 

 .وھكذا. ..
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للجملة السابقة على صورة المعادالت  العملیات االشتقاقیةویمكن توضیح   

  :اآلتیة

 .ف+ م إ + م     ج -1

 .فع+ ز     م ف    م -2

 .ضم Ø   -------- م إ  -3

  .إ+ ح ) ) + إ+ إ (م س + ح ( م ح   ف -4

  

  :أّنومن خالل الرسم المشجر للجملة یتضح لنا 

مسند  :ھي) نبِك من ذكرى حبیٍب ومنزِل(المكونات المباشرة لجملة  -1

من ذكرى حبیب (وفضلة  ،)تقدیره نحن(ومسند إلیھ مستتر ،)نبِك(

 ).ومنزل

والتي یمكن تفصیلھا  ،المكونات المباشرة للمكونات المباشرة السابقة -2

 :كما یلي

 الصرفي یتكون المسند وھو المركب الفعلي من عنصر الزمن - 

 ).نبِك(وعنصر الفعل  ،)المضارع(

یتكون المسند إلیھ من عنصر وحید متمثل في ضمیر مستتر وجوبًا  - 

 ).نحن(تقدیره 

 )ِمن(والفضلة المكملة للجملة متكونة من مركب حرفي متكون من حرف  - 

، )حبیب ،ذكرى(متكون من اسمین  ،)ذكرى حبیٍب(ومركب اسمي 

 ).منزل(واسم  ،)الواو(بط وحرف عطف را ،مضاف أولھما إلى ثانیھما

والفاعل  ،)نبِك(العناصر الرئیسة للجملة متمثلة في الفعل الرئیسي  -3

 ).نحن(المستتر 

 :والمتمثلة في ،العالقات التركیبیة بین مكونات الجملة -4
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وھي  ،)نحن(والضمیر المستتر ،)نبِك(الرئیسي عالقة الفاعلیة بین الفعل  - 

 .العالقة اإلسنادیة في الجملة

حیث بّین سبب  ؛)نبِك(بالفعل ) من منزل( تعلق الجار والمجرور عالقة - 

 .البكاء

 ).حبیٍب(لــ ) ذكرى(عالقة إضافة  - 

  )ذكرى(على ) منزِل(عالقة عطف  - 

ویمكن صیاغة عدد ال نھائي من الجمل الصحیحة على نھج الجملة  -5

 :مثل ،السابقة

 .نكتب بقلم صدٍق وإخالص - 

 .نعمل في مكتب تصمیٍم وإنشاء - 

 .ھكذاو ...

  

  

  وقیعانھــــا كأّنھ حبُّ ُفلُفِل     ترى بعر األرآِم في عرصاتھا 

  :حلل كلٌّ منھما على حدةُت ،ولتحلیل ھذا البیت یتم تجزئتھ إلى جملتین  

 .(1)ترى بعَر األرآِم في عرصاتھا وِقیعانھا -1

 .كأّنھ حبُّ فلفل -2

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ).ترى(متعلقان بالفعل ) في عرصات (على أن الجار والمجرور -  (1)
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  :االشتقاقیة لھذه الجملة على صورة المعادالت اآلتیةویمكن توضیح العملیات 

 .ف+ م إ + م     ج -1

 .فع+ ز     م ف     م -2

 .ضم Ø .......   م إ -3

 .م س+ح + م ح + م س     ف -4

م + ح )) + ضم+إ(م س+ح(م ح)) + إ+تع(م س +إ( سم     ف -5

 ).ضم+إ(س

  :ویتضح لنا من خالل الرسم المشجر السابق والعملیات االشتقاقیة أّن

ھي  ،)ترى بعر األرآم في عرصاتھا وقیعانھا(المكونات المباشرة لجملة  -1

بعر األرآم في عرصاتھا (وفضلة  ،)ضم(ومسند إلیھ ) ترى(مسند 

 ).وقیعانھا

بقة والتي یمكن تفصیلیھا كما المكونات المباشرة للمكونات المباشرة السا -2

 :یلي

الرئیسي الصرفي یتكون المسند وھوالمركب الفعلي من زمن الفعل  - 

 ).ترى(والفعل  ،)المضارع(وھو

یمثلھ ضمیر مستتر وجوبا تقدیره  ،ویتكون المسند إلیھ من عنصر وحید - 

 ).أنت(

 : وتتكون الفضلة من مركبات مختلفة ھي - 

ومركب اسمي  ،)بعر(مركب من إسم ) بعر األرآم(مركب اسمي   -  أ

 ).أرآم(واسم  ،)أل(مركب من أداة تعریف ) رآماأل(

مي مركب اس ،)في(مركب من حرف  ،)عرصاتھافي (مركب حرفي   - ب

مضاف أولھما لثانیھما  مركب من اسم وضمیر) عرصاتھا(

 ).)ھا(الضمیر  ،عرصات(
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  ).الواو(حرف عطف رابط  - ج

مضاف أولھما إلى  مركب من اسم وضمیر) قیعانھا(ركب اسمي م - د

  )).ھا(قیعان،الضمیر(ثانیھما 

، )ترى( ل الرئیسي للجملةالعناصر الرئیسة للجملة متمثلة في الفع -3

 ).بعر(والمفعول بھ  ،)أنَت( والفاعل

 : العالقات التركیبیة بین مكونات الجملة وھي -4

وھي العالقة  ،)أنَت(والفاعل المستتر  ،)ترى(عالقة الفاعلیة بین الفعل  - 

 .االسنادیة في الجملة

 .)بعر(والمفعول بھ  ،)ترى(عالقة المفعولیة بین الفعل  - 

 ).ھا ،قیعان(و) ھا ،عرصات(و) األرآم ،بعر(بین  عالقة اإلضافة - 

 ).ترى(بالفعل ) في عرصاتھا(عالقة تعلق الجار والمجرور  - 

 ).عرصات ،قیعان(عالقة العطف بین  - 

ویمكننا صیاغة عدد ال نھائي من الجمل الصحیحة على نھج الجملة  -5

 :مثل ،السابقة

 .تجد حلم العمر في مواصفاتھا وعروضھا - 

 .الجوري لزمیالتك وصدیقاتكُتھدي وردَة  - 

 .وھكذا ...
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  ج                     

  )كأّنھ َحبُّ ُفلُفِل(                 

  

  

  أ د                                                    إ س          

              

  م                       م إ                         مشبھ بالفعل ح        

  

  كأّن                                                  ضم                    م س        

  

  إ    إ)                الھاء(                                                         

  

  )ُفلُفل)     (َحّب(                                                                          

للجملة السابقة یمكن توضیحھا على صورة المعادالت  والعملیات االشتقاقیة

  :اآلتیة

 . إس+ أد     ج - 1

 . )م+ م إ (إ س ) + مشبھ فع ح(أد     ج - 2

 . ضم  م إ - 3

  . )إ+ إ (م س    م - 4
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وذلك أن الحرف  ؛أن المسند والمسند إلیھ تأخرا في مراتبھماونالحظ 

كما أن  .)ھو حّب فلفل(إذ أصل الجملة  ؛الناسخ ھو عامل جدید في الجملة

الجملة االسمیة غالبا یتقدم فیھا المسند إلیھ على المسند بعكس الجملة 

  :ویتضح لنا اآلتي. الفعلیة

اإلسناد  ،)كأّن(ھي األداة  ،)كأنھ حب فلفل(المكونات المباشرة لجملة  - 1

 . )حّب فلفل(والمسند  ،)الھاء(المسند إلیھ : المتمثل في

 :المكونات المباشرة للمكونات السابقة والمتمثلة في - 2

 ).كأّن(مشبھ بالفعل تتكون األداة من حرف  - 

 ).الھاء( یتكون المسند إلیھ من عنصر الضمیر - 

اسمین مضاف  نمركب م، )حّب فلفل(یتكون المسند من مركب اسمي  - 

 ).فلفل، حّب(أولھما إلى ثانیھما 

 )الھاء(العناصر الرئیسة للجملة متمثلة في ما أصلھ مبتدأ وھو اسم كأّن  - 3

 ).حّب(والخبر

 : العالقات التركیبیة بین مكونات الجملة وھي - 4

وھي العالقة  .)حّب (والمسند  ،)الھاء(عالقة الخبریة بین المسند إلیھ  - 

 .اإلسنادیة في الجملة

 ).حّب، فلفل(عالقة اإلضافة بین  - 

ویمكن صیاغة عدد ال نھائي من الجمل الصحیحة على نھج الجملة  - 5

 :مثل ،السابقة

 .إّنھ رائُد فضاء - 

 .لعّلھ عامُل خوٍف - 

 .وھكذا... 
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نحلل الجزء  :وشحم كُھّداب الدِّمقس الُمفّتل   فظّل العذارى یرتمین بلحمھا

  ج.                األول من التركیب

  

  )ظل العذارى یرتمین بلحمھا ف( 

  أ د                                  إ س  رابط      

  

  م      م إ    فع ناقص     الفاء

  

  ف    م إ     م    م س    )ظّل(      

  

  م ح    ضم      م ف  إ  تع      

  

  م س      ح  )نون النسوة(ز  ف      )عذارى(  )أل(    

  

  ضم    إ)    الباء)  (یرتمي(     الحاضر        

  

  )الھاء(      )لحم(                    
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  :ویمكن توضیح العملیات االشتقاقیة لھذه الجملة على صورة المعادالت اآلتیة

 .إ س+ أ د      ج - 1

 ).ناقص(فع     أ د  - 2

 .م + م إ   إ س - 3

 ) .إ + تع ( م س     م إ  - 4

 .ف + م إ + م     م - 5

 ).فع + ز ( م ف     م - 6

 .ضم     م إ - 7

 .))ضم + إ ( م س + ح ( م ح     ف - 8

  

  : یتضح أن ،ة السابقةومن خالل الرسم الشجري والعملیات االشتقاقی

ھي األداة ) فظل العذارى یرتمین بلحمھا(المكونات المباشرة لجملة    - 1

 .و اإلسناد

ابقة والتي یمكن تفصیلھا للمكونات المباشرة السالمكونات المباشرة  - 2

 :كما یلي

 ).ظّل(من فعل ماضي ناقص تتكون األداة  - 

 ).یرتمین(د ومسن) العذارى(یتكون اإلسناد من مسند إلیھ  - 

) أل(كون من عنصر التعریف یتكون المسند إلیھ من مركب اسمي مت - 

 ).العذارى(واسم 

نون "ومسند إلیھ " یرتمي"مسند (یتكون المسند من تركیب إسنادي  - 

كون من اسم ومركب اسمي مت) من(وفضلة متمثلة في حرف " النسوة

 ).ھاء(مضاف إلى الضمیر) لحم(

 .ملة متمثلة فیما أصلھ مبتدأ وخبرالعناصر الرئیسة للج - 3

 :التركیبیة بین مكونات الجملة وھيالعالقات  - 4
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وھي  ،)یرتمین(والمسند  ،)العذارى(ة بین المسند إلیھ عالقة الخبری - 

 .القة اإلسنادیة األولى في الجملةالع

، وھي )نون النسوة(والمسند إلیھ  ،)یرتمي(د ن المسنالفاعلیة بیعالقة  - 

 .قة اإلسنادیة الثانیة في الجملةالعال

 .)یرتمي(بالفعل  ،)بلحم(تعلق الجار والمجرور  عالقة - 

 ).ھا(والضمیر ) لحم(عالقة اإلضافة بین  - 

الصحیحة على نھج الجملة  ویمكن صیاغة عدد ال نھائي من الجمل - 5

 :السابقة

 .وھكذا ...إلى أعظمھا سابقان فكان الباحثان یت - 

  

 

  :مھفھفٌة بیضاُء غیُر مفاضٍة 

 یختلفان باختالف طریقة اإلعراب  ،ریع ھذه الجملة بشكلین مختلفینویمكن تف

تعدد الخبر لمبتدأ واحد  من أضرب) غیر،بیضاء ،مھفھفة(فالبعض یعتبر أن 

 .مھفھفةھي (بتدأ محذوف ر لما خبممنھ اویرى البعض اآلخر أن كّل) ھي(محذوف 

أما الحالة الثانیة فیكون  ،وسأحلل الحالة األولى 1).ھي غیر مفاضة .ھي بیضاء

  .متكونة من مسند إلیھ محذوف ومسندتحلیلھا بصورة عادیة لثالث جمل 

  

  

  

  

                                                             
طھ الّدرة ،مكتبة  فتح الكبیر المتعال ، إعراب العشر الطوال ، الشیخ محمد علي    : ینظر .  1

  .92، ص السوادي، جدة 
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  ج                                

  

  )مھفھفة بیضاء غیر مفاضة ( 

  

                    

  

  3م        2م             1م      م إ 

  

Ø1م س        إ         إ       ضم  

  

  إ         إ      )بیضاء(     )مھفھفة)   (ھي(

  

  )مفاضة(    2)غیر(         

  :ویمكن توضیح العملیات االشتقاقیة لھذه الجملة على صورة المعادالت اآلتیة

  .إ س    ج

  .3م+  2م+  1م+ م إ     إ س

  .ضم Ø  ........ م إ

                                                             

 

  
  .اسم ) غیر(على اعتبار أن  - 2
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  .إ    1م

  .إ    2م

  ).إ + إ ( م س     3م

  

  :یتضح أن ،والعملیات االشتقاقیة السابقة ومن خالل الرسم الشجري

د إلیھ ھي مسن ،)مھفھفة بیضاء غیر مفاضة(لة المكونات المباشرة لجم - 1

 ).مھفھفة بیضاء غیر(ومسند متعدد ) ھي(محذوف 

 :المكونات المباشرة للمكونات المباشرة السابقة ھي  - 2

 .)ھي(إلیھ من ضمیر محذوف كون المسند یت - 

 : یتكون المسند المتعدد من - 

 .)مھفھفة(مسند أول متكون من اسم  - 

 .)بیضاء(مسند ثان متكون من اسم  - 

 .ن اسمین مضاف أولھما إلى ثانیھمامسند ثالث متكون م - 

بر متعدد لفظا مثلة في مبتدأ محذوف وخالعناصر الرئیسة للجملة مت - 3

 .ومعنى

 :التركیبیة بین مكونات الجملة ھي العالقات - 4

مھفھفة بیضاء (والمسند ) ھي(یة المتعددة بین المسند إلیھ عالقة الخبر - 

 .)غیر

 .)مفاضة(و ) غیر(عالقة اإلضافة بین  - 

الصحیحة على نھج الجملة  ویمكن صیاغة عدد ال نھائي من الجمل  - 5

 : السابقة

 .متألقة غیر مقصرةمتعلمة  - 

  .وھكذا...متكاسلة شاردة غیر مھتمة - 
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  َغَداھا نِمیُر الماء غیُر الُمَحّلِل  بًصفرة كبكر الُمقاناة البیاض 

  ج         

  )غداھا نمیر الماء غیر المحلل (     

  

  م إ      ف        م  

  

  م س      ضم        م ف     

  

  م س    م س    "ھا"      فع          ز   

  

  م س    إ      م س  إ        "غدا"  "الماضي"

  

  تع     إ"    غیر"تع     إ     "    نمیر"             

  

  محلل"    أل"          "ماء"    "أل"             

  

  :جملة على صورة المعادالت اآلتیةلھذه ال العملیات االشتقاقیةویمكن توضیح   

 .م إ+ ف + م     ج  - 1

 .فع+ ز     ف م     م - 2
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 .ضم    ف - 3

 )م س + م س ( م س     م إ - 4

  )).إ + تع (م س + إ ) ) + ( إ + تع (م س +إ (       

  

  : تضح لنا أن، والعملیات االشتقاقیة السابقةومن خالل الرسم الشجري   

مسند : ھي) غداھا نمیر الماء غیر المحلل(كونات المباشرة للجملة الفعلیة الم - 1

 ).ماء غیر المحلللنمیر ا(، ومسند إلیھ )ھا الغائبة(فضلة ) غدا(

 :المباشرة السابقة، والتي یمكن تفصیلھا كما یليباشرة للمكونات المكونات الم - 2

زمن الفعل الرئیسي الصرفي وھو  یتكون المسند وھو المركب الفعلي من - 

 .)غدا(والفعل ) الماضي(

 .)ھا(لیھ من ضمیر الغائبة تتكون الفضلة التي تقدمت على المسند إ - 

 :متكون من مركبات اسمیة متتالیة یتكون المسند إلیھ من مركب اسمي - 

مركب اسمي متكون من متكون من اسم و) نمیر الماء(مركب اسمي . 

  ).ماء(واسم ) أل(أداة تعریف 

اسم ولیس ) غیر(على إعتبار أن ) غیر المحلل(ومركب اسمي آخر . 

كب اسمي متكون من أداة ومر) غیر(حرفا، متكون من اسم فعال وال 

  .)محلل(واسم ) أل(التعریف 

، والفاعل )غدا(لت في الفعل الرئیسي للجملة تمثالعناصر الرئیسة للجملة  - 3

 .)ضمیر الغائبة(، والمفعول بھ )نمیر(

 : قات التركیبیة بین مكونات الجملةالعال - 4

ھي العالقة ، و)نمیر(، والمسند إلیھ )غدا(المسند عالقة الفاعلیة بین  - 

 .اإلسنادیة في الجملة

 .)ئبةضمیر الغا(، والفضلة )غدا(عالقة المفعولیة بین المسند  - 

 .)المحلل(و ) غیر(، وبین )الماء(و ) نمیر(عالقة اإلضافة بین  - 
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القة ، او ع)نمیر(عت لــ ، على أنھا نالمرفوعة) غیر(عالقة التبعیة بین  - 

 .إذا أعتبرناھا حال من الفاعل  ؛المنصوبة) غیر(الحال بین 

الصحیحة على نھج الجملة السابقة،  ویمكن صیاغة عدد ال نھائي من الجمل - 5

 : مثل

 .رماھا خبیر القوم غیر المزود - 

 .وھكذا.... أدخلھم مشرف المدرسة غیر المواضب - 
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  ولیس فؤادي عن ھواك بُمْنَسل    تسلت َعَمایات الرجال عن الصبا

  ج         

  

  )ولیس فؤادي عن ھواك بمنسل (     

  

  إ س        أ د      رابط 

  

  م          ف             م إ       فع ناقص)            الواو(

  

  م ح               ح      إ            م س    )لیس(        

  

  )منسل(  )  الباء(م س            ضم    ح      إ        

  

  ضم  إ  )عن(یاء     (       )فؤاد(      

  )لمالمتك                                           

كاف (  )ھوى(

  )المخاطبة

  :لجملة على صورة المعادالت اآلتیةویمكن توضیح العملیات االشتقاقیة لھذه ا

 .إ س+ أ د     ج - 1
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 .)ناقص(فع     أ د - 2

 .م+ ف + م إ   إ س - 3

 .)ضم + إ ( م س     م إ - 4

 .ح)) + ضم + إ ( م س + ح ( م ح     ف - 5

  .إ    م - 6

 

  

  : السابقة، یتضح أنري والعملیات االشتقاقیة ومن خالل الرسم الشج

الذي الرابط  :ھي) ولیس فؤادي عن ھواك بمنسل(المكونات المباشرة لجملة  - 1

 .نادیربط الجملة بما سبقھا و األداة و اإلس

 : ، والتي یمكن تفصیلھا كما یليباشرة للمكونات المباشرة السابقةالمكونات الم - 2

 .)لیس(فعل ناقص  تكون األداة منت - 

و مسند ) عن ھواك، بــ(وفضلة ) فؤادي(إلیھ یتكون اإلسناد من مسند  - 

 .)منسل(

 إلى) فؤاد(ن مركب اسمي متكون من اسم مضاف یتكون المسند إلیھ م - 

 ).یاء المتكلم(ضمیر 

ومركب ) عن(مركب حرفي متكون من حرف : وتتكون الفضلة من - 

و . )كاف المخاطبة(مضافا إلى ضمیر ) ھوى(اسمي متكون من اسم 

 .الزائدة) الباء(حرف 

 .)منسل(یتكون المسند من اسم  - 

 .ملة متمثلة فیما أصلھ مبتدأ وخبرالعناصر الرئیسة للج - 3

 :التركیبیة بین مكونات الجملة وھيالعالقات  - 4

وھي العالقة ، )منسل(، والمسند )فؤاد(عالقة الخبریة بین المسند إلیھ  - 

 .اإلسنادیة في الجملة
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و ضمیر ) ھوى(، وبین )متكلمیاء ال(وضمیر ) فؤاد(عالقة اإلضافة بین  - 

 .)كاف المخاطبة(

 ).منسل(سم الفاعل با) عن ھوى(عالقة تعلق الجار والمجرور  - 

 :الصحیحة على نھج الجملة السابقة ویمكن صیاغة عدد ال نھائي من الجمل - 5

 .ولیس قلبي عن غرامك بضائع - 

 .وھكذا. ..حائرھواكم ب ولیس ھوانا في - 
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  علّي بأنواع الھموم لیبتلي    أرخى ُسُدولھولیل كموج البحر 

  ج        

  

  )ولیل كموج البحر أرخى سدولھ (     

  

  م      ف      م إ    الرابط

  

  ف      م إ    م      م ح    إ    )الواو(

  

  م سضم       Ø   م ف  م س  إ  ح  )لیل(      

  

  ضم  إ    )ھو(تع    إ  ز    فع  )    موج)   (الكاف(           

  

  )ھاء الغائب) (سدول)   (أرخى(  )ماضي)   (بحر(  )أل(    
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لجملة على صورة ه اكن توضیح العملیات االشتقاقیة لھذویم

  :المعادالت اآلتیة

 .م+ ف + م إ     ج - 1

 .إ    م إ - 2

 ).)إ+ تع (م س + إ + ح ( م ح     ف - 3

 .ف+ م إ + م     م - 4

 .)فع + ز ( م ف     م - 5

 .ضم Ø  ........م إ  - 6

 .)ضم + إ ( م س     ف - 7

  

  ، یتضح أنالسابقة ومن خالل الرسم الشجري والعملیات االشتقاقیة

بط ھي الرا) ولیل كموج البحر أرخى سدولھ(المكونات المباشرة لجملة  - 1

 .والمسند إلیھ والفضلة والمسند

باشرة للمكونات المباشرة السابقة، والتي یمكن تصنیفھا كما المكونات الم - 2

 :یلي

 .)لیل(إلیھ من اسم  یتكون المسند - 

) موج(، واسم )الكاف(حرف  تتكون الفضلة من مركب حرفي متكون من - 

 .)بحر(واسم ) أل(اسمي متكون من أداة التعریف  مركبو

تكونة من مسند متمثال م) أرخى سدولھ(ویتكون المسند من جملة إسنادیة  - 

، ومسند )الماضي(المتكون من زمن الفعل الصرفي ) أرخى(في الفعل 

ثلة في مركب اسمي ، وفضلة متم)ھو(یھ المتمثل في الضمیر المستتر إل

1.)ھاء الغائب(المضاف إلى ضمیر ) سدول(متكون من اسم 
 

                                                             
الخبر یكون محذوفا على أن الجملة في محل رفع خبر المبتدأ ، أما لو كانت في محل صفة ثانیة للیل فإن  - 1

  . 109فتح الكبیر المتعال ، ص : ینظر . تقدیره موجود 
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ي المبتدأ والخبر وما العناصر الرئیسة لجملة اإلسناد األولى متمثلة ف - 3

لة في الفعل ، والعناصر الرئیسة لجملة اإلسناد الثانیة متمثیتعلق بھما

 .والمفعول بھوالفاعل 

 - :یة بین مكونات الجملة وھيالعالقات التركیب - 4

القة ، وھي الع)أرخى(، والمسند )لیل(عالقة الخبریة بیم المسند إلیھ  - 

 .اإلسنادیة األولى في الجملة

وھي ) ھو(والضمیر الغائب المستتر ) أرخى(عالقة الفاعلیة بین المسند  - 

 .قة اإلسنادیة الثانیة في الجملةالعال

 .)سدول (و) أرخى(لمسند المفعولیة بین ا عالقة - 

 .)ھاء الغائب(و) سدول (، وبین )البحر(و) موج(عالقة اإلضافة بین  - 

للفظ بمحذوف في محل جر على ا) كموج(ة تعلق الجار والمجرور عالق - 

 .)لیل(أو في محل رفع صفة لــ 

ویمكن صیاغة عدد ال نھائي من الجمل الصحیحة على نھج الجملة  - 5

 : قةالساب

 .وزمن كلمح البصر سرق حیاتنا - 

 .وھكذا... عین الرئم سحرت فؤادي وعین ك - 
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  بمنجرد قید األوابد ھیكل     والطیر في وكناتھاأغتدي وقد 

  ج                       

  

  )والطیر في وكناتھا (             

  

  ف      م     م إ     الرابط

  

  م ح            Ø        م س      )واو الحال(

  

  م س    ح        إ    تع      

  

  ضم  إ    )في(    )طیر(    )ال(        

  

  )ھاءالغائبة(  )وكنات(              

  :لجملة على صورة المعادالت اآلتیةویمكن توضیح العملیات االشتقاقیة لھذه ا

 .ف+ م + م إ     ج - 1

 .)إ + تع ( م س     م إ - 2

 .Ø  .........م  - 3

 .)ضم + إ ( م س     ف - 4

  

  :ري والعملیات االشتقاقیة السابقة، یتضح أنالرسم الشج ومن خالل
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ند إلیھ والمسند ھي المس) والطیر في وكناتھا(المكونات المباشرة لجملة  - 1

 .المحذوف والفضلة

 :ابقة والتي یمكن تفصیلھا كما یليالمكونات المباشرة للمكونات المباشرة الس - 2

واسم ) أل(التعریف المسند إلیھ المتكون من مركب اسمي متكون من أداة  - 

 .)طیر(

 . ویمثلھ عنصر محذوف تقدیره موجود المسند - 

، ومركب )في(ونة من مركب حرفي متكون من حرف الفضلة ومتك - 

 .)ھاء الغائبة(وضمیر ) وكنات(اسمي متكون من اسم 

 .ي مبتدأ وخبر محذوف تقدیره موجودالعناصر الرئیسة للجملة متمثلة ف - 3

 : ات الجملة وھيركیبیة بین مكونالعالقات الت - 4

 .، والمسند المحذوف)الطیر(عالقة الخبریة بین المسند إلیھ  - 

بمحذوف خبر ) في وكنات) (الجار والمجرور(عالقة تعلق شبھ الجملة  - 

 .المبتدأ

 .)ھاء الغائبة(والضمیر ) وكنات(عالقة اإلضافة بین  - 

 : ویمكن صیاغة عدد ال نھائي من الجمل الصحیحة على نھج الجملة السابقة  - 5

 .والخیر في نواصیھا - 

 .وھكذا.... جوارحھا في   والشوق - 

  

  

  

  

  

  

  

  



55 

 

  وإرخاُء سرحان وتقریُب تتُفل   وساقا نعامة  لھ أیطال ظبي

  

  ج         

  

  ) لھ أیطال ظبي (       

  

  م إ      ف      م

  

  Ø      م س      م ح  

  

  إ    إ      ضم  ح    

  

  )ظبي(  )أیطال(    )ھاء الغائب(    )الالم(  

  

  : ري والعملیات االشتقاقیة السابقة، یتضح أنالرسم الشجومن خالل   

قدم محذوف وفضلة ھي مسند م) لھ أیطال ظبي(مباشرة لجملة المكونات ال - 1

 .ومسند إلیھ مؤخر

 :ابقة والتي یمكن تفصیلھا كما یليالمكونات المباشرة للمكونات المباشرة الس  - 2

 .المسند المقدم عنصر محذوف - 

ھاء (وضمیر ) الالم(في متكون من حرف ضلة من مركب حرتتكون الف - 

 .)الغائب
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من اسمین مضاف لیھ المؤخر من مركب اسمي متكون یتكون المسند إ - 

 .)أیطال، ظبي(أولھما لثانیھما 

 . مسند مقدم محذوف ومسند إلیھ مؤخرالعناصر الرئیسة للجملة متمثلة في  - 3

 : التركیبیة بین مكونات الجملة وھيالعالقات  - 4

وھي  )Ø(المسند المحذوف و) أیطال(بین المسند إلیھ عالقة الخبریة  - 

 .العالقة اإلسنادیة في الجملة

 .والمجرور بمحذوف في محل خبر مقدمعالقة تعلق الجار  - 

 ).ظبي(و) یطالأ(عالقة اإلضافة بین  - 

 :الصحیحة على نھج الجملة السابقة ویمكن صیاغة عدد ال نھائي من الجمل - 5

 .فیھ جنود الوطن - 

 وھكذا... شرإلیھ مصیر الب - 

  

  ُعنُصل بأرجائھ القصوى انابیُش    باع فیھ غرقى عشیًة كأّن الّس
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لجملة على صورة العملیات االشتقاقیة لھذه اویمكن توضیح 

  :المعادالت اآلتیة

 .إ س + أ د     ج - 1

 .ح مشبھ بالفعل    أ د - 2

 .م+ ف + م إ   إ س - 3

 .) إ+ تع ( م س     م إ - 4

           +     إ ( م س + ح ( م ح + إ + إ ) + ضم + ح ( م ح     ف - 5

 .)إ + تع ( م س )+ ضم 

 .)إ + إ ( م س     م - 6

 

  :ري والعملیات االشتقاقیة السابقة، یتضح أنومن خالل الرسم الشج

عشیة بأرجائھ القصوى كأّن السباع فیھ غرقى (المكونات المباشرة لجملة  - 1

 .األداة واإلسنادھي ) أنابیش عنصل

ابقة والتي یمكن تفصیلھا كما المكونات المباشرة للمكونات المباشرة الس - 2

 : یلي

 .)ّنكأ(كون األداة من حرف مشبھ بالفعل تت - 

واسم ) أل(كب اسمي متكون من أداة التعریف یتكون المسند إلیھ من مر - 

 .)سباع(

 :تتكون الفضلة من - 

  ) ھاء الغائب(ضمیر وال) في(مركب حرفي یتمثل في حرف الجر . 

  .)غرقى(واسم  .

  .)عشیة(واسم آخر .  



58 

 

ن ومركب اسمي متكو)  الباء(ومركب حرفي متكون من حرف الجر  .

، )ھاء الغائب(مضافا إلى ضمیر) أرجاء(من مركب اسمي یمثلھ اسم 

  ).قصوى(واسم ) أل(سمي آخر متكون من أداة التعریف ومركب ا

من اسمین مضاف اولھما لثانیھما یتكون المسند من مركب اسمي متكون  - 

 .)أنابیش، عنصل(

 .خبرالعناصر الرئیسة للجملة متمثلة فیما أصلھ مبتدأ و - 3

 :التركیبیة بین مكونات الجملة وھيالعالقات  - 4

وھي العالقة ، )أنابیش(، والمسند )السباع(عالقة الخبریة بین المسند إلیھ  - 

 .لجملةاإلسنادیة في ا

وتعلق الجار . بعدھما) غرقى(بــ ) فیھ(عالقة تعلق الجار والمجرور  - 

كان صفة لھ ) عنصلأنابیش (بمحذوف حال من ) رجاءبأ(والمجرور 

.النكرة إذا تقدم علیھا صار حاال فلما تقدم علیھ حاال على القاعدة نعت
1

 

 . حال من السباع) غرقى(عالقة الحال،  - 

 .)غرقى(بــ ) شیةع(عالقة تعلق ظرف الزمان  - 

 ).أرجاء(وبین الموصوف ) القصوى(عالقة التبعیة بین الصفة  - 

) أنابیش(، وبین )ھاء الغائب(وضمیر ) رجاءأ(عالقة اإلضافة بین  - 

 ).عنصل(و

الصحیحة على نھج الجملة  نھائي من الجملویمكن صیاغة عدد ال - 5

 :السابقة

 . بلبللیلة بلحظاتھ الحلوة زقارید لیث الفؤاد منھ فرحا  - 

  .وھكذا ...ا في وده المتقطع أنآت متألمكأن الدلیل عنھ تائھا دھر - 

  

  

                                                             
  .162،  161فتح الكبیر المتعال ، ص : ینظر  - 1
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  :القواعد المعجمیة في معلقة امرئ القیس: 2- 2

عطاء بعض النماذج للقواعد المعجمیة لألفعال واألسماء فیما یلي أحاول إ

  .والحروف في معلقة امرئ القیس 

  

نماذج لبعض القواعد المعجمیة لألفعال في معلقة امرئ : 2-2-1

  القیس 

 نلى أفھذه القاعدة تشیر إ. )الزم، متعد(عدة المعجمیة العامة للفعل والقا

ل ھذه القاعدة إلحاق سمة ویعاد. متعدیا الفعل ُتعاد كتابتھ إما الزما وإما

المفردات ، أي تقسم السمة تعمل عمل القاعدة السابقة وھذه) متعد(+

لألفعال المتعدیة، وإلى  )متعد(+جمیة األفعال إلى مفردات تحوي المع

  :معجمیة نذكر منھا وللفعل سمات. لألفعال الالزمة) متعد - (مفردات 

: نحو. تعبر عن حالة ناجمة عن عمل سابق والتي: )ناجم +(سمة  -1

 ....،نجح، علم

ذھب، درس  مشى، :تعبرعن حالة لم تكتمل بعد، نحو): ناجم - (سمة 

...  

 ...درس، قرأ، لعب : نحو): عمل(+سمة  -2

  ...، عاش شعر، ظن: نحو): عمل - (سمة 

 ...شغل، انتظر، استعمل : نحو): نشاط+(سمة  -3

  ...مات، ظن، اعتقد : نحو): نشاط - (سمة 

 ...أكل، كتب، انتظر : نحو): مستمر+(سمة  -4

  ...أطفأ، انتحر، وصل : نحو): مستمر - (سمة 

 ...، ذھب سافر، عاد: نحو): حركة+(سمة  -5

  ...كبر، قال، نام ): حركة - (سمة 
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 ...زعم، ظن، اعتقد : نحو): فاعل إنسان+(سمة  -6

  ...أثمر، أنبت : نحو) : فاعل إنسان - (سمة 

  :مثال على النحو اآلتي) علم، درس(تكون القواعد المعجمیة للفعلین ف        

  درس  علم

  السمات المعجمیة  السمات المعجمیة

  فعل+   فعل+ 

  متعد+   متعد+ 

  ـ ناجم  ناجم+ 

  عمل+   ـ عمل

  ـ نشاط  ـ نشاط

  مستمر+   ـ مستمر

  ـ حركة  ـ حركة

  فاعل إنسان+   فاعل إنسان+ 

                        1   

  

  

  

  

                                                             
  .81: 67، ص - الجملة البسیطة–األلسنیة التولیدیة التحویلیة  وقواعد اللغة العربیة : ینظر .  1
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  : ومن األفعال الواردة بمعلقة امرئ القیس 

  ذرف  عقر  غّر  راى  ھلك  خرج  قال  بكى  وقف

فعل+   فعل+   فعل+  فعل+   فعل+   فعل+   فعل+   فعل+   فعل+    

  متعد+  متعد+   متعد+  متعد+  ـ متعد  ـ متعد  متعد+  متعد-   ـ متعد 

  ناجم+  ناجم+   ناجم+  ناجم+  ناجم+  ـ ناجم  ناجم+  ناجم+  ـ ناجم

  عمل-   عمل+  عمل+  عمل-   عمل-   عمل+   ـ عمل  ـ عمل  عمل+ 

  نشاط-   نشاط+  نشاط-   نشاط-   نشاط-   نشاط+  نشاط-   نشاط-   نشاط- 

  مستمر-  مستمر+  ـمستمر  ـمستمر  ـمستمر  مستمر+  ـمستمر  ـمستمر  مستمر+

  حركة  حركة+  حركة-   حركة-   حركة-   حركة+  حركة-   حركة-   حركة+

فاعل +

  انسان

فاعل +

 انسان

فاعل +

 انسان

فاعل +

 انسان

فاعل +

 انسان

فاعل +

 انسان

فاعل +

 انسان

فاعل +

 انسان

فاعل +

 انسان

  

سنماذج لبعض القواعد المعجمیة لألسماء في معلقة امرئ القی :2-2-2

    

  :نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر  ولالسم سمات معجمیة 

 ...كتاب، غالم، طاولة : تحدد اسم الجنس): عام(+سمة  - 1

  ...زید، بیروت : تحدد اسم العلم): عام - (سمة 

 ...، غالم ، رجلزید: نحو): متحرك(+سمة  - 2

  ...طاولة، شوق، قمح : نحو): متحرك - (سمة 

 ...ولد، تلمیذ  ،زید: نحو): إنسان(+سمة  - 3
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  ...عصفور، أسد  : نحو): إنسان - (سمة 

 ...غابة، رجل، كتاب : نحو): محسوس(+سمة  - 4

  ...ل ، جماعدالة، خوف: نحو): محسوس  - ( سمة 

 ...رجل، كتاب، طاولة : نحو): معدود(+سمة   - 5

  ...ماء، قمح خوف، : نحو): معدود - (سمة 

 ...كتاب، زید، رجل : نحو): مذكر(+سمة  - 6

  ...لیلى، امرأة : نحو): مذكر - (سمة 

 ...رجل، كتاب : نحو): مفرد(+سمة  - 7

  1...، رجال رجالن: نحو): مفرد - (سمة 

وفي التالي بعض األمثلة للقواعد المعجمیة لبعض األسماء الواردة بمعلقة 

  :امرئ القیس 

  

أم   صحب  األرام  منزل  حبیب  ذكرى

  الحویرث

  العذارى  دموع  المسك

  اسم+  اسم+  اسم+  اسم+  اسم-   اسم+  اسم+  اسم+  اسم+

  عام+  عام+  عام+  عام-   عام+  عام+  عام+  عام+  عام+

  متحرك+  ـمتحرك  ـمتحرك  متحرك+  متحرك+  متحرك+  ـمتحرك  متحرك+  ـمتحرك

  إنسان+  ـإنسان  ـإنسان  إنسان+  إنسان+  ـإنسان  ـإنسان  ـإنسان  ـإنسان

  محسوس+  محسوس+  محسوس+  محسوس+  محسوس+  محسوس+  محسوس+  محسوس+  ـمحسوس

  معدود+  ـمعدود  معدود+  معدود+  معدود+  معدود+  معدود+  معدود+  ـمعدود

  ـمذكر  ـمذكر  مذكر+  ـمذكر  مذكر+  ـمذكر  مذكر+  مذكر+  ـمذكر

مفرد+  مفرد+ مفرد+    مفرد-   ـمفرد  مفرد-   مفرد+  ـمفرد  ـمفرد 

                                                             
  . 88: 86، ص -الجملة البسیطة –األلسنیة التولیدیة التحویلیة  وقواعد اللغة العربیة : ینظر .  1
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امرؤ 

  القیس
  السباع  رحیق  الطیر  البحر  النخلة  غیر  الغوایة  فاطم

  اسم+  اسم+  اسم+  اسم+  اسم+  اسم±  اسم+  اسم+  اسم+

  عام+  عام+  عام+  عام+  عام+  عام+  عام+  عام-   عام- 

  متحرك+  ـمتحرك  متحرك+  ـمتحرك  ـمتحرك  ـمتحرك  ـمتحرك  متحرك+  متحرك+

  ـإنسان  ـإنسان  ـإنسان  ـإنسان  ـإنسان  ـإنسان  ـإنسان  إنسان+  إنسان+

  محسوس+  محسوس+  محسوس+  محسوس+  محسوس+  ـمحسوس  ـمحسوس  محسوس+  محسوس+

  معدود+  ـمعدود  معدود+  معدود+  معدود+  ـمعدود  ـمعدود  معدود+  معدود+

  ـمؤنث  مذكر+  ـمذكر  مذكر+  ـمذكر  مذكر±  ـمذكر  ـمذكر  مذكر+

  مفرد-   مفرد±  مفرد-   مفرد+  مفرد+  مفرد±  مفرد+  مفرد+  مفرد+

  

  نماذج لبعض القواعد المعجمیة للحروف في معلقة امرئ القیس: 2-2-3

  : لبعض حروف الجر األكثر استعماًالومن السمات المعجمیة 

االسم  ، ویجب أن یتوافق الفعل مع)إلى(مثل حرف الجر ): مكان(+ة سم -1

 :مثل ،الذي یحتوي على ھذه السمة

 .ذھبُت إلى المدینة - 

    .حركة  ) ذھب(تتوافق مع الفعل ) انمك(+فــ مدینة 

 : ، نحو)حتى(مثل حرف الجر ): زمان(+سمة  -2

 .سھرت حتى الفجر - 

 .صمت إلى الصباح - 
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، تحدد اختصاص الركن االسمي )الالم(كحرف الجر ): اختصاص(+سمة  -3

 : الذي یقع بعده، نحو

 .الجنة للمؤمنین - 

 .)على. (رضیت علیك - 

 :نحو. ؛ لداللتھ على االتجاه)من( ھذه السمة تمیز حرف الجر): اتجاه(+سمة  -4

 .خرجت من المدینة - 

إلى  سبحان الذي أسرى بعبده لیال من المسجد الحرام(: وقولھ تعالى - 

 .1)المسجد األقصى

 :نحو):  سبب(+سمة  -5

م ألبیھ إال عن موعدة وعدھا ما كان استغفار إبراھیو(: قولھ تعالى  - 

)إیاه
2
. 

 .الدار لسعید: كقولنا): ملك(+سمة  -6

 . ضرب الفارس بالسیف: نحو): أداة(+سمة  -7

  

  :ویمكن توضیح السمات السابقة بالجدول اآلتي 

  أداة  ملك  سبب  اتجاه  اختصاص  زمان  مكان  الحرف

  -   -   +  +  -   +  +  من

  -   +  +  +  +  +  -   الالم

  -   -   -   -   -   +  +  في

  -   -   -   +  +  +  +  إلى

  -   -   +  -   +  +  +  على

                                                             
  .1سورة اإلسراء ، اآلیة  .  1
  .114سورة التوبة ، اآلیة .  2
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  +  -   +  -   -   +  +  الباء

  -   -   +  -   +  +  +  عن

  -   -   -   -   -   +  -   حتى

                      1  

  :روف الواردة في معلقة امرئ القیسومن القواعد المعجمیة للح

  

  السمة المعجمیة  حرف الجر  التركیب الحرفي

  سبب+   من  من ذكرى حبیب

  اتجاه+   من  من جنوب وشمأل

  مكان+   الباء  وقوفا بھا

  مكان+   على  على النحر

  زمان+   حتى  حتى بل دمعي

  مكان+   الباء  جلجلبدارة 

  مكان+   الباء  بلحمھا

  اختصاص+   عن  عن ذي تمائم

  مكان+   على  على ظھر

  مكان+   إلى  تجاوزت أحراسا إلیھا

                                                             

1
  .170: :165، ص - الجملة البسیطة-األلسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة: ینظر .  - 

  



66 

 

  مكان+   في  في السماء

  مكان+   على  إلى العال

  مكان+   عن  عن ھواك

  مكان+   على  على األذقان

  مكان+   الباء  بأرجائھ

المعجمیة  تصاحب القواعد التركیبیة التفریعیة وبذلك فإن القواعد التركیبیة   

یق األصناف النحویة وتترجم التراكیب إلى مصنفات نحویة وكلمات یتم فیھا تطب

  : نحو

 ...امرؤ القیس، فاطم، لیل، طي، سباع     اسم  - 

 ...قف، نبك، قال، قام، تجمل، بّل     فعل - 

 ...من، إلى، عن، في، على     حرف - 

 ...المفتل، المفصل  ،طویل، مھراقة    صفة - 

 ...حول  ،بین، یوم، فوق    الظرف - 

 .أل   أداة التعریف - 

  

ومن خالل تحدید الكلمات التي تكونت منھا الجمل اللغویة في معلقة 

، تم د التركیبیة التفریعیة والمعجمیةامرئ القیس عن طریق تطبیق القواع

اء معرفة بناء التراكیب النحویة من خالل تقطیع الجمل إلى األجز

إلى ه األجزاء ، وتم تصنیف ھذحویةالمكونة للجمل والمكونة للبنیة الن

 بتطبیق نوع آخر من ذلك ال یكتمل إالو .مقوالت نحویة وسمات مفرادتیة

لتراكیب تفسیر بعض الظواھر اللسانیة  ایمكن من خاللھ القواعد الذي

القواعد أت بھ وھي القواعد التحویلیة والصرفیة الستكمال ما بد ،المعلقة

 .التركیبیة السابقة
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  القواعد التحویلیة/ الفصل الثاني 

  

  .بیان أنواعھا في النظریةالقواعد التحویلیة وتعریف / المبحث األول

  .تمھید  1-0

  .التحویل 1-1

 .تعریف القواعد التحویلیة 1-2

 .أھمیة القواعد التحویلیة 1-3

 .أنواع القواعد التحویلیة 1-4

  .الدراسةالقواعد التحویلیة التي تعتمد علیھا  1-5

  .معلقة امرئ القیسفي القواعد التحویلیة / المبحث الثاني 

  .القواعد التحویلیة لتراكیب االستفھام في معلقة امرئ القیس 2-1

  .القواعد التحویلیة لتراكیب األمر في معلقة امرئ القیس 2-2

  .القواعد التحویلیة لتراكیب النھي في معلقة امرئ القیس 2-3

  .یلیة لتراكیب النفي في معلقة امرئ القیسالقواعد التحو 2-4

  .القواعد التحویلیة لتراكیب النداء في معلقة امرئ القیس 2-5

  القواعد التحویلیة لتراكیب المبني للمجھول في معلقة امرئ القیس 2-6
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بیان أنواعھا في القواعد التحویلیة وتعریف : ول المبحث األ

  النظریـة

  :تمھید: 1-0  

كیب الباطنیة  التحویل ھي المرحلة التي یتم فیھا تحویل الترا    إن مرحلة   

  .قواعد معینة  بواسطة ، إلى تراكیب ظاھریة  سطحیة المصحوبة بالمفردات

. بسیطة ومعلومة ومثبتة    ن تولد جمال  یة التركیبیة تستطیع أ  فالقواعد التولید  

 كدمج جملة بجملة  . مشتقة رأي تشومسكي ال تستطیع تولید جمل   ولكنھا على حد    

، كما أنھا ال تستطیع تولید جملة مبنیة للمجھول،    أخرى لتشكیل جملة معقدة متشابكة

أو تحلیل األفعال المساعدة بشكل عمیق في اللغة االنكلیزیة مثال؛ فحركة ھذه         

القواعد ھي حركة  أمامیة  ال تستطیع أن تلتفت إلى الوراء لتفحص ما إذا كانت        

  1.للغویة للجملة أركانا متشابھة أو مختلفةاألركان ا

ومن ھنا كانت الحاجة للقواعد التحویلیة الذي یعد تطبیقھا تكمیال لما ابتدأ بھ      

فھي تخرج التراكیب الباطنیة العمیقة التي  . تطبیق القواعد التفریعیة والمفرادتیة

  .ئيتشكل بنیة الجملة إلى تراكیب ظاھریة سطحیة تجسد شكل الجملة النھا

 ركیبیة تصف البنیة الظاھرة للجمل،     وكما اتضح لنا سابقا أن المستویات الت   

ن وحدة التراكیب ، على الرغم معدة جمل لغویة بنیة ظاھرة مختلفة فقد یكون ل

  :المتضمنة للجمل، نحو

 . زیٌد حنوُن القلب - 

 . قلُب زیٍد حنوٌن - 

 . زیٌد قلُبھ حنوٌن - 

                                                             
  .127أساسیة في علم اللسانیات الحدیث ، ص قضایا : ینظر. 1
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تقدیم وتاخیر وحذف     التحویالت من  ھناك بعض الجمل تطرأ علیھا بعض  و

َفَقَد  : (نستخلص منھا جملة ). ُفقد األمُل : (كقولنا. ، فتتغیر تراكیبھاوغیر ذلك... 

  ).زیٌد األمَل

نستخلص منھا جملتین تم تحویلھما إلى الجملة        .  )الوقت قاطع وقاتل: ( وقولنا

  ).الوقت قاطع، الوقت قاتل: (العطف، فاألصل السابقة بواسطة

؛ الزمة لتفسیر كل الظواھر اللغویة التحلیل التركیبي ال یملك الوسائل ال و  

لذلك قام تشومسكي بتطعیم المكون التركیبي بالمكون التحویلي في كتابھ البنى        

ركبي یجعل من الجملة المستوى   النموذج الُم" وبمعنى آخر فإن . 1957النحویة 

، وفق مجموعة من افضل لكل تحلیل لساني بحیث یحللھا، كما مر بناأل

إال أن ھذا  . جراءات المضبوطة ویصور عالقاتھا في تمثیالت مبیانیة محددة   اإل

؛ ألنھ یكتفي   كافیة عن البنیة الداخلیة للجملة   النوع من األنحاء ال یقدم معلومات 

  1".بدراسة ما ھو ظاھر في البنیة 

 ، ھو صیاغة قواعدل للمكونات المباشرة عند تشومسكيھدف التحلیو  

ق لبنیات الجمل في    ، وتقدیم وصف دقی  ة قادرة على تولید الجمل النحویةتفسیری

  .جھ البنى التركیبیة مكون التحویل؛ ولذلك ضمن نموذمختلف حاالتھا

، والذي تمثلھ  لزاویة في نظریة تشومسكي اللغویةا حجر مصطلح التحویلو یعّد 

  :ى، نحوالعملیات النحویة التي تطرأ على جملة إلنتاج جملة أخر

  . كتب الطالب المحاضرة - 

  : یمكن تحویلھا إلى

  ؟أكتب الطالب المحاضرة: جملة استفھامیة

  .ما كتب الطالب المحاضرة: أو جملة منفیة

                                                             
  .96اللسانیات التولیدیة من النموذج ماقبل المعیار إلى  البرنامج األدنوي ، ص .  1
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  .أو غیر ذلك... ُكتبت المحاضرة: أو جملة مبنیة للمجھول

  : التحویل: 1-1  

والجمل   ة بین الجمل المعطوفة فیما بینھا،     ، كالصلیربط بین الجمل التحویل

البدائل الممكنة للبنیة السطحیة، وبذلك فإن     فھو یقوم بتحدید  ...االستفھامیة 

التي ُیبّدل كل منھا مشیرا ركنیا، مجموعة التحویالت "التحویل یحتوي على 

، والتي تخضع إلى ضوابط بعضھا كلیة وبعضھا اآلخر خاص بمشیر ركني آخر

  1".بكل لغة 

، ه التحویالت نسمیھا مشیرات مشتقة  عن ھذ والمشیرات الركنیة الناتجة    

 .جراؤھا ة تساوي عدد التحویالت التي یتم إ   وعدد ھذه المشیرات الركنیة المشتق

صل إلى نقطة ال    ا ن، عندم لنھایة على مشیر ركني مشتق نھائي      ونحصل في ا

  2.ویل جدیدتخضع فیھا إلى تح

ى جمل مفرعة عنھا    بتحلیل الجملة النواة إل" وبمعنى آخر فإن التحویل یقوم   

  3". بسیطة او مركبة

بھذا نخلص إلى أن التحویل ھو عبارة عن تحویل البنیة العمیقة إلى بنیة        و   

امنة وراء األداء الكالمي  سطحیة والربط بینھما للكشف عن الكفاءة اللغویة الك     

  . الفعلي

غویة  والتحویل یخضع في عملیاتھ التحویلیة إلى قواعد تنظم تغییر التراكیب الل     

  . لقواعد نسمیھا القواعد التحویلیةوھذه ا.... أو إعادة ترتیبھا 

یتم التحویل عن طریق نظام معین في صورة    : القواعد التحویلیة: 1-2

، وھذه القوانین  حیةقوانین تنظم التحویالت التي تربط بین البنیة العمیقة والبنیة السط

                                                             
  .16األلسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة ، الجملة البسیطة ، ص .  1
  ,152بیة ، النظریة األلسنیة ، ص األلسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العر: ینظر .  2
  .107اللسانیات التولیدیة  من النموذج ما قبل المعیار إلى البرنامج األدنوي ، ص  . 3
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تغییرات على البنیة الناتجة عن القواعد حدث قواعد ُت: " وھي. ھي القواعد التحویلیة

وذلك بحذف بعض عناصرھا أو     . ى تقربھا من صورتھا المنجزة فعال     النسقیة حت 

  .1"بتغییر محلھ في الترتیب أو بزیادة عناصر أخرى 

قواعد  ، أو إعادة ترتیبھ بطرق مختلفة ووفق      تقوم على تغییر التركیب اللغويو

، مبني للمعلوم إلى المبني للمجھول     مثل تحویل ال  ، وذلكاختیاریة أو إجباریة معینة

، وتحویل الجمل الخبریة إلى جمل استفھامیة،   ویل الجمل المثبتة إلى جمل منفیةوتح

، وحذف عنصر ي أو أكثر من مكانھ إلى موضع آخر وتحریك عنصر لغو

  .2...لغوي

لیل  ویخضع تطبیق ھذا النوع من القواعد لشرط أساسي ھو قابلیة التركیب للتح    

القوانین التحویلیة ال  " ، أي أن ر سبق ظھورھا في التركیب الباطني   إلى عناص 

، وال في نتاج قوانین التركیب األساسي؛ ألنھا تركیبات قابلة للتحلیل   ستعمل إالُت

  3".ستعمل في أي نتاج آخر ذي تركیبات غیر قابلة للتحلیل ُت

تعالج الصلة بین الجمل     ن القواعد التحویلیة   وبمعنى مبسط نستطیع القول بأ  

  .المرتبطة ببعضھا من خالل عالقات لغویة معینة

فیھا  )الدخل(ویكون  .البنیة العمیقة ببنیتھا السطحیة تربط والقواعد التحویلیة   

  .لة اللغویة النھائیةھو الخرج في المستوى التركیبي أي السلس

  : أھمیة القواعد التحویلیة: 1-3

  :  4 في النقاط اآلتیة التحویلیةوتبرز أھمیة القواعد 

                                                             
المعھد  المدرسة التولیدیة التحویلیة ، محمد الشایب ، أھم المدارس اللسانیة ، عبد القادر المھیري وآخرون ،.  1

  .83، تونس، ص  القومي لعلوم التربیة
  .110انفتاح النسق اللساني ، ص : ینظر .  2
  .49في علم اللغة التقابلي ، ص .  3
ثقافة الدینیة ،   حسام البھنساوي ، مكتبة ال   . ،، دالطائي  لقواعد التحویلیة في دیوان حاتم      ا: ینظر  . 4

  .97ص  القاھرة ،
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تنظر القواعد التحویلیة إلى الجملة على أنھا مشتقة من تركیب آخر عبر  - 1

 .عملیة تحویل خاصة

 .اھلقدرة المرء على إنتاج عدد ال نھائي من الجمل وفھم امقنع اتقدیم تفسیر - 2

 .لكامنة خلف األداء اللغوي الفعلياالھتمام بالحقیقة الذھنیة ا - 3

في  ، أي على المقدرة اللغویة الكامنةعلى أسس لغویة خالصةاعتمادھا  - 4

 .أذھان المتكلمین

القدرة الفائقة على تحلیل جمیع أنماط الجمل البسیطة والمعقدة التي تعجز  - 5

 .القواعد األخرى على تحلیلھا

القدرة على التفریق بین الجمل المتشابھة في بنیتھا السطحیة المختلفة في  - 6

ذلك الجمل المختلفة في بنیتھا السطحیة والمتشابھة في وك. بنیتھا العمیقة

 .بنیتھا العمیقة

، بحیث یتمكن المتكلم من فھمھا دیم تفسیرا للجمل التي یصیبھا حذفتق - 7

 .واستیعابھا

 .حویة الصحیحة والجمل غیر النحویةتقدیم تفسیرا واضحا للجمل الن - 8

  

  :نواع القواعد التحویلیةأ: 1-4    

  :یة في منھج المباني التركیبیة منحویلتتألف القواعد الت

كالقواعد التحویلیة ، دخلین لغویین اثنینتعمل على تحویلیة عامة قواعد  - 1

 .للعطف والدمج

تنقسم إلى قواعد تحویلیة . لیة خاصة تعمل على دخل لغوي واحدقواعد تحوی - 2

1.بیةجوازیة وقواعد تحویلیة وجو
 

  

                                                             
  .145،146قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث ، ص : ینظر .  1



73 

 

التي ال یؤثر عدم "االختیاریة ھيویلیة الجوازیة أو والقواعد التح

لنفي یكون عملھا اختیاریا كاو. 1"على المتتالیات النھائیة للجملة تطبیقھا

د ، وبذلك فإننا نستطیع أن نحكم على القواعواالستفھام والبناء للمجھول

ق ؛ ألن تطبیقھا یتعلأیضا من حیث التطبیقالعامة كالعطف بأنھا اختیاریة 

  .جوء إلیھابرغبة المتكلم في الل

  

التي تسھم في جعل "یة اإلجباریة أو اإللزامیة فھي أما القواعد التحویل  

الزمن واإللحاق والحدود  مثل قواعد. 2"تالیة نھائیة جملة سلیمة التركیبمت

  .الفاصلة

واإللزامیة ال بد من تطبیقھا على كل جملة في اللغة لتصبح صحیحة   

. نحویا
3

  

عند صیاغة ت الجوازیة ھي التي یجوز تطبیقھا التحویال"وبذلك فإن   

أما التحویالت الوجوبیة فإنھا إن . ویظل الناتج في الحالتین جملة. اتشقیق م

  .4"لم تطبق ال یكون الناتج جملة أبدا 

، فاألولى باریةوتجري التحویالت االختیاریة قبل التحویالت اإلج  

جباریة فھو ما التحویالت اإل، أار المتكلم في طریقتھ لبناء جملھترجع الختی

  .التسمیات باالختیاریة واإلجباریةومن ھنا جاءت . ملزم بھا لتكوین جملھ

ا إلى والتمییز بین التحویالت اإللزامیة والتحویالت االختیاریة یقودن  

، یمكننا من تحدید نواة اللغة طبقا لمفھوم نظام تمییز أساسي بین جمل اللغة

 5.الجمل التي نحصل علیھا من تطبیق التحویالت القواعد بأنھا مجموعة من

                                                             
  .105اللسانیات التولیدیة من النموذج المعیار إلى البرنامج األدنوي ، ص .  1
  .105، ص  السابقالمرجع .  2
  . 40قواعد تحویلیة للغة العربیة ، ص : ینظر .  3
وفاء كامل قاید ، المجلس  سعد عبد العزیز مصلوح، : میلكا إفیتش ، ترجمة  اتجاھات البحث اللساني ، ،.  4

  .384ص .األعلى للثقافة 
  .63البنى النحویة ، ص : ینظر .  5
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، تكون الجملة ت اإللزامیة فقط في تولید الجملةوعندما نسمي التحویال

  1.ھي الجملة المسماة بجملة النواة الناتجة

ھذه التحویالت تھدف إلى تحدید النواة بطریقة نستطیع بھا أن نشتق و  

باستعمال نظام بسیط لبنیة العبارة ، النتھاء التي تعتمد علیھا النواةخیوط ا

 ؛ أيیع الجمل باستخدام تحویالت بسیطةالتي تزودنا بأساس نشتق منھ جم

.جمل غیر النواة، وإلزامیة واختیاریة في تحویالت إلزامیة في حالة النواة
2
 

حین أن المشتقة ي ، فالمثبتة والجملة المبنیة للمعلومفالجملة النواة ھي الجملة 

  ... نفیة أو المبنیة للمجھولھا ھي الممن

  

  : مثل. قادرة على إبدال عنصر بعنصر آخر والقواعد التحویلیة  

  .بھ كتُبأكتُب بالقلم            أ

  : كقولنا. طح الجملةأو حذف عنصر أو عناصر من س

  .     من ضرب الكرة ؟ زید: جوابا لــ 

لھ وجودا في البنیة العمیقة  أو بإضافة عنصر في البنیة السطحیة للجملة لیس

  .حضر الطالب المحاضرة             لم یحضر الطالب المحاضرة: مثل

، ة فقطوإذا كانت القواعد الوجوبیة تعمل على السلسلة اللغویة النھائی  

، أّما إذا كانت القواعد )نواة(صل اللغوي سینتج تركیبا أساسیا فإن الحا

 لى ھذه السلسلة النھائیة فسینتج تركیباالجوازیة والوجوبیة تعمالن معا ع

  3 ...مشتقا ، أي استفھام أو نفي 

  

التركیبیة وقبل القواعد القواعد الجوازیة تطبق بعد القواعد و   

  .ول الكالم األساسي إلى كالم مشتق، فیتحالوجوبیة

  

                                                             
  .65، ص بنى النحویة ال: ینظر . 1

  .83، ص نفسھ  : ینظر .  2
  . 53نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب األساسیة في اللغة العربیة ، ص : ینظر .  3
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:ویمكن توضیح أنواع القواعد التحویلیة بالتشجیر اآلتي 
1

  

  

  القواعد التحویلیة    

  قواعد تحویلیة عامة                               قواعد تحویلیة خاصة  

                

  العطف والدمج                      

  قواعد تحویلیة وجوبیة                      قواعد تحویلیة جوازیة

  

  الملحقات  الحدود الفاصلة  الزمن  األمر  االستفھام    النفي  المجھول

  

ویل یتم بتغییر تركیب لغوي إلى تركیب لغوي آخر وبذلك فإن التح

البنیة العمیقة  ، فھو وصف للعالقة بینتطبیق قانون تحویلي واحد أو أكثرب

جملة إلى أخرى، وتركیب إلى آخر، والجمل  أي تحویل. والبنیة السطحیة

عد المتحكمة في تحویل جملة األصل، ھي ، والقواالمحول عنھا ھي األصل

  2.لیةالقواعد التحوی

، التحویلیة في تحلیل بنیات الجمل وإدماج تشومسكي لھذه القواعد

، وذلك عن طریق تقدیم وز قصور القواعد التركیبیة وحدھانھ من تجامّك

تفسیر طبیعة بعض الظواھر ، وت كافیة عن بنیة الجملة الداخلیةمعلوما

  .اللغویة

    

                                                             
  . 146علم اللسانیات الحدیث ، ص قضایا أساسیة في : ینظر .  1
، ص الخانجي ، القاھرة محمد حماسة عبد اللطیف ، مكتبةط التحویلیة في النحو العربي ، من األنما: ینظر .  2

12 ،13 .  
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، التحویلیة وقواعد إعادة الكتابة ویجب عدم الخلط بین القواعد

أما . ة خطیة من الرموز إلى سلسلة أخرىفاألخیرة تقوم بتحلیل سلسل

. نھرع عالتحویلیة فتقوم بتحویل مؤشر تركیبي إلى مؤشر تركیبي آخر مف

، بینما یمكن للقواعد ة الكتابة بمتتالیة واحدة محدودةكما تتعلق قواعد إعاد

  1.تالیة واحدة أو على متتالیتینالتحویلیة أن تطبق على مت

   

  : القواعد التحویلیة التي تعتمد علیھا الدراسة: 1-5

أھم القواعد التحویلیة التي تتمیز بالقدرة على تغییر تركیب أساسي من   

  : كما یلي، راسة العالقات القائمة بین الجملبتركیب آخر مع د

 .Ø، ویرمز لھ بالرمز یتم بحذف عنصر من التركیب: حذفال - 1

، )أ(یتم استبدال مكونات  . ب      أ  : )إحالل عنصر محل آخر (التعویض  - 2

 .)ب(تعویضھا بمكون و

وتوسعھ إلى ) أ(حیث یتم تمدد المكون . ـج+ ب أ        : التمدد أوالتوسع - 3

 .)جـ+ ب ( المكونین 

، )ب+ أ ( المكونینحیث یتم تقلص . ب         جـ+ أ : التقلص أواالختصار - 4

القاعدة عكس القاعدة السابقة وھذه . )جـ(واختصارھما فقط إلى مكون واحد 

 . لھا

بإضافة المكون ) أ(یتم زیادة المكون ، ب+ أ أ         : اإلضافة أوالزیادة - 5

بعكس التمدد الذي یختفي . على ما ھو علیھ، )أ( ، مع بقاء المكونإلیھ) ب(

 .)أ( فیھ العنصر

                                                             
  .103،  102اللسانیات التولیدیة من النموذج ما قبل المعیار إلى البرنامج األدنوي ، ص : ینظر .  1
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 یتم إعادة ترتیب المكونات. أ+ ب           ب + أ : ل وإعادة الترتیبالتباد - 6

1. بتبادل موضعیھما )، بأ(
 

  

  : مثلة للقواعد التحویلیة السابقةوأعطي بعض األ

. ُضِرب الرجلُ : مثل. )أ( حیث حذف العنصر، ب         ب+ أ : الحذف  - 

 ).زیٌد. (ضرب    الرجَل: متحولة من بنیة عمیقة

لیس جزاء : فالبنیة العمیقة!. ھل جزاء اإلحسان اإلساءة: اإلحالل والتعویض - 

 ).لیس( محل ) ھل(تم إحالل . اإلحسان اإلساءة

 .أدركُت أّن الحیاة قصیرة        أدركُت أمرا : التمدد والتوسع - 

 .أدركُت أمرا          أدركتھ: التقلص واالختصار - 

 .س            لم یكتب محمد الدرسكتب محمٌد الدر: اإلضافة والزیادة - 

  ألقى األستاذ محاضرتھ في السبت الماضي : التبادل وإعادة الترتیب - 

  .ضي ألقى األستاذ محاضرتھفي السبت الما  

  

ل وأھم القواعد التحویلیة العامة،  والتحویلیة عن التحوی وبعد محاولة إعطاء

استنباط بعض القواعد حث التالي المب، سیتم في الخاصة الجوازیة والوجوبیة

  .امرئ القیسمعلقة التحویلیة في 

  

  

  

  

                                                             
وسأعتمد في استنباط القواعد التحویلیة . " 99،  98التحویلیة في دیوان حاتم الطائي ، ص القواعد : ینظر .  1

  ," للمعلقة على طریقة حسام البھنساوي في تحلیلھ لدیوان حاتم 
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   في معلقة امرئ القیس القواعد التحویلیة/ المبحث الثاني

  

من عینات مختلفة  لتراكیب أتناول فیما یلي نماذج لبعض القواعد التحویلیة   

ھول في معلقة بني للمجاالستفھام واألمر والنھي والنفي والنداء والشرط وتراكیب الم

  :امرئ القیس

ـة امرئ معلقـــــــــــالقواعد التحویلیة لتراكیب االستفھام في : 2-1

  : القیس

  .تركیب مشتق التركیب األساسي               + االستفھام التصدیقي       

  :تكون عامة) نعم أوال(یبیة لصیغة االستفھام التصدیقي والقواعد التولیدیة الترك  

 .إ س+ ج           أ د   - 

 ).في الجملة الفعلیة. (ف+ م إ + م  إ س           - 

).في الجملة االسمیة. (ف+ م + إ س            م إ  - 
1

  

، للتراكیب االستفھامیة في معلقتھ ولم یستعمل امرؤ القیس صورا متعددة   

وھما ) الھمزة وھل(ستفھامیة محدودة ومصدرة بحرفي وجاءت تراكیبھ اال

  : ویمكن حصرھما في. إلى تركیب استفھامي یقومان بتحویل التركیب المثبت

 .فھل عند رسٍم دارٍس من معوٍل؟ - 

 . أغرك مني أّن حّبك قاتلي؟ - 

  .كان أو الزمان أو العاقل أو غیرهولم ترد نماذج أخرى لالستفھام عن الم

  

                                                             
  .162،  160نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب األساسیة في اللغة العربیة ، ص : ینظر .  1
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  -:)ھل(تحلیل التركیب االستفھامي بـــ 

  ج

  

  معولھل عند رسم دارس من 

  

  إ س               أ د

        م إ       م      ف        ح

           

  إ   ضم Ø     م س      ھل        

  

  معول      ھو        م س  إ    

  

       إ             إ        عند               

  

        دارس    رسم          

ما معوٌل ھو عند رسٍم  .معوٌل ھو عند رسٍم دارٍس(البنیة العمیقة للجملة 

  1).دارٍس

                                                             
ة الرفع دأ مؤخر مرفوع ، منع من ظھور حركمبت) معول ( حرف جر زائد ، ) من (   على اعتبار أن.  1

  . 42فتح الكبیر المتعال ص : ینظر . اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ، وخبره محذوف 
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لسطحیة وتم تحویل التركیب االستفھامي السابق من بنیتھ العمیقة إلى البنیة ا

  : عن طریق التحویالت اآلتیة

المضاف في البنیة العمیقة  )ما(تم حذف مركب النفي : الحذف اإلجباري - 1

 .وحذف فاعل دارس المستتر فیھ. )ھو(وحذف الخبر . للجملة

  ما معول عند رسم دارس  معول ھو عند رسم دارس 

    ھـ +د + ج  +ب +  أ  +س     ھـ+د + ج  +ب +  أ 

          Ø +ُأ  +Ø + ھـ+ د + ج 

محل مركب النفي ) ھل(إحالل المركب االستفھامي : اإلحالل والتعویض - 2

؛ بسبب محل حركة الضمة) معول(، وإحالل حركة الكسرة في آخر )ما(

 .بحركة حرف الجر الزائدغال المحل اشت

  .المحذوف) س(محل ) ص(ر العنص إحالل

 .ھـ+ د+ ج +  Ø+ ِأ + ص 

  ) .من معول(في ) من(وذلك بزیادة حرف الجر الزائد : الزیادة واإلضافة - 3

  .)ع(زیادة العنصر 

 .ھـ + د + ج +  Ø+ ِأ + ع + ص 

) ھو عند رسم دارس(تقدم الخبر المحذوف ومتعلقاتھ  :إعادة الترتیب - 4

 ).معول(على المبتدأ 

 .ِأ+ ع + ھـ + د + ج +  Ø+ ص 
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  -:)الھمزة(تحلیل التركیب االستفھامي بـــ 

  1ج 

  

  )أغرك مني ( 

  

  إ س              أ د    

  

  ف    م إ       م        ح     

  

  م ح    ضم    ضم Ø         م ف       الھمزة  

  ضم    ح   )كاف المخاطب(     ھو          فع    ز        

  یاء المتكلم         من                            غّر    ضيالما  
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  2ج 

  

  )أّن حبك قاتلي (

  

  إ س              أ د 

  

  م       م إ         مشبھ فع ح

  

  م س      م س          أن         

  

  ضم  إ  ضم               إ          

          

  یاء المتكلم كاف المخاطبة            قاتل           حّب                       

  

غرَّ حبُّ فاطمة (وتم تحویل التركیب االستفھامي السابق من بنیتھ العمیقة 

لسطحیة عن إلى البنیة ا) أن حبَّ فاطمة قاتُل امرئ القیس فاطمة من امرئ القیس

  : طریق التحویالت اآلتیة

  ).أ(بإضافة الھمزة االستفھامیة : اإلضافة - 1

     .حب فاطمة فاطمة غّرأ    غّر حب فاطمة فاطمة 
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من ) حب فاطمة(لمسند إلیھ في التركیب األول حذف ا: الحذف اإلجباري - 2

 ). حبي إیاِك(والتقدیر ) حب(وحذف فاعل المصدر ). غّر(الفعل 

الظاھر في السم حلت صیغة الضمیر محل صیغة ا: اإلحالل والتعویض - 3

 .التراكیب السابقة

أي كأنھ ). أن حبك(المصدر المؤول  تم التوسع بزیادة: التوسع والتمدد - 4

  .)أغرك حبك أن حبك(قال 

إلى ) أغرك حبك القاتل مني( من التركیب: التبادل وإعادة الترتیب - 5

 .)غرك مني أن حبك قاتليأ(

  

   :ـسامرئ القـی القواعد التحویلیة لتراكیب األمر في معلقة :2-2

غلبھا من خالل جمل ب األمر في معلقة امرئ القیس في أجاءت تراكی   

وجاءت تركیبیة . )قفا، فانزل، سیري، أرخي، فاجملي، فسلي، انجلي: (بسیطة، نحو

  .)مھال(على صورة المصدر 

  

  :نموذج تحلیلي من القواعد التحویلیة  لتركیب األمر من الجملة البسیطة
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  ج 

  

  )قفا ( 

  

  م إ              م            

  

  ضم               م ف    

  

  )لف االثنینأ(        فع    ز  

  

  )وقف)   (الماضي(

  )قف(               

لسطحیة عن وتم تحویل تركیب األمر السابق من بنیتھ العمیقة إلى البنیة ا

  :طریق التحویالت اآلتیة

الفعلي الدالة على الزمن حیث تم حذف صیغة المركب : الحذف اإلجباري - 1

األمر الذي استلزمھ البیت في التركیب السابق إلفادة معنى  الماضي

 .الشعري

ل ت صیغة األمر من المركب الفعلي مححیث حّل: اإلحالل والتعویض - 2

محل صیغة  الضمیر، كما حلت صیغة صیغة الماضي إلفادة معنى األمر

  .االسم الظاھر
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  :یلیة  لتركیب األمر من الجملة المركبةنموذج تحلیلي من القواعد التحو

  ج

  2رابط                        ج                            1ج    

  )َأرخي زمامھ ( ح                  )                           سیري (          

  

  ف  م إ   م    )الواو (       م إ    م

  

  م س    ضم    م ف          ضم    م ف

  

  ضم          إ)    یاء المخاطبة( ز      فع                )یاء المخاطبة(  ز      فع

ھا                      )       (زمام(      )ىأرَخ(    ماضي      )سار ( ماضي     

  )الغائب                    )ي أرِخ(              )سیِر(       

لسطحیة عن ابق من بنیتھ العمیقة إلى البنیة اوتم تحویل تركیب األمر الس

  :طریق التحویالت اآلتیة

حیث تم حذف صیغة المركب الفعلي الدالة على الزمن : الحذف اإلجباري - 1

 .ماضي في التركیبین األول والثانيال

لمركبین الفعلین محل حیث حلت صیغة األمر من ا :اإلحالل والتعویض - 2

غة الضمیر محل صیغة كما حلت صی ،صیغة الماضي؛ إلفادة معنى األمر

 .االسم الظاھر

 . للربط بین التركیبین) واو العطف(تم زیادة الحرف الرابط  :الزیادة - 3
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  .إلى زمامھ) زمام البعیر(تم اختصار : التقلص - 4

    :نموذج تحلیلي من القواعد التحویلیة  لتركیب األمر من الجملة التركیبیة

  " مھال بعض ھذا التدلل " 

  ج 

  

  )مھال بعض ھذا التدلل ( 

  

  ف  م إ           م   واألصلف        م إ      م   

  

  إ  ضم       Ø      م ف           م س      ضم Ø    إ

    

  

  )مھال)     (أنِت(  م س              ز     فع  إ    )انٍت(     )مھال(

  

  )تمھلت(م س      ماضي     إ  )بعض (       

  )تمھِل(                                                                       

  إ    تع    )ھذا(                        

  )تدلل (   )أل (               
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لسطحیة عن وتم تحویل تركیب األمر السابق من بنیتھ العمیقة إلى البنیة ا  

  :طریق التحویالت اآلتیة

المسند والمسند  حذف ركن اإلسناد المؤلف منحیث تم : الحذف اإلجباري - 1

كما حذف فاعل ). مھال(الذي جاء في موقعھ المصدر  )تمھلي(إلیھ األصلیین 

 .المصدر المستتر فیھ

محل ، )مھال(مركب االسمي ال ،ركن اإلسنادتم إحالل : حالل والتعویضإلا - 2

 .)تمھِل(المركب الفعلي 

عد حذف ركن اإلسناد حذفا ب، )مھال(في موقع الصدارة  وجاء: التقدیم - 3

 .إجباریا

 ).ھذا التدلل(المبدل منھ تم التمدد بزیادة البدل من  حیث: التمدد والتوسع - 4

لى ، إي واالسمي الممثالن لركن اإلسنادحیث تقلص المركب الفعل :التقلص - 5

 .مركب واحد فقط ھو ركن التكملة
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   : سامرئ القیقة القواعد التحویلیة لتراكیب النھي في معل :2-3

  

  : القیس في تركیبین فقطانحصرت تراكیب النھي في معلقة امرئ 

 .ال تھلك أسًى  - 

 . وال ُتبعدیني من جناك المعلل - 

  ج                                     

                                       

  )ال تھلك أسًى ( 

  

  ف      إ س             أ د     

  إ              م إ         م                     ح                

  ضم   أسى   Ø          م ف                     )ال الناھیة(       

  )أنَت(           فع  ز          

  ) ھلك(     الماضي        

  )تھلك(                                                   

لسطحیة عن من بنیتھ العمیقة إلى البنیة اوتم تحویل تركیب النھي السابق   

  :طریق التحویالت اآلتیة

 .)ال الناھیة(حیث تم إضافة حرف النھي : اإلضافة والزیادة - 1
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إلفادة معنى الحاضر في ) ھلك(تم حذف صیغة الماضي : الحذف اإلجباري - 2

حذفا وجوبیا، وحذف ) أنَت(تم حذف المسند إلیھ وھو الضمیر كما . النھي

 .؛ اللتقاء الساكنین)أسیًا(األلف في 

حیث حلت صیغة الزمن المضارع محل صیغة الزمن  :اإلحالل والتعویض - 3

، )یھلك امرؤ القیس(ل حرف النھي محل المركب الفعلي ، كما حاضيالم

 .حركة الضمة بسبب تأثیر حرف النھيوحلت حركة السكون محل 

  ).ال الناھیة(الفعلي بجمبع مكوناتھ إلى حرف  م تقلص المركبت :التقلص - 4

  ج

  

  )ال تبعدیني من جناك المعلل ( 

  ا س             أ د    

  ف      م إ    م      ح  

  ضم                ضم       م ح     م ف    )ال الناھیة(

  

  م ح     م س)         یاء المتكلم)  ( یاء المخاطبة(     فع     ز                 

  ح      م س     تع    إ)                            أبعد ( الماضي                  

  )معلل)  ( أل(إ    ضم   )    من)                     (تبعد (                           

                                                                  

  )كاف المخاطبة()   جنى(                                                              

  

لسطحیة عن وتم تحویل تركیب النھي السابق من بنیتھ العمیقة إلى البنیة ا  

  :طریق التحویالت اآلتیة
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كما تم زیادة ). ال الناھیة(حیث تم إضافة حرف النھي : اإلضافة والزیادة - 1

 ).تبعدیني(نون الوقایة في 

كما . )أبعدت(حیث تم حذف صیغة الزمن الماضي  :الحذف اإلجباري  - 2

نھي؛ ألن الفعل من األفعال الخمسة حذفت النون بسبب تأثیر حرف ال

 ).تبعدین(

ع مكوناتھ محل صیغة حلت صیغة الفعل المضارع بجمی: اإلحالل والتعویض - 3

 ال(وإحالل المركب الحرفي  .داللة ع المعنى الحاضرل؛ لالفعل الماضي

كما تم إحالل ضمیر  .)تبعُد عنیزة امرأ القیس(محل المركب الفعلي ) الناھیة

 .المخاطبة وضمیر المتكلم محل األسماء الظاھرة للفاعل والمفعول بھ

وتقلص المركب . قلص المركب الفعلي إلى حرف النھيحیث تم ت: التقلص - 4

 .)جناك(إلى ) جنى عنیزة(

  

  :ـرئ القیسفي معلقة امالقواعد التحویلیة لتراكیب النفي  :2-4

، ویلیة في أبیات معلقة امرئ القیسأخذ النفي النصیب األكبر للتراكیب التح   

حیث الجمل الواردة ، كما تنوعت من نوعت تراكیب النفي من حیث الصیغةوقد ت

، تلك الجمل اسمیة في بعض األحیان كما جاءت. ت بسیطة وتركیبیة، حیث جاءفیھا

ي في الجمل، فاستعمل كما اختلفت أدوات النف. وأخذت الجمل الفعلیة القدر األكثر

  : ویمكن حصرھا في التراكیب اآلتیة .بین العاملة والمھملة) لم، ما، ال، لیس(للنفي 

 .لم یعُف رسمھا - 

 .لم ُیحول - 

 .لم ُتحّلل - 

 .لم تنتِطق - 

 .لم ُتزّیل - 
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 .ءلم ینضخ بما - 

 .لم ُیترك - 

 .وما ذرفت عیناك - 

 .وما اإلصباح - 

 .ال ُیرام خباؤھا - 

 .وال بمعّطل - 

 .لیس بفاحش - 

 .ولیس فؤادي عن ھواك بُمنسل - 

 .لّما تمول - 

  

  ):حرف عامل –لم (موذج تحلیلي لتركیب النفي بـــ ن

  ج 

  

  )لم یعُف رسمھا ( 

  

  إ س                       أ د    

  

  م إ       م          ح   

  

  م س         م ف           ) لم( 

  

  ضم    إ    فع  ز        

  

  )ھا(    )رسم)      (عفى )   ( الماضي (       

  )یعفو (           
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لسطحیة عن وتم تحویل تركیب النفي السابق من بنیتھ العمیقة إلى البنیة ا

  :طریق التحویالت اآلتیة

ة مدلول النفي في ؛ إلفاد)لم(حیث تم زیادة الحرف  :اإلضافة والزیادة - 1

 . التركیب الفعلي

ما تم حذف حرف ، كحیث تم حذف صیغة الماضي: الحذف اإلجباري - 2

 .بسبب تأثیر حرف النفي الجازم) یعفو(العلة من الفعل 

ن المضارع محل صیغة حیث حلت صیغة الزم: اإلحالل والتعویض - 3

المضارع  ، كما حلت الضمة محل الحركة األساسیة للفعل الزمن الماضي

 .إلشارة إلى أن الحرف المحذوف واو؛ لالمجزومفي نھایة الفعل 

) رسم الدخول فحومل فتوضح فالمقراةلم یعُف (قلص التركیب ت: التقلص - 4

  .)لم یعُف رسمھا(إلى التركیب 

  ):حرف عامل –لّما (موذج تحلیلي لتركیب النفي بـــ ن

  ج

  

  )لّما تمّوِل ( 

  

  إ س            أ د       

  

  م إ      م          ح       

  

  ضم        م ف         )لّما (    

  

  )أنِت ( ز     فع                               

  

  )تتمّول( تمّوَل  الماضي        
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لسطحیة عن طریق وتم تحویل تركیب النفي السابق من بنیتھ العمیقة إلى البنیة ا

  :التحویالت اآلتیة

 ).لّما(تم زیادة حرف النفي الجازم  :الزیادة - 1

فت بعد ذلك تاء ، وحذالماضيحیث تم حذف صیغة الفعل : الحذف اإلجباري - 2

 .، وحذف المسند إلیھ حذفا إجباریاالمضارعة للتخفیف

كما حلت . لت صیغة المضارع محل صیغة الماضيح: اإلحالل والتعویض - 3

رع المجزوم بلما محل حركة السكون؛ حركة الكسرة في نھایة الفعل المضا

 .للضرورة الشعریة

  

  ):العاملة عمل لیس –ما (نموذج تحلیلي لتركیب النفي بـــ 

  ج

  )و ما اإلصباُح منك بأمثِل (    

  إ س        أ د        رابط 

      

  م    ف    م إ       ح  )  الواو(

  

  إ    م ح       ح    م س      )ما(    

  

  )أمثل(    )الباء(ح    ضم        إ   تع        

  

  )كاف الخطاب(    )من(  )إصباح(     )أل(      
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لسطحیة عن وتم تحویل تركیب النفي السابق من بنیتھ العمیقة إلى البنیة ا  

  :طریق التحویالت اآلتیة

كما تم زیادة حرف  .العاملة عمل لیس) ما(تم زیادة حرف النفي : الزیادة - 1

 ).الباء(الجر الزائد 

الممنوع ) أمثل(الل حركة الكسرة محل الفتحة في تم إح: اإلحالل والتعویض - 2

) ما( من الصرف للضرورة الشعریة والتي حلت محل حركة نصب خبر

 .بسبب حركة حرف الجر الزائد

  ).منك(إعادة ترتیب موقع الجار والمجرور حیث تم  :التبادل وإعادة الترتیب - 3

  

  ):لیس(تحلیلي لتركیب النفي بـــ  نموذج

  ج 

  

  )لیس بفاحش ( 

  

  إ س              أ د    

  

  م    ف    م إ        فع ناقص    

  

  ح                 إ       ضم Ø          )لیس(   

  

  )فاحش(    )الباء(     )ھو (            
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لسطحیة عن وتم تحویل تركیب النفي السابق من بنیتھ العمیقة إلى البنیة ا    

  :طریق التحویالت اآلتیة

  

كما تم . للداللة على النفي) لیس(تم زیادة المركب الفعلي الناسخ : الزیادة - 1

 .إلفادة التوكید) الباء(دة الحرف زیا

كما تم حذف ). الجید(حیث تم حذف المسند إلیھ : الحذف اإلجباري - 2

 .أیضا) ھو(الضمیر العائد علیھ 

. الضمیر المحذوف محل االسم الظاھرإحالل : اإلحالل والتعویض - 3

بسبب حرف  ؛رة محل الفتحة عالمة نصب خبر لیسوإحالل حركة الكس

 ).الباء(الجر الزائد 

) لیس الجید فاحشا(بعد الحذف حیث تقلص التركیب من وذلك  :التقلص - 4

 ).لیس بفاحش(إلى 

  

  :ـرئ القیسقة امالقواعد التحویلیة لتراكیب النداء في معل :2-5

، فاستعمل لةاستعمل امرؤ القیس تراكیب النداء في معلقتھ في مواضع قلی  

لیاء المحذوف مع النكرة المنادى المضاف وحرف ا حرف الیاء الظاھر مع

  :المقصودة، وحرف الھمزة مع المنادى العلم

 .فیا عجبا من كورھا المتحمل - 

 .یا امرأ القیس فانزل - 

 .فیا لك من لیل - 

 .أال أیھا اللیل الطویل أال انجلي - 

  .أ فاطم مھال بعض ھذا التدلل - 
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بنیة إنشائیة غیر طلبیة حول من وإذا اعتبرنا أن أسلوب النداء ھو تركیب م

النداء من البنیة العمیقة إلى  ترتب على ذلك أن یكون تحویل تركیب) أدعو أوأنادي(

خالف ما إذا ، بوھو إنشاء طلبي، یكون التحویل داخلیا) مركب حرف النداء(

ن التحویل ھنا یكون تحویال ، فإةالخبری) أدعو أو أنادي(اعتبرناه محوال عن 

  1.جذریا

:                       لمنادى نكرة مقصودة) الیاء المحذوفة(تحلیلي لتركیب النداء بـــ وذج نم

  ج                                      

    )أیھا اللیل الطویل ( 

  

        Ø إ س             أ د  

  

  ف             م إ Ø    م Ø       ح     

  

  م س       ضم    م ف    )الیاء(   

  م س  م س  م س    )أنا(    فع    ز        

  إ  تع  إ  تع  ح  إ      )دعا(  )الماضي(  

  )طویل)  (ال)    (لیل)   (أل)   (ھا)   (أي(    )أدُعو(      

وتم تحویل تركیب النداء السابق من بنیتھ العمیقة إلى البنیة السطحیة عن طریق 

  :التحویالت اآلتیة

                                                             
عاصي ، مجلة الجامعة اإلسالمیة حمدان رضوان أبو : وب النداء في العربیة ، دراسةتراكیب أسل: ینظر .  1
  .229، ص 2008، ینایر ) 1(، العدد ) 16(مج ) سلسلة الدراسات اإلنسانیة (
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 ).یا أیھا(ادة مركب النداء بجمیع مكوناتھ تم زی :الزیادة  - 1

بجمیع  )أدعو أوأنادي(ال على النداء تم حذف المركب الفعلي الد: الحذف - 2

 .إلفادة السیاق علیھا) الیاء(وحذف أداة النداء ، مكوناتھ حذفا إجباریا

محل المركب ) أیھا(حیث تم إحالل مركب المنادى  :اإلحالل والتعویض - 3

محل عالمة ) الضمة(، وتم إحالل عالمة البناء )اللیل الطویل( مياالس

 ).الفتحة(اإلعراب 

دیم مركب النداء ، تم تقلمنادى مفعوال في التركیب العمیقلكون ا: التقدیم - 4

وھوالمنادى ) اللیل الطویل(على المركب االسمي ) أیھا(بجمیع مكوناتھ 

 .الحقیقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



98 

 

  :داء  لمنادى مضافننموذج تحلیلي لتركیب ال

  ج 

  )فیا عجبا من ُكورھا المتحّمل (                            

  

  إ س               أ د   ح استئناف

  

  ف      م إ Ø      م Ø     ح  )الفاء( 

  )الیاء(               

    م ح  م س            م ف            ضم                

  

  ح   م س   م س  إ    ضم  )أنا(      فع     ز        

  )یاء المتكلم()  عجب(                                                   

     )             دعا( ماضي         

  إ   ضم  تع   إ)    من(                         )أدعو(          

  )ھا)   (كور(                    

  )متحمل)  (أل(                  

وتم تحویل تركیب النداء السابق من بنیتھ العمیقة إلى البنیة السطحیة عن   

  :طریق التحویالت اآلتیة

 .)الفاء(وزیادة حرف االستئناف ) یا(تم زیادة حرف النداء  :الزیادة  - 1
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بجمیع ) أدعو أوأنادي(لمركب الفعلي الدال على النداء تم حذف ا:  الحذف - 2

المضاف إلیھ ) یاء المتكلم(حذف ضمیر ، كما تم مكوناتھ حذفا إجباریا

 .وحذف حركة النصب المقدرة علیھا )عجبي(المنادى 

ادعو أو ( محل المركب الفعلي ) یا ( تم إحالل األداة :  اإلحالل والتعویض - 3

 .وإحالل الضمائر المتصلة محل األسماء الظاھرة) أنادي 

إلى التركیب ) ة امرئ القیسكور مطی(حیث تم اختصار التركیب  :التقلص - 4

   ).كورھا(

  :لمنادى علم) الھمزة(وذج تحلیلي لتركیب النداء بـــ نم

  ج 

  

  )أفاطم ( 

  

  إ س                   أ د  

  

  ف    م إØ    مØ        ح  

  

  إ    ضم    ز      فع      )الھمزة(

  

  )فاطم(    )أنا(    )دعا(  الماضي      

            )أدعو(          

بنیتھ العمیقة إلى البنیة السطحیة عن  وتم تحویل تركیب النداء السابق من

  :طریق التحویالت اآلتیة

 .؛ إلفادة مدلول النداء)الھمزة(تم زیادة حرف النداء : الزیادة - 1
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) أدعو أو أنادي(لمركب الفعلي الدال على النداء تم حذف ا: الحذف - 2

تاء المقفلة في نھایة كما تم حذف حرف ال ،بجمیع مكوناتھ حذفا إجباریا

 ).فاطم(

دعو أ(محل المركب الفعلي ) یا(داة تم إحالل األ: اإلحالل والتعویض - 3

) ةالفتح(محل عالمة اإلعراب  )الضمة(كما حلت عالمة البناء ). أوأنادي

               .بھمزة النداء

  

القواعد التحویلیة لتراكیب المبني للمجھول في معلقة : 2-6 

  :امرئ القیس

ني للمعلوم إلى على تحویل الفعل المبوھذه القواعد في اللغة العربیة تقوم   

  .فعل مبني للمجھول، فیجیز حذف الفاعل الحقیقي

لغویة، وھذا النوع من التحویالت لقي اھتماما كبیرا في نظریات تشومسكي ال  

 ، علینا وصف تحلیلنا أن نحدد التحویل تحدیدا واضحاردأنھ إذا أ: ویرى تشومسكي

لذي یحدثھ التحویل في ووصف التغییر البنیوي ا، الخیوط التي یطبق علیھا التحویل

ینطبق على خیوط لھا الشكل  وتحویل المبني للمجھول في اإلنكلیزیة. ھذه الخیوط

ویؤثر ) عبارة اسمیة -فعل - فعل مساعد - عبارة اسمیة(  NP-AUX-V-NP: اآلتي

حل حداھما م، بحیث تحل إالعبارتین االسمیتینالتحویل في ھذا الخیط فیغیر موضع 

  1.إلى الفعل المساعد  be+en، ونضیف قبل األخیرة  BY، ثم یضیف األخرى

للمعلوم فنموذج البنیات التركیبیة یقترح عالقة تحویلیة بین الجملة المبنیة   

رید الوصف ، ولبیان ھذه العالقة التحویلیة ینبغي القیام بتجوالجملة المبنیة للمجھول

  2.ییر الطارئ علیھاالبنیوي للجملة المصدر، وتبیان التغ

  

                                                             
  .83البنى النحویة ، ص : ینظر .  1
  .104، 103اللسانیات التولیدیة من النموذج ما قبل المعیار إلى البرنامج األدنوي ، ص : ینظر .  2
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  : مثل 

  .ُضِرب محمٌد      َضَرب زیٌد محمدا

  م إ      م      ف  م إ  م

  

  إ    م ف             إ       إ       م ف

  

  )محمد(   فع  ز    )محمد)   (زید(    ز  فع

    )ُضِرب(        ماضي    )َضَرب(    ماضي

  

الكالم  التحویلیة للمجھول من خالل مقارنة ةیمكننا معرفة طبیعة القاعدو  

ویجب التنویھ على أن القاعدة التحویلیة الجوازیة المعلوم بالكالم المجھول، 

ل الالزم ، بحیث تستوعب الفع1957نظریة الكالسیكیة للمجھول لم تكن قویة في ال

بیة ن یصبح مجھوال سواء في العرفالفعل الالزم یمكن أ. والمتعدي في الوقت نفسھ

وھذا ما تداركھ تشومسكي في ) It was slept(في اإلنكلیزیة أو) نیم على السریر(

.1965منھجھ المعیاري 
1

  

التراكیب المبنیة للمجھول كثیرا، وانحصرت تراكیب  لم یستخدم امرؤ القیس  

  :المجھول في

 .لم ُیحّول  - 

 .ال ُیرام خباؤھا - 

 .لم ُتزّیل - 

                                                             
  .148قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث ، ص : ینظر .  1
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 .فُیغسل - 

 .ُمفلفلُصبحَن ُسالفا من رحیق  - 

  

  :من الفعل المضارع تحلیل نموذج من تركیب المبني للمجھول

  ج

  

  )ال ُیراُم خباؤھا ( 

  

  س إ            أ د                

  

    م إ                        م      ح    

  

  م س               فع        ز        )ال(        

  

  ضم  إ    )رام(الماضي                        

  )یروم(              

  )الھاء(    )خباء(  )ُیرام (              

  

إلى البنیة المبنیة للمعلوم السابق من بنیتھ العمیقة  وتم تحویل التركیب

  :عن طریق التحویالت اآلتیةالمبنیة للمجھول السطحیة 

 .غیر العاملة) ال النافیة(زیادة : الزیادة - 1

ف كما تم حذ. حیث تم حذف صیغة الزمن الماضي: الحذف اإلجباري - 2

 .المسند إلیھ األصلي وھو الفاعل
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لزمن الماضي بصیغة الزمن تم إبدال صیغة ا: اإلبدال والتعویض - 3

، وبعد ذلك تم إبدال صیغة المضارع المبني للمعلوم بصیغة المضارع

 .كما تم إبدال االسم الظاھر بالضمیر المتصل. المضارع المبني للمجھول

إلى . )ال یروم أحدٌّ خباء بیضة الخدر(ب حیث تم اختصار التركی: التقلص - 4

 .)ال یرام خباؤھا(التركیب 

  

  :تحلیل نموذج من تركیب المبني للمجھول من الفعل الماضي

  ج

  

  )ُصبحن سالفا من رحیق مفلفل ( 

  

  ف              م إ       م    

  

  

  م ح    إ    ضم      فع      ز

  

  م س    ح)    سالفا(    )نون النسوة(  )َصَبح(      ماضي

    )ُصِبح(            

  إ  إ    )من(              

  

  )مفلفل)     (رحیق(                    

إلى البنیة المبنیة للمعلوم السابق من بنیتھ العمیقة  وتم تحویل التركیب

  :عن طریق التحویالت اآلتیةالمبنیة للمجھول السطحیة 
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كما .وھو الفاعل   حیث تم حذف المسند إلیھ األصلي : الحذف اإلجباري - 1

). من رحیق(والتي یتعلق بھا المركب الحرفي ) سالفا(تم حذف صفة 

 .)لفلسالفا صافیا من رحیق مف: (والتقدیر

ذلك تم إبدال صیغة الماضي المبني للمعلوم بصیغة : اإلبدال والتعویض - 2

 .وإبدال االسم الظاھر بالضمیر المتصل. الماضي المبني للمجھول

لجواء سالفا صافیا مكاكّي ا....صبح (من التركیب االختصار  :التقلص - 3

 ).من رحیق مفلفل
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  نظرة عامة على التحویالت السابقة

  

ة في تراكیب سرد بعض النماذج التحلیلیة لعینات من التحویالت السابقبعد 

الت عامة وخاصة، یلقي الضوء على أھم ما ورد فیھا من تحو، أمعلقة امرئ القیس

  .جوازیة ووجوبیة

  .ا سابقا القواعد التحویلیة للعطفومن التحویالت العامة كما ذكرن

دة ، فإذا وعملیة العطف من أكثر العملیات المثمرة في صیاغة الجمل الجدی

مكونات األساسیة ، ص من الوكانت س) و+ص+ز(، )و+س+ز(أخذنا جملتین 

ومثال ) و - ص+ and +س -ز (، نستطیع إعادة تألیف جملة جدیدة لھاتین الجملتین

  : ذلك

 .1ج  ------- في شیكاغو  –الفلم  – مشھد - 

 .2ج  -------- في شیكاغو  –المسرحیة  –مشھد  - 

  .والمسرحیة في شیكاغومشھد الفلم  – 3نستطیع تكوین ج   2،ج1ومن ج

فقي  .ن ال نستطیع القیام بھذه العملیة، ص من مكونات الجملتیأما إذا لم تكن س

فقط في أن  2عن ج 1ج، وتختلف جملتین قواعدتین 2، ج  1ج: كانتالعطف إذا 

=  3أي أن  ج . ھي جملة 3جفإن .على التوالي  2، ص في ج1س تظھر في ج

1...ص س و...
 

یھا أدوات ، استخدم فمرئ القیس التي تم تحلیلھا مسبقاوتراكیب معلقة ا 

  :العطف للربط بین الجمل، كالفاء والواو نحو

 بسقط اللوى بین الدخول فحومل   قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل  - 

                                                             
  . 54، 52البنى النحویة ، ص : ینظر .  1
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  ...فتوضح فالمقراة 

  . ختصرھا امرؤ القیس في تركیب واحدفحرف الفاء ربط بین عدة جمل ا

 .بسقط اللوى بین الدخول - 

 .بسقط اللوى بین حومل - 

 .بسقط اللوى بین توضح - 

  .بسقط اللوى بین المقرأة - 

  ).العطف(امة طریق القاعدة التحویلیة الععن 

  : بعر األرام في عرصاتھا وقیعانھا متحولة عن الجملتین ترى: وأیضا

 .ترى بعر األرام في عرصاتھا - 

 .ترى بعر األرام في قیعانھا - 

ثر من تركیب لغوي إلى فالعطف ھو قاعدة تقلص واختصار یتم فیھا اختصار أك

  .تركیب واحد

وقواعد االستفھام وقواعد قواعد المبني للمجھول : ومن التحویالت الجوازیة  

أنھا تحتوي في  ، وتبینلتي فصلُت فیھا القول فیما سبق، والنفي وقواعد النھيا

  .حالل وغیرھاوقواعد اإل ا على قواعد إضافة األداة مجملھ

ع الجوازیة في التحلیالت أما القواعد التحویلیة الوجوبیة فلقد اندمجت م  

ب من زمن متمثلة في إبدال صیغة زمن التركی، كالقواعد التحویلیة للزمن الالسابقة

داللة ل؛ لإلى صیغة األمر في تراكیب األمر كاإلبدال من صیغة الماضي. إلى آخر

وقواعد الحذف اإلجباري، . وأیضا كقواعد الفصل بین المفردات. على معنى األمر

  .في تراكیب األمر مثال) الفاعل(كحذف المسند إلیھ 

، بواسطة قواعد إعادة الكتابة وبذلك فإن الجمل التركیبیة یتم إعادة كتابتھا   

، وتقوم تفریعیةوتفریعھا إلى مستویات لغویة دنیا عن طریق القواعد التركیبیة ال

والخرج من تطبیق القواعد . ید المستویات االلغویة بالمفرداتالقواعد المعجمیة بتزو
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. لقواعد التحویلیة العامة والخاصةل علیھ االسابقة ھو نفسھ الدخل الذي تعم

مي الذي یتضمن یفي مستوى التحویل یكون الكالم الموروالحاصل اللغوي ف

  .و مشتقأي كالم أساسي أمات؛ یفمور
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  القواعد الصوتیة الصرفیة/ الفصل الثالث 

  

  

  .في النظریة القواعد الصوتیة الصرفیة / المبحث األول 

القواعد الصوتیة الصرفیة في معلقة امرئ / المبحث الثاني 
  .القیس 
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  في النظریة القواعد الصوتیة الصرفیة/ المبحث األول 

    

یعتمد على إقامة المستویات اللغویة التي ) ت ت ن ق(في  لسانيإن التحلیل ال

لتركیبیة والتحویلیة تمكن الباحث اللساني من تحلیل اللغة من خالل مكوناتھا ا

  .لوصف الواضح لمكونات ھذه اللغة؛ لكي یتحقق اصوتیة الصرفیةوال

ة متكون من ثالث قواعد فالمنھج الكالسیكي في اللسانیات التولیدیة التحویلی  

حویلیة والقواعد الصوتیة القواعد التولیدیة التركیبیة والقواعد الت: أساسیة ھي

 يوالتحلیل اللسان. غویة في اللغةعلى تولید الجمل الل، والتي تعمل جمیعھا الصرفیة

ھا تطبق ، وبعدحتى یصل إلى السلسلة النھائیة# ك#ألي لغة من اللغات یبدأ بالرمز 

  1.ھائي في شكلھ المنطوق أو المكتوب؛ لتولید الكالم النالقواعد الصوتیة الصرفیة

نھا ألفاظ وبنى عة ، ینتج عكل تركیب لغوي یتكون من سلسلة أصوات متتابف  

والمقاطع  صوائت،، فتدخل فیھ كل الوحدات الصوتیة كالصوامت والصرفیة

) مورفیمات(من جمل متكونة من وحدات صرفیة  لنص یحوي مجموعةوا، الصوتیة

ومتكلم اللغة یستعمل ). فونیمات(الصرفیة متكونة من وحدات صوتیة والوحدات 

 .نھ یتقنھا بحدسھ اللغويفإصفاتھا تھ ومع جھلھ لسماتھا والوحدات الصوتیة للغ

الصوتیمیة  ىالبن إلىتطیع من خاللھا التعرف یس فونیمیةمستعمل اللغة یمتاز بقدرة و

، كما )طاب، تاب(لعربیة یفرق بالسماع بین كلمتي ، فمتكلم الكلمات لغتھ وجملھا

، استفھامیةأنھا جملة ) سافر زید(ن خالل التنغیم الصاعد في جملة م یستطیع التمییز

  2.الجملة نفسھا ألنھا جملة تقریریةوأن یعرف من خالل التنغیم الھابط في 

نیة الفونیمیة لھذه المورفیمات نظام القواعد علینا ذكر الب ستكمالوال  

. الیات القواعدیة لفونیمات لغة مانظام القواعد المتو ؛ كي ینتج)الوحدات الصرفیة(

، ویمكن التعبیر )الصوت –الصرف(فونمكس كن تسمیتھ بالمورفووھذا الجزء یم
                                                             

  .134قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث ، ص : ینظر  - 1
  . 104انفتاح النسق اللساني ، ص : ینظر  - 2
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، )ص(على أنھا ) س(من القواعد من نوع إعادة كتابة عنھ أیضا باستخدام مجموعة 

 | take + past           |tuk: ومثال ذلك في اللغة االنجلیزیة
1
.  

المستوى الصرفي والمستوى  أدمج بین 1957تشومسكي في نموذجھ و  

وذلك  .في كتابھ البنى النحویة صوتيفي المكون ال یفّصل، ومع أنھ لم الصوتي

تجاھل ما قّدمھ من  نھ ال یمكننافإ 2.یب أكثر من عملھالتركبسبب تركیزه على 

  . ت لھ أعتمدھا في دراساتھ الالحقةأساسیا

ولى بدراسة القواعد وإن لم یكن تشومسكي قد اعتنى في ھذه المرحلة األ  

بحت الفنولوجیا ، وأصي وضع أسسھابعد ذلك ف)  Hall(، فقد شارك ھو وصوتیةال

3تفرعة من النحو التولیديمائم الذات بین علوم اللسانیات العلما ق التولیدیة
.  

كونین التولیدي والتحویلي یقوم المكمل لعمل الم صوتي الصرفيإن المكون ال  

 - مورفیم  –، انطالقا من لفظ كل مورفام بتخصیص كل تركیب لغوي بنطق خاص"

ویحتوي على مجموعة  ،-المورفیمات –ومن خالل تآلف ھذه المورفامات ،حدةعلى 

  .4"قواعد تختص بدراسة األصوات اللغویة 

تحلیل اللغة بوضوح، وان أصوات اللغة  صوتي الصرفيویظھر التحلیل ال  

ومطردة ، بل ھي متتابعة واقع من خالل تتابع أصوات منفصلةیمكن تحقیقھا في الال

لصوتي مخارج األصوات متصلة ومتقاربة في الجھاز او ،ميكالفي السیاق ال

ظھا ضمن السیاق الكالمي یضع الوحدات الصوتیة ویلح لساني، والتحلیل اللإلنسان

الكالم عّد و .لمنفصلة التي تكون عناصر الكالم، ویمیز الوحدات الصوتیة االمتتابع

.عامًة صوتيال دأ األساسي في التحلیلتتابع وحدات منفصلة وممیزة ھو المب
5

  

                                                             
  , 46، 45البنى التنحویة ، ص : ینظر  - 1
كراغین، المؤسسة أحمد نعیم ال.:رجمة، جیفري سامبسون ، ت-والصراع  التطور –المدارس اللغویة : ینظر  - 2

  .194،ص الجامعیة ،بیروت
  .85، محمد الشایب ، ص  -المدرسة التولیدیة التحویلیة –أھم المدارس اللسانیة : ینظر - 3
  .15،ص  -الجملة البسیطة -األلسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة - 4
  . 137، ص  -النظریة األلسنیة  -العربیة األلسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة : ینظر  - 5
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وھذا التحلیل یمثل المستوى الصوتي التولیدي المھتم بتكوین صورة تلفظیھ   

القواعد ، مستعمال التحویالت االختیاریة واإلجباریةللبنیة السطحیة الناتجة عن 

الت التي تنقل الجملة من شكلھا المبھم الذي تولده التحوی"الصوتیة الصرفیة، وھي 

  .1"ن مرسومة خاصة بكل لغة من اللغات، حسب سنلمنجز فعالإلى شكلھا ا

، وتحدد رات التي تطرأ على المقطع الصوتيوتتناول ھذه القواعد التغی  

، كما تحدد ، وكیف یتغیر ھذا المقطعصوتیةلذي یتغیر من الناحیة الالمقطع ا

 كتابة مقطع في الصرفیة ةصوتی، وتعید القواعد التغییرالشروط التي تم فیھا ھذا ال

ع ، - س/ أ    ي :نحو ،رم أو بقواعد التكرایبنیة المورف، وتسمى بقواعد سیاق معین

في ) ي(یتغیر ویصبح ) أ(المقطع و. ھي مركب سمات) أ، ي، س، ع(الرموز و

یة أصناف قواعد حذف مقطع صوتوبذلك تمیز ھذه القواعد ال، )ع - س(السیاق 

عین، او إدراج مقطع معین، أو بتبدیل موقع مقطع معین، أو قواعد مماثلة، م

  2.مخالفة، وقواعد القلب المكانيأو

كل لغة تبنى على عدد محدود من األصوات اللغویة "نأووجد تشومسكي   

، في حین أن )مورفیمات(ا من المباني الصرفیة ینتج عنھا عدد كبیر جد) فونیمات(

  3."لمباني الصرفیة ال سبیل إلى حصرهن انتظام ھذه اعدد الجمل الناتجة ع

مي الذي سبق یفور، ھو الكالم المالصرفي –الصوتيوالدخل في المستوى   

بقة في ھذا ، والقواعد المطلخرج في مستوى القواعد التحویلیةأن ذكرنا أنھ ا

  : المؤلفة من) الصرفیة –الصوتیة (المستوى ھي القواعد 

 ).محكي(الكالم إلى شكل منطوق تیة تحول قواعد صو - 1

 .تابیة تحول الكالم إلى شكل مكتوبقواعد ك - 2

                                                             
  . 84، محمد الشایب ، ص  -المدرسة التولیدیة التحویلیة –أھم المدارس اللسانیة ، - 1
  . 138،139،ص  -النظریة األلسنیة  –األلسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة : ینظر  - 2
البنیة التحتیة  –بحوث في التفكیر النحوي والتحلیل اللغوي  –لغوي المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق ال - 3

  .294ص  ر وائل ، عمان ،خلیل أحمد عمایرة ، دابد القاھر الجرجاني وتشومسكي ، بین ع
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سواًء أكان ھذا الشكل   والخرج في ھذا المستوى ھو الكالم في شكلھ النھائي المفھوم

  1.مكتوبا ممنطوقا أ

وبذلك فإن القواعد الصوتیة الصرفیة تحول المورفیمات إلى سلسلة من   

؛ ألن المستوى تنطق بھ إعادة كتابتھا بالشكل الذيأي تعمل على . یماتالفون

  2."رة عن تتابع مجموعة من الفونیماتعبا"ي ھو صوتال

م فیمیة لتولید كالورعلى الجمل الم –الصرفیة  –وتیة وتطبق القواعد الص  

، وفي ھذه الحالة فإّن أي كالم موضوع المكتوب منھائي سواء في شكلھ المنطوق أ

ثم ) جذر(التي تعمل على األركان اللغویة تطبیق ھذه القواعد  بشكل كتابي ھو نتیجة

  ).فعال معجمیا تاما= ملحق + جذر (والتي تمثل بــ ) الملحق(

 .1# صرفیة  –صوتیة  –ق  - 

  .فعل حركات       + جذر 

  .فتح       َكَتَب+ ك ت ب 

 .2# صرفیة  –صوتیة  –ق  - 

  .ملحقات       فعل في شكلھ األخیر+ فعل 

  3. ضمیر       كتبوا+ َكَتَب 

  

وبذلك فإن المكون الصوتي الصرفي المتألف من القواعد الصوتیة    

أو التركیب المشتق كمخزون الصرفیة یقوم بصیاغة التركیب األساسي 

.في شكلھ النھائي) دخل(لغوي 
4

  

وضع القواعد الصوتیة المناسبة للمتوالیات في مرحلتھا  متیحیث   

القواعد الصوتیة الصرفیة على ما تقدمھ القواعد التحویلیة وتطبق . النھائیة

                                                             
  .134قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث ، ص : ینظر  - 1
  . 98نظریة تشومسكي اللغویة ، ص  - 2
  .138في علم اللسانیات الحدیث، ص  قضایا أساسیة: ینظر - 3
  .53نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب األساسیة في اللغة العربیة، ص : ینظر  - 4
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وتكون في . من متتالیات نھائیة لھا وحدات صرفیة في شكل غیر نھائي

؛ ألن القواعد وصرفیا وصوتیا ا النھائیة والتامةحاجة إلى ما یعطیھا صیغتھ

، ونھائیةویلیة التعطي وحدة تامة التركیبیة التفریعیة والمعجمیة والقواعد التح

؛ ألن فیة التي یتم تطبیقھا دفعة واحدةوھذا ھو دور القواعد الصوتیة والصر

أن یقود إلى سلسلة ملموسة ومحققة، أي الجملة في صیغتھا خرجھا یجب 

.النھائیة
1

  

واعتماد المستویات اللغویة على بعضھا ال یؤدي إلى حلقة مفرغة في   

) مجموعة تجریبیة من الفونیمات(ة اللغویة، إذ نستطیع بذلك أن نحدد النظری

، ثم نطور عالقة لةقبصورة مست) ریبیة من المورفیماتمجموعة تج(و

توافقیة تربط بین مجامیع تجریبیة من الفونیمات ومجامیع تجریبیة من 

المورفیمات للغة معینة على أنھا زوج متوافق من مجموعة الفونیمات 

ھذه وقد تصاغ العالقة التوافقیة . یة ومجموعة المورفیمات التجریبیةالتجریب

، أي أننا قد نحدد الفونیمات والمورفیمات جزئیا بموجب مقتضیات البساطة

ما بینھا للغة معینة على أنھا الفونیمات والمورفیمات التجریبیة التي تؤدي فی

، وھذا یوفر لنا أسلوبا سھال لتحدید المستویات إلى أبسط أنظمة القواعد

.بعض دون التورط في حلقة مفرغة لىالمعتمدة بعضھا ع
2

  

    

ولقد أدمج تشومسكي القواعد الصوتیة بالقواعد الصرفیة في المرحلة   

، حیث لى تفسیر النظریة اللغویةاألولى بشكل مترابط فسره بقدرتھما معا ع

ال یكتفي  ھناك حقائق كثیرة عن اللغة والسلوك اللغوي تتطلب تفسیرًا ھنإ

ومن . جملة أو لیس جملة) ذي ربما لم ینتجھ أحدال(بالقول إن ھذا الخیط 

، مثل أن یرى ة القواعد تفسیر بعض ھذه الحقائقالمنطق أن نتوقع من أنظم

یمكن أن ) aney( نجلیزیة أن المتوالیة الفونیمیةالكثیر من ناطقي اللغة اال

، فإذا كان نظام القواعد )an aim(أو )  a nam(تفھم فھما مبھما على أنھا 
                                                             

  .107،108اللسانیات التولیدیة من النموذج ما قبل المعیار إلى البرنامج األدنوي ، ص : ینظر  - 1
  .76البنى النحویة ، ص : ینظر  - 2
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واحد یتناول الفونیمات فقط، لما استطعنا  ىتوصلنا إلیھ یتألف من مستوالذي 

نا فإن ، یل المورفولوجي، أما إذا طورنا مستوى التمثتفسیر الحقیقة

التي تتصل ) nam (و) aim(و) an(و) a(مضطرون لوضع المورفیمات 

فالنتیجة . \ neym \ و \ aym \و  \ an \و  \ o\:  باألشكال الفونیمیة

بأبسط أسلوب ممكن ھي أن ) الصرف(قائیة لمحاولة وضع المورفولوجي لالت

مبھم على المستوى  لھا تمثیل \ aneym \نجد أّن المتوالیة الفونیمیة 

. \aneym \ في تمثلقادرا على تفسیر اإلبھام الم) الصرفي(المورفولوجي 

.ولواله لبقي اإلبھام دون تفسیر
1

  

  

 –الصرفیة الوحدات  –في دراستھ یھتم بالمورفیمات  عالم الصرفو  

  2.عزل عن عالقتھا في الجملةودراسة بنیة الكلمة بم

  

، على أنھ لصوتیة الصرفیة في نظریة تشومسكيتلك ھي القواعد ا

یعر  من المھم أن نكرر أن تشومسكي في نموذجھ األول موضوع الدراسة لم

تفسیراتھ لھا محدودة ال تتناسب مع ؛ ولھذا جاءت اھتماما كبیرا لتلك القواعد

الشاغل وھدفھ األسمى في  ما لھا من مكانة في التراكیب التي كانت شغلھ

ببعض ما قرره في النماذج التالیة حتى  نستعین، وبسبب تلك األھمیة الدراسة

من تقدیم منھج متكامل في التحلیل یكشف عن قدرة النظریة في نتمكن 

الوظیفیة ة أولمنجزات اللسانیة أیا كان نوعھا من حیث اإلبداعیالتعامل مع ا

  .غیرھاأو ة التي أنجزت بھا عربیة ، وأیا كانت اللغوربما حتى العفویة

  

 

                                                             
  .113،114، ص  البنى النحویة: ینظر  - 1
  .157، ص  نفسھ:  ینظر  - 2
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ة امرئ ــالقواعد الصوتیة الصرفیة في معلق/ انيالمبحث الث

  القیس

  

أفعال في أبیات معلقة امرئ القیس، طرأ علیھا بعض وردت عدة    

تغیرا إسنادیا بسبب  أم، را اشتقاقیا أصاب بنیة الفعلسواًء أكان تغی، التغیر

ھ تغیرا إعرابیا یخضع ل م، أبضمائر رفع متحركة أو ساكنة اتصال الفعل

ع وكلمات طرأ علیھا حذف مقطع معین أو إدراج مقط. الفعل المضارع فقط

 : وسأورد لذلك بعض األمثلة كما یلي. معین أو تبدیل موقع مقطع معین 

  نبِك من ذكرى حبیب ومنزِل قفا   -  1

 ، )َوَقَف(، وأصل الفعل فیھ )یقف: (ومضارعھ) وقف(فعل أمر ماضیھ : قف

، وفي فتوح العین تحذف فاؤه في المضارعفإذا كان الفعل ثالثیا واوي الفاء م

  1.األمر

  َوَقَف           حركات  + و ق ف 

  )تغیر اشتقاقي(ِقف         حذف الفاء   - زمن أمر+ َوَقَف 

    )تغیر إسنادي(قفا         2)ألف االثنین (ضمیر + قف 

، )أ(سبق، ویرمز للعنصر األول بــ  ویمكن استخدام الرموز للتعبیر عما

   :)ج(، وللعنصر الثالث بــ )ب(وللعنصر الثاني بـــ 

      ف + ق  +و 

  جَ  +َ  ب+ َ    أ

                                                             
ھادي حسن :.أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، لإلمام ابن ھشام األنصاري المصري ، تحقیق: ینظر  - 1

  . 246، ص 3حمودي ، دار الكتاب العربي ، بیروت،ج 
  .9شرح المعلقات السبع للزوزني ، ص : ینظر , ن على اعتبار أن امرأ القیس خاطب الواحد خطاب االثنی - 2
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Ø  +تغیر اشتقاقي(ِقف     ْ ج+  ِ ب(  

       Ø  +تغیر إسنادي(قفا     ضم+ جْ + ِ ب(  

  

  .تا تضوع المسك منھماقامـ إذا   2

  .)قوم(أصل الفعل قام 

  1.بالفتحما قبلھا  وتحرك تحركھا فمن الحاالت التي تقلب فیھا الواو ألفا

  َقَوَم        فتح + ق و م 

  )تغیر اشتقاقي(قام           قوم 

    )تغیر إسنادي(قامتا   الف االثنین+ ء التأنیث تا+ قام 

، )أ(استخدام الرموز للتعبیر عما سبق، ویرمز للعنصر األول بــ  ویمكن

  :)ج(، وللعنصر الثالث بــ )ب(وللعنصر الثاني بـــ 

  م + و + ق 

      جَ +  بَ +  أَ 

  )ب(من العنصر ) د(تم إبدال العنصر ( قام     َ ج+ َ  د+  أَ 

  )إضافة عنصر، تاء التأنیث(  ) قامْت(    ْ ت+ َ ج + َ  د +  َ أ 

  )تغیر إسنادي(قامتا     ضم + ْ ت+ جَ + َ د + َ أ 

  

  

                                                             
  . 237، ص  3أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، ج : ینظر  - 1
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 نبِك من ذكرى حبیب ومنزِل  ـ قفا 3

د فقلب النون ألفا في حالة على جھة التأكی: )قفن(نھ أراد بھ إإن قلنا  –قفا 

ه النون تقلب ألفا في حالة الوقف، فحمل الوصل على ؛ ألن ھذالوصل

  1.الوقف

وذلك . اعلیھ إبدالھا من نون التوكید الخفیفة إذا انفتح ما قبلھا ووقفت" فھذا من

: وكذلك )انسفعل(:إذا وقفت علیھا قلت 2)لنسفعا بالناصیة(:نحو قولھ تعالى

  3".اضربا : اضربن زیدا، إذا وقفت قلت

 َوَقَف    حركات + ـ  و ق ف 

  ِقف     زمن األمر+ َوَقَف 

  قفن    نون التوكید+ ِقف 

  )قلب النون ألفا(قفا     ألف ساكنة+ نون التوكید  –قفن 

، )أ(استخدام الرموز للتعبیر عما سبق، ویرمز للعنصر األول بــ  ویمكن

  :)ج(، وللعنصر الثالث بــ )ب(وللعنصر الثاني بـــ 

  ف + ق + و 

         َ ج+  َ ب+  أَ 

Ø  +ْفِق     جْ +  ِ ب  

Ø  +نون التوكید) ن(إضافة العنصر(  قفَن    َ ن+  ْ ج+  ِ ب  

                                                             
  .9شرح المعلقات السبع للزوزني ، ص : ینظر  - 1
  .15سورة العلق ، اآلیة  - 2
فتحي عبد  :قدمھ حمد فرید أحمد ،أ:تحقیقھـ ، .392لفتح عثمان بن جني ت سر صناعة اإلعراب ، ألبي ا - 3

  .218، ص  2الرحمن حجازي ،المكتبة التوفیقیة ، ج 
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Ø  +األلف الساكنة من  )ْا(صر بدال العنإ( قفا    ْ ْا+ ن   -  جَ +  ِ ب

  ))ن(العنصر 

  

  من كورھا المتحّمل  عجباـ  فیا 4 

ة ، ویاء اإلضاف)یاعجبي(األلف فیھ بدل من یاء اإلضافة، فاألصل : عجبا

  1.غالمي  یا غالما في یا: یجوز قلبھا ألفا في النداء نحو

  َعَجَب    فتح + ع ج ب 

   ْبَعَج    المصدر + َعَجَب 

  ِبي َعَج    یاء المتكلم+ َعْجب 

  )إبدال(ا َبَجَع    ألف+ یاء المتكلم  –عجبي 

  

، )أ(استخدام الرموز للتعبیر عما سبق، ویرمز للعنصر األول بــ  ویمكن

  :)ج(، وللعنصر الثالث بــ )ب(وللعنصر الثاني بـــ 

  ب + ج + ع 

      ج ْ + ب َ + أ َ     َ ج + َ ب + َ أ 

  )إضافة الضمیر یاء المتكلم(عجبي     ضم +  ِ ج+ َ ب + َ أ 

               )ا(الجدید عنصرالبدال إ(عجبا     ا+ ضم  –َ ج +  َ ب+ َ أ 

   )الضمیرعنصر من                                                            

  
                                                             

  .17، 16شرح المعلقات السبع للزوزني ، ص : ینظر  - 1
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  .العذارى یرتمین بلحمھا ظّلـ ف5  

بین حرفین متحركین  من  ، والعرب تكره أن یجمع)یظلل(ل یظّل أص: ظّل

، نحو صمُّ یصمُّ وا حرف األولى وأدغموا في الثاني، فأسقطجنس واحد

  1.فاألصل َصِمم یصمم 

  َظَلَل    فتح + ظ ل ل   

  )إدغام ( َظّل       إدغام + َظَلَل   

، )أ(األول بــ  ، ویرمز للعنصراستخدام الرموز للتعبیر عما سبق ویمكن 

یمثالن  2، ب1ن ب، حیث إ)2ب(صر الثالث بــ لعن، ول)1ب(وللعنصر الثاني بـــ 

  :حرفا واحدا

  ل + ل + ظ 

    َ 2ب+  َ 1ب+ َ أ 

  )مج العنصر الثاني بالعنصر الثالثد(ظّل              َّ 1،2ب +  أَ 

  

  .سیري وأرخي زمامھ لھا قلُتـ ف6  

فتحركت  )قولُت(الفعل قول، فلما اتصل بھ ضمیر متحرك صار  أصل :قلُت

  2).قلُت(، فحذفت األلف اللتقاء الساكنین، فصار )قاْلُت(الواو وانفتح ما قبلھا 

  َقَوَل    فتح + ق و ل 

  )تغیر إسنادي ( قولُت     تاء الفاعل + َقَول 

                                                             
:  حقیقھـ ، ت 502شرح القصائد العشر ، لإلمام الخطیب أبي زكریا یحیى بن علي التبریزي ت : ینظر  - 1
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  )تقاقيتغیر اش(قالُت     إعالل + قولُت 

  )حذف(قلُت     ذف عین الفعلح+ قالُت 

  

، )أ(استخدام الرموز للتعبیر عما سبق، ویرمز للعنصر األول بــ  ویمكن

  :)ج(، وللعنصر الثالث بــ )ب(وللعنصر الثاني بـــ 

  ل+ و + ق 

  َ ج+  بَ +  َ أ

  )إضافة عنصر الضمیر(ُت ْلَوَق    ضم +  ْ ج+ َ  ب + َ أ 

  ) د(إبدال العنصر( ُت ْلقْا    ضم+ ْ ج + ْ د +  ُ أ 

  ))ب(من العنصر                                                   

  ))د(حذف العنصر (قلُت     ضم+ ْ ج +  Ø+ ُ أ 

  

  .خباؤھا ُیراُم ـ وبیضة خدر ال8

  .وإعالل بالقلبإعالل بالنقل ) روم (في الفعل  حدث: ُیراُم

مجھول إلى الساكن المبني للحیث نقلت حركة عین المضارع 

ھا لتحرك ؛ ألفا )الواو( ، ثم إعالل بالقلب حیث قلبت عین الفعلالصحیح قبلھا

  .بعد اإلعالل األول 1 وانفتاح ما قبلھا

  َرَوَم        فتح + ر و م 

  َیُروم      زمن مضارع+ َرَوَم 
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  ُیْرَوم    البناء للمجھول+ یروم 

  )إعالل بالنقل(م ُیَرَو      إعالل بالنقل+ ُیْرَوم 

  )إعالل بالقلب(ُیَرام       إعالل بالقلب+ َرَوم ُی

، )أ(استخدام الرموز للتعبیر عما سبق، ویرمز للعنصر األول بــ  ویمكن

  :)ج(، وللعنصر الثالث بــ )ب(وللعنصر الثاني بـــ 

  م + و + ر 

  َ  ج+ َ  ب + َ  َأ 

  ء یا) ي(إضافة عنصر (َیُروم     ُ ج+  َ ب+ ُ  أ+ َ  ي

  )المضارعة                                               

  ُیْرَوم      ُ ج+ ب َ + ْ أ +  ُ ي

  ُیَرَوم      ُ ج+  بَ + أ َ  + ي ُ 

  ) د(إبدال العنصر   (ُیَرام        ُ ج+ د َ + أ َ  + يُ  

  )ب(رلعنصمن ا                                                  

  

   انجليـ أال أیھا اللیل الطویل أال 9

نیة ، وأما الیاء الثابني على حذف حرف العلة وھو الیاءفعل أمر م: " انجلي

   1".؛ وذلك لضرورة الشعرفھي مزیدة إلشباع كسرة الالم

  َجَلي    فتح + ج ل ي 

                                                             
  .112فتح الكبیر المتعال ، ص  - 1



122 

 

  )اقلب الیاء ألف) (لفتح ما قبل الیاء(جال     إعالل بالقلب + َجَلي   

  )زیادة مقطع (انجال     الزیادةحروف + جال 

  انجِلا       الزمن األمر + انجال 

  1)قلب األلف یاء لكسر ما قبلھ(انجلي       إعالل بالقلب+ انجِلا 

األمر المعتل على حذف  بناء الفعل (انجِل   یاء العلة  –انجلي 

  ) .حذف(  )حرف العلة

  ).زیادة) (رة الشعریةللضرو(انجلي   یاء زائدة+ انجِل 

  

، )أ(استخدام الرموز للتعبیر عما سبق، ویرمز للعنصر األول بــ  مكنوی

  :)ج(، وللعنصر الثالث بــ )ب(وللعنصر الثاني بـــ 

  ي+ ل + ج 

  َجَلَي  جَ + بَ  + أَ  

  ))ج(من العنصر ) د(إبدال العنصر (َجَلَا   دَ + بَ  + أَ  

  ))ن + ا ( إضافة العنصرین (انَجَال      د َ + ب َ + أ َ + ن + ا 

  ) ھـ(إبدال العنصر (انَجِلِي       ھـ ِ + ب ِ + أ َ + ن + ا 

  ))د(من العنصر       

  ))ھـ(حذف العنصر (انجِل       ھـ –ب ِ + أ َ  + ن + ا 

           ))ي(زیادة العنصر (انجلي       ي+ ب ِ + أ َ + ن + ا 
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   وانتحىـ فلما أجزنا ساحة الحي 10 

     1.مقحمة زائدة )وانتحى ( قیل أن الواو في 

  ي+ ح + ن         

  ج َ + ب َ + أ َ       

  ))د(بالعنصر) ج(استبدال العنصر (نحى   د َ + ب َ + أ َ       

  ))ت) (ا(إضافة العنصرین ( انتحى     د َ + ب َ + ت + أ ْ + ا       

  ))و(إضافة العنصر ( وانتحى       د َ + ب َ + ت + أ َ + ا + و       

  

  : ـ ومن التغیرات اإلعرابیة للفعل المضارع 11       

  .حذف حرف العلة للجزم:  لم یعُف ـ         

  عفا  فتح+ ع ف و         

  یعفو   الزمن المضارع+ عفا         

  یعُف  نفي+ یعفو          

، ) أ ( ویمكن استخدام الرموز للتعبیر عما سبق ، ویرمز للعنصر األول بــ 

  ) :ج ( ، وللعنصر الثالث بــ ) ب ( الثاني بـــ  وللعنصر

  و+ ف + ع 

  ج َ + ب َ + أ َ 

  ))ج(من العنصر ) د(إبدال العنصر( عفا       د َ + ب َ + أ َ 
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  بدال وإ) ي(إضافة العنصر ( یعفو     ھـ ْ + ب ُ  + أ ْ  + ي 

  .)د(من العنصر ) ھـ(العنصر                                          

  یعُف      ھـ – ب ُ + أ ْ  + ي 

  

  .جزم الفعل بال الناھیة:  ال تھلْكـ       

  َھَلك  فتح+ ـ ھـ ل ك 

  تھلُك    زمن المضارع للمخاطب+ َھَلَك         

  تھلْك      نھي + تھلُك         

، )أ(ویرمز للعنصر األول بــ ، استخدام الرموز للتعبیر عما سبق ویمكن

  :)ج(، وللعنصر الثالث بــ )ب( وللعنصر الثاني بـــ

  ك + ل + ھـ 

  ج َ + ب َ  + أ َ  

  ))ت(إضافة العنصر (تھلُك       ج ُ + ب ِ + أ ْ + ت 

  .تھلْك      ج ْ + ب ِ + أ ْ + ت 

تعلیل، وعالمة فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد الم ال: "لیبتلي  - 

المنصوب معاملة مقدرة على الیاء منع من ظھورھا معاملة  فتحة ھنصب

  1".المرفوع لضرورة الشعر

  َبَلى      فتح + ب ل ي            

  ابتال       حروف زیادة + بلى            
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  یبتِلا      زمن المضارع+ ابتال   

  )لكسر ما قبلھا ( یبتِلي       إعالل بالقلب+ یبتِلا   

  )تغیر إعرابي ( لیبتلَي       الم التعلیل+ یبتلي           

  لیبتلِي     الضرورة الشعریة+ لیبتلَي   

، )أ(استخدام الرموز للتعبیر عما سبق، ویرمز للعنصر األول بــ  ویمكن

  :)ج(، وللعنصر الثالث بــ )ب(وللعنصر الثاني بـــ 

  ي+ ل + ب 

  ج َ + ب َ + أ َ 

  .)ج(من العنصر ) د(إبدال العنصر ( بَال   د َ + ب َ + أ َ 

  ))ت) (ا(إضافة عنصرین ( ابتال           د َ + ب َ + ت + أ ْ + ا 

  .)ي(إضافة العنصر (یبتِلا       د َ + ب ِ  + ت + أ ْ + ي 

  ) ھـ(إبدال العنصر(یبتِلي       ھـ ِ  +ب ِ + ت + أ ْ  + ي 

  ).د(من العنصر                                                        

  یبتلَي      ھـ َ + ب ِ + ت + أ ْ  + ي 

  یبتلِي      ھـ ِ + ب ِ  + ت + أ ْ + ي 

  

  )ال ُتبعدي(حذف نون الفعل للجزم : ال ُتبعدینيـ 

  َبُعد      حركات + ب ع د 

  أبعد       حرف زائد+ بعد 
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  ُتبعُد    زمن المضارع للمخاطبة+ أبعد 

  ُتبعدین     ضمیر المخاطبة + ُتبعد 

  )تغیر إسنادي( ديال تبع      ضمیر المخاطبة+  نبعدیال ُت

  )زیادة حرف( يال تبعدی      یاء المتكلم+ ال تبعدي 

  ال ُتبعدیني       نون الوقایة+ ال ُتبعدیي 

، )أ(استخدام الرموز للتعبیر عما سبق، ویرمز للعنصر األول بــ  ویمكن

  :)ج(، وللعنصر الثالث بــ )ب(الثاني بـــ وللعنصر 

  د+ ع + ب 

  جَ  + بُ  + أَ  

   َدأبَع        جَ + بَ  +  أْ + اَ  

  ))ت(إضافة عنصر ( ُتبِعُد        جُ + بِ  + أْ  + تُ  

  )إضافة ضم(ُتبعدین       ن+ ي + جِ  + بِ  + أْ  + تُ  

  ))ن(حذف عنصر(دي تبع         ن –ي + جِ  + بِ  + أْ  + تُ  

  ))ي(إضافة عنصر(تبعدیي         ي+ ي + جِ  + بِ  + أْ  + تُ  

  ))ن (إضافة (تبعدیني       ي+ ن + ي + جِ  + بِ  + أْ  + تُ  

  

الصرفیة تتمم مھمة القواعد التركیبیة  الصوتیة وبذلك یتضح أن القواعد

فیتحقق . نطوق النھائيوالتحویلیة لفھم الجمل الواردة بالمعلقة بشكلھا المكتوب والم

  . كلھ النھائي المفھوم نطقا وكتابةالخرج في ھذا المستوى بش
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، فلم یركز م.1957 )ن ق ت ت(لي في نموذج الجانب الدالأما عن 

ضع لھ بعض اإلشارات ؛ ولكنھ وھذا النموذج على الجانب الداللي تشومسكي في

وذكر أن النظریة الموجزة في الفصول السابقة " النحو والداللة" في باب أسماه

 للغویین التي تؤیدوتكلم فیھ عن آراء ا. على الشكل دون الداللة كلیًا ًااعتمدت اعتماد

  :اعتماد نظام القواعد على المعنى، وذكر بعض أقوالھم وھي

 .نیمیا إال إذا اختلفتا في المعنىال تتمایز قولتان فو - 1

 .عنىالمورفیمات أصغر العناصر التي لھا م - 2

 .یة ھي الجمل التي لھا فحوى دالليالجمل القواعد - 3

 .البنیوي العامعل، تطابق المعنى ف –فاعل : إن العالقة القواعدیة - 4

 .مفعول بھ، تطابق المعنى المبني للحدث –فعل : إن العالقة القواعدیة - 5

 .إن جملة المبني للمعلوم وجملة المبني للمجھول التي تقابلھا ھما مترادفتان - 6

" راسة المعنىد"رء إذا أراد أن یبقي على عبارة ولكن تشومسكي یرى أن الم

خلط بین ، علیھ أن یرفض الويمن البحث اللغ باعتبارھا نصف جانب مھم

كما یرى أن . رفض كل ما جاء في النقاط السابقةوی. المعنى و االستجابة للغة

لقواعد البحث المفصل في جمیع المقترحات التي تؤید استخدام الداللة في نظام ا

ولكن مع وجود التوافقات ، أمر یقع خارج ھذه الدراسة، وال یرى أیة فائدة منھ

شكلیة والداللیة ینبغي أن تدرس نقاط التطابق ضمن نظریة بین السمات ال

  1.من األجزاء الفرعیة لھذه النظریةاستخدام اللغة بوصفھما 

ل  وفّص. 1957وعلى ھذا األساس بنى تشومسكي نظریاتھ الالحقة لنموذج 

  .كثر نضجاأوالداللي بشكل  صوتيفي الجانب ال

، المحتملة البنیة العمیقة لعدد من الجملمن تبدأ العملیة اللسانیة ، وبشكل عام

ألساسیة للجملة واختیار وتقوم القواعد التولیدیة بدورھا في تفریع العناصر ا

، وتلیھا القواعد التحویلیة الجوازیة واإلجباریة التي تعمل على مفرداتھا
                                                             

  .132:  124نى النحویة صالب: ینظر  - 1



128 

 

 الصوتیةأركان الجملة في بنیتھا العمیقة، ومن ثّم تحول القواعد  تحویالت بین

المورفیمیة إلى صورتھا الفونیمیة، وأخیرا یمثل للجملة من صورتھا  رفیةالص

      .، أي بنیتھا السطحیةالصوتیة للجملة في شكلھا النھائي النھائي الصورةالعنصر 
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  ملحق 

من كتاب البنى في البحث من المصطلحات التولیدیة التحویلیة الورادة 

:النحویة
1

  

 .بیقھ إذا توفر لھ التحلیل الصحیحوھو الذي یمكن تط: تحویل اختیاري - 

 .الصحیح لھوھو الذي یجب تطبیقھ كلما توفر التحلیل : تحویل إلزامي - 

الرجل إلى  ذھب(فالعناصر في : ارتباط العناصر بعضھا ببعض أفقیا: بنیة - 

لتكون البنیة الخاصة بھذه ترتبط فیما بینھا أفقیا حسب عالقات معینة ) السوق

 .الجملة

، ویتألف من قواعد لھا ن نظام القواعد في نظریة تشومسكيجزء م: تحویل - 

صر من مكانھ او تعویضھ بعنصر القدرة على الحذف واإلضافة وتحریك العن

 .آخر

بالمعنى، وھو الجزء الثاني في اللغة، أما الجزء  یتناولھا العلم المھتم: الداللة - 

 .األول فھو الشكل

ا إلى عبارة اسمیة ، فالجملة یمكن تحلیلھھي إحدى مكونات الجملة: عبارة - 

 .وعبارة فعلیة

سة الفونیمات أو یتناول درا، ووتیة؛ علم الوحدات الصعلم الفونیم: فونمكس - 

 .الوحدات الصوتیة

قواعدیة ال تتفق وقواعدیة ؛ والالالجملة القواعدیة اللغةجة تطابق در: قواعدیة - 

 .اللغة

 .تعاقب العناصر أفقیا أوعمودیا: متوالیة - 

؛ لسھولة دراسة تفسیر بعض الظواھر تقسم اللغة عادة إلى مستویات: مستوى - 

 .رھا دون ھذا التقسیم إلى مستویاتاللغویة التي ال یمكن تفسی

 .في نظریة تشومسكي التحویلیةواعد وھو جزء من نظام الق :معجم - 

                                                             

1
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وي كالكلمة أو العبارة أو العناصر التي یتكون منھا عنصر لغ :مكونات - 

 .الجملة

و الوحدات الدراسة اللغویة التي تھتم بالمورفیمات أ: )الصرف( :مورفولوجي - 

 .لمة بمنعزل عن عالقتھا في الجملة، ویھتم ھذا العلم بدراسة بنیة الكالصرفیة

العناصر ببعضھا بعض داخل  ویات علم القواعد ویھتم بعالقةأحد مست :النحو - 

 .ء األساسي في دراسة نظام القواعد، ویعتبره تشومسكي الجزالجملة

 ھي التي نحصل علیھا من الخیط األساسي أو البنیة العمیقة :الجملة النواة - 

  .بتطبیق التحویالت اإللزامیة فقط
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  الخاتمة

م ، الذي أكرم وعّلان، الكریم المّنشيءباسم اهللا أول كل شيء، وآخر كل 

، حمدا اإلنسان، ووھبنا نعمة الفصاحة والبیان، وأحمد اهللا على فضلھ وعطائھ

  .مباركا فیھطیبا كثیرا 

 معلقة امرئ القیس في إطار  في تناولُت في ھذا البحث الظواھر اللسانیة

، انتھى البحث رةھا األول، وبعد رحلة لیست بالیسنموذجة في حویلیتال ةتولیدیال

  : إلى ما یلي

طالعھ وتأثره بمن سبقھ من ، وإنما التشومسكي بمنھجھ صدفةلم یأت  - 

 .سابیر وبلومفیلد وھاریس: ن أمثالیاللسانی

ریات التي ین یھتمون بالنظیجعلت نظریة تشومسكي التولیدیة التحویلیة اللسان - 

 .تبحث في طبیعة اإلنسان

یق وصف دقیق یقوم على تحق المحلل اللسانيیات اللغویة تساعد إقامة المستو - 

 على أساس علمي 

لغة إنسانیة قادرة على إنشاء جمل محدودة القواعد والوحدات الصرفیة  ةن أیأ - 

 .عددال متناھیة ال

تھ ء نموذج لغوي سلیم متمثلة في كفائنھ من بنالمستعمل اللغة قدرة ذھنیة تمّك - 

 .لتي یترجمھا بأدائھ الفعلي للغتھاللغویة ا

للنحو ویقرنھ باالكفایة  ، األسبقیةتشومسكي في نموذج البنى النحویة یعطي - 

 .اللغویة

یبیة التي تنتج أسس من القواعد الترك ن التراكیب النحویة للغة تقوم علىأ - 

 .المقدرات األصلیة

ستوى أكثر عمقا یبین نواة الجملة، ھو المستوى ن للظواھر التركیبیة مأ - 

 .التحویلي

 .تحویلیة تولیدیة، ولیست كل تولیدیة تحویلیةكل قواعد  - 
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 .في القدرة التفسیریة لجمل اللغة تكمن أھمیة القواعد التحویلیة - 

، بل كان تناولھ لھ من ة منفردةلم یتناول تشومسكي علم األصوات بصور - 

 .علم الصرف خالل

للجمل في بنیتھا السطحیة من خالل  یقدم المكون الصوتي الصرفي تمثیال - 

 .القواعد الصوتیة الصرفیة المتعارف علیھا

، ضروریة للوصول الباطنیة العمیقة للجمل اللغویة معرفة العالقات في البنى - 

 .اللھ التفسیر الصحیح للجملإلى الجوھر الذي یتأتى من خ

خذا ، آقة للجملةتولیدیة ، البنیة العمییولد المكون التركیبي بواسطة القواعد ال - 

، ویحول المكون التحویلي ھذه البنیة العمیقة إلى في اعتباره القواعد المعجمیة

، وأخیرا یقدم التحویلیة االختیاریة واللزومیة بنیة سطحیة من خالل القواعد

 . المكون الصوتي تمثیل الجملة في شكلھا النھائي

 مر متعذر؛ لتباینفي فرضیة معینة أن محاولة جمع معطیات اللغات كلھا أ - 

 .أنماط اللغات واختالف قواعدھا

، تحویلیة والصوتیة المكملة لبعضھاأن إقامة وتوضیح المستویات التركیبیة وال - 

مما . ھر اللسانیة في معلقة امرئ القیسعملت مترابطة على إبراز أھم الظوا

 .لغة المعلقة بشكل منطقي غیر معقدیساعد في فھم العملیات الذھنیة ل

حاولة دراسة الظواھر اللسانیة في معلقة امرئ القیس في إطار التولیدیة أن م - 

نة نظریة ، تعكس مروم.1957إطار نموذج البنى النحویة التحویلیة في 

ة نستطیع تطبیق النظریة التحویلی، غیر أننا ال تشومسكي من حیث التطبیق

رفع ونصب ؛ لتمیزھا بخاصیة اإلعراب من تطبیقا كامال في لغتنا العربیة

 ا، ولكننا نستطیع استعمالھیة البناء من ضم وفتح وكسر وسكونوجر، وخاص

 وصف اللغة العربیة في إطار لساني كما أن .في تبسیط فھم النظریات اللغویة

 .حدیث ، یجعلھا أكثر طواعیة للوصف

وعلى سبیل التطبیق الفعلي لھذه القواعد التولیدیة التحویلیة من خالل نموذج  - 

غة العربیة تبین لي أن ھذه النظریة ال تضیف حقائق لغویة جدیدة للغتنا من الل
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؛ حیث القواعد والمسمیات من المتعلمین تقریب إال انھا تساعد على ؛العربیة

سیغھا من خاللھا تبسیط شرح قواعدنا العربیة بطریقة میسرة یست یمكن

 .المتلقي دون تعقید و تفصیل

  

   :وأخیرا 

  

  لیا ـــافیا لیث من یقرأ مقالي دع    قد كتبت  أموت ویبقى كل ما

  ـوء فعالھاـویرحم تقصیري وسـ    ھـــلعّل إلھي أن یمن بلطفـــ
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  .م.1982 ، سنة) 1( ط  بیروت،

5.    
 

محي ، -ختصاصيدراسة في التداخل اال -اللسانيالنسق انفتاح 

 ،) 1( ط  ، بیروت ، دار الكتاب الجدیدة المتحدة  الدین محّسب 

  .م . 2008سنة 
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 المعھد القومي لعلوم التربیة،     ،التولیدیة التحویلیة، محمد الشایب   

 م.1986، سنة تونس

، لإلمام أبي محمد بن عبد اهللا ضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكأو .7

بد اهللا بن ھشام األنصاري  جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن ع 

ھادي حسن حمودي، دار الكتاب العربي،   : حقیق، تالمصري

 م.1996ھـ، .1417، )3(بیروت، ط 

بحوث ألسنیة عربیة، میشال زكریا، المؤسسة الجامعیة      .8
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، ، مصر رمطبعة المحمودیة التجاریة باألزھ    المتعال الصعیدي، ال  
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بي الفتح عثمان بن جني ت    ، ألسر صناعة اإلعراب     .11

الرحمن فتحي عبد  :أحمد فرید أحمد، قدمھ : حقیق، تھـ.392

  .حجازي ،المكتبة التوفیقیة

م الخطیب أبي زكریا یحیى بن علي ، لإلماشرح القصائد العشر    14

عبد السالم الحوفي ،دار الكتب  :  حقیق، تھـ 502. بریزي تالت

  .1997، سنة ( ) العلمیة ، بیروت ، ط

شرح المعلقات السبع، للقاضي أبي عبد اهللا الحسین بن أحمد     -15

سنة ، )1(الّزوزني، مكتبة المعارف، بیروت، ط المجددة   

  م.2004
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