
ّ ـالجم ّ ـة الجزائهوري ّ ري   ـةة الشعبيّ ة الديمقراطيـ

  علمـيالزارة التعليم العالي والبحث و 

  قاصدي مرباح ورقلةجامعـة 

ة اآلداب   األدب العربيّ و  قسم اللغة                      اللغــاتو  كليّ

 

 

 

 

 
 

  اللغـة واألدب العربيّ شهـادة الدكتـوراه في  لنيلمقدمة أطروحة 

  المناهج الحديثةو  علـوم الّلـسـان العـربـيّ تخّصص:

 

  الدكتور:األستاذ إشراف                                 إعداد الطالب :
 عبد المجيد عيساني*                            شتوح عامر بن* 

 

 
  م2014 - م2013هـ/1435 -هـ1434السنة الجامعية 

 

 الجھود اللسانیة عند مازن الوعر



  
  
  

سبحانَك لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتَنا  ﴿
يمكالْح يملالْع أَنْت 32البقرة: ﴾إِنَّك 



 

 

            

  داءـــــــإهـ
  

  إلى من كانا سببا في وجودي
 إلى الوالدين الكريمين

  حفظهما اهللا ورعاهما وزاد في حسناتهما
  إلى األرواح الطاهرة

  خوتيإلى إ
  إلى أوالدي بهجة الحياة وريحانها

  إنجاز هذا العمل فترةتحملت متاعبي إلى زوجتي التي 
  إلى هؤالء وكل محب للغة الضاد

  إلى كل األصدقاء والزمالء
  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

  كعربون محبة وتقدير ووفاء



 

 

                 

   كلمة شكر وامتنان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

دته وسبيال لمرضاته وطريقا للفوز ابحمد هللا الذي جعل العلم وسيلة لعال
  بجناته
  

نِّهِ وعطائه أن وفقنا و  أول الشكر إلتمام هذا آخره هللا رب العالمين على مَ
  العمل
  

تُم َألَِزيَدنَُّكم﴾إبراهيم: َلئِْن َشَكرْ  7قال اهللا تعالى:﴿وَ
  

بكامل الشكر والتقدير واالحترام إلى أستاذي الفاضل الدكتور:عبد  مأتقد
المجيد عيساني الذي كان خير عون لنا ونعم المشرف بتوجيهاته الدقيقة 

  .السديدةونصائحه وإرشاداته ، وآرائه العلمية القيمة
  

َْشُكر اهللاَ «قال صلى اهللا عليه وسلم: َْشُكر النَّاَس َلْم ي ْن َلْم ي   »مَ
  



 

 

  
  

  

مقدمة 



 

 -أ  -

  مقدمة

ق يلحظ أنه من احلديث بتصور عام العريب إن املتتبع ملشهد الدرس اللساين رَ ِ قسم إىل ثالثة ف
فهذا حمافظ مقلد لألوائل ، جتاه الذي اتبعه والقناعة اليت تبناهاواملهتمني كل حسب اإلمن الباحثني 

يرى أن جمرد احلديث عن التيسري أو التسهيل يعترب ضربا من الشك يف عقول أولئك الذين صنعوا 
 ن أجل صونبل نوعا من اجلحود والنكران لفضلهم وعبقريتهم ملا قدموه من جهد م، تاريخ هذا األمة

وذاك جمدد منبهر باملناهج الغربية ، فال جيوز اخلروج عن الطريق الذي رمسوه، اللسان العريب ومحايته
رأى فيها تلك القداسة اليت ال جيب اخلروج عنها ونسي خصوصية اللغة -ما جاء به الغرب-احلديثة

املناهج - اولة اقتفاء أثرهافكان مهه الوحيد حم، العربية اليت تتميز بالشجاعة وكثرة األبواب وسعة األحناء
حماوال املزاوجة بني القدمي ، واآلخر بني هذا وذاك، نظرية لغوية عربية مبعايري غربية بناءو  -الغربية

واضح كل  واملؤكد يف هذا املقام أن هذا االنقسام، والرتيث دون اندفاع أو تسرع أو تعصب، واحلديث
م الباحثني احملدثني جهودالوضوح يف    .ودراسا

ما أيت من  فهذا الباحث مازن الوعر من بني أولئك الذين حاولوا التوسط بني الفرقيقني بكل
بل التفت إىل الرتاث اللغوي العريب برؤية ، يا يف رأيه ال إىل هذا وال إىل ذاكفهو مل يكن دوغمات، قوة

القالئل الذين حاولوا استثمار باعتباره واحداً من أولئك ، حداثية جتعلها مواكبة لروح العصر ومتغرياته
، ولكن بشيء من التحفظ، أدوات الدرس اللساين احلديث وتقنياته من أجل خدمة اللغة العربية

فمازن الوعر حاول أن يثبت أن للغة العربية موقعًا جد هاٍم بني ، وذلك خلصوصية اللغة العربية ومتيزها
ا على التأثري  ة ومدىالعلوم اللغوية احلديث للبحث عن مسوغات  -هذا حسب اعتقاده -فيهاقدر

هذه اهلوية اليت أصبحت مهددة بالضياع ، لالعتزاز بلغتنا اجلميلة يف زمن البحث عن اهلوية العربية
  واالندثار.

ا لغة الشعر واخلطابة والبيان والبالغة فحسبف    بل هي ، اللغة العربية ليست كما يعتقد البعض أ
امن اللغات الغة كغريها  ا تتوفر على ، لعاملية اليت جيب أن الفخر  ونعمل على دفعها إىل األمام كو

ا ، مقومات اللغة اليت تستطيع مسايرة العصر كوسيلة للعلم والتعلم والتواصل ا اللغة اليت نزل  إ
إِنَّهُ ﴿:قال اهللا تعاىل، للقرآن الكرمي فهي حمفوظة حبفظ اهللا عز وجل، القرآن الكرمي ُ رَبِّ وَ ِزيل نْ لَتـَ

ينٍ  بِ يٍّ مُ ِب َساٍن َعرَ ِ ِذِريَن بِل َن اْلُمنْ تَُكوَن مِ ِ يُن َعَلى قـَْلبَِك ل َل بِهِ الرُّوُح اْألَمِ اَلِميَن نـََز -192الشعراء: ﴾اْلعَ

195.  ،: نَّا َلهُ َلَحافُِظونَ وقال أيضًا إِ ا الذِّْكرَ وَ ْحُن نـَزَّْلنَ  .9احلِْجر: ﴾﴿إناَّ َن
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  :تيعلى النحو اآل هاطرح نايمكنإشكالية هذا الموضوع أما       

ميكن إدخاهلـا يف خانـة  قيمة هل ميكن اعتبار اجلهود اللسانية لدى الباحث مازن الوعر جهوداً 
شــيئا جديــدا للغــة العربيــة؟ ومب متيــز التفكــري اللســاين للباحــث مــازن  هــود اللغويــة اهلامــة الــيت أضــافتاجل

عتمـــد عليهـــا يف دراســـة اللغـــة امـــا هـــي اآلليـــات الـــيت و  ؟العـــرب احملـــدثني الـــوعر عـــن غـــريه مـــن البـــاحثني
   ر اللغوي الغريب تأثرا إجيابيا أم سلبيا؟وهل كان تأثره بالفك؟العربية

   زها فيما يلي:اية للباحث مازن الوعر ميكننا إجيللسانتار اجلهود اجعلتنا خن ابهناك جملة من األسب  

عترب جهوده من احملاوالت الرغبة يف االطالع على اجلهود اللسانية لدى مازن الوعر الذي ت -   
  جمال الدراسات اللسانية احلديثة. والرائدة يف، القيمة

اية املطاف النظرية-  اطالع الباحث على الكثري من النظريات اللغوية الغربية جعله يفضل يف 
   كي.تشومسلنوام التوليدية التحويلية 

كما قابل علماء كبار ،  تشومسكيو  عبد الرمحن احلاج صاحلتتلمذه على يد علماء كبار من طراز  - 
  جان هريمنسون.، آلن تكر، مايكل زارتشناك، روز ماكدونالد، أمثال:أندري مارتيين

ونيله أعلى الدرجات العلمية خارج الديار العربية:دكتوراه دولة يف علم ، تنوع وتعدد ثقافة الرجل-
اللسانيات احلديث بدرجة شرف من جامعة جورج تاون.ماجستري يف علم اللسانيات احلديث بدرجة 

  امتياز من جامعة جورج تاون.دبلوم الدراسات املعمقة من معهد ماستشوستس للتكنولوجيا. 

رفية زاد عواصم الدول الغربية والعربية حلضور امللتقيات والندوات العلمية واملعتنقله الدائم بني خمتلف -
 .اتلك االحتكاكات واملناقشات العلمية اليت كان يداوم عليهوالتزود من ، من سعة إطالعه

دون أن ينسى أن لرتاثه ، مل يكن مازن الوعر منغلقا على نفسه متعصبًا لرتاثه بل انفتح على احلداثة -
  صية البد من التعامل معها حبذر.خصو 

  :حيث تهدف هذه الدراسة إلى

ا الباحث مازن الوعر بشيء من اإلجياز والتلخيص -  تقدمي صورة إمجالية للجهود اللسانية اليت قام 
  .مع وصف وحتليل هلا
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وهل وفق ، العربيةلية على قواعد اللغة يالتحو ق مازن الوعر للنظرية التوليدية حماولة معرفة كيفية تطبي-
    يف ذلك؟

ا مازن الوعر- وحماولة االشارة إليها من خالل تناولنا ، العودة لتلك احلوارات والنقاشات اليت قام 
  جلهوده اللسانية.

المخطط نتبع أينا أن ر ، وبعد اإلطالع على ما توفر لنا من مادة علمية لدى الباحث مازن الوعر   
 :اآليت الهيكلي

ودوافع ، فيها بإجياز عن ذلك االختالف بني الباحثني والدارسني يف تناوهلم للدرس اللغوي حتدثنامقدمة:
   واألهداف اليت تطمح إليها.، اختيار هذه الدراسة

ا الدرس اللساين فقد وقفنامدخل: يف  امىجهود علماء اللغة القدانطالقًا من  عند أهم املراحل اليت مر 
صـر الدراسـة العلمية للغة إىل جهود علماء اللغة يف العصور الوسطى وصوال إىل ع العصور القدمية

عالقة و ، والقرن التاسع عشر، جهود علماء اللغة يف عصر النهضة كما تطرقت إىل،  وية)(البن
   اللسانيات بغريها من العلوم األخرى.

  التحويلية للنظرية التوليدية الفصل األول:تصور مازن الوعر 

التوليدية  بدايات اللسانياتمن حيث ، التحويليةاز املفاهيمي للنظرية التوليدية فيه اجله تناولنا     
ا، أهم املبادئ األساسية اليت عرفت هذه النظريةوكذا ، ةالتحويلي ، إضافة إىل املراحل اليت مرت 

 والتغيريات اليت طرأت عليها.

  من منظور مازن الوعر  اللسانيات البيولوجيةالفصل الثاني:

حيث ، لية وبني اللسانيات البيولوجيةيالتحو املوجودة بني النظرية التوليدية فيه تلك العالقة اجلدلية  درسنا    
برؤية جديدة تقول بيولوجية اآللية اللغوية أي إن مصدر  نوام تشومسكيالعامل اللغوي األمريكي جاء 

وبالتايل ميكن دراسة اللغة دراسة ، مستوى الدماغ البشرير موجود على النظام اللغوي عند البش
   بيولوجية تشرحيية.
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  التحويلي النحو التوليدي  في ضوء في اللغة العربية لتراكيب األساسيةاو  وعرمازن ال:الفصل الثالث

ما من أهم الرتاكيب ث مازن الوعر اجلملة الفعلية واإلفيه الباح شرحالذي         األساسية مسية كو
مركزاً على رتبة الكلمات داخل اجلملة أو ما  التحويليمن خالل املنهج التوليدي  يف اللغة العربية

   وأهم الضوابط املعتمدة يف ذلك.، يعرف بالتقدمي والتأخري(قانون الرتبة)

       د مازن الوعرعن التحويلية وتطبيقاتها على الجملة االستفهامية والشرطيةالنظرية التوليدية :الفصل الرابع

الرتاكيب  فتناولنا، التحويليةشرطية يف ضوء النظرية التوليدية الللجملة االستفهامية و  فقد خصصناه    
وكيفية عمل ، االمسي والرتكيب الفعلي تركيب االستفهامية بشقيها التصديقي والتصوري من حيث

الربط  مجلة الشرط أشرنا فيها إىل ناتناولكما ،  املتحكمة فيه والضوابط، حركة االستفهام التحويلية
املعجمية  وهي القواعد، الشرطية اليت تلعب دورا مهما يف نظام اجلملة القواعدوجمموعة من ، والتعليق

بنية العميقة للرتكيب مث درسنا ال، القواعد التفريعيةو الصرفية -القواعد الصوتيةو القواعد التحويلية و 
  .يالشرطي يف ضوء النحو العامل

حيث ، التحليلشيء من الذي وظفناه يف دراستنا هو املنهج الوصفي املشفوع ب المنهج أما
ا قراءة واعية متأنية من أجل معرفة ما يصبو إليه مازن  ا وقراء قمنا باستقراء املادة العلمية يف مظا

مث ، كل موضوعاتوبعد ذلك قمنا بتصنيفها على ش، الوعر من أرائه اللغوية اليت تناوهلا يف حبوثه
    .حتليل تلك اجلهود

وهي أن جهود مازن الوعر اللسانية هي حماولة ، يف مسألة جد هامة أهمية الموضوعوتكمن 
فقد طبق منهجا حديثًا على قواعد اللغة ، للربط بني القدمي واحلديث دون االنفصال عن الذات

وإن كانت نظريتنا النحوية مؤسسة ، ريةالعربية من أجل بناء نظرية عربية ال تقل أمهية عن هذه األخ
 حتتاج فقط إىل إعمال الفكر والقراءة املتواصلة من أجل فهمها وجتلية الغموض، تأسيسًا متكامالً 

ا حىت يسهل على األجيال تعلمها وتعليمها.   الذي يكتنفها يف كثري من أبوا

الوعر اليت نرى أن تكون على مقدمة الكتب املعتمدة يف هذا البحث مدونة الباحث مازن ويف    
مجلة الشرط عند النحاة رأس مصادر مراجع البحث:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث و 

دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف و ، واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي
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الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية  وحنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل، ضوء اللسانيات املعاصرة
ا الباحث إضافة إىل جمموعة من مقاالت واملقابالت العلمية، ودراسات لسانية تطبيقية   .اليت قام 

  قدمية وحديثة نذكر منها: املراجعو  يف البحث على قائمة متنوعة من املصادر كما اعتمدنا 

 ،ب للمربداملقتض، سيبويهلكتاب ال:ال احلصر على سبيل املثالمنها أما كتب القدماء نذكر 
الصاحيب يف فقه اللغة ، مع يف العربية واخلصائص البن جيناللُّ ، البيان والتبيني واحليوان للجاحظ

املفصل يف صنعة ، دالئل اإلعجاز للجرجاين، العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها البن فارس
شرح ، بن خلدونال املقدمة، األصول يف النحو البن السراج، لزخمشريأساس البالغة لاإلعراب و 

  .لإلسرتاباذي الكافية

ا جاءت متنوعة ومتعددة فكان هلا دور كبري يف توضيح ما كان  أما كتب احملدثني حنسب أ
دراسات يف علوم اللسان لعبد الرمحن احلاج و  حبوثنذكر منها على سبيل املثال:، يصبو إليه الباحث

إىل النحو التفريعي من خالل كتاب تشومسكي"البىن الرتكيبية"دراسة حتليلية نقدية مدخل ، صاحل
واملسافة بني التنظري النحوي والتطبيق ، يف حنو اللغة وتراكيبها(منهج وتطبيق)، لعبد الرزاق دوراري

البسيطة) مليشال التحويلية وقواعد اللغة العربية(اجلملة األلسنية التوليدية ، اللغوي ألمحد خليل عمايرة
اللسانيات التوليدية(من النموذج ما قبل ، املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه لنوزاد حسن أمحد، زكريا

حافظ إمساعيل ، ملصطفى غلفان مبشاركة احممد املالخ املعيار إىل الربنامج األدنوي:مفاهيم وأمثلة)
ند اهلنود وأثره على اللغويني العرب البحث اللغوي ع ،اللسانيات النشأة والتطور ألمحد مومن، علوي

أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة ، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب حملمود السعران، ألمحد خمتار عمر
يف اللسانيات العامة ملصطفى ، يف علم اللغة العام لعبد الصبور شاهني، لكرمي زكي حسام الدين

النحو العريب والدرس ، حتليلية ابستمولوجية لدبة الطيبمبادئ اللسانيات البنوية دراسة ، غلفان
  احلديث لعبده الراجحي.

الت والرسائل العلمية القيمة اليت أثرت  كما اعتمدت الدراسة على جمموعة من   الدوريات وا
  البحث يف كثري من جوانبه.



 

 

  

  

  مدخــــل
ملسار التطوري حملة عامة عن ا

   للسانيات
  



 

~ 2 ~ 
 

  : لمسار التطوري للسانياتعن المحة عامة  -

  تمهيد 

الناس من يعتقد بأن ما مييز اإلنسان عن سائر املخلوقات األخرى هو  عوام هناك الكثري من    
بالتايل ميكننا وصفه باملخلوق و ، لنطق اليت ال تقل أمهية عن العقلالعقل ضاربني عرض احلائط ميزة ا

اتني اخلاصيتني اللتني أكسبتاه ملكة لغوية كانت نتاجا الناطق الذي كرمه اهللا سبحانه  العاقل تعاىل 
ا اإلنسان دون غريه من الكائنات األخرى على خمتلف أنواعها.   مللكة عقلية نطقية خص اهللا 

نقل و  من أجل عملية التواصل والتفاهم أداة مستعملة بني الناس البشرية اللغة قد أصبحتف   
معىن ه قيمة و اخلربات اليومية مدة من الزمن دون أن ينتبه بنو البشر إىل هذه امللكة اللغوية اليت أعطت

  .ا بات يفكر يف خمتلف الظواهر الكونيةو  نسان فكرافاللغة كونت لإل، يف الوجود الرباين

ا آدم عليه ، من هنا بدأ اإلنسان يفكر يف البدايات األوىل يف اللغة     خاصة اللغة اليت نطق 
اإلجابة عن هذا  إال أن اإلنسان يف اعتقادنا مل يستطع إىل اليوم، السالم ألول مرة على سطح األرض

بت أن لغته خمتلفة مردها إىل أن كل شعب من الشعوب يريد أن يثو  فهناك إجابات متعددة، السؤال
و الفرس يرون أن ، فالعرب يقولون بأن اللغة تعود إىل أصل عريب، هي األصل األول للغة البشرية 

ا اليونانية، الفارسية هي اللغة األوىل فهل هذه اآلراء تستند إىل حقائق علمية أم ، و اليونانيون قالوا إ
ا جمرد ختمينات   اجتهادات ظنية ؟و  أ

ا كان سببا يف نشأة علم يدعى علم اللغةو  يف البحث عن أصل اللغة إن بدايات التفكري     نشأ
تمع الواحد،  الذي اهتم به اإلنسان َجد أن اللغة أداة تواصل متميزة بني أفراد ا سواء كانت ، كونه وَ

القدماء ظهر علم اللغة احلديث أو و على جهود أنقاض علماء اللغة ، هذه اللغة منطوقة أو مكتوبة
ألنه ال ميكننا بناء معرفة ما من الصفر إال ، الذي كان نتيجة حتمية، اللسانيات احلديثةبسمى ما ي

، وما احلاضر إال نتاج للماضي، إذا كانت هناك إرهاصات أو أرضية سابقة ميكننا االنطالق منها
اللسانيات و  ،ر احلاصل يف خمتلف العلوم الفنوناملعريف هو من أنتج هذا التطو و  فهذا الرتاكم العلمي

، حىت وصلت إىل ما هي عليه اليومأخرى تتطور من مرحلة إىل و  أحد هذه املنتجات اليت بدأت تنمو
ا الدرس اللساين عرب اليسري نريد أن نقدم حملة وجيزة عن امن خالل هذا التمهيد  ملراحل اليت مر 

  و كيف كانت نظرة األمم له. ، خمتلف العصور 
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  :امىاللغة القدجهود علماء بعض  -أوال

نظرات يف دراسة الظاهرة اللغوية سواء تعلق و  هلا اجتهادات تهناك العديد من األمم اليت كان    
،  وغريها من الظواهر األخرى ، أو القوانني اليت تضبطها، التطورو  األمر بطبيعة اللغة من حيث النشأة

ألن املقام ال يتسع ، البعض منهمبل سنكتفي بذكر ، كما أنه ال ميكننا احلديث عن كل األمم
  لذلك.

وكان ذلك نتيجة ، البداية نريدها أن تكون مع اهلنود الذين كان هلم فضل السبق يف دراسة اللغة   
كذا محاية اللغة و  احملافظة على النصوص الدينية املتمثلة يف كتب الفيدا املقدسة عند اهلنود

جتدر اإلشارة إىل أن هذه النصوص اليت تناقلها  ،السنسكريتية من التحريف على الكتب املقدسة
ق.م مث طرأت عليها عدة تغريات 1200الناس بطريقة شفوية قد احندرت من املرحلة الفيدية حوايل 

مما دفع النحاة ، نتيجة احلقبة الزمنية الطويلة أدت إىل ظهور عدة هلجات ختتلف عن اللغة األوىل 
ال، األصوات بشكل خاص و  اهلنود إىل دراسة اللغة بشكل عام برعوا فيه و  و قد تفوقوا يف هذا ا

م تتمتع بقيمة علمية كبرية، سواء كان من الناحية النظرية أو التعليمية و هناك ، حيث كانت دراسا
 من الباحثني يذهبون إىل أن البحوث اهلندية قد انتظمت يف فروع مستقلة كل منها له أهدافه

، واملورفولوجيا ،والفونولوجيا ،والفونتيك ،والنحو الوصفي، نيات العامةمناهجه اخلاصة به كاللساو 
يعترب الوسيلة الوحيدة  ألنه، إذ كان اهلنود يعتنون بالنحو عناية خاصة ويولونه أمهية بالغة، 1والداللة
إن املاء «و هذا ما وجدناه يف مقولتهم املأثورة اليت تقول:، تبعده عن الزلل واخلطأو  م اللساناليت تقو 

و لكن النحو أكثر قداسة ، و الكتب املقدسة أكثر قداسة من املاء، هو أقدس شيء على األرض 
   .2»من الكتب املقدسة

األقسام " يأيت على رأس حناة اهلند الذي وضع كتابه املشهور: بانيـني الدارسون أنو  يرى الباحثون   
االجتاهات املتعارضة اليت كانت سائدة و  الذي جاء على شكل قواعد خمتصرة متضمنا اآلراء الثمانية
فهناك يف ، وية للغة السنسكريتية وصفا دقيقاالنحو  كما أنه قد وصف القوانني الصوتية،  3آنذاك"

                                                             
 اجلزائر،د ط،-بن عكنون -التطور،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الساحة املركزيةظر:أمحد مومن،اللسانيات النشأة و ين 1-

 .17،ص2002
 . 73،ص1972اللغوي عند اهلنود وأثره على اللغويني العرب،بريوت،دار الثقافة،د ط، أمحد خمتار عمر،البحث- 2

 ،1،2005ط األردن، –عاطف فضل،مقدمة يف اللسانيات للطالب اجلامعي ،دار لرازي للطباعة النشر و التوزيع،عمان  3-
  .15ص
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دثون و يرى الباحثون احمل، [النحو]عن طريق الوحي واإلهلام  نه تلقى هذا العلمبعض الروايات تقول إ
  . 1هو خري النحاة الوصفيني القدماء بانيـنيمن علماء اللغة أن 

فهم قد ، و كذا بقضايا حنوية متعددة ، أما اليونانيون كان هلم اهتمام كبري بقضية أصل نشأة اللغة  
هل كانت ذات نشأة طبيعية أم اصطالحية؟كما أن املناقشات اليت أثارها ، تساءلوا عن طبيعة اللغة 

ا مهدت الطريق ملناقشات أخرى، الفالسفة اليونانيون كانت ذات أمهية خاصة  ، و على رأسها، أل
 2املدلول؟و  هل اللغة شيء فوق الطبيعة تلقاها اإلنسان من ربه؟هل هناك عالقة فطرية بني الدال

، ة تعد من أهم املسائل اليت كانت مثار جدل كبري دام عدة قرون بني علماء اليونان فقضية نشأة اللغ
فهذا الفريق األول الذي ، الذين انقسموا يف النهاية إىل فريقني كل له رأيه وحجته اليت استند إليها

 مساءفهم يؤمنون بأنه هناك عالقة طبيعية بني األ، يتزعمه أفالطون يرى أن اللغة من صنع الطبيعة
و بالتايل تصبح كل كلمة ، املسميات كون العامل املادي (احلسي) ميكننا إدراكه عرب األمساء (الدال)و 

عليه ميكننا القول و ، 3»ن معرفة األمساء تعين معرفة األشياءإ«يقول أفالطون، تدل على شيء معني 
القة ضرورية طبيعية ال املسميات عو  بأن أفالطون يناقش مسألة جد هامة هل العالقة بني األمساء

فإذا كان األمر كذلك فهذا يؤدي بنا  يف األمر رأي آخر؟ناقشتها بأي حال من األحوال؟ أم ميكننا م
بالتايل تكون أخذت أصلها من مبادئ و ، الطبيعة اأفرزن ظاهرة إىل أن اللغة ما هي إال عبارة ع

  . 4خالدة خارجة عن اإلرادة البشرية قاطبة

قواعده فيعد أفالطون أول من أدىل بدلوه يف هذا الباب فقسم و  أما فيما خيص النحو اإلغريقي    
ي كما رأى أن بأن األمساء ه،  ألفعال و اكتفى بالتمييز بني األمساء وا، فعلية و  اجلملة إىل إمسية

 حدث أو ليت تدل علىااألفعال هي العبارات و ، تدل عمن يقوم باحلدث يف اجلملةالعبارات اليت 
ذا جنده قد عد، صفة يف اجلملة   . 5الصفات قسما واحداو  األفعال و

                                                             
  .258،ص 1999القاهرة،د ط، -ينة نصر،مد ينظر:حممود السعران،علم اللغة مقدمة للقارئ العريب،دار الفكر العريب - 1
 .262مصر،د ط،ص-ينظر:ماريو باي،أسس علم اللغة،تر:أمحد خمتار عمر،عامل الكتب،القاهرة- 2
تيزي وزو،د  - ذهبية محو احلاج، لسانيات التلفظ و تداولية اخلطاب،دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع،جامعة مولود معمري-3

 .21،ص2005ط،
 .49-48،ص ص1،ج1،1980دار البيضاء،طينظر:حممد احلناش ،البنيوية يف اللسانيات ،دار الرشاد احلديثة، ال - 4
  .17ينظر: اللسانيات النشأة و التطور،ص -5
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فهو يرى أن اللغة ، أصلهاو  أما أرسطو تلميذ أفالطون قد كان له رأي آخر يف مسألة نشأة اللغة   
ا نشأت نتيجة اتفاق، اصطالح بني بين البشر و  تواضع ، بني أفراد اجلماعة اللغوية الواحدة  أي أ
  . البشر كعقد اجتماعيبين اصطنعت من طرفو ، ا استحدثتيعين أهذا 

ف إىل هذا فإن تلميذه قد أضا، فعلو  سم الكالم [اجلملة]إىل اسمفإذا كان أفالطون قد ق    
ا كل الكلمات اليت خترج نطاق األمساء، التقسيم مفهوم الرابطة كما اكتشف صيغ ،  األفعال و  ويعين 

و أكد أن التغريات املنتظمة يف أشكال الفعل ترتبط ارتباطا جد ، اللغة اإلغريقيةالفعل املختلفة يف 
فأرسطو قد مزج النحو باملنطق  ،و تدل على املاضي أو احلاضر أو املستقبل، وثيق مبفهوم زمن حدوثه

فمثال عند ، ومن آثار هذا املزج أصبحت للقوانني النحوية ما يقابلها من املصلحات الفلسفية، 
الكيف و  ،سيمه الكالم جنده يقابل ذلك التقسيم مبقوالته الفلسفية الشهرية:فاجلوهر يقابل االسمتق

املىت و  ،و األين يقابل الصفة، واإلضافة تقابل أفعل التفضيل، و الكم يقابل العدد، يقابل الصفة 
  1يقابل الزمن...

ا   م اللغوية بدرجة أقل إذا قار إذ ، اليونانيةو  مع اجلهود اللغوية اهلندية أما الرومان فقد كانت منجزا
تم مبثل هكذا دراسات منذ ، الرومان يعتَربون تالمذة اليونان يف الدراسات اللغوية وقد بدأت روما 

م وضعوا لغتهم يف اإلطارات  عإال أن اخلطأ الشني، القرن الثاين قبل امليالد الذي وقع فيه الرومانيون أ
القلة ال من و  اتسمت هذه املنجزات بالتواضع و مع ذلك، اليت تصورها اليونان للغتهم اإلغريقية

او  حيث الوصف أو الدقة العلمية   . 2املنهجية إذا قورنت مع سابقا

سات مبختلف أنواعها ظهور حركة نشطة اليت جعلت الرومان يقبلون على الدرا ومن بني العوامل  
كما أن  ،الثقافية من اللغة اإلغريقية إىل اللغة الالتينيةو  الفلسفيةو  قامت برتمجة األعمال النحوية

 ناهيك عن إحياء احلضارة اليهودية املسيحية ،حكام الرومان كان هلم دور كبري يف تشجيع هذه احلركة
تمع الروماينحرية التعبري و  إرساء روح التسامحو    .  3بني أفراد ا

ملإلغريق حناة و و  ذا كان لليونانإو    حمبة من أجل و  علماء أجالء انكبوا على دراسة لغتهم بكل 
او  أهم قضاياهاو  معرفة خصائصها فإن للرومان أيضا علماء يف النحو كان هلم األثر يف  ،أصل نشأ

                                                             
 .19ينظر:نفسه،ص - 1
  .261ينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب،ص - 2
  . 25- 24ينظر: اللسانيات النشأة و التطور،ص ص  -3
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، ) من القرن األول قبل امليالدfaro( فارونالق: ومن أشهرهم على اإلط، تأليف العديد من املؤلفات 
عشرين جزءا مل يصلنا منها و  ) بلغ ستةde lingua Latina( اللغة الالتينيةفقد كتب كتابا ومسه بـ: 

لفه هذا خمتلف يف مؤ  فارونل و و تنا، وذلك من اجلزء اخلامس إىل اجلزء العاشر، سوى ستة أجزاء 
)و علم syntaxeإىل ثالثة مواضيع رئيسية:علم الرتاكيب ( قام بتقسيمهاو ، القضايا النحوية

تطرق إىل كل القضايا اليت طرحها و  ).etymology)و علم أصول الكلمات(Morphlogyالصرف(
أما القرن الرابع إليوس ، الشذوذو  القياسو  االصطالحو  قضية الطبيعةو  النحاة اإلغريق حول نشأة اللغة

 ars( تهر بكتابه األكادميي: صناعة النحو الذي)الذي اشaelius donatusدوناتوس(

Grammatica (  و لدينا ، بقي ردحا من الزمن يدرس يف املدارس حىت القرن السابع عشر امليالدي
جرة الباحثني أصحاب  )priscianبريسيان( من القرن السادس بعد امليالد نفقد متيزت مرحلته 

يار اإلاالخ فكان بريسيان ، اطورية الرومانية يف القرن الرابع امليالدي رب متصاصات املختلفة نتيجة ا
و مكث ، على رأس هؤالء املهاجرين إىل القسطنطينية حبثا عن الظروف املواتية إلمتام حبوثهم العلمية

  .1ويدرس قواعد النحو الالتيين، ا ينشر العلم 

  :2جهود علماء اللغة في العصور الوسطى -ثانيا

  : أهم المنجزات اللغوية العربية -1

لقد ارتبطت الدراسات اللغوية العربية بالقرآن الكرمي من أجل احلفاظ على هذا النص الشرعي من     
تمع العريب نتيجة تفشي ظاهرة، أي حلن أو حتريف  الختالطهم مع غريهم من ، اللحن بني أفراد ا

ور القرآنية يف دار حفصة بنت رع إىل مجع كل السُّ ملا بلغ ذلك سيدنا عثمان بن عفان ساو ، األعاجم
، ف فيما بعد مبصحف عثمانالذي عر ، حفا مجع به مشل املسلمنيو كتب مص، مث قام حبرقها، عمر 

التنقيط مما أدى إىل انتشار اللحن بني أقوام من غري العرب و  إال أن هذا املصحف كان ينقصه الشكل

                                                             
علماء اللغة لالطالع أكثر على الدراسات اللغوية ل 261،وعلم اللغة مقدمة للقارئ العريب،ص28-27،ص ص نفسهينظر: -1

 ينظر :اللسانيات النشأة و التطور ،الفصل األول. يف العصور القدمية امى القد
ا احلضارة الغربية على املرحلة  -2 التارخيية األوروبية املمتدة العصور الوسطى:يطلق هذا املصطلح على القرون اليت شهد

يار اإلمرباطورية  الرومانية إىل بداية النهضة األوروبية ،و تعرف القرون 1500بعد امليالد إىل حوايل 476بني بعد امليالد أي منذ ا
نيات النشأة و اللسام.(1000مإىل حوايل 476بدأ من الستة األوىل اليت تلت احنالل االمراطورية الرومانية بالعصور املظلمة ،و ت

 .)29،صالتطور 
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الدرس اللساين العريب الوحيد الذي ارتبط بالنص الديين عند العرب ومل يكن ، 1قد دخلت يف اإلسالم
م املقدس الفيدا، فقط العمل على و  بل وجدنا هذا أيضا عند أمم أخرى مثل اهلنود فقد ارتبط بكتا

ا قراءة صحيحة قد كانت دراستهم ، كما كان الشيء نفسه مع الصينيني،  ضبط نصوصه وقراء
اللغة من و  كما كان لليهود يف دراسة النحو،  ببا يف نشأة املعاجم الصينيةللنصوص الدينية البوذية س

  .2دراسة الكتاب املقدسو  أجل فهم

الدراسات اللغوية سواء تعلقت بشقها  إن اللغة العربية كغريها من لغات العامل قد احتفت بعديدي   
ألنه كان ، ى النص القرآينخاصة على مستو ، الصويت أو الصريف أو النحوي أو الداليل أو املعجمي 

فجل األصوات تقول بأن أبا ، احلافز األكرب من أجل احلفاظ على لغة الضاد اليت تعترب وعاء العربية 
م اهللا كر -ضوابطه بإشارة من اإلمام علي األسود الدؤيل هو أول من بعج الدرس النحوي وواضع 

 اشتد التنافس بني املدارس النحوية إىل أن، نطاق البحث النحوي يتسع شيئا فشيئامث بدأ - وجهه
  .3الكوفة باعتبار السبق الزمينو  على وجه التحديد البصرةو 

فقد كانوا كغريهم من األمم السابقة يف ، من بني أهم القضايا اليت تناوهلا العرب مسألة نشأة اللغةو    
ورث العرب من التفكري  إذ«، اللغة و  علماء الدينو  الفالسفةو  هذه القضية اليت اختلف فيها العلماء

فانشطروا ، نقاش كبريين لزمن طويلو  العرفية اللذين دار حوهلما جدالو  اليوناين القدمي مفهمي الطبيعة
  4»االصطالحو  وفريق ينتصر لالتفاق، فريقني:فريق منهم ينتصر للفكرة الطبيعية الذاتيةإىل 

ا توقيفية ، بفكرة طبيعية اللغة ىإن أول من ناد      ، تعاىلو  إهلام من اهللا سبحانهو  أي وحي، و أ
القول على لغة إذ عقد بابا بعنوان :"، الصاحبييف كتابه  ابن فارس وال دخل ليد اإلنسان فيها

 -جل ثناؤه - دليل ذلك قولهو  إن لغة العرب توقيف«:؟"يقول فيه :أقولأتوقيف أم اصطالح العرب

                                                             
،ص ص 1982ينظر:حسان متام،األصول دراسة ابيستومولوجية للفكر اللغوي عند العرب،اهليئة املصرية العامة للكتاب،دط،- 1

22-23. 
 ، 2000مصر،دط،-ينظر:كرمي زكي حسام الدين، أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة ،الرشاد للطباعة و التغليف،القاهرة - 2

 .   3ص
 .20-19ينظر:مقدمة يف اللسانيات،ص ص - 3
  .29لسانيات التلفظ و تداولية اخلطاب ،ص  -4
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َ كلَّ " بعد ذلك حيال تقدمي تفسري لكلمة األمساء الواردة يف مث ، 1»31البقرة/  هاو عًلم آدم األسماء
 حيوانو  مبا روي عن ابن عباس من أنه كان يفسر األمساء بأمساء األشياء من نبات «اآلية الكرمية

اختص األمساء بالذكر دون و  ألفاظهاو  م آدم اللغة املألوفة لناو هكذا يرون أن اهللا تعاىل علّ ، مجاد و 
يف حني أن ، و ال بد لكل كالم مفيد من االسم، ا يف رأيهم أساس اللغات األفعال أو احلروف أل

  .2»احلرف !و  اجلملة املستقلة قد تستغين عن كل واحد من الفعل

ذا الرأي العامل اللغوي أبو علي الفارسي (ت ىقد نادو     الذي «هـ)أستاذ ابن جين356أيضا 
توقيف . يقول و  ال وحي، اصطالح و  هو تواضعيذكر أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إمنا 
و احتج بقوله ، قال يل يوما :هي من عند اهللا  :إال أن أبا علي(يقصد أستاذه أبا علي الفارسي)

لَّمَ ﴿سبحانه: عَ مَ اْألَْمسَ ءاوَ اآدَ َ ُكلَّهَ فأبو الفتح عثمان بن جين يبدو أنه أيضا من أنصار ، 3»31البقرة:﴾ء
االصطالح يقول و  يقولون بتوقيفية اللغة إال أن يبدو أكثر تردد بني مفهومي اإلهلامهذا الرأي الذين 

 فأجد الدواعي، أنين على تقادم الوقت دائم التنقريوالبحث عن هذا املوضع -فيما بعد -أعلم «:
ل على فكريو     .4»اخلواجل قوية التجاذب يل خمتلفة جهات التغوَ

مرتددا إال ذي وجدناه يأيت فيما نعتقد من أهل اللغة ابن جين ال، أما الذين نادوا باصطالحية اللغة   
فهو يقول بأن اللغة مواضعة ، أن ما جاء يف سفره اخلصائص يثبت أنه من أنصار هذا الرأي 

، داكأن جيتمع حكيمان أو ثالثة فصاع«واصطالح بني الناس إْذ قدم ذلك يف صورة مجيلة يقول:
لفظا إذا ذكر عرف به و  فيضعوا لكل واحد منها مسة، فيحتاجوا إىل اإلبانة عن األشياء واملعلومات

م جاءوا إىل واحد من بين آدم، مسماه فأومؤوا إليه ، ليمتاز من غريه...فكأ
 إن أرادوا، وقالوا:إنسان..إنسان..فأي وقت مسع هذا اللفظ علم أن املراد به هذا الضرب من املخلوق

فمىت مسعت اللفظة من ، مسة عينه أو يده أشاروا إىل ذلك فقالوا:يد..عني..رأس..قدم..أو حنو ذلك 
  5»هذا عرف معنيها....

                                                             
باعمسائلها وسنابن فارس،الصاحيب يف فقه اللغة و  -1 ،دار ن العرب يف كالمها،حتقيق وضبط وتقدمي:عمر فاروق الًط

  .  36م،ص 1993ط،1لبنان،-املعارف،بريوت
 .16،ص1997األلفاظ،مكتبة االجنلو مصرية،د ط،إبراهيم أنيس،داللة  -2
 .69،ص 4،1984لبنان،ط–عبد الصبور شاهني،يف علم اللغة العام ،مؤسسة الرسالة،بريوت  - 3
  .        56،ص1هـ، ج1418ابن جين ،أبو الفتح عثمان ،اخلصائص،تح/عبد احلكيم بن حممد،املكتبة التوفيقية،د ط، - 2
 .    54،ص1،جنفسه -5
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، هناك جهود أخرى شاهدة على ما قدمه العقل العريب متمثلة يف صنع املعاجمإضافة إىل هذا    
رتبه صاحبه ، ول عمل معجميعلى رأسها معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي الذي يعترب أ

ذيب ، على أساس صويت طبقا ملخارج احلروف و استمر هذا النمط يف عدد من املعاجم نذكر منها 
وابن ، هـ)337لدينا أيضا معجم جواهر األلفاظ لقدامة بن جعفر (ت، هـ)370اللغة لألزهري (ت

أما ، حسب املوضوعاتهـ) يف معجمه املخصص اللذين رتبا معجميهما 458سيده األندلسي (ت
هـ) يف 711وتبعه يف ذلك ابن منظور(ت، هـ)فرتبه ترتيبا هجائيا393معجم الصحاح للجوهري (ت

     . 1معجمه لسان العرب

  القرن التاسع عشر:و  جهود علماء اللغة في عصر النهضة -ثالثا

عملت على ، الدراسات اللغوية يف هذه الفرتة عرفت منحىن من نوع آخر نتيجة عوامل عدة   
و ، الروماين القدميني و  نذكر من بينها حركة اإلحياء للرتاث اليوناين، ازدهار الثقافة بشكل عام

ناهيك عن حركة ، ورحالت الكشوف اجلغرافية اليت بلغ مداها إىل أحناء أوروبا ، احلركات الوطنية 
إىل ترمجة الكتب مما أدت هذه احلمالت ، التبشري املسيحي اليت صِحبت الكشوف اجلغرافية 

 أال، دون أن ال ننسى عامال يبدو أنه يف غاية األمهية ، املسيحية املقدسة إىل لغات البالد املكتشفة
ذه الدراسات على أكمل وجه و   و نشرها بني الباحثني، هو فن الطباعة الذي يسر بدوره القيام 
  2الدارسني يف خمتلف أحناء العامل.و 

، يطلقون الدراسات اللغوية اليت أجنزت يف هذا العصر بلسانيات النهضة الباحثنيو إن الدارسوين    
نظرا ملا حتمله هذه اللغات من تراث عريق ، الشرقية و  اليت لقيت إقباال كبريا على دراسة اللغات اآلرية

وا كما جتدر اإلشارة إىل أن بعض الباحثني نبذ،  و ملا تتمتع به من مكانة سامية يف نظر املستشرقني ، 
 شيشرونلغة اآلداب الكالسيكية مثل لغة إىل و العودة ، اللغة الالتينية املستخدمة يف املدارس 

صربا على و  مما زادهم ذلك شجاعة، احلقوق و  فهؤالء الباحثون كانوا يتمتعون بكل احلريات، فيرجيلو

                                                             
االت و االجتاهات)،الدار املصرية السعودية للطباعة النشر و التوزيعينظر:-1 - حممود فهمي حجازي ،مدخل إىل علم اللغة (ا

  .189-188-187،ص4،2006القاهرة،ط 
 .265،صينظر:علم اللغة مقدمة للقارئ العريب- 2
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 دراسات اآلدابعكس ما كان عليه كتاب العصور الوسطى الذين حرموا من ، املضي قدما و  العمل
  .1ثنية احملتوى الئكية املقصدالفلسفات اإلغريقية اليت عدوها و و  الفنونو 

، اليت ترى أن اللغة يف عمومها خاضعة لقواعد املنطق ، يف هذه املرحلة سادت فكرة منطقية اللغة    
و قد ظهر أول كتاب يتبىن هذه الفكرة ، و بالتايل أصبحت القواعد اليت حتكم اللغة واحدة 

 Grammaire حتت عنوان:"النحو العام والعقلي"، م1660سنة ، 2بورايالألصحاب مدارس 

générale et Raisonnée  ، مناذج من و  فهذا النحو تضمن أمثلة، م1830الذي أُعيد نشره عام
  .3األخرىو بعض اللغات األوروبية ، العربية و  الالتينيةو  اللغات اإلغريقية

م)قال بفكرة أن اللغات تعود إىل أصل واحد 1794- مW.Jones :1746(وليام جونزفهذا     
ابة «الالتينية إذ يقول:و  فاكتشف بأن اللغة السنسكريتية هلا عالقة باليونانية لكن هلا مع اآلخرين قـَرَ

حىت أن هذه القرابة ال ميكن أن ، سواء من حيث األصول الفعلية أو األشكال النحوية ، ِجد وثيقة
، 4»وليس هناك أٌي فقيه لغوي جيرؤ على أن ينكر احندارها من أصل واحد، تكون من قبيل الصدفة 

فهو يرى وجود أوجه تشابه ، أن يصل إىل أنه هناك لغة أم هي أصل اللغات وليام جونزفقد حاول 
،  أواصر القرابة بينهاميكن بأي حال من األحوال إنكار  ال، الالتينيةو  اليونانيةو  بني اللغة السنسكريتية

  كما أنه ال ميكن ألي عامل لغوي إثبات عكس هذه العالقة.

أما فيما خيص االجنازات اليت صاحبت القرن التاسع عشر يف حقيقة احلال كانت نتاجا للدراسات    
فعلم اللغة يف هذه الفرتة أخذ يف ، السابقة اليت كانت مبثابة إرهاصات وأرضية انطلق منها الدارسون 

هذه الدراسات املقارنة أعطت معلومات كثرية عن ، الظهور على شكل صورة حنو تارخيي مقارن 
فاكتشافها(التغريات)مل يكن على أساس علمي بل ، التغريات اليت تطرأ على أمراض الكالم اإلنساين

                                                             
  .47-46اللسانيات النشأة و التطور،ص ص  ينظر:-1
املدارس النحوية اليت ظهرت يف عصر النهضة ،و ذاع صيتها يف فرنسا و خارجها تأسست عام مدارس بوروايال من أشهر  -2

 .47ص ،نفسهينظر: -م نتيجة الصراعات الدينية و السياسية يف فرنسا آنذاك1661م،و حلت عام 1637
  .49اللسانيات النشأة و التطور،ص ينظر:-3
ا حىت الق-4  .160رن العشرين،ترمجة/بدر القاسم،منشورات اجلامعة السورية،د ط ت،صمونان جورج ،تاريخ علم اللغة منذ نشأ
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ا يف أواخر القرن الت، استنتاجات و  جمرد تأمالت اسع عشر كانت النتائج قائمة على االستدالل إال أ
  .1العلمي

 بينهافقد نشأت هذه الدراسات مع اكتشاف اللغة السنسكريتية اليت بدأ علماء اللغة يقارنون     
م) مؤسس النحو املقارن الذي استعمل 1869-م1791(فرانز بوبيعد و ، بني اللغات األوروبيةو 

"و فيه استنتج قرابة اللغة السنسكريتية النحو المقارنيف أحباثه يف كتاب أمساه بـ"  السنسكريتية
  .2اليت احندرت منها اللغات األخرى اللغة األمباللغات األوروبية األخرى معتربا إياها 

ارن  إذ اعتربه الكثري من علماء اللسانيات رائد املنهج املق، ليس باألمر اهلني فرانز بوبفما قام به     
فقد كان يتتبع الظواهر اللغوية معتربا إياها أحداثا ، كمنهج علمي قائم على رؤية واضحة املعامل

  .4يف زمانه، 3األحياءو  و علماء التشريح، مثلما كان يفعل الكثري من علماء الطبيعيات ، طبيعية 

فكان  ،ر األنواع)االرتقاء (نظرية تطو تاسع عشر ظهرت نظرية يف النشوء و ويف منتصف القرن ال    
رأوا أن هذه النظرية ستحل ، كبرياً يف ممن عاصر داروين من علماء اللغة وغريهم  هلذه النظرية تأثرياً 

و على إثرها ظهرت عدة مناهج جديدة للبحث يف اللغة على أسس فلسفية ، الكثري من املشكالت
التغريات اليت حتدث يف العامل هي أن طبيعة اللغة (التغريات اللغوية)نفس ، أو تصورات عامة 

اللهجات باعتبارها كائنات و  فاللغويون نظروا إىل اللغات، النبات و  و السيما عامل احليوان، الطبيعي
  .5احليواناتفهي تتطور تطور النباتات و ، دادهاوحصر أع، حية ميكن تصنيفها حسب أنواعها 

، بنظرية دارون اليت اكتسبت شهرة واسعةفهذا أوغيست شاليشر صاحب املذهب الطبيعي املتأثر     
فشاليشر أحد املتأثرين به الذي يرى أن ، واملسماة بنظرية تطور األنواع مما أحدث تأثريا يف معاصريه

بقوانني بيولوجية  ةو هي حمدد، اللغة كائنا حيا كبقية الكائنات احلية األخرى مستقلة عن اإلنسان
ب احلياة إىل لغة أخرى أحدث منها لتحل ، تعيش لفرتة حمددةو  فاللغة تولد إذن، عامة للتطور  مث 

                                                             
  .27،صعلم اللغة مقدمة للقارئ العريبينظر:- 1
ميلكا إفيتش،اجتاهات البحث اللساين،ترمجة:سعد عبد العزيزو وفاء كامل ،و 35ينظر:لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب،ص-2

 .49ص فايد،
 م.1859الذي اشتهر بكتابه أصل األنواع سنة  تشارلز داروينأمثال:- 3
 ،1ط ليبيا، ينظر:مصطفى غلفان،يف اللسانيات العامة(تارخيها،طبيعتها،موضوعها،مفاهيمها)،دار الكتاب اجلديد املتحدة،-4

 .149م ،ص2010
  .271ينظر:علم اللغة ،مقدمة للقارئ العريب،ص-5
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أي أن ، نسانحىت أصبحت اللغة عبارة عن شجرة ساللية مثل اإل، و كهذا دواليك، حملها بعد زمن
مث مسيت هذه النظرية بعد ذلك بـ:النظرية الطبيعية البيولوجية يف ، هناك أصل لإلنسان تولد منه

فقد ، و اللغة عنده فكرا معربا عنه بأصوات، الساللة أو نظرية الساللة عرفت بشجرةو  اللسانيات
  .1شاليشرا القت هذه النظرية اهتماما كبريا وواسعا ممن عاصرو 

 يف اللســـــــــــانيات(نظرية رؤيـــــــــــة العـــــــــــامل)) 1835-1767ويعتـــــــــــرب مـــــــــــذهب مهبولـــــــــــدت األملـــــــــــاين(    
و هـــــو أول مـــــن قـــــام ، العامـــــةيعـــــد املنشـــــئ للســـــانيات و  أعظـــــم لســـــاين شـــــهده القـــــرن التاســـــع عشـــــر

ـــــة مـــــن جزيـــــرة جـــــاوة مل يكـــــن يهـــــتم باجلانـــــب التـــــارخيي للغـــــة ، بدراســـــة لغـــــة أندونيســـــية اللغـــــة الكاوي
فاللغـــــــة عنـــــــد"نتاج متميـــــــز لـــــــروح أمـــــــة ، فقــــــط بـــــــل اهـــــــتم بـــــــاملظهر اآلين(التـــــــزامين الوصـــــــفي) للغــــــات

  رؤية العامل.بعينها "وأن التعبري اخلارجي عن البنية الداخلية للغة مييط اللثام عن 

النظرة املستقبلية العامة للشعب و  الثقافةو  ترتبط مراحل تطور أي لغة عنده ارتباطا مباشرا بالعقليةو    
إذن ميكننا القول بأن ، وبالتايل يكون تطور اللغة مرتبطا بتاريخ الثقافة القومية، الذي يتحدثها(اللغة)

كما أن صعوبة التفاهم بني الناس ،  ة اللغة الداخليةالعامل اخلارجي من ثقافة تلك األمم له أثر يف بني
و عليه ال ميكن للغة أن تكون ، راجع بالدرجة األوىل إىل عدم تطابق رؤية الناس للعامل اخلارجي 

  .2املشرتكو  جديرة لتحقق ذلك الفهم الكامل

ا جهاٌز عضوي اللغة ب«على إثر هذا التأثر الشديد بالعلوم الطبيعية عرف اللغويون املقارنونو     أ
)Organisme ا تتكون من عناصر هلا وظائف حمددة، )مثل باقي الكائنات احلية إضافة إىل  ، أل

ا مثل باقي الكائنات يف احلياة    .3»مث تكرب فتموت، ترتعرعو  تنشأ، كو

   

                                                             
 و ما بعدها. 65ينظر:اجتاهات البحث اللساين،ص - 1
  .67- 66-65اجتاهات البحث اللساين، صينظر:-2
وللتوسع واإلطالع أكثر على  املسار التطوري للدرس اللساين قبل دي سوسري ينظر:(نعمان .156يف اللسانيات العامة،ص- 3

او قضاياها الراهنة) ،عامل الكتب احلديثة للنشر و التوزيع،عمان  جوهرة -العبديل-بوقرة،اللسانيات(اجتاها
  ).62إىل ص31،ص1،2009القدس،ط
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  :وية) صـر الدراسـة العلمية للغة (البنع -رابعا

شهد الدرس اللغوي  1و جميء دي سوسري، األول منهخاصة النصف و  القرن العشرينمع دخول     
 كذا النضج الفكريو ، لسابقون من حيث الرؤية واملنهجمنحىن آخر خيتلف عما جاء به العلماء ا

اليت هي من أهم املؤثرات اإلجيابية اليت   ةيتعترب األرضية احلقيقفالدراسات التارخيية واملقارنة ، العقليو 
 الشهري العامل اللغوياليت انطلق منها هذا و ، كان هلا األثر الكبري يف توجيه الفكر الدي سوسريي 

يعترب حبق أبا الذي  ،)ferdinand de Saussure: 1913-1857الفرنسي األصل(و  املنشأ السويسري
 cours deبعنوان :حماضرات يف اللسانيات العامة (فقد صدر له كتاب ، اللسانيات احلديثة

linguistique générale والذي قام جبمع مادة هذا ، م1916)بعد موته بثالث سنوات سنة
، )Albert sechehaye)و ألبري سيشيهاي(Charles Ballyالكتاب القيم كل من شارل بايل (

فأحدثت دروسه ثورة ، اهلدفو  ضوعاملو و  من حيث التعريف، فجاءت هذه الدراسة أكثر جدة وعمق
ألن ما جاء به يعرب عن رؤية فلسفية ، لسانية كبرية يف نفوس من كان هلم اهتمام بالدراسات اللسانية 

إذ ، املعارفو  واسعة احلدود تنم عن عقلية متميزة أعطت للدرس اللساين مكانة بني خمتلف العلوم
  .2»البشرياللسانيات الدراسة العلمية للسان «تعترب 

 أن هدف األلسنية المنفرد«دي سوسري اللسانيات فهما دقيقا وحقيقيا إذ رأى مَ هِ فَ  ومن هنا    
إنه يريد أن يدخل إىل أعماق اللغة من 3»إنما هو اللغة منظورا إليها في ذاتها ولذاتها، الحقيقي و 

أول من أظهر للناس أمهية «فهو، أجل معرفة أسرارها وكيفية عملها أي النظام الذي تعمل به

                                                             
) :عامل لغوي سويسري مؤسس علم اللغة احلديث أوعلم اللسان ferdinand de soussureفرديناند دي سوسري ( -1

سنوات ويف  10كلف بالتدريس مبعهد الدروس العليا بباريس مدة   1881جبنيف ويف سنة  1857احلديث(اللسانيات) ولد سنة 
من مؤلفاته مذكرة يف النظام البدائي يف اللغات  1913وشرع يف التدريس جبامعتها تويف سنة عاد إىل جنيف  1891سنة 

اهلندوأوروبية وأطروحة حتت عنوان استعمال املضاف املطلق يف اللغة السنسيكريتية وبعد وفاته طبع له تالمذته حماضراته يف كتاب 
 30، ص ص 1994مباحث يف اللسانيات، و م ج اجلزائر،  حتت عنوان دروس يف اللسانيات العامة (ينظر: أمحد حساين،

،32 (.:  initiation à la linguistique française ,Sandrine Zuffery et Jacques Moeschler,Armanوينظر أيضًا
Colin éditeur 2010,Paris, p/57.   

2 -31 André martinet, éléments de linguistique générale,Armand colin,5édt ,paris, 2008,p/ 
اجلزائر،د ط -جميد النصر ،املؤسسة اجلزائرية للطباعة–فريدينان ده سوسر،حماضرات يف األلسنية العامة،ترمجة:يوسف غازي  -3

 .280ت،ص
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او  احتجاجه املقنع لصحتهاو  مناهجهاو  بوصفه وحتليله ملفاهيمها1]البنويةالدراسة[  ،2»عظيم فائد
ا نظرية مبنية على جمموعة من املبادئ كما أن ،  االعتبارات اليت أهلتها ألن تصبح نظرية متميزة و  إ

م ممهدة ، جاء به سابقوه ختتلف عما، أفكار جديدةو  هذه املبادئ تعرب عن رؤية و إن كانت دراسا
   .فأفكاره تتمثل يف جمموعة، له

إن  4أبعاد منهجيةم على أسس علمية و تقو  متقابلة3من املسائل جاءت على شكل ثنائيات  
معاينة الوقائع بعيداً عن النزعة التعليمية واألحكام و  تقوم على الوصف - كعلم حديث  –اللسانيات 

                                                             
ُين عليها مثل ا 1 ُىن[...]يقال:بِنية و هي مثل ِرشوة و رًشا كأن البنية اهليئة اليت ب ىن و الب نية ما بنيته،و هو الِب ُ نية و الب ِشية و "الِب مل

ن ىن.يقال :بِنة و بِىنً و بنية و بىن ،بكسر الباء مقصور ،ِجزية و ِجزى .و فالن صحيح الِب ُىن بالضم مقصور ،مثل الِب ية الركبة.و الب
ً و ما يبتين به داره". لسان العرب  طرة.و أبنيُت الرجلَ :أعطيته بناء .و البنية هي نظام يعمل وفق جمموعة من 14/94أي الفِ

ا  القوانني (بينما ال متلك العناصر اللغوية إال جمموعة من السمات،و عليه فإن النظام ال ميتلك شرعيته من مسات العناصر يف ذا
):هو ما تعرفه العناصر اللغوية من totalité/ الكلية (1تحكمة يف تنظيم تلك السمات،أما خصائصها فهي:نبل من القوانني امل

ا كال واحدا (ليس للعنصر قيمة يف ذاته ،و إمنا يستمد قيمته من تقابله مع  متاسك فيما بينها و انسجام جيعل منها رغم اختالفا
موعة من التحويالت جتري على عناصر اللغة ،حبيث ):ير transformation/التحويل (2بقية العناصر) اد به يف النظام خضوعه 

تنتج عنها تغريات جوهرية يف أساس النظام كله و الذي جيعل هذه التحويالت جوهرية عامة ،هو خضوعها لقوانني النظام املطردة 
):يراد من ذلك autorégulationاالنتظام الذايت (/ 3،تلك القوانني اليت تنضوي فيها كل الوحدات و اجلمل املمكنة يف لغة ما .

أن عناصر النظام ال تستمد وظيفتها من عالقتها بالواقع اخلارجي بل من انتظامها الداخلي الذي يعمل على شد العناصر بعضها 
اط العناصر ،ذلك أن ارتبإىل بعض بشكل يبدو فيه النظام ثابتا منغلقا على نفسه ،و إن كان يبدو خاضعا ملبدأ التحويل

بالتحويالت املمكنة فيه = ال مينع من متاسك عناصره فيما بينها ،و من احملافظة على قوانينها مع مالحظة أن هذه اخلاصية 
(االنتظام الذايت )تظل قائمة يف النظام حىت حينما يستقبل عناصر جديدة.(دبة الطيب،مبادئ اللسانيات البنوية دراسة حتليلية 

وما  255م )و لالطالع ينظر:(يف اللسانيات العامة،ص2001ة األدب لألساتذة الباحثني ،اجلزائر ،سنة ابستمولوجية،مجعي
 وما بعدها).16اجلزائر،د ط ت،ص–بعدها ،و خولة طالب اإلبراهيمي،مبادئ يف اللسانيات ،دار القصبة للنشر 

 .152،ص2007زائر،د ط،اجل -عبد الرمحن احلاج صاحل،حبوث و دراسات يف علوم اللسان،موفم للنشر-2
تعترب هذه الثنائيات من أهم املفاهيم اليت أعطت للدرس اللساين مكانة هامة و قيمة كربى،إذ مثلت األرضية اليت انطلقت  -3

،العالمة langue et paroleمنها لسانيات دي سوسري فلو هلا ما بلغ هذا العلم كل هذه الشهرة و هذا الصدى (اللغة والكالم= 
،ملنهج Arbitraire du signe]،اعتباطية العالمة=signe linguistique]signifiant et signifieة [الدال و املدلول]=اللساني

 M .descriptive et M،املنهج الوصفي و املنهج املعياري= M. synchronique et M. diachroniqueالتزامين واملنهج الزمين=

.normative= التلفظ و الكتابة ،prononciation et Ecriture =العالمة و القيمة ،signe et valeur العالقات الرتكيبية و،
والطيب (لالطالع أكثر على هذه الثنائيات ينظر:R .syntagmatiques et R .paradigmatiquesالعالقات االستبدالية=

وما 66،صم2001ألساتذة الباحثني، اجلزائر،د ط،دبة،مبادئ اللسانيات االبنوية،(دراسة حتليلة ابستيمولوجية)،مجعية األدب ل
  و ما بعدها).123بعدها ،و اللسانيات النشأة و التطور ص

 .22م، ص1،1987املغرب،ط-ينظر:حنون مبارك، مدخل للسانيات سوسري ،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء - 4
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على النحو  محاضرات في اللسانيات العامةوقد حدد دي سوسري مهامها يف كتابه: ، 1املسبقةاملعيارية 
  التايل:

موعة اللغاتو  تقدمي الوصف- و إعادة بناء اللغات ، وهذا يعين سرد تاريخ األسر اللغوية، التأريخ 
  األم يف كل منها ما أمكن ذلك.

مث استخالص القوانني العامة ، وبطريقة مشولية متواصلة، البحث عن القوى املوجودة يف اللغات كافة-
  اليت ميكن أن ترد إليها كل ظواهر التاريخ اخلاصة.

  .2االعرتاف بنفسهاو  حتديد نفسها-
أما فيما خيص ما متيزت به اللسانيات عن غريها من علوم اللغة عند العلماء الغربيني قبيل القرن    

  فها هي كما يلي: ، التاسع عشر من اخلصائص
 على حني أن النحو، وهذا مظهر من مظاهر علميتها، أن اللسانيات تتصف باالستقاللية-1
)Grammaire(بل كان خاضعا هلما يف بعض األحيان.، املنطق و  التقليدي كان يتصل بالفلسفة  
  التقليدية فعلت العكس.على حني أن علوم اللغة ، تم اللسانيات باللغة املنطوقة قبل املكتوبة -2
تعىن اللسانيات باللهجات ال تفضل الفصحى على غريها على النحو الذي كان سائداً من قبل -3

  .تعددها ال تقل أمهية عن سواها من مستويات االستخدام اللغويو  فاللهجات على اختالفها
اسها دراسة مجيع إذ ميكن على أس، تسعى اللسانيات إىل بناء نظرية لسانية هلا صفة العموم-4

  اللغات اإلنسانية ووصفها.
ا مجيعا جديرة بالدرس ، اللغات املتحضرةو  ال تقيم اللسانيات وزنا للفروق بني اللغات البدائية-5 أل

  دومنا متييز أو احنياز مسبق.

                                                             
 linguistique (- dictionnaire de linguistique.depot legal- 2001.italie. P285-286 ,Duboisينظر:مصطلح (- 1

jean et autres  -  
  .17حماضرات يف األلسنية العامة،ص -2
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ضمن تسلسل متدرج من األصوات إىل الداللة ، على صعيد واحدو  تدرس اللسانيات اللغة ككل-6
  .1النحويةو  وانب الصرفيةمرورا باجل

  عالقة اللسانيات بغيرها من العلوم: -خامسا

بني هذه العلوم و  صالت مع علوم خمتلفة يصعب علينا التمييز بينهاو  إن لعلم اللسانيات عالقات     
فدي سوسري يرى أن احلدود اليت تفصل اللسانيات عن غريها من ، اليت قد تتداخل مع اللسانيات 

ما قبل التاريخ حيث و  و العراقة، علينا أن منيز بدقة بني األلسنية «:تبدو دائما واضحة يقولالعلوم ال 
بني األنرتبولوجيا(علم األقوام)اليت ال تدرس إال و  كما ال بد التمييز بينها،  ال تتدخل اللغة إال كوثيقة

دي سوسري  هنا يطرح، »على حني أن اللغة هي واقع اجتماعي، اإلنسان من وجهة نظر اجلنس
ما جد مهمني يقول:فهل ينبغي إذن أن ندخلها (اللسانيات)يف علم االجتماع ؟و ما ، سؤالني نرى أ

من هذين السؤالني املهمني ميكننا أن 2علم النفس االجتماعي ؟و  العالقة املوجودة بني األلسنية
علم و  االجتماع على وجه التحديد علمو ، عالقة جد مهمة بالعلوم األخرى نستنتج أن للسانيات

  كون اللغة واقع اجتماعي. ،  النفس االجتماعي

عنه مدارس من خالل  تالبد من اإلشارة إىل أن ما جاء به دي سوسري من أفكار جديدة انبثق  
فما هو إال ، ذه املدارس سواء من نزاعات وحبوثفما صدر عن ه، التأثريةالتأثريية تلك العملية 

هذا ال يعين أن و ، 3بعض معاصريهو  اللغوية الذي وضع أسسه سوسريتوسيع ملذهب البنية و  امتداد
ميكن االعرتاف  على الرغم من هذاو ، توجهاته و  من حيث أشكاله، املذهب البنيوي مل يعرف تعددا

خمتلفة الرؤى  5الذين ينتمون إىل مدارس، 4بوجود نوع من املثال املشرتك الذي حبث فيه كل البنيويني
  والتوجهات.

                                                             
وما  40م،ص 1995مصر،د ط،–جون ليونز،نظرية تشومسكي اللغوية،ترمجة و تعليق:حلمي خليل،دار املعرفة اجلامعية  - 1

 بعدها.
 .122النشأة و التطور ،ص.و اللسانيات 17حماضرات يف األلسنية العامة،ص - 2
 .167ينظر:حبوث و دراسات يف علوم اللسان،ص - 3
  . 5م،ص1972لبنان،دط،–بياجيه جان،البنوية،منشورات عويدات(زدين علما)،بريوت ينظر:-4
ا(املدارس)مل خترج  - 5 عن الرؤية فاملنهج البنوي يضم مدارس كثرية جند ما بينها متايزا يف كثري من اآلراء و األطروحات،إال أ

ا دي سوسري،أال وهي مفهوم البنية:و ميكننا أن نقسم هذه املدارس حسب الرقع اجلغرافية إىل ثالثة  الفلسفية العامة اليت جاء 
  أقسام  رئيسة:
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ا   بإجياز التطرق إىل احلديث عن الفرق بني فإننا سنحاول ، ا يف شىت القضاياتشعبهو  ونظرا لكثر
الذي بدت لنا رؤيته 1التحويلية)لشو مسكي األمريكيرية الذهنية(النظرية التوليدية النظرية البنوية والنظ

                                                                                                                                                                                              
  املدرسة األوربية و تضم كل من :-أوال

  ferdinand de Saussure)  -1913-1857مدرسة جنيف السويسرية(البنوية التقليدية)رائدها فرديناند دي سوسري(-أ
  م. 1926) سنة V.Mathesiusمدرسة براغ التشيكية(الوظيفية الفونولوجية)مؤسسها فيالم ماتيسيوس (-ب
 م)ولويس هيلميسلف1942-م1878مدرسة كوبنهاجن بالدمنارك(البنوية الفلسفية املنطقية)أسسها كل من:فيجو بروندال(-ج
  م.1931م) سنة 1965-م1899(
  م.1936م)سنة1965-مlouis hjelmslev -1899: ولويس هيلميسلف(Glossématiqueلوسيماتيكية=املدرسة اجل-د
)ظهرت J.R.firthفريث()و D.Jonesميثلها دانيال جونز( ان املدرسة االجنليزية:ميثل هذه املدرسة توجهان لساني -هـ

إىل نظرية يف البنية اللغوية هذه املدرسة  )الذي توصلA.K.Hallidayو كان لفريث أتباع أعظمهم و أمههم هاليدي(م،1928سنة
ا ا فيما بعد تأثرت     .مل تنبثق عن املدرسة السويسرية إال أ

  ل من:كاملدرسة األمريكية:وتضم  -ثانيا
 Edwardم).و إدوارد سابري(1952-مfranz boas -1868املدرسة األنثروبولوجية و من أعالمها البارزين فرانز بوواز(-أ

  )(Benjamein Leewhorf-1897-1941)وو بنجامني يل وورف(sapir -م1939-م1884
  ).Léonard Bloomfield-1849-1887( اللسانيات النفسية السلوكية،و مؤسسها لريونالد بلومفيلد-ب
  .املدرسة التوزيعية ومن أبرز أعالمها زيليخ هاريس-ج
  ). Avran Noam Chomsky-1928املدرسة التوليدية و التحويلية ومؤسسها نوام تشومسكي(-د

  املدسة الروسية:وتضم :-ثالثا
 ).م1887-م1851(م)و كروسوفسكي1929-م1845مدرسة قازان :مؤسسها كل من :جان بودوان دي كورتوناي(-أ

  ).- Nikolaj jacovlevic Marrمدرسة مار: مؤسسها:نيكوالي ياكوفليفيتش مار (-ب
لالطالع على هذه املدارس بتوسع ينظر  م )1914-م1848(مدرسة موسكو مؤسسها:فيليب فيدوروفيتش فورتوناتوف -ج

،دار صفاء للنشر و 1على سبيل املثال :عبد القادر عبد اجلليل ،علم اللسانيات احلديثة (نظم التحكم و قواعد البيانات)،ط
ع، التوزيللنشر و ،أحباث 1سانية املعاصرة،طوما بعدها،وشفيقة العلوي،حماضرات يف املدارس الل214األردن،ص-التوزيع،عمان

وما 136اللسانيات النشأة و التطور ،صو ،مبادئ اللسانيات البنوية دراسة حتليلية ابستمولوجية،م.2004لبنان، –بريوت
ا النظرية  167بعدها،وحبوث و دراسات يف علوم اللسان، ص وما بعدها،وحنفي بناصرو خمتار لزعر،اللسانيات (منطلقا

ا املنهجية)،ديوان  ،وما بعدها،ميلكا إفيتش،اجتاهات  44م،ص2009اجلزائر،سنة-املطبوعات اجلامعية،بن عكنونوتعميقا
 ).البحث اللساين

عامل لساين أمريكي ،درس جبامعة  ةفيالدلفيا و،م،أ من أسرة روسية إسرائيلي 1928ديسمرب 07أفرام نوام تشومسكي ولد يف -1
"،عني أستاذا  1955لم الفونيمات الصريف للعربية احلديثة يف عام بنسلفانيا:الفلسفة والرياضيات،حتصل على شهادة يف"ع

للسانيات مبعهد ماساتشوست التكنولوجي الذي كانت تدرس به عدة فروع اليت تساعد على النضج الفكري [الرياضيات واملنطق 
ملدرسة الوصفية ،خالف أستاذه يف و اللسانيات علم النفس و الرتمجة اآللية...،تتلمذ على يد هاريس الذي يعد قطبا من أقطاب ا

هذا املنهج ،وتبىن فكرته اجلديدة يف التحويل ،متيز بأفكار سياسية راديكالية ،تأثر أميا تأثر بفكر جاكبسون الذي ناد بكليات 
 ).132إىل129ص،2009 ،1ط اللسانيات، ،نعمان بوقرة،202فونولوجية يف مجيع اللغات (اللسانيات النشأة و التطور،ص
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رس لسانية تشرتك معه يف  من جاء بعده من زعماء ملداو  الفلسفية مغايرة متاما ملاء جاء به دي سوسري
ا تبحث عن ذلك النظام الداخ  جل الوصول القواننيلي للغة عن طريق عملية الوصف من أكو

هذا النظام أي  باحث اللساين مهه اكتشاف أهم خصائصفال، القواعد اليت تتحكم يف ذلك النظامو 
مسكي أن حيول املنهج البنوي فقد حاول تشو ، 1استخرج البنية اليت تقوم عليها كافة األلسنة البشرية

-الرتكييب- الصريف–من منهج وصفي للظاهرة اللغوية على مجيع مستويات التحليل اللساين (الصويت 
و ذلك ، اهلادف إىل وصف الظاهرة دون أن تقدمي تعليال أو تفسريا لكيفية حدوثها، الداليل )

كذا احلركة الذهنية اللغوية و  سكي أراد شرح الفعاليةفتشو م، العتمادها على الوصف اخلارجي 
، 2للكفاءة اللغوية املوجودة يف الدماغ البشري(من الداخل)و املتمثلة بالكالم (األداء)اإلنساين

اهتم مبعىن ، 3»ومل يركز على ما يقولونه، ركز على ما ميكن أن يفعله املتكلمون باللغة «فتشومسكي
 باحلقيقة تم ذهنية فنظريته نظرية،  از األدائيجنبالكفاءة اللغوية للمتكلم ومل يهتم باجلانب اإل

 األصوات من حمدودة جمموعة من يف نطره تتكون ألن اللغة اللغوي األداء وراء تكمن اليت الذهنية
فهو يريد أن يعرف كيف يتكلم الفرد؟ما هي هذه ،  اجلمل من حمدود غري عددا تنتج فهي ذلك ومع

ا املنهج ،  اإلنسان من الكالم القدرة اللغوية اخلارقة اليت متكن كما أنه يرفض اخلطوات اليت مير 
القيام و  باختيار جمموع من اللغات، فحصها و  البنوي يف وصف اللغات باستقراء املادة اللغوية

  خالل اخلطوات التالية:بينما النظرية التوليدية ترى أن التحليل اللساين ال يتم إال من ، بتحليلها

فرضية معينة قائمة على جمموع من القواعد املتشكلة من املواد اللغوية يف كل لغة من لغات  صياغة -
  العامل.

  مواد لغوية أخرى تابعة للغات أخرى.وتطبيقها على ، فحص الفرضية املصوغة - 
  رى. إعادة صياغة الفرضية إذا دعت احلاجة لذلك لشرح األمثلة اللغوية الشاذة املوجودة يف اللغات األخ - 
   .4الربهان عليها إذا أمكنو  تثبيت صحة الفرضية - 

                                                             
- 10م،ص1،2004لبنان،ط –ينظر:شفيقة العلوي،حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة ،أحباث للنشر و التوزيع،بريوت-1

16.  
- 108م،ص ص 1،1988سوريا،ط -مازن الوعر ،قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث ،دار طالس ،دمشقينظر:- 2

  ر:الفصل األول من هذا البحث. التحويلية،ينظتوسع أكثر يف النظرية التوليدية .لل109
مازن الوعر ،النظريات النحوية و الداللية يف اللسانيات التحويلية و التوليدية،:حماولة لسربها و تطبيقها على النحو العريب، جملة - 3

  .25م،ص1982جامعة اجلزائر،د ط، -اللسانيات ،جملة يف علم اللسان البشري 
 .27- 26اللسانيات التحويلية و التوليدية،:حماولة لسربها و تطبيقها على النحو العريب،ص صالنظريات النحوية والداللية يف - 4
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   خالصة 

انا تقدميه عن املسار التطوري إن ما حاول      للسانيات منذ النشأة مروراً مبختلف املراحل اليت مرت 
ما طرأ عليها من تطورات إىل غاية منتصف القرن العشرين أين عرفت منحىن من نوع آخر على يد و 

 هذا يرة متاما مقارنة مع من سبقوهالسويسري دي سوسري الذي جاء برؤية فلسفية مغا العامل اللغوي
كما توج جبهود أخرى تريد أن تزيد من حدة ،  التصور الذي أعطى للدرس اللساين قيمةً وقدراً كبريين

ا يف النهاية مل خترج عن، املنافسة ا دي سوسري إال أ من أمهها مفهوم ، املفاهيم اليت جاء 
عرف باملنهج البنيوي الذي يدرس اللغة ُ  وغريها من العلوم اإلنسانية، البنية(النظام) الذي انبثق عنه ما ي

(علم  فما قدمناه ال يعرب إال عن شيء يسري من هذا املسرية الطويلة للسانيات، االجتماعية األخرىو 
ال ال يتسع للحديث عن تاريخ، اللسان احلديث) مراحلها بشيء  وكذا خمتلفالدراسات اللغوية  فا

، الذكر فلو أردنا احلديث عن كل مرحلة من املراحل السالفة، فهذا ميدان واسٌع جداً ، من التوسع 
ونظراً هلذه األسباب وغريها كان ، عدداً من الصفحات يعادل حبثا بأكملهألخذت منا وقتًا وجهداً و 

  . ختصار ديدننااإلو  اإلجياز

إعطائه صورة عامة و ، ارئ يف اجلو العام للدرس اللساينحيث كان يهدف هذا املدخل إىل وضع الق  
ا مما يسهل عليهمل ا ميكنه من فهم كم،  فهم كل مرحل فهما جيدا ختلف مراحله وسياقاته اليت مر 

ظرية ل أعماله على النالباحث مازن الوعر الذي كان تركيزه منصبا يف جمم اجلهد اللساين لدى
هذه النظرية اليت تعرب عن مرحلة هامة ومتميزة ، ها على اللغة العربيةوتطبيق التحويليةالتوليدية 
 .علمية دقيقة متميزة رادت أن تدرس اللغة دراسةباعتبارها أ

  



 

 

  
  

  
  

   :ولالفصل األ
  
التوليدية   للنظريةتصور مازن الوعر 

التحويلية
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  تمهيد

ظهر علم من العلوم إىل الوجود إال وكانت له  احلقيقة اليت ال خيتلف عليها اثنان هي أنه إذا
ُ له البد مما حيقق فرضية مفادها أن لكل الحق ، بذرة سابقة بين عليها وانطلق منها  ربعتَ من سابق ي

التحويلية للعامل األمريكي هو احلال مع النظرية التوليدية كما ،  يبدأ منهااألرضية اليت يرتكز عليها و 
نوام تشومسكي اليت مل تأِت من العدم بل كان هلا مناهج ونظريات لغوية سابقة سواء تعلق األمر 

سابقة  ةلغويأونظريات ، رياتمن نظ بالنظرية البنوية للعامل الفرنسي فريدينان دي يوسري وما انبثق عنها
فهي تعترب احملرك احلقيقي الذي شحذ مهة تشومسكي من أجل املضي قدما لكي يبين ، (البنوية)هلا

ويف ، حيث تعطي تفسرياً علميا صحيحا لكيفية عمل اللغة إنتاجا وفهما، نظرية تكون أكثر علمية
  :طرح اإلشكاالت اآلتيةميكننا هذا املقام 

وما هي ؟كيف كانت بدايات هذه النظرية   ؟التوليدية التحويليةبالنظرية الوعر ملاذا اهتم مازن
ا ؟أه   م املراحل اليت مرت 

هذه األسئلة وغريها سوف حناول اإلجابة عنها من خالل تتبع جهد الباحث مازن الوعر 
ار حول هذه النظ ا، ية الذي كان له اهتمام كبري  وما كانت ، الذي حاول أن يبسط مفاهيمها وأدوا

  تصبو إليه.

  :مازن الوعرالباحث حياة نبذة عن  -أوال

حتصل على ، ]مصحب 2008ماي -1952[1 ةً نشأو  اً مولداألصل سوري  املرحوم الباحث مازن الوعر   
، دبلوم الدراسات العليا القسم األديب من جامعة دمشق سوريةو ، 1975اإلجازة يف اللغة العربية 

وله ماجستري يف اللسانيات احلديثة بدرجة ممتاز من جامعة جورج تاون بالواليات املتحدة ، 1976
مث نال دكتوراه دولة يف اللسانيات احلديث بدرجة شرف من جامعة جورج تاون ، 1980األمريكية 

 دبلوم الدراسات املعمقة من معهد ماستشوستس للتكنولوجيا يف،  1983بالواليات املتحدة األمريكية
عمل ، ربية جبامعة دمشقعللسانيات احلديثة بقسم اللغة ال كأستاذ عمل، الواليات املتحدة األمريكية

                                                             
السطور عن حياة الباحث عثرنا عليه يف بعض ما ألف الرجل حنو:قضايا أساسية يف علم  هذه جتدر االشارة أن ما كتبناه  يف - 1

جملة األثر جامة قاصدي إضافة ،8لسانية عربية حديثة،صحنو نظرية ،و 8دراسات لسانية تطبيقية،ص،و 8اللسانيات احلديث،ص
  .9،هامش،ص6ورقلة العدد-مرباح
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ع لوزارة بكما عمل يف مركز الدراسات العسكرية التا،  1984يف هيئة الطاقة الذرية يف سورية سنة 
، املغرب-جامعة فاسكان عضواً يف هيئة حترير جملة التواصل اللساين اليت تصدرها ،  السوري الدفاع

  دمشق. –حتاد الكتاب العرب عضواً يف إ

أخذ العلم عن علماء امتازوا بعلو قدرهم يف جمال الدراسات اللسانية أمثال:الباحث اجلزائري 
تأثراً فكان تأثره بأمثال هؤالء ، امل اللغوي األمريكي نوام تشومسكيععبد الرمحن احلاج صاحل وال

  ي املعريف.العلمتكوينه ويف ، واضحا يف كتاباته

 له عدة مؤلفاتو ، ودولية باالضافة إىل ندوات علمية -سورية -شارك يف عدة ملتقات وطنية
اليت أخذت  العريب ادة علمية اهتمت بالدرس اللساينكانت يف جمملها حتمل م  قابالتممقاالت و و 

 الدرس اللغوي خاصة إذاتكاد ال خترج عن حيث عاجل عدة قضايا ، حيزاً كبرياً من اهتمام الباحث
إذ يعتربها النظرية األجنع ، التحويلية وكيفية تطبيقها على اللغة العربيةتعلق األمر بالنظرية التوليدية 

التوجه خاصة إذا تعلق تصب يف نفس  هفكانت أحباث، واألجدر لدراسة اللغة دراسة بيولوجية تشرحيية
مجلة الشرط عند النحاة واحلديث و ، اللسانيات احلديثصادر التالية:قضايا أساسية يف األمر بـامل

وحنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل ، واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي
  . االهتمامالتوجه و اليت كانت تدور حول نفس  الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية

  :ةالتحويليبدايات اللسانيات التوليدية و  مازن الوعر - ثانيا 

عند نوام  ةبدايات اللسانيات التوليدية التحويلييف هذا املبحث سوف حناول احلديث عن   
دف توضيح العديد من تشومسكي من وجهة نظر الباحث مازن الوعر الذي أوالها اهتماما كبريا 

   كان يرومه تشومسكي من عمله هذا.وما  ، املفاهيم واملصطلحات اليت وظفتها هذه النظرية

اللسانيات مصطلح أتى من"اللسان"واللسان يعين اللغة فأضفنا الياء  يرى مازن الوعر أنحيث   
 1فإذن:اللسانيات هي الدراسة العلمية، يبحث يف اللسان أي يف اللغة فأصبح علماً ، واأللف والتاء

                                                             
وعلى هذا األساس فإن ألمهية يوجب على عامل اللسانيات اتباعه،إن مفهوم الدراسة العلمية للغات البشرية شرط يف غاية ا-1

وعليه فإن 43أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص الدراسة العلمية للغات جيب أن تكون جتريبية ومضبوطة مث موضوعية"قضايا
لالطالع على هذا املوضوع املوضوعية.-الضبط -التجريب-الحظةشروط ومقاييس العلم ضرورة قصوى يف الدراسة العلمية منها:امل

:39أكثر ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص ية ودورها يف مازن الوعر،االجتاهات اللسانوما بعدها،وينظر أيضًا
لد و الدراسات األسلوبية،  .138،ص1994أفريل-،مارس4و3،العدد22جملة عامل الفكر،الكويت،ا
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ا املالحظةإاألقوام.وعندما نقول علمية:فمن خالل لغة كل قوم من ، اللغات البشرية ، ننا نعين 
  والتجريب والدقة والشمولية واملوضوعية.، ووضع الفرضيات وفحصها

لنأخذ مثاالً على ، وهذه اخلصائص هي اليت متيز الدراسة اللغوية احلديثة عن الدراسة اللغوية القدمية   
البشرية ومبعىن آخر:عندما نريد أن نفحص  ذلك املعيار هو من اخلصائص العلمية لدراسة اللغات

من أجل يعطينا وصفا هلذا ، صوتًا من أصوات اللغة فإننا خنضعه لآللة(األسيلوغراف)على سبيل املثال
السالسل املنطوقة  ة ذلك ألنه يعطي آثارا كتابية متثلبدقة متناهي، الصوت وشبحيته وذبذباته وموجاته

  ليت خنتربها.ا
عدد كبري من الذبذبات الصغرية واليت ال يتطابق اثنان منها كل  اآلثار تتكون من هذه   

 ،وشدته ،التطابق.فمن الصعوبة مبا كان أن جتد أصواتًا من السلسلة املنطوقة تظل فيها طبيعة الصوت
وهذا خيتلف عن الدراسة اللغوية القدمية اليت كانت ، قصره على شكل واحد و، وطوله ،ودرجته

دون اللجوء إىل هذه الوسائل العلمية املتقدمة اليت تسمح لنا 1د على احلدس اإلنساين فقطتعتم
 اللغة. - مستويات-بوصف خمتلف مكونات

توجت بنشر كتاب اللغة اليت -البنوية-املرحلة حلديث عنامازن الوعر إىل مث ينتقل الباحث     
)Langage( مدة  بقيت هذه املرحلة على حاهلاإذ ، للعامل اللساين األمريكي بلومفيلد، م1933سنة

الذي قام بتطويرها يف كتابه  هوكيتجاء العامل اللساين األمريكي اآلخر  أن عشرين عاما إىلو  مخس
  .2م1958وكان ذلك عام ، حماضرات يف اللسانيات احلديثة 

األبرز ومن هي الشخصية ، ومىت كانت بدايتها األوىل، 3احلديث عن تاريخ اللسانيات البنويةف
ن أبرز تاريخ يالئم بداية اللسانيات البنوية إذ نعتقد أ، اليت كان هلا الفضل يف بلورة هذا التيار اللساين

                                                             
ينظر:حوار مع الدكتور مازن الوعر حاوره خالد األنشاصي،اللسانيات(جملة يف علوم اللسان وتكنولوجياته)،مركزالبحث العلمي  -  1

:جملة اللغة العربية،منشورات ثالة،األبيار.109،ص2007،سنة13-12ناجلزائر العددا-والتقين لتطوير اللغة العربية  -ينظر أيضًا
وليد أمحد العنايت،أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات،دار - وينظر أيضا:حافظ إمساعيل علوي.41،ص2009اجلزائر،العدد التاسع،

  .142-108،ص2009ط،1املغرب،-الرباط- ناألما
  .114اللسانيات احلديث،صينظر: قضايا أساسية يف علم -2

يف املؤمتر الدويل لعلوم اللسان الذي انعقد 1928إن هذا التوجه اجلديد الذي جاء به دي سوسري قد ظهر عام 3-
بالهاي(هولندة)قدم فيه ثالثة من الروس:ياكبسون وكارشفسكي تروبتسكوي حبثا علميا تضمن األصول األوىل للنزعة البنيوية 

استخدموا فيه كلمة بنية باملعىن  1929صدروا بيانا أعلنوه يف املؤمتر األول للغويني املنعقد يف براغ سنة اللغوية،وبعدها بسنة أ
وي بوصفه"منهجا علميا صاحلا الكتشاف قوانني بنية النظم اللغوية وتطورها"زكريا دعوا فيه إىل اصطناع املنهج البناملستعمل اليوم ،و 

،ورمبا هذا ما دفع دي سوسري إىل استخدام 48،ص1986ة)دار مصر للطباعة،دط،إبراهيم،مشكالت فلسفية(مشكلة البني
مفهوم النظام بدل البنية حىت ال يكون مقلداً ملن سبقه يف هذا املنحى وحىت إن كان يقصد بالنظام أو النسق مفهوم البنية اليت 
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 Cours de Linguistique هو صدور كتاب دي سوسري حماضرات يف اللسانيات العامة"

générale" ف بني سنيت الذي تضمن معظم أفكاره وحماضراته اليت ألقاها يف جامعة جني ،1916سنة
كانت مع بداية القرن العشرين اليت تولد عنها ما يعرف باملنهج وهي مرحلة  ، 1907-19111

البنوي الذي ركز على حتليل األصوات العاملية(اللغات العاملية)دون أن ينحاز إىل لغة رمسية أو عامية 
إال أن هذه التحليل كان بل مهه الوحيد هو اللغة املنطوقة اليت هي موضوع الدراسة ، أو هلجة معينة

يعتمد على عملية الوصف دون تقدمي تربيرات أو تعليالت لكيفية حدوث تلك الظاهرة اللغوية 
  كذا املهتمني حبقل الدراسات اللغوية.و ،  حريت عقول الباحثني والدراسني اليت2العاملية

 اللغة علم يدرسها اليت اللغة«حينما قال بأن:إىل تعريف اللغة حممود السعران  فقد أشار
نةً  لغةً  ليست، العربية أو اإلجنليزية أو الفرنسية ليست ّ  تظهر اليت اللغة هي إمنا، اللُّغات من معي

ٍ  لغاٍت  أشكال يف وتتحقق  أنَّ  فمع، اإلنساين الكالم صور من خمتلفة وصورٍ ، متعدِّدة وهلجاٍت ، كثرية
ةَ  اللغةَ  ّ ة عن تفرتق األخرية وهذه، اإلجنليزية عن ختتلف العربي ّ  وخصائص أصوًال  مثّةَ  أنَّ  إال الفرنسي

ة ّ ، اإلنساّين  الكالم وصور، الُّلغات سائر بني وما بينها ما وجتمع، اللغات هذه مابني جتمع، جوهري
ُ  معنيَّ  جتماعيّ  نظام منها الكُ  أن و، لغة منهاال ك أن وهو  عن تتلقَّاه أن بعد معيَّنة مجاعة تتكلَّمه

تمع ُ  ويتلقَّاه، خاّصة وظائف به وحتقَّق، ا  .3»الّسابق اجليل عن اجلديُد  اجليل

ج جديد يف علم اللغة العام[اللسانيات  إذ كان دي سوسري أول من أقدم على اتباع 
اللغوية حينما بني دي سوسري بأن سياق اللغة  ]ويةالبن[«العامة]اتسم بالوضوح واجلدية حيث متثَّلَ يف

وميكن السبب يف وجود ، وبأن تاريخ الكلمة مثال ال يعرض معناها احلايل، ال يقتصر على التطورية
ويف أن نظاما كهذا يرتكز على قوانني توازن تؤثر على عناصره ، "النظام"باإلضافة إىل وجود التاريخ
ن يف حقبة من التاريخ بالنظا   .4»م اللغوي املتزامنوتر

                                                                                                                                                                                              
ون ما هو إال بفضل عالقته مبا "هي كل مكون من ظواهر متماسكة،يتوقف كل منها على ما عداه،وال ميكنه أن يك

.باعتبار أن لكل شيء يف هذا الكون بنية(اإلنسان،احليوان،النبات..) مبا فيها الكون له بنية 43عداه"ينظر:مشكالت فلسفية،ص
 وخمتلف العلوم(الرياضيات،اللغة.. ).  

 .191،ص1،2009األردن،ط-نجون ليونز،اللغة واللغويات،تر:حممد العناين،دار جرير للنشر والتوزيع،عماينظر:-1
  .131ص،ينظر: قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث -2
 .51ص،العرب للقارئ مقدمة اللغة علم -3
 .64،ص1،1971لبنان،ط-جان بياجيه،البنيوية،تر:عارف منيمنه وبشري أوبري،منشورات عويدات،بريوت-4
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من لغات -اللغة املنطوقة-وعليه فقد متيزت املرحلة البنوية بالرتكيز على مجع املواد الصوتية   
(االعتماد على عملية التجريب والضبط) أجنبية عديدة مث وصفها وصفاً  فعلم اللغة ، جتريبيًا مضبوطًا

وقد تعود علماء النحو التقليديون «:ليونز جوناحلديث انصب اهتمامه أكثر على اللغة املنطوقة يقول 
، وإن أمهلوا اللغة املنطوقة بالكلية، وجتاهلوا الفرق بني الكالم والكتابة، على االهتمام باللغة املكتوبة

ا صورة غري كاملة من اللغة املكتوبة يف حني أن معظم علماء اللغة اآلن يرون ، وينظرون إليها على أ
  .1»ة املكتوبة ثانياً لغة الكالم أوالً واللغ

كما متيز النحو يف هذه الفرتة بالتحليل البنوي القائم على التقطيع الثنائي(املزدوج)للعناصر 
و يف خضم هذا التطور الذي مرت به ، مبادئ يف اللسانيات العامة يف كتابه أندري مارتينياللغوية مع 

فقد اعترب ، قائمة على الوصف للظاهرة اللغويةالبنوية اليت كانت تصبو إىل دراسة اللغة دراسة علمية 
ومن هنا جـاء تشو ، نوام تشومسكي أن عملية الوصف ال ميكنها أن تقـدم شيئا للـدرس اللـغوي

  مسكي برؤية مغايرة متاما ملا جاء به سوسري وممن جاء بعده.

التحويلية مع الكتاب الذي نشره العامل اللغوي نعوم يتزامن ظهور النظرية التوليدية  بينما   
الذي يعترب الدستور syntactiques structures البنى النحويةاملوسوم بـ: 1957تشومسكي سنة 

ا تشومسكي ا أتت مبفاهيم ، األول للنظرية اليت جاء  إذ أحدثت هذه النظرية ثورة عاملية كربى كو
فهي مدرسة تؤمن بنظرية لغوية ، ء يف الدراسات اللغوية من قبلجديدة مل تكن مستعملة عند العلما

تم بالقدرة العقلية املضمرة وراء الكالم واليت تسمى ا،  عامة ا  بينما الكالم يعترب اجلانب  لقدرةكما أ
  .2اإلجنازي الذي ميثل املظهر اخلارجي للغة

وقد اعترب ، عاملية عدة يرى مازن الوعر أن تشومسكي قد ركز على النحو الشكلي يف لغات
ُج القَ  يت تنظم النحو هي قواعد ن القواعد الوذلك أل، التحويليةواعَد أساسًا للنظرية التوليدية هذا املنهَ

ُ ، ة اليت يستعملها املتكلميف نفس اللحظ 3حتويليةتوليدية  ِ نْ فإنه يـ وعي منه ج اللغة بتلك القواعد دون ت
  التحويلي.على املستويني التوليدي 

                                                             
 .41ص،1،1985ط،باإلسكندرية اجلامعية املعرفة ارد،خليل حلمي ترمجةوتعليق،اللغوية تشومسكي نظرية،ليونز جون-1

نعوم تشومسكي،البىن الرتكيبية،تر:يوئيل يوسف عزيز ومراجعة جميد السماشطة،منشورات عيون،الدار ينظر:2-
  .5،ص1987،سنة2البيضاء،ط

  .114،ص قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديثينظر:-3
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، 1عقليمسكي كان يهدف إىل إقامة نظرية عامة للغة اإلنسانية قاطبة صادرة عن اجتاه تشو ف 
ائية اليت تبناها تشو 2فهذه النظرية العقلية مسكي تنبين يف جوهرها العام على ما ميكن تسميته بال 

الرموز حمدودة من األصوات وجمموعة حمدودة من  يرى أن كل لغة تتكون من جمموعةفهو ، اللغة
اية هلا مما جعلها تولد أو تنتج عدداً ، الكتابية غة ظاهرة لكن اعتبار الايل ميوبالت، 3من اجلمل اليت ال 
 بداعية انطالقا من تلك القواعد احملدودة واألصوات احملدودة.إخالقة و 

من أفكار ومبادئ علم اللغة  أن نظرية تشومسكي قد أعادت صياغة الكثري«هناك من يرى
ا، وي وفق فلسفة جديدةالبن ورغم ذلك فإن هذه النظرية تتصل بأسباب ، ال شك يف أصالتها وجد
يدل على ذلك أن تشومسكي عندما حاول وضع قواعَد ، ]ويبعلم اللغة[البن، وغري مباشرة، شرةمبا

[ مل، جديدة ة أهم مفاهيم النظرية اليت كان هلا دور كبري يف بلور 4»]ويةالبنيبتعد كثرياً عن املفاهيمَ
حنو مفهومي اللغة والكالم اللذين عرب عنهما تشومسكي مبفهومي البنية العميقة ، التحويليةالتوليدية 

   والبنية السطحية.

                                                             
اليت - التحويلي لتشومسكي،على رأسها فكرة فطرية اللغةاملنطلق احلقيقي للنحو التوليدي هناك مجلة من األسس اليت كانت  -1

ا ديكارت أو الفطرية الذهنية القائمة على جمموعة من الكليات النحوية(القواعد النحوية)وهي عبارة عن بنيات لغوية -قال 
غوية،إذ يعترب تشومسكي أن هذه الكليات هي كلية مشولية تصورية جمردة جاهزة لالستعمال عند اإلنسان،وظيفتها ضبط اجلمل الل

عاملية متساوية عند بين البشر،إضافة إىل حنو بورويال الذي تأثر به تشومسكي كونه حيمل فلسفة عقالنية يف الدراسة اللغوية 
ا عمل العقل،هذا وغريه من  مبولت الذي يرى أن اللغة هلا جانب خالق و أ العوامل األخرى دفع بصفة عامة،كما تأثر 

تشومسكي إىل التحرر من األفكار السابقة اليت ركزت =على العوامل اخلارجية يف دراسة اللغة.ينظر:مصطفى غلفان،اللسانيات 
عبده الراجحي،النحو العريب  وما بعدها، 56وما بعدها،وأمحد عمايرة،يف النحو اللغة وتراكيبها منهج وتطبيق،ص5التوليدية،ص
 وما بعدها.  119ص ،م1986دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بريوت.لبنان،ب ط، ث(حبث يف املنهج)،والدرس احلدي

قد مرت هذه النظرية بعدة مراحل و كل مرحلة من هذه املراحل تعرب عن تلك التطورات  املنهجية و النظرية هلذه  -2
م متثل الصورة األوىل املبسطة 1957أوال:مرحلة البين الرتكيبية  النظرية،وميكننا أن نشري هنا إىل أهم هذه املراحل ،و لكن بإجياز:

م،مع كتاب جوانب من نظرية النحو لتشو  1965ىن الرتكيبية) ثانيا:مرحلة أوجه النظرية الرتكيبية:ملرحلة النحو التوليدي(كتاب الب
.عبد الرزاق 1980رابعا:يف حماضرات حول نظرية العامل و الربط اإلحايل– 1968ثالثا:حنو احلاالت اإلعرابية  -مسكي

كيبية"دراسة حتليلية نقدية،موفم للنشر دوراري،مدخل إىل النحو التفريعي من خالل كتاب تشومسكي"البىن الرت 
ا و قضاياها الراهنة)عامل الكتب احلديث للنشر .2007اجلزائر، ولالطالع ينظر:أيضا نعمان بوقرة،اللسانيات(اجتاها

 وما بعدها.140،ص1،2009األردن،ط–والتوزيع،عمان 
 .114-113ينظر:النحو العريب والدرس احلديث،ص ص-3
 - وعلم اللغة البنيوي(دراسة يف الفكر اللغوي العريب احلديث)،درا املعرفة اجلامعية،اإلسكندريةحلمي خليل،العربية -4

  .8م،ص1996مصر،دط،
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التحويلية متثلت  ليها اللسانيات التوليديةوهناك جمموعة من املبادئ ذكرها مازن الوعر ركزت ع
  فيما يلي:

  :الذهنية وليست السلوكية-أ

وكذا ، على ما يعرف باملثريات الداخلية قائماً  سلوكاً - بلومفيلد- الذي كان يعترب اللغة
فقد ركز املنهج ، فكل نطق صويت ما هو إال استجابة ملثري لغوي أو غري لغوي، االستجابات اخلارجية

مهمالً ُكل  السلوكي يف هذه الفرتة على السلوك اخلارجي لإلنسان معترباً إياه مادة للتحليل اللساين
، الرأي مسكي انتقد هذاعلى حني فإن تشو ، ى الدماغ البشريالعمليات الذهنية الداخلية على مستو 

فعالة معترباً اللغة قدرة خالقة و 1أن املنهج السليم لدراسة اللغة البد أن يكون منهجًا ذهنياً  وأكد
اللغة ويعللها من الداخل وليس من ببساطة أراد تشو مسكي من حتليله هذا أن يشرح ، غريزية وفطرية

يف اخلارج أي ال من خالل ذلك املظهر اخلارجي(السلوك)وحجته يف ذلك هي طرح السؤال التايل:ك
م ، يتعلم األطفال الصغار أية لغة م وجنسيا وبشكل تطوري بغض النظر عن اختالف ثقافا

م اللغوية هي عمليات مرتكزة على برهان قاطع على أن العمليات و  فهو يرى أن هذا دليل، وبيئا
  .2أسس بيولوجية

  ليس الوصف وحده:و الوصف و  الشرح والتعليل-ب

وبالتايل عملت البنوية على ، الوصف وحده هدف التحليل اللساين النظرية البنوية اعتربت أن
عامل و على حد تعبري بلومفيلد فإنه على ، حتليلهاو  مجع أكرب عدد ممكن من املواد اللغوية لوصفها

اللسانيات أن يقصر حتليله اللساين على الوصف اللغوي مبتعداً عن العمليات الذهنية التجريدية 
إضافة ، وعلى العكس من هذا فقد ركز تشومسكي على التعليل والشرح، املوجودة يف الدماغ البشري

                                                             
إن ما جاء به تشومسكي  يف ربط اللغة بالعقل،مث تعليلها وشرحها البد أن يكون من الداخل هذا مل يكن حمض الصدفة بل  -1

ا كل من   ا اهللا  الذي يرى أن الفرق األهم بني اإلنسان واحليوان يف القدرة  تديكار هناك إرهاصات أولية قال  (طاقة خص 
الذي أكد على  وهمبولتعلى اللغة فاإلنسان له القدرة على اللغة بني احليوان عاجز عن ذلك اإلنسان دون غريه من الكائنات)

،إذن هناك أسس 122-120أن اللغة هي من عمل العقل بالتايل هي عمل داخلي،ينظر النحو العريب والدرس احلديث،ص ص
اللسانيات التوليدية(من النموذج ما قبل املعيار إىل الربنامج فلسفية وعلمية بىن عليها تشومسكي حنوه التوليدي،ينظر:

 ألول.األدنوي:مفاهيم وأمثلة)،الفصل ا
 .115،صقضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديثينظر:-2
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إعطاء كما ال يريد أن يتوقف عند حدود الوصف اللغوي بل يتعداه إىل ،  1إىل الوصف اللغوي
علمي دقيق لكيفية حدوث الظاهرة اللغوية حىت نتمكن من معرفة الطبيعة البشرية أينما  2تفسري
ألنه ليس آلة تصدر أصواتًا وفقًا ، "عند املتكلمintuitionفالنحو عنده ال بد أن يهتم"باحلدس«كانت

وهو متحرر من هذه ، جيعله يتحرك وإمنا هناك هذا الشيء الداخلي الذي، لعوامل خارجية
(يشرتك فيه مجيع الناس)العوامل..وملا كان احلدس  ن النظرية كما قلنا تسعى إىل معرفة فإ، إنسانيًا

ذا التصور الذي جاء به تشومسكي ميكن لعلماء اللغة أن ، 3»الظواهر الكلية يف كل اللغات
  يصوغوا نظرية من خالل تلك الكليات املوجودة بني اللغات قاطبة.

تم بالوصف دون التفسري العلمي الدقيق ، شومسكي على النزعة البنويةحيث ثار  اليت 
يبدو يل أن نقطة «يقول:، لغوية أو ما يسمى بالنظام اللغوياآلليات ال-للظواهر اللغوية وكيفية عملها

هو -والفكريقصد ما يتعلق بدراسة اللغة  -الضعف الرئيسة يف مقاربات البنويني ...هلذه املواضيع 
االعتقاد يف غياب التفسريات العميقة..ويف أن أوىل االفرتاضات هي ما جيب يسمح بتفسري بعض 

أن  ولكن التساؤل الذي البد، فما طرحه تشومسكي أمر مشروع، 4» الظواهر اليت ميكن مالحظتها
يلية أعطى التفسري التحو ل يف نظريته التوليدية يطرح هل يعترب املشروع الذي جاء به تشومسكي واملتمث

ة؟وهل ميكن أن يعطي تفسريا الصحيح لتلك الظواهر اللسانية اليت ينتجها االنسان خالل حياته اليومي
    صحيحا لكيفية فهم اللغة؟

  :التجريبو  االستنتاج وليس االستقراءو  ستنباطاال-ج 

قبل أواخر القرن التاسع اً إن املنهج البنوي منهج خيتلف يف رؤيته ملفهوم الوصفية الذي كان سائد   
املعيارية عند جل وقبل ظهور املصطلح الذي يعرف باللسانيات العامة الذي كان يقابل مفهوم ، عشر

                                                             
- مرتضى جواد باقر،مقدمة يف نظرية القواعد التوليدية،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان.ينظر أيضا:116،صنفسهينظر:-1

  .ما بعدهاو 1،2002،56األردن،ط
العادات اللغوية كاحلذف اجلائز ألمن اللبس أو التخفيف ال يفسر ،التحويلي رياضي جامدإن التفسري يف املنهج التوليدي -2

اليت تتم على مستوى الذهن أين  ويكتفي بردِّ البنية السطحية(الفرع)للكالم إىل البنية العميقة(األصل)عرب جمموعة من التحويالت
ز وتراعي خمتلف األعراف االجتماعية أما التعليل يف النحو العريب ففيه علل تفسر احلذف اجلائتوجد الطاقة اللغوية عند اإلنسان،

 .241،ص2000،,دط،دار الشروق،،األردنينظر:حسن مخيس،نظرية التعليل يف النحو العريب يف اللغة املستعملة،
 .118النحو العريب والدرس احلديث،ص-3
4-Noam Chomsky,Le langage et La Pensee,(t.par lius-jean calvet),p.b.payot,paris, 1980,p/45 
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أت ال مفاضلة بني األلسن اللسانيات العامة كانت هلا رؤية مناهضة هلذا املوقف ور ف، الدارسني
كلنا يعلم أن ،  1بالدراسة والوصفوكذا مستويات استعمال اللغة الواحدة فكلها جديرة ، البشرية

فحصها بشكل جترييب ية على استقراء املادة اللغوية و املنهج البنوي اعتمد يف وصف اللغات العامل
موعة من لغات عاملية، مضبوط م بتحليلها متبعا اخلطوات مث يقو ، وقد ركز على املواد اللغوية ا

  :اآلتية

  مالحظة املواد اللغوية. )1(
 أبنيتها.و  ويةحدس للمواد اللغ )2(
 صياغة فرضية قائمة على نظرية معينة. )3(
 .2فحص الفرضية من خالل مالئمتها للمواد اللغوية )4(

 ألن يكون البحث، ل األسلوب البنوي مؤهالً للتحليل اللساينإن هذه اخلطوات األربع جتع 
  .لغات العامل عدة مرات بق هذا املنهج علىفقد طُ ، حبثًا قائمًا على أسس علمية

 يقوم على حدس عامل اللسانيات للمواد اللغوية يبفمازن الوعر يرى أن املنهج البنوي منهج جتري     
وهذا يؤكد أن مقاربة البنويني حاولت أن تدرس ، 3كما أن املنهج منهج مضبوط مث موضوعي،  احملللة

ملية اللغة وفق منهج علمي دقيق باالعتماد على الوصف املوضوعي للظواهر اللغوية من خالل ع
  التتبع واملالحظة. 

فهو يرى أن هذا ، مسكي رفض رفضًا تامًا هذا األسلوب يف التحليل اللساينإال أن تشو 
وحىت يتسىن لعامل اللسانيات حتليل ، املنهج أسلوب آيل مهمته متثلت يف الوصف اللغوي ليس إال

ذلك لسرب الكفاءة أو و ، عي للمتكلمني الناطقني بلغتهماللغة عليه أن يقرتب من الوسط االجتما
وبعدها ينتقل لصياغة الفرضيات الشكلية املؤدية ، املقدرة اللغوية الفاعلة واملنفعلة يف الدماغ البشري

وإذا كان للنظرية البنوية ، مث الربهنة على تلك النتائج بدقة وموضوعية، إىل نظرية لسانية شاملة
                                                             

 ،1،2004تونس،ط-ينظر:رفيق بن محودة،الوصفية مفهومها ونظامها يف النظريات اللسانية،دار حممد علي  للنشر،صفاقس-1
 .19- 18ص ص

،ولإلطالع ينظر:اللسانيات،جملة يف علم اللسان البشري مقال:النظريات 116،ص قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث-2
-6ع ،جامعة اجلزائر–التوليدية حماولة لسربها وتطبيقها على النحو العريب،مازن الوعرالتحويلية  لداللية يف اللسانياتالنحوية وا

  .26ص ،1982
  .117،صقضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديثينظر: -3
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التحويلية كذلك هلا جمموعة من اخلطوات فإن النظرية التوليدية ، 1خطوات يف التحليل اللساين
  فها هي كما ذكرها مازن الوعر :، تعتمدها يف التحليل اللساين

القواعد املتشكلة من املواد اللغوية يف كل لغة من  صياغة فرضية معينة قائمة على جمموعة من )1(
  لغات العامل .

 لغوية أخرى تابعة للغات أخرى.املوضوعة وتطبيقها على مواد  فحص الفرضية )2(
إعادة صياغة الفرضية إذا دعت احلاجة لذلك لشرح األمثلة اللغوية الشاذة املوجودة يف  )3(

 اللغات األخرى.
 .2الربهان عليها إذا أمكنو  تثبيت صحة الفرضية )4(

فنظرية تشو مسكي تسعى جاهدة أن تفهم كيف يستطيع املتكلم أن ينتج عدداً من اجلمل 
ا حتاول أن متَُيـِّزَ ما هو مقبول حنويًا مما هو غري مقبول،  هلا بطريقة ال إرادية اليت ال حصر ، كما أ

وعليه عرف هذا ، لتوليد كل اجلمل النحوية يف اللغة فالنحو املقبول يف نظرها هو الذي يكون صاحلاً 
اللغات البشرية)اليت فإذا توصلنا هلذه الكليات(نقاط تقاطع كآليات بني ، 3النحو بالنحو التوليدي

وكيف تعمل آلته ، تسهل علينا فهم إنتاج اإلنسان للغة تربط بني لغات العامل متكنا من بناء نظرية
  اللغوية. 

  : للغةامفهوم  -1

ا جمموعة«:يعرف اللغةتشومسكي     دة)من اجلمل كل مجلة فيها حمدودة يف و حمدودة أو غري حمد(بأ
  .4»حمدودة من العناصرقد انشئت من جمموعة ، طوهلا

فاللغة عبارة عن عملية حركية على مستوى الذهن تنتج عددا حمدودا أو غري حمدود من  
 ه اجلمل حمدودة الطولكما أن هذ،  املستعملة أثناء إنتاج اللغة عناصر اللغويةاجلمل املتباينة يف عدد ال

  .سواء كانت هذه اللغات الطبيعية منطوقة أو مكتوبة

                                                             
  .117،ص قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديثظر:ين-1
  .117،صتفسهينظر:-2
 117.النحو العريب والدرس احلديث،صينظر:-3
  .17،وينظرأيضا:البىن الرتكيبية،ص93  -118ص-قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص -4
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)للغة اعتربها Synchronique(اآلنية مازن الوعر من خالل الدراسة السنكرونية فالباحث    
فهو يرى أن الرمز اللغوي هو نتيجة لالرتباط بني الشيء اخلارجي ، ساكنًا غري متغري أو متبدل نظاماً 

  .1و بني الصورة الذهنية لذلك الشيء، (املوضوع)

ميكننا يف هذا املقام أن نقدم اعرتاضًا هلذا الفهم الذي قال به مازن الوعر حينما رأى أن  
فدي ، والشيء اخلارجي(املوضوع)، حتاد احلاصل بني الصورة الذهنيةالعالمة اللغوية هي نتيجة لال

لصورة سوسري يرى أن العالمة اللغوية ما هي إال نتيجة للتالحم احلاصل بني الصورة الصوتية وا
  .2وغري منطقية، ورغم هذا فإن العالقة بينهما عالقة اعتباطية تعسفية، الذهنية

فالعالمة اللغوية (الدليل اللغوي)ما هي إال كيان نفسي ذو وجهني أحدمها مادي أو ما يعرف 
واليت أطلق عليها دي سوسري اسم الدال(ذلك اللفظ ، )Image acoustiqueبالصورة السمعية(

أطلق عليه و  )Conceptومايعرف بالتصور(، تألف من أصوات واقعية)و اآلخر وجه ذهيناملنطوق وامل
هي طريقة أو «أما إدوارد سابري يرى أن اللغة، 3اسم املدلول(وهو صورة املنطوق املتمثلة يف الذهن)

نظام الرغبات بواسطة و  االنفعاالتو  و غري غريزية إطالقا لتوصيل األفكار، وسيلة إنسانية خالصة 
(بنية)نواته اجلملة  افسابري اعترب أن اللغة نظام، »4اتفقوا عليهالرموز اختاره أفراد جمتمع ما و  معني من

تمع الواحدألساسية يف العملية التبليغية أو اليت تتمثل وظيفتها ا فهناك ، االتصالية التواصلية بني أفراد ا
ا و  رغبات إال بواسطة اللغة وفقا لنظام اختاره هؤالء األفراد انفعاالت يعشها الفرد ال ميكننه البوح 

  .هلذه اللغة طبعاً 

                                                             
  .76،صالنحو العريب والدرس احلديث.و ينظر:76،صقضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديثينظر:-1
اجلزائر،د –ينظر:زبري دراقي،حماضرات يف اللسانيات العامة و التارخيية،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون -2

 وما بعدها. 63،ص1990ط،سنة
،وعبد 77.و ينظر أيضا على سبيل املثال :مبادئ اللسانيات البنوية،ص21خولة طالب اإلبراهيمي ،مبادئ يف اللسانيات،ص -3

 .2000مصر،دط،سنة -خل إىل علم اللغة ،دار الفكر العريب القاهرةالعزيز حممد حسن،مد
 األردن،-.وينظر:جون لوينز،تر:حممد العناين،اللغة واللغويات،دار جرير للنشر والطباعة،عمان32مقدمة يف اللسانيات،ص-4

  وما بعدها.26إىل ص 19، ص1،2009ط
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ا أصواٌت «:وما هي ، القول على اللغة يقول ابن جين يف باب ا كل قوم  1أما حدهافإ يعرب 
  .2»عن أغراضهم

فابن جين يف تعريفه هذا يؤكد أن اللغة يف جوهرها عبارة عن أصوات منطوقة من أجل التعبري 
، واللغة الفرنسية، لكل قوم من األقوام(كاللغة العربية-الداخلية واخلارجية-األغراض واحلاجياتعن 

كما أن ابن جين يشري إىل ذلك التطور والتغري الذي يصيب اللغة من خالل ،  واللغة االسبانية...)
ميكن ومن خالل تعريف ابن جين للغة ، تعدد وجتدد األغراض واحلاجات والظروف واملناسبات

  .3ختتلف اللغات من جمتمع إىل آخر- اللغة وسيلة للتعبري-استخالص املسائل التالية:اللغة أصوات

موعة من الكتب اليت تناولت تعريف اللو  غة وجدناها يف تصورها العام تكاد عند عودتنا 
ب صطالحية من أجل التخاطعبارة عن نظام مكون من عالمات اتتفق يف تعريف شامل كون اللغة 

ا مجلة من الرموز املتواترة بني أفراد «فهذا عبد السالم املسدي يعرف، والتفاهم بني بين البشر اللغة بأ
موعة البشرية اليت تتحول بفعل الرابط اللغوي إىل جمموعة فكرية حضارية وهذه الرموز سواء  ،ا

ا متثل ضربا من التسليم  ا  مث، الضمين بني مستعمليهاأكانت ملهمة إهلاما أم منبثقة انبثاقا فإ إ
سمة ، ترتبط فيما بينها بقوانني وبفضل هذه القوانني تنصهر الرموز اجلزئية يف شبكة من القواعد ا

  .4»لبناء اللغة الكلي

إال أن مثل هذه ، إن هذا التعريف وغريه استبعد األفعال غري الصوتية كاإلشارات واإلمياءات
وكات اللفظية الصوتية كون اللغة ظاهرة نفسية داخلية فكل إشارة أو األفعال حباجة ماسة إىل السل

                                                             
إن اللغة ليست جمرد أصوات للتعبري عن احلاجات بل متتاز جبملة من املراكز املخية اليت تشرف على خمتلف مظاهر اللغة  -1

منها:مركز إصدار األلفاظ،مركز حفظ الكلمات املسموعة،مركز الكالم،مركز حفظ األصوات،مركز الكلمات املرئية 
- تاريخ اللغة العربية،دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع،بريوت-2فاظ العربيةاللغوية واألل ةالفلسف-1وغريها.ينظر:جرجي زيدان،

 .21من على هامش ص 1،1987لبنان،ط
 .44،ص1أبو الفتح عثمان ابن جين،اخلصائص ،تح:عبد احلكيم بن حممد،املكتبة التوفيقية،د ط ت،ج-2
 .60،ص1،1992بريوت،ط-ت والنشر والتوزيعينظر:ميشال زكريا،حبوث ألسنية عربية،املؤسسة اجلامعية للدراسا-3
ينظر:أسس تعلم اللغة .25،ص1985عبد السالم املسدي،اللسانيات وأسسها املعرفية،الدار التونسية للنشر،دط،أوت-4

لبنان،د -علي علي أمحد شعبان،دار النهضة العربية للنشر والطباعة،بريوت-وتعليمها،دوجالس براون،تر:عبده الراجحي
.ومن بني الباحثني احملدثني الذين تناولوا تعريف اجلملة وأقسامها رابح بومعزة،نظرية النحو العريب ورؤيتها 24-23،ص 1994ط،

،وليد حسن،نظرية النحو العريب يف ضوء تعدد أوجه التحليل 1،2011األردن،ط-لتحليل البىن اللغوية،عامل الكتب احلديث،اربد
 .263.ص1،2009األردن،ط- لطباعة،عمانالنحوي،دار فضاءات للنشر والتوزيع وا
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وبالتايل يبدو من املفيد توسيع دائرة تعريف اللغة ليشمل وسائل ، إماء حيتاج إىل لغة صوتية داخلية
االتصال غري اللفظية كأنظمة اإلشارات واإلمياءات والتعبريات الوجهية املصاحبة عادة لسلوك 

  .1الكالم

والبد أن نشري إىل أن مازن الوعر ذكر أن البنية اللغوية وعلى حد رأي بلومفيلد تتألف من ثالثة   
  عناصر أساسية:

ا(تعب2الفونيم)أ( - :وهو أصغر وحدة أساسية صوتية قادرة على متييز املعىن وليس هلا معىن حبد ذا
  لعب).

صرفية قادرة على متييز الكلمات :أصغر وحدة تركيبية حنوية ذات وظيفة حنوية المورفيم)ب(
  ان).-يلعب،  ون-املركبة(يلعب

أصغر وحدة تركيبية ذات وظيفة داللية قادرة على متييز الرتاكيب اللغوية (الولد (جـ)الشكل النحوي:
  يلعب الولد) –يلعب 

  .3وداللية حنويةو  ومما يالحظ من هذه العناصر الثالثة السالفة الذكر أن البنية اللغوية هي بنية صوتية 

  

                                                             
لدينظر:-1  .1971،أفريل1،العدد2سيد حممد غنيم،اللغة والفكر عند الطفل،جملة عامل الفكر،الكويت،ا
:أسرة صوتية واحدة حيتل كل فرد فيها موقعًا ال ميكن أن حيل فيه اآلخر،وتسمى أفراد األسرة الفونيمهناك تعريفات عدة منها -2

هو اختالف يف نطق  الفونيم الواحد يف الكلمة نفسها مع عدم تغري  يف معناها ومن أمثلة ذلك  األلوفونباأللفونات،والصوتية 
لفظ اجلاللة"اهللا"فتكون الالم مفخمة عندما تكون مفتوحة أو مضمومة وتكون مرققة عندما تكون مكسورة.ينظر:التمهيد يف علم 

وتبدله له أثر يف تغري وتبدل املعىن يف الكلمة الواحدة،كون الفونيم له خاصية  .أما الفونيم اختالفه105-104اللغة،ص ص
التمايز والتغاير ،وبالتايل أصبحت له وظيفة فونولوجية،جعلته يفرق بني معاين الكلمات،ومنحها قيما لغوية خمتلفة ومتباينة صرفيًا 

،حنو: قال  نال والذي أدى إىل اختالف املعىن هو اختالف الفونيمني القاف نال،فمن حيث املعىن قال غري  –أو حنويًا أو دالليًا
:العنصر الدال أي الوحدة اللغوية األصغر اليت حتمل معىن،فقد تكون المونيم(المورفيم).107والنون.ينظر:دراسات يف اللغة،ص

اللغة الفرنسية،أطول كلمة الكلمة الواحدة مكونة من حرف واحد أو حرفني،وقد تكون أكثر من ذلك،وقد تكون كبرية احلجم ك
ا تنفر من  Anticonstitutionnellementفيها  ،أما اللغة العربية فإ ا عبارة عن كلمة واحدة مكونة من أربعة وعشرين حرفًا إ

ا نظراً لطوهلا،ينظر:مبادئ يف اللسانيات،  .85مثل هكذا كلمات،وهذا لصعوبة النطق 
  .77احلديث،صينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات -3
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   :1يالنحو المفهوم  -2

ذه املسألة وعلى حد رأي مازن الوعر يرى أن دي سوسري مل يفرق بني املعايري  وفيما يتعلق 
، إذ اعترب هذه املعايري واحدة يف الدراسات اللسانية، اللسانية والرتكيبية وبني املعايري اللسانية املعجمية

باعتبار أن العالمات اللغوية خارج ، 2من القيم اللغوية البحتة وكان ذلك منذ أن كانت اللغة نظاماً 
وأن معناها يتعدد بتعدد السياقات اللغوية اليت ترد فيها كون النظام اللغوي ، النظام ال قيمة(وظيفة)هلا 

داخل النظام  هو الضامن الوحيد الذي يعطي لتلك العالمة اللغوية قيمة داللية مع وحدات لسانية
  نفسه. 

هو أن ما ميكن أن يكون ، الرتكييب واملعجمي ينفالذي جعل دي سوسري مل يفرق بني املعيار 
التثنية يف اللغة  فمثال، ون معياراً معجميًا يف لغات أخرىمعياراً تركيبيًا يف بعض اللغات ميكن أن يك

وكان يقصد  ،(النحوي) ييبأما يف اللغة العربية تتم باملعيار الرتك، االجنليزية تتم طبقًا للمعيار املعجمي
جزءاً ال يتجزأ من النظام اللغوي املتواضع عليه بني اجلماعات و  من ذلك أنه ماال يكون معياراً تركيبياً 

وجزءاً ال يتجزأ من النظام الكالمي ، يف لغة ما ميكن أن تكون معياراً معجمياً  )La langue( البشرية
  .La parole(3الفعلي يف لغة بشرية أخرى(

بل ، أن بلومفيلد اعترب األشكال املعجمية أشكاالً بنائيًا ال حتدث بنفسها«يرى مازن الوعر
حتدث مع سلسلة من األبنية اليت تتجلى من خالل تغريات صوتية عدة كالتعديالت الصوتية 

 Man bites dogمث الرتبة النحوية يف:، John! Johnوالنغمات الصوتية يف:، drunk...drinkيف:
  .Dog bites Man«4و

لم والسامع على تعني املتك drunk...drink بلومفيلد إن التعديالت الصوتية يف املثال الذي ذكره   
والذي ، انختتلف(شرب)drinkكلمةو  (سكر)drunkفكلمة، بني املعاين والدالالت يف اللغة التفريق

، لم:عذلك يف اللغة العربيةومثال ، iو uأدى إىل هذا االختالف هو التمييز الواضح بني الفومنني 
                                                             

إن مصطلح النحو مل يعرف يف تراثنا اللغوي واملعريف إال يف أوائل القرن الثالث اهلجري وذلك استخداما لوصف كتاب سيبويه  - 1
هو انتحاء مست كالم عرب يف تصرفه من إعراب «من قبل علماء املشرق،والذي ميكن تعريفه كما جاء على لسان ابن جين:

 .45،ص1ينظر:أصول تراثية يف اللسانية احلديثة،واخلصائص،ج».1والتحقري...وغريه،كالتثنية،واجلمع 
  .78-77ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص-2
  p134 F.De Saussure. Cours de linguistique générale.ينظر:-3
  .79قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص-4
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، قو ممها  وضعنا فومنني خمتلفني للتفريق بينهما من حيث املعىن وللتميييز بني معىن الكلمتني  لقع
حيث يغري ، النغمات الصوتية أو ما يسمى بالتنغيم هلا دور كبري يف حتديد داللة الكالم ومعانيهأما 

خبار (جون) األوىل دلت على معىن اإل Johnفكلمة ، اجلملة من تركيب لغوي إىل تركيب لغوي آخر
ا االخبار (جون) الثانية فدلت على التعجب كون النغمة كانت  Johnأما ، كوننا قرأناه بنغمة نريد 

ا تدخل يف باب التقدمي والتأخري، صاعدة فدلت على التعجب فهي هلا أثر كبري ، أم الرتبة النحوية فإ
لمة ما يف تركيب ما إال وأدى ذلك إىل تغري يف الم فكل تغري يف رتبة لكيف تعدد دالالت تراكيب الك

(كلب Dog bites Man مجلةعن ختتلف (رجال يعض الكلب)Man bites dog فجملة، املعىن
مما أدى إىل تغري يف املعىن  والسبب يف ذلك تغري يف رتب الكلمات داخل الرتكيب اللغوييعض رجال)

قدمنا  إذا أما ، خالداً مجلة فعلية الغرض منها اإلخبارومثال ذلك يف اللغة العربية أكرم حممد ، بينهما
وبالتايل أصبحت اجلملة تدل على ، خالداً أكرم حممد خالداً فيصبح الرتكيب على النحو اآليت: كلمة

  االهتمام.و معىن آخر هو الرعاية 

األشكال النحوية مناقشة واسعة معترباً أن وعليه فمازن الوعر يرى أن بلومفيلد ناقش خمتلف 
باإلضافة إىل مناقشته ، هذه األشكال النحوية أبنية حنوية ذات وظائف داللية حرة غري مقيدة

ا(يعين هنا ، للوحدات النحوية اليت تسهم يف حتديد املعىن النحوي ولكنها ال تعين أي شيء حبد ذا
إما ، هي وحدات مرتبطة مع غريها ،  نظر بلومفيلدفهذه األشكال النحوية يف، األشكال املقيدة)

كما أنه ميكن حتليل هذه األشكال النحوية من خالل مستويات ،  جبمل أساسية أو جبمل فرعية
إذ اعترب بلومفيلد املستوى الداليل أضعف مستوى يف التحليل ، داللية عديدةو  معجميةو  صوتية

بعلوم أخرى ليست علوما لسانية بل هي علوم نفسية  ربط املستوى الداليلإىل وعليه دعا ، اللساين
  .1فلسفية

ودعا إىل ربطه بعلوم ، يلعبه املعىن يف التحليل اللساينيبدو أن بلومفيلد ألغى الدور الذي 
فقد حدد الداللة اللغوية من ، كالعلوم النفسية والفلسفية،  أخرى خترج عن دائرة العلوم اإلنسانية

ألن املنهج ، ففضل املنهج املادي السلوكي يف التحليل اللساين، يةخالل علوم أخرى ليست لغو 

                                                             
  .67عربية،ص .وينظر أيضا:حبوث ألسنية79،صنفسه-1
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إضافة إىل أنه ينظر إىل التبدالت والتغريات يف السلوك اإلنساين ، الذهين ال يتفق مع الواقع اللغوي
ا عائدة إىل عوامل غري فيزيائية(كالروح   .1والذهن)، والرغبة، على أ

نظام من «إنه2النحو أو ما يسمى بالنحو التوليديأما تشومسكي فله رأي آخر يف تعريف 
وهذا هو املراد بالنحو ، وأكثر حتديداً ، القواعد اليت تقدم وصفًا تركيبيًا للجمل بطريقة واضحة

وهذا ال يعين أنه واع ، يكون قد استعملها واستبطن حنواً توليدياً ، وكل متكلم تكلم لغة، التوليدي
ا...إن النحو التولبالقواعد الباطنية اليت يكون ق يدي يهتم مبا د استعملها أو سيكون على وعي 

وكذا ، من حيث إنتاج اجلمل اللغوية، 3»وليس ما ميكنه أن يرويه من معرفته...، يعرفه املتكلم فعال
أو ينتبهون لذلك اإلنتاج ودون إرادة إنسانية جتعل البشر يشعرون ، تأويلها وفهمها دون قصد لذلك

أي أن ، رة عن نظام من القواعد العامة اليت تسمح بتعداد اجلمل النحويةافالنحو هو عب«، اللغوي
اليت حيتاج إليها املتكلم يف حياته 4»يعترب ميكانزمًا قادراً على توليد جمموعة ال متناهية من اجلمل

  اليومية من أجل التواصل والتعبري عن مكنونات النفس.

ذه النحو التوليدي ليس جمرد جهاإذن  ز يسمح لنا بإنتاج اجلمل بل إنه املعرفة غري الواعية 
ا دون عناء أو جهد يذكر، القواعد و النحو ، اليت تؤهلنا إىل القدرة على استعمال اللغة اليت ولدنا 

باستعمال القواعد الباطنية[آليات وميكانزمات ، التوليدي يهتم بوصف اجلمل بطريقة واضحة وجلية
وهذا ما عرب عنه ، فهو يسعى جاهداً إىل توليد عدد ال متناه من اجلمل، اللغةلتلك  داخلية]

  تشومسكي بالنحو الكلي أو العام.

                                                             
.ومبادئ اللسانيات 73-55.وللتوسع أكثر ينظر :نفسه،ص71قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص -1

  .152-145البنوية،ص
كما أن للنحو التوليدي لدى تشومسكي وأتباعه معنيان معىن خاص ومعىن عام: املعىن العام:يقصد به جمموع القواعد اللغوية -2

كلم،وبالتايل هو عبارة عن معرفة ضمنية ميتلكها كل فرد متكلم متكنه من الربط بني الصوت واملعىن أما املعىن املوجودة يف ذهن املت
اخلاص:حيث يستعمله تشومسكي قاصداً به النظرية اليت يرومها كل عامل لساين،والقادرة على وصف امللكة اللغوية عند املتكلم 

املالخ،حافظ إمساعيل علوي،اللسانيات التوليدية(من النموذج ما قبل املعيار إىل .ينظر:مصطفى غلفان مبشاركة احممد بلسان ما
 .29-28،ص1،2010األردن،ط-الربنامج األدنوي:مفاهيم وأمثلة)،علم الكتب احلديث،إربد

3-N.Chomsky Aspects de la théorie  syntaxique, traduit de l anglais par jean-claud milner,edition du 
Seuil,1971,p19.                                                                                                                                           

العربية)،مكتبة دار حممد الشكريي،دروس يف الرتكيب بني النظرية التوليدية التحويلية والنحو املعجمي الوظيفي(تطبيقات على -4
 .20،ص1،2005املغرب،ط-األمان للنشر والتوزيع،الرباط
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إن هذه املعرفة اللسانية(امللكة اللغوية)املشرتكة بني بين البشر متر عند تشومسكي مبراحل 
  1هي: ثالث

وهي املرحلة األوىل للدماغ أين حتدث التفاعالت اللغوية املوجودة بكيفية وراثية مرحلة فطرية:-أ
  عضوية دون عوامل أخرى كعملية االكتساب مثالً. 

  :توجد عند الطفل أثناء اكتسابه اللغة.حالة وسيطة-ب

م :توجد عند اإلنسان البالغ(النضج اللغوي)حيث يصبح اإلنسان ممتلكًا لنظامرحلة قارة نسبياً - ج
 .   لغته امتالكًا كليًا

أي الكشف عن  - إن هدف الباحث والعامل اللغوي إذن هو حتديد خصائص املرحلة األوىل
وما ، جد مهمة نسميها بامللكة اللغوية باعتبارها متثل مرحلة- وحتديد مميزاته 2النسق أو النحو الكلي

  هي إال نسق(نظام)كلي للتمثل الذهين للغة.

  :عند مازن الوعرالتحويلية ية للنظرية التوليدية األساسأهم المبادئ -لثاثا

  المركبية:-القواعد التوليدية-1

هذه اجلمل اللغوية هلا ، جمموعة غري حمددة من اجلمل اللغوية «اللغة يرى تشومسكي بأن
اليت تنتجها طاقة داخلية على مستوى الدماغ البشري دعاها 3»أبعاد طولية حمددةو  عناصر لغوية

  املركبية. -تشومسكي بالقواعد التوليدية
                                                             

.وينظر أيضا:عبد القادر الفاسي الفهري،البناء املوازي(نظرية يف بناء الكلمة وبناء 43-42اللسانيات واللغة العربية،ص ص-1
 .18،ص1،1990املغرب،ط-اجلملة)،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء

اجلمل -أمن األهداف اليت كان ينشدها تشومسكي من حتليله النحوي للغة ميكن ذكرها على النحو التايل: هناك جمموعة- 2
ا مفهومة ومقبولة. تركيب الكلمات والوحدات -بالصحيحة حنويا،وهي اجلمل اليت يدرك ابن اللغة باحلدس اللغوي السليم أ

شف جوانب الرتاكيب ذات الغموض بردها إىل ما يقابلها يف البنية معرفة الغموض البنيوي،وك-جـالصرفية طبقًا لنظام اللغة.
تعرف قواعد الكفاءة - زمعرفة الوظيفة النحوية لكل جزء يف اجلملة.-هـمعرفة العالقات بني اجلمل املتماثلة يف املعىن.-دالعميقة.

ائي من اجلمل املمكنة طبقًا لقواعَد  ا صادرة عن منظومة القواعد  اللغوية لدى أبناء اللغة على إنتاج عدد ال  اللغة وفهمها،أل
-املكونة للغة .ينظر:حممود فهمي حجازي،مدخل إىل علم اللغة، الدار املصرية السعودية،للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة

 .139-138،ص4،2006مصر،ط
  .114احلديث،ص.وينظر:النحو العريب والدرس 118،صقضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث -3
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ا عبارة عن مكنة أو آلة مولدة -ليعرف القواعد التوليديةالباحث بعدها مث ينتقل   املركبية بأ
وصفا تركيبيًا  عد)(القوا إضافة إىل ذلك ينبغي أن تعطي، ميكنها أن تولد كل اجلمل النحوية ليس إال

فمثالً اللغة العربية ميكنها أن تعطي وصفًا تركيبيًا صحيحًا لكل األبنية ، صحيحًا لكل مجلة مركبة
  .1احملتملة لصياغة اجلمل العربية

توفر على خصائص لسانية ذكرها وحىت تكون هذه القواعد فعالة ومولدة للغة البد أن ت    
  مسكي كما يلي:تشو 

ا-أ   من قوانني حمددة.2على صياغة مجل لغوية صحيحة ال متناهية قدر

وابتعادها عن ، أن تكون هلا القدرة على توليد اجلمل النحوية املقبولة لدى املتكلم الناطق بلغته- ب
  توليد مجل غري حنوية.

ا تقدمي وصف تركييب لكل مجلة مركبة وبطريقة جد واضحة-جـ   .3بإمكا

هي قواعد قائمة على مفهوم ، 1957اليت استعملها تشومسكي سنةإن هذه القواعد املركبية 
)فهو w.cookللعناصر اللغوية على حد قول عامل اللسانيات األمريكي ولرتكوك(4التحليل الثنائي

قواعد وما فعله تشومسكي هو صياغة هذه القواعد عربَّ عنها بـ ، حتليل عملت به املدرسة البنوية
  :طبقا للشكل الرياضي اآليتوضوعة امل إعادة الكتابة

           

  

  

                                                             
  .118،صنفسهينظر:-1
وهي خاصية جد مهمة يف النظام )اليت تكلم عنها تشومسكي،Productivitéمجل ال متناهية هذا يشري إىل مفهوم اإلبداعية( -2

-اللغوي،ينظر:حمي الدين حمسب،انفتاح النسق اللساين(دراسة يف التداخل االختصاصي)دار الكتاب اجلديد املتحدة،بنغازي
 18-17،ص ص1،2008طليبيا،

  .119قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص -3
التحليل الثنائي أخذ به العامل اللساين األمريكي بلومفيلد،وهو حتليل قائم على أساس حنوي فقط حيث يتخذ كل مستوى فيه  -4

ً ورموًز   .120نفسه،صا.أمساء

ا  ع                  س   ع). (أي أعد كتابة س على أ



 الجھود اللسانیة عند مازن الوعر

~ 39 ~ 

  المركبية:–تعليق تشومسكي على القواعد التوليدية -2
ا ، إذا كانت هذه القواعد تستطيع أن تولد مجالًبسيطةً وصرحيةً ومعلومةً(مبنية للمعلوم)ومثبتة فإ

ليس هلا القدرة على توليد مجل مشتقة أي ال تستطيع أن تدمج مجلة يف على حد رأي تشومسكي 
ا ال تستطيع أن تولد مجلة مبنية للمجهول ،  مجلة أخرى من أجل تشكيل مجلة معقدة ومتشابكة كما أ

ومن هنا جاء ، وبالتايل فهي قواعد، أو أن حتلل األفعال املساعدة يف لغة مثل اللغة اإلجنليزية
ا قواعد متتلك الق  بالقواعد التحويليةد تعرف تشومسكي بقواع وة الكافية ألن تبدل وتضيف كو

  .1وتغري األركان اللغوية يف السلسلة اللغوية، وحتذف
  قواعد إعادة الكتابة:-3
ا عبارةني الباحث أن املدرسة التوليدية ب    عن جمموعة من  التحويلية تعترب أن قواعد أية لغة على أ

  .2صياغتهاو  ميكن لعامل اللسانيات أن يعيد كتابتها مبتدئا بـ#ك#كرمز أويل لتوليد اجلملةالقوانني اليت 
، إن مفهوم قواعد إعادة الكتابة ينطلق من فكرة جد أساسية أال وهي كيفية اشتقاق اجلملة 

ا كتابة أركان اجلملةوذلك عن طريق هذه القواعد ا ُ ، ليت نعيد   سهمالكتابة بز إىل عملية إعادة رمَ إذ ي
أي أن ما قبل السهم يعاد كتابته مبا بعد السهم وذلك من أجل بيان العالقة القائمة بني مكونات 
اجلملة وبالتايل احلصول على أركان اجلملة لنضرب مثاال على ذلك:"الولد أكل الطعام" تطبق عليها 

  :3القواعد على النحو التايل
  ...)، طعام، القاعدة اخلامسة:االسم(ولد

  ...)، ذهب، القاعة السادسة:الفعل(أكل

  السلسلة النهائية هلذه اجلمل:ال + ولد + أكل + ال + طعام.

 وضع تشومسكي املعادلة الرياضية التالية اليت ميكن أن حتلل إلـ:#ك# إىل(أد)مث إىل(إس):إذ  

 

 

                                                             
 .         12،وينظر أيضا:البىن الرتكيبية،ص128-127،ص صقضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديثينظر:-1
  .124-123نظرية تشومسكي اللغوية،ص صينظر:- 3

 

 .96 اللسانيات التوليدية،ص.وينظر أيضا:122ينظر:نفسه،ص -  3

 إس–أد    ك                (1) 

 ف-م إ-م                 إس(2)

 االمسي+ املركب الفعلياملركب       القاعدة األوىل:اجلملة
 الولد((مركب امسي))+أكل الطعام((مركب فعلي)).          الولد أكل الطعام

 أداة تعريف + اسم          القاعدة الثانية:املركب االمسي
 ال= ولد  ال+ولد.     الولد                        

 مركب امسي  + الفعل        القاعدة الثالثة:املركب الفعلي
 أكل+الكعام      أكل الطعام                 

 ال        القاعدة الرابعة:أدالة التعريف
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مث إىل(إس)واإلسناد يتفرع إىل (م)مسند  (أد) و#ك#ما هي إال الكالم الذي يتفرع إىل أداة
يلجأ ، تطبيق هذه القواعد التفريعيةما ينتهي العامل اللساين من وعند، (ف)فضلة مسند إليه و(م إ)

وهذا ما يعرف بالقواعد ، إىل استعمال قواعد معجمية أخرى من أجل توليد املفردات والكلمات
  واليت تتألف على نوعني من من القواعد:التوليدية المركبية 

 تفريعية تفرع املستويات اللغوية العليا إىل مستويات لغوية دنيا. قواعد )1(
 قواعد معجمية تزود املستويات اللغوية بالكلمات واملفردات املعجمية . )2(

  .1املركبية:"ك"افتتح الرئيس املؤمتر اللساين–ميكننا معرفة القواعد  و من خالل املثال اآليت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  القواعد التحويلية:-أ
                                                             

   .123قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص -1

 إدس-ك                    أد (1)        

 øأد                  (2)         

          ف     -م إ-إس                  م(3)        

 م                   فع(4)        

 إ                  اسم م(5)        

 موصوف صفة                  ف  (6)        

 إ-تع                اسم    (7)       

 إ-تع           موصوف وصفة   (8)        

 أل                   تع      (9)        

       اسم                 رئيس،مؤمتر      (10)      

 لساين            صفة     (11)      

 فتح                   فعل (12)       

 قواعد تفريعية

 قواعد معجمية
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فهوم على إذ ينص هذا امل يف الوقت نفسهالقواعد التحويلية هي قواعد توليدية وحتويلية 
مستوى أعمق من املستوى الظاهر يف اً على مجلة أخرى اعتماد إىلمجلة معينة إمكانية حتويل 

نكتشف أهم املعاين الضمنية العائدة هلذه فهو مستوى جيعلنا ، )-performance(األداءالكالم
  :1القواعد التحويلية املؤلفة منفهي ، أما القواعد املستعملة يف هذا املستوى، اجلمل

 قواعد حتويلية جوازية. )1(
 قواعد حتويلية وجوبية. )2(

أما إذا ، سيكون كالمًا أساسياً 2فإن اخلرْج ، وعند تطبيقنا فقط للقواعد التحويلية لتوليد الكالم
سلسلة لغوية فإن اخلرْج سيكون كالمًا مشتقًا يتضمن ، طبقنا القواعد التحويلية اجلوازية والوجوبية معاً 

  :3اليت تتصف مبا يلي
  

  
  
  
  
  
  
 

  للمجهول وقواعد النفي مث قواعد االستفهام.لقد تضمنت القواعد اجلوازية املبين 
ا    يرى مازن الوعر أن القواعد التحويلية تطبق على السالسل اللغوية النهائية املتالحقة من خالل قو

  4القادرة على أن:
                                                             

دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء مازن الوعر،أيضا: ينظرو .133نظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،صي -1
   .26-25ص،2001ط،1دمشق،- اللسانيات املعاصرة،دار املتنيب للطباعة والنشر،سورية

هو السلسلة اللغوية النهائية اليت حتوي كل املرفيمات الالزمة للكالم األساسي،كما أن هذه املرفيمات ليست مرتبة :الخرْج -2
األساسي يتولد من البنية العميقة،وهو كالم يتصف بأنه بسيط تام صريح معلوم مثبت حنو:رأس احلكمة خمافة  ومنظمة،و الكالم

خلرْج يعتمد القواعد التحويلية الوجوبية دون اجلوازية لتوليد أي كالم،ألننا قلنا سلفا بأن القواعد التوليدية املركبية قواعد ال  -اهللا،و ا
 ).133-132:ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديثتستطيع أن تولد مجال مشتقة(

  .133ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص -3
 .141-140وما بعدها.وينظر:النحو العريب والدرس احلديث،ص136 -135ينظر: نفسه،ص-4

 دعي بعض اللسانيني إىل املؤمتر.          جمهول)    1(  

 مل يدع الرئيس بعض اللسانيني إىل املؤمتر. نفي           )    2(

 املؤمتر؟هل دعا الرئيس بعض اللسانيني إىل        استفهام تصديقي)  3(

 الرئيس بعض اللسانيني إىل املؤمتر؟مىت دعا           استفهام تصوري) 4( 

 ادع بعض اللسانيني إىل املؤمتر.           مر)   األ5( 

 أكرم برئيس يدعو كل اللسانيني إىل املؤمتر.         تعجب )   6( 

 املؤمتر.ىل ليتك دعوت كل اللسانيني إ           التمين)  7( 
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  إضافة إىل هذا فهي تتصف بالكلية ، الكالمي املرفميفهذه القواعد جد ضرورية يف صياغة 

  

  

ا قواعد مضبوطة إال أن تطبيقها خيتلف من مجلة إىل أخرى، والشمولية ا،  1و بأ    كما أ

يعرب مؤشر وهذا ، واحدة بصياغات خمتلفةإمكانات عديدة من أجل إنتاج مجلة له ملتكلم فا
م املتباينة لقواعد اللغة.    عن ذلك الفارق املوجود بني املتكلمني من خالل استعماال

  أنواع القواعد التحويلية:-ب

  تتألف القاعد التحويلية يف منهج املباين الرتكيبية مما يلي:

قواعد حتويلية عامة تعمل على دخلني لغويني كالقواعد التحويلية العامة للعطف والقواعد -1  
  ويلية العامة للدمج.التح

  وتنقسم هذه القواعد التحويلية اخلاصة إىل:، قواعد حتويلية خاصة تعمل على دخل لغوي واحد-2  

  /قواعد حتويلية جوازية تشمل قواعد املبين للمجهول والنفي واالستفهام واألمر.أ 

مث قاعدة أخرى خمتصة باللغة ، /قواعد حتويلية وجوبية تشمل قواعد الزمن واحلدود الفاصلةب 
  .Do(2االجنليزية وحدها(إضافة الفعل 

   

                                                             
اللسانيات التحويلية والتوليدية  .وينظر أيضا:جملة اللسانيات،مقال:النظريات النحوية والداللية يف146-145نفسه،ص ص-1

  .45-44حماولة لسربها وتطبيقها على النحو العريب،ص ص

 ؟من ضرب زيد      ضرب زيد ساملا       تبدل األركان اللغوية -1  

 بعضهم.مل يدع الرئيس          بعضهمالرئيس  عاد        ضيف األركان اللغويةت-2  

 مل يأت كلهم إال واحداً انيون  جاء اللس          حتذف األركان اللغوية-3  

 جاء اللسانيون كلهم إال واحدا.

 فأما اليتيم فال تقهر.        فال تقهر اليتيم        تغري األركان اللغوية-4  
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  ميكننا أن نقدم هذه القواعد التحويلية بالصورة املبسطة اليت اعتمدها مازن الوعر:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    مفهوم البنية العميقة المشجرة:-جـ

انت حاضرة يف النظرية التوليدية إن البنية العميقة والبنية السطحية من أهم املفاهيم اليت ك
 سطحيةوبنية ، )compétenceأن لكل مجلة بنيتني:بنية عميقة(«ومفاده، التحويلية لتشومسكي

)performance(1، أما البنية العميقة فهي شكل جتريدي داخلي يعكس العمليات الفكرية 

                                                             
)؟ Langueيظهر تعريف الكفاءة اللغوية عند دي سوسري عندما أراد التفريق بني اللغة واللسان فها هو يقول:"و لكن ما اللغة(-1

)وصحيح أن اللغة ليست سوى جزء جوهري حمدد Langageففي نظرنا البد من التمييز  بينها وبني اللسان البشري(
منه(اللسان)،وهي يف وقت واحد نتاج اجتماعي مللكة اللسان،وتواضعات ملحة والزمة يتبناها اجلسم االجتماعي لتسهيل ممارسة 

ميتد إىل أصعدة -أي اللسان-هذه امللكة لدى األفراد،وإذا ما نظرنا إىل اللسان ككل فإننا جند تعدداً يف الشكل واختالطًا فيه،وهو
خمتلفة: فيزيائية، وفيزيولوجية، ونفسية"،فردينان ده سوسر،حماضرات يف األلسنية العامة،ترمجة:يوسف غازي،جميد النصر،املؤسسة 

.وترمجة أخرى: فصول يف علم اللغة العام،فرديناند دي سوسري،ترمجة:أمحد نعيم الكراعني،دار املعرفة 21اجلزائرية للطباعة،ص
من حيث هي غري قابلة للوحدة وال للتصنيف يف أي -العامة اليت ة،فاللسان يعترب الظاهرة اللغوي31مصر،ص-اجلامعية،اإلسكندرية

ضمن وقائع لسانية متعددة وغري متجانسة تشمل اجلوانب التالية:الفيزيولوجي(البيولوجي -فئة من فئات الوقائع اإلنسانية
كله املادي الفيزيائي ذبذبات وانتقاهلا عرب اهلواء)،والنفسي(الذهين املسيطر على الكالم إنتاجًا والطبيعي)،والفيزيائي(الصوت يف ش

العطف                                                                                                                           

 الدمج                                                                             

هول                                                                               ا

 النفي    قواعد حتويلية جوازية                                       قواعد حتويلية

 اإلستفهام                                                                             

 األمر                                                                                          

 الزمن                                                                               

 لحقاتامل                                                                              

 احلدود الفاصلةقواعد حتويلية وجوبية                                                       

 Doإضافة                                                                             

 

                        عامة  قواعد حتويلية

                                                قواعد حتويلية خاصة  
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ميثل التفسري الداليل الذي تشتق منه البنية السطحية من خالل سلسلة من اإلجراءات و ، (الذهنية)
للغة جانبني اثنني وهذا يعين أن ، التعبري الذايتو  فاللغة تعترب عمال للعقل أو آلة للفكر، 1»التحويلية

كل مجلة جيب أن تدرس من اجلانبني األول يعرب عن الفكر والثاين ،  جانب داخلي وآخر خارجي
فلو أخذنا املثالني التاليني:"ُسِرَق املنزل"بنية ، 2يعرب عن شكلها الفيزيقي كأصوات ملفوظة

قام تتكون من شخص إذ ذهن الهي موجودة يف العميقة فسطحية(صيغة املبين للمجهول)أما بنيتها 
ميكنين القول بأن البنية السطحية عبارة عن مرآة عاكسة ملا هو باطن(البنية ، بسرقة املنزل

ميثالن حجر الزاوية يف  compétenceوالكفاءةperformanceهذان املصطلحان األداء ف«:العميقة)
ما جرى يف العمق إن األداء أو السطح يعكس الكفاءة أي يعكس ، النظرية اللغوية عند تشومسكي

ختتفي ، ومعىن ذلك أن اللغة اليت ننطقها فعالً إمنا تكمن حتتها عمليات عقلية عميقة، من عمليات
ودراسة األداء أي دراسة"بنية السطح"تقدم التفسري الصويت ، بل وراء الوعي الباطن أحياناً ، وراء الوعي

هذا ما قصده ونعتقد أن ، 3»الداليل هلاأما دراسة الكفاءة"بنية العمق"فتقدم التفسري ، للغة
.تشو    مسكي متامًا

، كتوباملسموع أو املكالم الإن البنية السطحية بنية تظهر على مستوى السطح عن طريق 
ا عملية عقلية حتتية حبتة ا ذلك املعىن املوجود على مستوى الذهن إ فاهلدف  أما البنية العميقة فإ

للكالم  (املخبأ) البنية العميقة املشجرة هو رسم الرتكيب املسترتالرئيس كما يرى مازن الوعر من 
وما هي إال بنية جتريدية تقوم على أساس بيولوجية ، بالبنية المقدرةالعريب الذي نعته العرب املتقدمون 

  يف الدماغ البشري على حد تعبري تشومسكي. 

ا قادرة على تول و ، اجلمل وصفًا بنويًا صحيحاً د اجلمل اللغوية وأن تصف هذه يفهو يرى أ
  :4تيةاآل تتبني هذه القواعد التجريدية من خالل هذه البنية العميقة املشجرة

  

                                                                                                                                                                                              
)،أما اللغة ما هي إال قواعد حنوية وقوانني اجتماعية مستقرة بشكل تواضعي يف أدمغة الناطقني باللسان الواحد.ينظر:  وفهًا

 .71ص،بنوية دراسة حتليلية ابستمولوجيةمبادئ اللسانيات ال ،21حماضرات يف األلسنية العامة،ص
 .212اللسانيات النشأة والتطور،ص -1
  .124النحو العريب والدرس احلديث،ص-2
 .115نفسه،ص-3
  .126،صثينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلدي-4
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ليست واقعًا لغويًا ملموسًا بل جمرد فكرة متتاز بالتجريد للعالقات  1العميقة املشجرةفالبنية 
ا عبارة عن جمموعة من الرموز اليت متثل جمموعات توزيعية ، القائمة صوريًا بني مكونات اجلملة إ

داللة البد أن  وحىت يصبح هلا، إذ الشجرة الواحدة جلميع اجلمل اليت هلا البنية الرتكيبية نفسها، خمتلفة
أكل/ ال/ ولد/     .حنو:ضرب/ال/ولد/ال /كرة2نعطي للمتغريات ما يقابلها من الرموز اللغوية الفعلية

  ال /تفاحة.

وبعد هذا التمثيل البياين للبنية العميقة املشجرة ينتقل مازن الوعر ليتحدث عن الدور الرئيسي 
تقدم معلومات خمتلفة عن الكالم العريب الذي «اهلذه البنية العميقة املشجرة فعلى حد قوله يرى أ

ا عملية بيولوجية تعمل يف الدماغ البشري على حنو  هو أكرب يف نوعيته من رموز اعتباطية تعسفية إ
على أسس غريزية فطرية ختتص بالفصيلة اإلنسانية -العملية البيولوجية-جتريدي مكمبت...إذ تقوم

                                                             
شرات  الرموز املستعملة بالبنية العميقة املشجرة - 1 = عدم وجود ø،  =إسنادإس=أداة ، أد=كالم ، ك:،وغريها من ا

  =اسم.إ = تعريف ،تع =زمن ،ز=فضلة ، ف=مسند إليه ،م إ=مسند ، مأداة ، 

 .63-62اللسانيات التوليدية،ص ص-2

 إ

 ك

 إس أد

ø 
 ف م إ م

 موصوف وصفة اسم فعل

 2اسم 1اسم إ تع جذر ز

 إ تع تع

 لساين ال مؤمتر ال رئيس  ال ف ت  ماضي
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شجرة ترسم صورة حتليلية لبنية الكالم بغض النظر عن ترتيب وحدها...كما أن البنية العميقة امل
  .1»ااألركان اللغوية املوجودة فيه

  :التحويليةمناهج النظرية التوليدية و  مازن الوعر -رابعا

انطالقا  النظرية التوليدية التحويلية املناهج اليت انبثقت عن همأيف هذا املبحث سوف نتطرق إىل    
و ذلك من خالل ما كتب الباحث مازن الوعر الذي دعا إىل ، من املراحل اليت عرفتها هذه النظرية

      ظرورة شرح هذا املناهج وتبسيطها حىت يفهم املهتمون سبب تطور هذه املناهج وتعديلها فكل مرة.

من هذا القرن أن التحويلي(ق ت ت) يف العقد األخري قد حاول علماء النحو التوليدي ف    
 )1976ومن بني هذه األعمال نذكر أعمال(أميوندس، يضبطوا قوة القواعد التحويلية

م ال يزالون حياولون حذف بعض هذه إضافة إىل ذلك ، )1977)و(تشومسكي1971و(بيريموتر فإ
دف الوصول إىل نظام أكثر جتريدا يف مبادئه اليت بدورها  ستحكم القواعد من النظرية اللسانية 

  .2الدالليةو  العملية النحوية

مازن الوعر يدعونا إىل ضرورة شرح هذه املناهج(مناهج نظرية الـ ق ت ت)واليت كانت قد 
طالقًا من األسباب اليت جعلت فشرح هذا التطور الداليل سيكون ان، طورت من الوجهة الداللية فقط

ا كل من و أيضا من خالل اجله، يطورهامسكي يعدل هذه املناهج و تشو  ود اليت قام 
)اللذان حاوال أن يوسعا املفاهيم الداللية يف نظرية الـ 1976-1972)و(جاكندوف1965(غروبر

  . 3يضيفا إليها إضافات مفيدة قيمةو  ق ت ت

والذي كان قد ، هج الداليل التصنيفي وبشكل مستقلكما رأى أنه من الضروري شرح املن
شرح الرتاكيب و  وحىت نتمكن من وصف، )1979كوكطوره عامل اللسانيات األمريكي(ولرت  

وهو اهلدف النهائي لذلك التطور ، بد من الوصول إىل إطار داليل مرضاألساسية للغة العربية ال
  .4الداليل ومراحله املختلفة

                                                             
  .127،صقضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث-1
ينظر:مازن الوعر،حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية ،دار طالس للدراسات والرتمجة و -2

  .                                                                        51ص2،1986النشر،دمشق ،ط
  .52ينظر:نفسه،ص-3
  .52ينظر:نفسه،ص-4
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  .ولكن بشيء من اإلجياز، الوعر واآلن ننتقل لنتحدث عن هذه املناهج كما تناوهلا مازن

  :1957 التركيبية عند تشومسكي لعاممنهج المباني -1

فقد صاغ هذا ، مل يشر يف هذا املنهج إىل املستوى الداليلمازن الوعر يرى بأن تشومسكي 
  وتألف من ثالثة مكونات:، املنهج صياغة حنوية تركيبية حمضة

  :مركبيالمكون التوليدي ال-أ

من أجل إنتاج ، لرموز اللغوية الفرديةويعين به أن القواعد التوليدية املركبية ميكنها إعادة كتابة ا
وهو مستوى يعمل انطالقًا من نوعني اثنني من ، سالسل لغوية ممثلة من خالل بنية عميقة مشجرة

  القواعد املركبية التوليدية:

  القواعد التفريعية اليت تفرع املستويات اللغوية العليا إىل مستويات لغوية دنيا.-أ 

  تعطي القراءة الداللية الصحيحة للكلمات.القواعد املعجمية اليت -ب

ما تأخذان الرمز اللغوي #ك#كمخزون لغوي  و حسب رأي مازن الوعر فإن هاتني القاعدتني أ
ائية كحاصل لغوي (خرج)   . 1(دخل)مث حتوله إىل سلسلة 

  المكون التحويلي:- ب

  الذي يتألف من قاعدتني حتويليتني: 

  ميكن أالَّ تكون.و  أن تكون يف هذا املكونالقواعد اجلوازية اليت ميكن -1  

  القواعد الوجوبية اليت البد من وجودها يف هذا املكون. -2  

ْخل)ي فهو يرى أن هذا املكون(التحويلي)   فإذا   عمل على السلسلة اللغوية النهائية كمخزون لغوي (دَ
سينتج تركيبيا  )(خرْج  فإن احلاصل اللغوي، كانت القواعد الوجوبية تعمل على هذه السلسلة فقط

  أساسيا(نواة).

                                                             
مازن الوعر،حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية،دار طالس للدراسات والرتمجة و ينظر: -1

  .109.وينظر أيضا:املنهج التوليدي والتحويلي،ص53،ص1986،سنة 2النشر،دمشق،ط
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فإن احلاصل ، أما إذا عملت القواعد الوجوبية واجلوازية معا على هذه السلسة اللغوية النهائية
أن املكون التحويلي  مما يدل على، 1تعجب، نفي، سيكون تركيبًا مشتقًا أي استفهام اللغوي(خرج)

 إضافةهو الذي يقوم بتحويل تلك البىن العميقة إىل بىن سطحية عن طريق القواعد التحويلية 
التحويل يف النحو التوليدي من العمليات[العقلية الداخلية]اليت تساهم يف تطوير وصف اجلملة «أن

ا اليت س أي نقل اجلملة من 2»تنجزبنقله من حالة أوىل إىل حاالت مشتقة تقرب اجلملة من صور
بنيتها العميقة إىل بنيتها السطحية القابلة لإلجناز وفق جمموعة من الطرق واآلليات العملية من بينها 

   تقنية الزيادة واحلذف والرتتيب اليت متكن املتكلم من اشتقاق أمناط جديدة من اجلملة.

  ):3المكون الصوتي الصرفي(الفونولوجي-جـ

إذ تتمثل وظيفتها يف صياغة الرتكيب األساسي أو ، قواعد صوتية وصرفيةوهو مكوَّن من 
ْخل)فتمنحها تلك القواعد(الصوتية  الرتكيب املشتق أو ما يسمى بالبنية السطحية كمخزون لغوي (دَ

ها النهائي(َخرْج).   والصرفية)شْكَل

ما طبق املنهج فمازن الوعر يقر بأن تشومسكي مل يشر إىل املكون الداليل على اإلطالق حين
  .4)1957النحوي الرتكييب سنة(

كاتز و من بني الذين طرحوا القضية الداللية على حنو بنيِّ العلمان اللسانيان األمريكيان 
حماولني استقصاءها بشكل شامل يف ، فقاما بتطويرها يف نظرية الـ(ق ت ت)، )1963(وفودور

  لداللية :ووضعا نوعني من القواعد ا، اللغات اإلنسانية قاطبة

  القواعد التفسريية.- 2              القواعد املعجمية.-1  

                                                             
  .53ية،صينظر:حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العرب-1
، 1988املغرب،-العمري حممد،تقنيتا الزيادة واحلذف يف النحو العريب منوذج سيبويه،رسالة دكتوراه،جامعة حممد اخلامس،الرباط-2

 .153ص
هناك من يرى أن املكون الفونولوجي يلعب دوراً تأويليا يف النحو التوليدي التحويلي ،حيث يعطي تأويال فونتيكيًا -3
)Phonétique ( للبنيات السطحية فلوال هذه املكون الفونولوجي فكيف تظهر هذه البنيات على السطح وكيف يتم

التوليدية التحويلية،مسرية صدقي،رسالة دكتوراه،جامعة واللسانيات الدرس الصريف عند ابن عصفور من خالل"املمتع"تفسريها؟ينظر:
 .64، ص1997املغرب،-حممد اخلامس،الرباط

  .53لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية،صينظر:حنو نظرية -4
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مث تبيان وظائفها الداللية يف ، عجمية بإيضاح املفردات املعجميةإذ تتعلق وظيفة القواعد امل
فهي حتديد الطريقة اليت ميكن من خالهلا للمفردات املعجمية ، أما وظيفة القواعد التفسريية، الرتكيب

  .1وذلك من أجل تفسري الرتكيب دالليا، بعضها إىل بعضأن تنضم 

ا مل تراع مناذج كثرية من الرتاكيب  فودورو  كاتزما قدمه مازن وعر كنقد لفرضية  رأى أ
إضافة إىل ذلك أن هذه الفرضية مل تكن فرضية قوية ميكنها ربط املكون الداليل باملكون ، اللغوية

  التوليدي املركيب . 

بربط املكون الداليل واملكون التوليدي كاتز وبوستال )قام كل من 1964إال أنه يف سنة(
من خالل تقدمي مفهوم جديد للقواعد التفسريية وللتحويل الداليل املبين على أسس جد ، املركيب

 .2وكذلك التحديد الدقيق للعالقات اليت تربط املكون الداليل باملكون التوليدي املركيب، مضبوطة

  :1965المنهج المعياري لعام -2

قـــــد جلــــــأ تشومســــــكي إىل املعــــــىن (املكــــــون الداليل)بعـــــدما تــــــيقن أنــــــه ال ميكــــــن وضــــــع النحــــــو 
الــــــذي أراده تشومســــــكي أن يكــــــون شــــــكليًا -وإن كــــــان النمــــــوذج الرتكيـــــيب، دون االســـــتعانة بالداللــــــة

النحــــــوي املعيــــــاري يعتمــــــد اعتمــــــاداً كليــــــًا علــــــى الداللــــــة وضــــــمن املنظــــــور العــــــام للنمــــــوذج  -خالصــــــاً 
مث ، وهــــــو األســــــاس توليــــــديا، الــــــذي يتــــــألف مــــــن ثــــــالث مكونــــــات:هي املكــــــون الرتكيــــــيب التجريــــــدي

ــــــــا ــــــــوجي ، املكــــــــون الــــــــداليل وهــــــــو مكــــــــون تفســــــــريي للمكــــــــون األول يؤولــــــــه داللي مث املكــــــــون الفونول
  .3املؤول صوتا للبنية السطحية

ــــــيت توصــــــل إهلــــــا كــــــل مــــــن كــــــاتزف ــــــودورو  املبــــــادئ ال ــــــد ، بوســــــتالو  ف شــــــجعت تشومســــــكي ق
حمــــــاوالً دمــــــج 1957علـــــى مــــــأل الفجـــــوة الدالليــــــة يف منهجـــــه التوليــــــدي املــــــركيب الـــــذي وضــــــعه عـــــام 

وهـــــا هـــــو املـــــنهج املعيـــــاري اجلديـــــد بعـــــد التعـــــديل الـــــذي ، هـــــذه املبـــــادئ الدالليـــــة يف منهجـــــه اللســـــاين
نات):   يتألف من ثالث مستويات(مكوِّ

                                                             
.هذه املكونات أشار إليها الباحث يف  54ينظر:حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية،ص-1

  ومابعدها. 93كتابه:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديثة،
  .54لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية،ص حنو نظريةينظر: -2
ينظر:جملة اآلداب واللغات،مقال:املنهج التوليدي ومشكلة املعىن:مقاربة نقدية،عبد اجلبار توامة،كلية اآلداب واللغات جامعة -3

  .72-71،ص ص 9،2012اجلزائر،ع -األغواط
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  المستوى المركبي(مكون مركبي):-أ

  يعمل على مكونني اثنني: مستوى مركيب

  )املكون التوليدي املركيب الذي يتألف من ثالثة أنواع من القواعد:1(

  القواعد املعجمية.-ج   القواعد التصنيفية.-ب  القواعد التفريعية.-أ 

  )املكون التحويلي الذي يتألف من نوعني من القواعد :2(

  األسلوبية اجلوازية.القواعد -ب             القواعد الوجوبية.-أ 

اليت و  قد أشار مازن الوعر إىل أن املكون التوليدي املركيب يولد البنية العميقة وهي بنية مقدرة     
وهي ، يليةهذه بطبيعة احلال تتحول إىل بنية سطحية من خالل القواعد التحو ، تتضمن املعىن كله

إضافة إىل هذا فإن هذه القواعد هلا من ، ا قواعد ال تغري معىن الرتكيبقواعد حافظة للمعىن أي إ
  .1القوة ما جيعلها تضيف أو حتذ أو تبدل أو تنقل األركان اللغوية

  المستوى الداللي (مكون داللي):- ب

وما هو إال مستوى(املكون الداليل)يعمل على البنية العميقة حيث يعطيها التفسريات الداللية 
معاين األركان اللغوية املختلفة من أجل إنتاج التمثيل الداليل من خالل القواعد الداللية اليت تضم 

وبالتايل إن من بني أهم املفاهيم املطروحة يف املنهج املعياري هو مفهوم البنية العميقة ومفهوم ، املركيب
هذا املكون الذي خيص كل تركيب لغوي مبعىن شامل انطالقًا من الدالالت ، 2التمثيل الداليل هلا

يعطيه يف  3 من متثيل داليلوبالتايل البد لكل مكون تركييب، كيبللكلمات اليت تؤلف هذا الرت الفردية 
.   النهاية تأويالً(تفسرياً)دالليًا صحيحًا

  

  

                                                             
 .55حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية،صينظر: حنو نظرية لسانية عربية -1
  .55ينظر:نفسه،ص-2
ينظر:ميشال زكريا،األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (اجلملة البسيطة)،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر -3

 .16،ص2،1986بريوت ،ط-والتوزيع
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  المستوى الصوتي (مكون صوتي):-جـ

فإن املستوى الصويت هو أيضا مستوى ، إذا كان املستوى الداليل يعمل عل البنية العميقة
يعمل على البنية السطحية للرتكيب مستعمالً القواعد الصوتية إلنتاج التمثيل تفسريي إال أنه 

املوجود داخل الرتكيب اللغوي الذي ، 1الصويت(الفونولوجي أي اجلانب الوظيفي للصوت اللغوي)
  .2حيتوي على جمموعة من املورفيمات املؤلفة له واليت ختتص بنطق خاص هلا

للمكون  أما بالنسبة،  والصويت هلما دوراً تفسرييًا ليس إالهنا نشري إىل أن املكونني الداليل
كونه يولد جمموعة غري متناهية من اجلمل الرتكيبية اليت حتتوي بدورها ،  الرتكييب فإنه يلعب دورا مهما

 ،على متثيل داليل يستمد من املكون الداليل وعلى متثيل صويت يستمد من املكون الفونولوجي
  . 3(الصويت) و عبارة عن جسر أمان بني املكونني الداليل(املعىن) والفونولوجيفاملكون الرتكييب ه

  :1970المنهج المعياري الموسع-3

هذا املنهج املعياري املوسع جاء نتيجة ملشكلتني دالليتني حثتا  أن مازن الوعر يرى الباحث
  وهاتني املشكلتني مها:، 1965يعدل منهجه املعياري لعام أن تشومسكي على 

  السطحي للبنية العميق.و  العمق احملدود-1

  بوستال.و  االبتعاد عن الدقة يف فرضية كاتز-2

ا تشومسكيو      .4ميكننا تتبع هذه التعديالت الداللية اليت قام 

  الفرضية المعجمية:-أ

املشكلة الداللية وذلك بتطوير  1970يشري مازن الوعر إىل أن تشومسكي أوضح عام     
املكون الداليل من أجل تبسيط نظرية الـ (ق ت ت)وجعلها أكثر قدرة على تفسري العالقات 

خاصة إذا ما تعلق ، وهذا لدحض بعض الصعوبات املتعلقة ببنية املفردات يف اللغة االجنليزية، الداللية
ا األمر ألنه جاء يف املنهج املعياري أن املفردات األصلية ُمتنح التفسريات ، بالصيغ األصلية ومشتقا

                                                             
  .55لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية،صينظر:حنو نظرية لسانية عربية حديثة  -1
 .15ينظر:األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (اجلملة البسيطة)،ص-2
 .15ينظر:نفسه،ص -3
  .60-59ينظر:حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية ،ص ص-4
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فقام تشومسكي بتوسيع ، الداللية من خالل العالقات النحوية اليت بدورها تفسر البنية العميقة
دف أن تكون قادرة على معاجل، القواعد التوليدية يف املكون التوليدي املركيب ة املفردات ذلك 

أن توضح املفردات والعناصر املعجمية اليت حتل يف  احيث بإمكا، فهي فرضية جد مهمة، 1املشتقة
من هذه العناصر املعجمية مسات صوتية وصرفية -املفردة- ولكل عنصر، اجلملة وفق قواعد خاصة

، سيح، مذكر، التالية:اسم عاقلفكلمة رجل تتوفر على السمات التميزية ، وتركيبية وداللية متيزية له
  2معدود.

 ،وذلك كنقيض للفرضية التحويلية، وقد دعا تشومسكي هذا التعديل بالفرضية املعجمية
هي أنه يف حالة املفردات ولكن املشكلة اليت واجهت تشومسكي على حد تعبري مازن الوعر 

 ).14)إىل الرتكيب(13فإن املرء ميكنه أن حيول الرتكيب(، األصلية

(13)-John amused the children with his stories  

  جون سلى األطفال بقصصه
(14)- Johns amusing the childrenwith his stories    

  جون يسلي األطفال بقصصه

 كما هو مبني يف املثال التايل:،  ولكنه ال يستطيع أن يفعل الشيء نفسه يف حالة املفردات املشتقة  

...Johns amusing of the children with his stories–)15(  

   جون يسلي األطفال بقصصه

)اللذين جعال تشومسكي يستنتج أن الفرضية 15)+(14- 13من خالل هاذين املثالني:(   
وذلك ألن هذه املفردات ، املفردات املشتقةمن أجل معاجلة التحويلية هي فرضية سطحية غري كافية 

بدالً ، وإمنا جيب أن تدخل يف املعجم أي يف املكون التوليدي املركيب، ليست مشتقة حتويليًا من الفعل

                                                             
 .وينظر:اللسانيات التوليدية،60ة عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية،ص ينظر:حنو نظرية لساني-1

  وما بعدها.161ص
 .111و،ص 81،ص1،2004األردن،ط-ينظر:عبد احلميد السيد،دراسات يف اللسانيات العربية، مكتبة احلامد،عمان-2
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لتخليص ، من ذلك فقد طور تشومسكي فرضية معجمية أكثر دقة ملعاجلة املفردات املشتقة
  .1املشتقةو  املفردات األصلية االلتباسات الداللية احمليطة بكل

،  تلفةالوعر استخلص أن الفرضية املعجمية ميكنها معاجلة البنية الداللية للمفردات بطرق خم فمازن  
 :كما هو موضح يف الشكل اآليت

  

  

  

  

 

  الفرضية التفسيرية: - ب

من أجل ، اليت ميكنها أن تقدم طريقة لكيفية تأليف املفردات املعجمية مع بعضها البعض
 يكن راضيًا عن حيث يرى مازن الوعر أن تشومسكي مل، 2تفسرياً داللياً  تفسري الرتكيب اللغوي

وتكمن هذه ، ت مل يستطع هذا املنهج معاجلتهاوذلك يعود إىل عدة مشكال، املنهج املعياري
  املشكالت فيما يلي: 

 العنايةلتعابري اليت تدل على االهتمام و مل يستطع املنهج املعياري أن يشرح البنية الداللية ل-1
  والتعابري اليت تدل على ما قبل االفرتاض الذهين .، القصدو 

It is John who writes Poetry? -  

  جون هو الذي كتب القصيدة؟
It is not John who writes   -  

 ليس جون الذي كتب.  

                                                             
  .61-60صنظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية،ص  ينظر:حنو1-

 .81دراسات يف اللسانيات العربية،صينظر:-2

  

 مفردات                 مفردات                           

 

 مفردات مشتقة                             مفردات أصلية          

  John s refusing the offer      John s refusal of the offer 

فَض جون ال       فُْض جون للعرض عرض                 رَ                                      رَ

بتطبيق الفرضية املعجمية      بتطبيق الفرضية التحويلية     
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يرى مازن الوعر أن الرتكيبني التاليني جيب أن يفسرا من خالل البنية السطحية وليس من 
وذلك ألن التمثيل الداليل للرتكيبني جيب أن ، خالل البنية العميقة كما هو مفرتض يف املنهج املعياري

ُظهرَ بأن( كيب من جهة ثانية يوحي ذهنيًا بأن أحدهم وأن الرت ، )هو املهتَم به يف الرتكيبJohnي
  .1يكتب شعراً 

- )20)ومشتقاته املتمثلة يف (19مل يستطع املنهج املعياري أن يفسر البنية العميقة للرتكيب(-2
)21:(  
 ]many arrows hit the target[(19)-Not  

  ليس [كل السهام تصيب اهلدف] 
 (20)-Not many arrows hit the target  

  السهام تصيب اهلدف. مجيع ليس
(21)-many arrows did not hit the target  

  العديد من السهام تصيب اهلدف. 

الكم العددية ستنتج تشومسكي أن تراكيب النفي و ) ا21- 20فمن خالل املثالني السابقني(
  .2جيب أن تفسر دالليًا من خالل البنية السطحية

  أن يفسر من خالل البنية السطحية.يف اللغة االجنليزية جيب  shallإن الفعل -3

ذلك و ، اليل سيعمل على البنية السطحيةفإن التفسري الد، يف حالة الربط اإلحايل وعودة الضمري-4
  :ففي املثال اآليت، بب قاعدة النرببس

John hit Bill and then George hit him           -  

  ضرب بيل مث ضربه جورج.

  

                                                             
  .63-62ينظر:حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية،ص ص -1
  .63،صنفسهينظر:-2
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إذا كان غري منبوٍر أما إذا Billيرجع إىل اسم العلم himيف هذا الرتكيب نالحظ أن الضمري 
  1John. كان منبوراً فإنه يعود اسم العلم

ويقول مازن الوعر ، إن األفعال التامة يف اللغة االجنليزية هلا دور هام يف حتديد التفسري الداليل-5
 :)25(التايلوليكن الرتكيب ، لنضرب مثاال على ذلك

) - John has lived in Cambridge          25 (  

 يسكن جون يف كامربيدج.

)صحيحة 26هذا بشرط إذا كانت احلالة يف املثال (و  على قيد احلياةJohn هذا الرتكيب يوحي بأن
  وسليمة.

) - Bill is dead                      26  (  

  تـويف بيـل.

  فيه لبس يف داللته.( Bill has lived in Cambridge)فعندئذ فإن الرتكيب

 بالتايل الرتكيب الذي جيب أن يكون صحيحًا هو: و  

Bill lived in Cambridge                    -  

  سكن بيل يف كامربيدج.

فقد ربط تشومسكي ، ومن وجهة نظر مازن الوعر وللتغلب على هذه املشكالت الداللية
وذلك من خالل تقدميه لنوعني من ، لسطحية والبنية العميقة على السواءالتمثيل الداليل بالبنية ا

  القواعد التفسريية والداللية:

  قاعدة تفسريية داللية أوىل للبنية العميقة. - 1 

  قاعدة تفسريية داللية ثانية للبنية السطحية.-2

سيعمل على البنية أن التفسري الداليل يف هذا التعديل  وبعد هذا اجلهد يصل الباحث إىل   
 سقط من منهجه فرضية كاتزأقد إضافة إىل ذلك يقول بأن تشومسكي ، السطحية والبنية العميقة

                                                             
 64-63،ص صحديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربيةو نظرية لسانية عربية حنينظر:-1



 الجھود اللسانیة عند مازن الوعر

~ 56 ~ 

أما الفرضية التفسريية اجلديدة فإن القواعد ، 1بوستال اليت تقول بأن القواعد التحويلية ال تغري املعىنو 
  .2التحويلية ميكنها أن تغري املعىن

  دالليا:ً و  الُمعدَّلُة نحوياً  الفرضياٌت المعاصرة-جـ 

لتقليل من شأن يبدأ مازن الوعر حديثه بأنه بعد صياغة الفرضيتني املعجمية والتفسريية بدأ ا
ا يف نظرية الـ ، القواعد التحويلية إذ وضع هلا ضوابط جد دقيقة كالضوابط  ق ت توحيد من قو

حد من قوة ، ضمريه العائد عليهو  االسموعلى تغري املعىن وعلى ، احلركة التحويلية ىاملفروضة عل
  القواعد التوليدية املطبقة على البنية السطحية.

، )1977-1973بني سنيت ( السنيكو تشومسكيومن أهم الضوابط اليت ناقشها كل من 
مة متداخلة واليت هي عبارة عن أنظ، ة العقلية الذهنية املستقلةفقد دعا تشومسكي للبحث يف البني

  .3الشكل المنطقيالرتكيبية عرب عنها تشومسكي بـ و  الدالليةو ، من القواعد الصوتية 

هو تداخل يشبه ذلك التداخل ، فمازن الوعر يقر بأنه هناك تداخالً بني هذه املستويات   
وليدي وعلى وجه التحديد املكون الت، املوجود بني املكونات اللسانية املقرتحة يف املنهج املعياري

ا) واملكون الصويت(قواعد ، واملكون الداليل(قواعد تفسريية وداللية)، املركيب(القاعدة املركبية وحتوال
  صوتية).

)يهدف 1981ويف نفس السياق يرى مازن الوعر أن أحدث عمل لتشومسكي كان سنة(
املنهج  هذا، )حتت منهج واحد1981-1970إىل توحيد املناهج اللسانية اليت وضعها بني عامي(

و من خالل مجع هذا الشتات هلذه املناهج ، دقيقو  بشكل مشويل ق ت تاجلديد ميثل النظرية الـ 

                                                             
كون القواعد التحويلية تقوم بالربط بني البنيتني العميقة والسطحية فال جدوى من إبعاد الداللة عن الرتكيب(البنية الرتكيبية أو -1

وما 66وليدي ومشكلة املعىن،مقاربة نقدية،ص اجلملة)يف الدرس اللساين التوليدي.للتوسع أكثر ميكن الرجوع إىل:مقال:املنهج الت
 بعدها.  

.ينظر أيضا:جونز ليونز،نظرية 64ينظر:حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية،ص-2
  .188،ص1995مصر،سنة -تشومسكي اللغوية ،تر/حلمي خليل،دار املعرفة اجلامعية،اإلسكندرية

 .65ة لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية،صينظر: حنو نظري-3
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أن تصف املستويات التجريدية واحلسية للغات اإلنسانية   ق ت تحتت منهج واحد ميكن لنظرية الـ 
  .1كافة

شومسكي اللغوية يف ت الذي شهدته نظرية والتعديل هذا التحول فالباحث مازن الوعر يرى أن
 حيث ميكن لنموذج لساين أن حيل حمل منوذج لساين آخر، تراكمية العلم إديعرب حبق عن مب هنظر 

و فهذا حن، تشومسكي يف نظريته منذ ثالثني عاما وهذا ما فعله ، هذا يبتلع ذاك بعد هضمه وفهمهف
يف حنو بنية العبارات..والنحوان متضمنان يف النحو التحويلي..والنحو  املواقع احملدودة متضمنا

 Government andالعائد( - فيما يسميه تشومسكي اآلن بالنحو العاملي االتحويلي متضمن

Bindig Grammar (2.   

  :1972المنهج النحوي الداللي عند جاكندوف -4

عامل الدالليات األمريكي يرى الباحث أنه من الضروري قبل البدء يف شرح منهج 
)أن نشرح بشكل خمتصر 1965)الذي اعتمد فيه على فرضية غروبر الداللية (1972جاكندوف(

  املبادئ العامة هلذه الفرضية الداللية (فرضية غروبر الداللية).

  ):Gruberالفرضية الداللية عند غروبر(- أ

ستطيع متثيل الكلمة املعجمية النظام االشتقاقي ما قبل املعجمي والذي ي غروبر لقد اقرتح
كما قام ،  الصوتيةو  املتولدة بشكل مستقل عن جمموعة كاملة من العالقات النحوية والداللية

فقواعد الكلمات املفردة(ما قبل املعجمية)ستحدد الرتبة ، باستقصاء القواعد اليت تنظم هذه العالقات
لية والسياقية فستحدد قراءة الرتكيب اللغوي أما القواعد الدال، النحوية والرتكيبية للرتكيب اللغوي

يرى أن النظام الداليل االشتقاقي إىل حد ما سيكون  الذي قول مازن الوعرحد على  فغروبر، دالليا
  .3)1965أعمق من البنية العميقة عند تشومسكي(

الداليل هي فكرة األدوار املقرتحة يف الرتكيب  غروبريقول مازن الوعر إن أهم فكرة يف نظام 
  :حها غروبر جاءت على النحو اآليتوقائمة األدوار الداللية اليت اقرت ، األساسي

                                                             
  .66- 65حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية ،ص ص ينظر:-1
 .26ينظر: حوار مع الباحث مازن الوعر.أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات،ص- 2
  .67حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية،صينظر:حنو نظرية لسانية عربية -3
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  )thème(     ( أ)املوضوع

  )Location(      (ب)املكان

 ) source(   (جـ)بداية الغاية

اية الغاية   )Goal(     (د)

  )Agent(     (هـ)الفاعل

يعرب عن حالة الرتكيب الداللية كما هو احلال يف املثال  وجوبييرى أن املوضوع ركن داليل  فغروبر  
)27:( 

(2)-The rock rolled down the hill  

  تدحرجت الصخرة أسفل التل

  ):29)أو مبفهوم جتريدي(28يعرب عنه إما مبفهوم حسي( جوازيواملكان ركن داليل   
(28)-john stayed in the room 

  جون داخل الغرفة بقي
(29)-John stayed angry 

  بقي جون غضبانا

أيضا يعرب عنهما إما بشكل حسي  جوازياناية الغاية فهما ركنان دالليان و  أما بداية الغاية  
  ):31)أو بشكل جتريدي(30(

(30)-John went from Washington to Cambridge  

  ن إىل كامربيدجذهب جون من واشنط  
(31)-John went from elated to depressed         

  خرج جون من االبتهاج إىل االكتئاب
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)و 32(المسبِّب يدعى األول الفاعل، أما فيما يتعلق بالفاعل فقد اقرتح غروبر نوعني من الفواعل   
 اسم املفعول كما هو يفو  )ونستطيع أن ننعتهما باسم الفاعل33(المسَّببيدعى الثاين الفاعل 

  النحو العريب:

(32)-John hit Bill                                     

 ضرب جون بيل        

(33)-Let the bird escape                              
  اترك العصفور يذهب         

تشومسكي يف يف األخري يؤكد غروبر بأن هذا النظام الداليل أدق من البنية العميقة اليت اقرتحها     
شرح هذه األدوار الداللية يف عترب إسهاما فعليا متثل يف وصف و فما قدمه غروبر ي، املنهج املعياري
و اليت جاءت لتعريف نظامه املعجمي الذي يشكل بالفعل بدايات املنهج الداليل ، الرتكيب اللغوي

 .Charles Fillmore(1التصنيفي الذي طوره فيما بعد فيلمور(

  الداللية عند جاكندوف:-النحويةالفرضية -ب

منوذجا دالليًا جديداً يعتمد على جاكندوف  وضع عامل الدالليات األمريكي 1972يف عام     
  .1965العالقات الداللية اليت وضعها عامل الدالليات األمريكي غروبر و  املبادئ

ق فقد كان جاكندوف يهدف من وراء ذلك إىل إدخال هذا النموذج الداليل اجلديد يف نظرية الـ   
إىل أن هذا النموذج الداليل اجلديد يتألف من  فقد أشار الباحث، اليت وضعها تشومسكي ت ت

  أربعة تراكيب داللية:

  :التركيب الوظيفي-(أ)

يف الرتكيب األساسي كالعالقات بني الفعل وأدواره اليت ميثل العالقات الداللية بني األركان اللغوية    
  وضعها غروبر.

  :التركيب السياقي الموضح-(ب)

از.      الذي حيدد السياقات الداللية املختلفة مثل التطابق/التبعية/ الربط اإلحايل/ا
                                                             

  .69-68ينظر:حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية،ص ص1-
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  :التركيب التطابقي-(جـ)

على بعضهما بعضا من حيث الربط الذي يبني ما إذا كان يف الرتكيب ركنان لغويان يعودان    
  اإلحايل.

  :تركيب العناية واالهتمام والتقديم-(د)

  .1القدمية يف الرتكيب األساسيو  الذي يدل على املعلومات اجلديدة   

  ثالثة ضوابط لغوية: جاكندوفوضع  1972يف سنة و  

  .2الضوابط الداللية املتدرجة-الضوابط الثابتة.(جـ)-الضوابط املختارة.(ب)-(أ)

  مميزات المنهج النحوي الداللي عند جاكندوف:-جـ

فمن الناحية النحوية يستطيع ، حنويًا وداللياً و  ن جاكندوف اعترب منوذجه الداليل منوذجًا شامالً إ    
  أن:

  يعرف القواعد اليت تولد الرتاكيب. -

ا السياقية. ، املرتبطة باللغة و  يعرب عن العمومية الدالة -   وعن عالقا

  .3وال ضعيفًا جداً ، أالَّ يكون قويًا جداً  -

فهذا سيقوي النموذج ، غروبرأما من الناحية الداللية وبعد دمج العالقات الداللية اليت وضعها   
  فهذا النموذج بعد هذا الدمج يستطيع أن:، جاكندوفحنويًا ودالليًا وهذا ما اعتقده 

ُد االستعماالت املختلفة للفعل نفسه. - وحِّ ُ   ي

أشياء أخرى من خالل و  والربط اإلحايل، ويضبط املبين للمجهول ، ضبط توزيع االسم مع توكيده -
  النظام. 

                                                             
 .70ينظر:حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية ،ص-1
ذا القدر،ولالطالع أكثر ميكن العودة إىل صنظرا إلسهاب مازن الو .71نفسه،ص-2 و ما 70عر يف هذا املبحث فإننا سنكتفي 

  بعدها.
  .74،صنفسه-3
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  الغموض املوجودين يف األدوار الداللية.و  خيفض من درجة االلتباس -

  .1فعالاألانتهائها يف و  يعرب بدقة عن العالقات الدينامية بني ابتداء الغاية -

  :w.cook "1979"كوك ولتر التصنيفي عندالمنهج الداللي  - 5

و هو منهج ، إن هذا املنهج الداليل التصنيفي يهدف إىل وصف املضمون الداليل للرتاكيب
ألن أنصار هذا املنهج يعتربون أن النظام ، من الناحية الدالليةعمقا من املنهج املعيار املوّسع  أكثر

  .2أدق من البنية العميقة يف املنهج املعياري املوسعو  الداليل أعمق

)كما تناوهلا مازن 1979(كوكوسوف حناول تتبع واستقصاء النظرية الداللية التصنيفية عند 
  النظرية أو التطبيقية.أعماله يف أعماله اللسانية سواء على مستوى  3واليت حال االنتفاع منها، الوعر

  عند كوك:الفرضية الداللية التصنيفية -أ

هذا املنهج هو عبارة عن نظام من األدوار الوظيفية الداللية اليت متنح من خالل اعتبار الفعل 
، فالدارس ميكنه أن يتعرف على أنواع الفعل انطالقا من الصفات املميزة له، حمورا للعمليات الداللية 

يف هذا النظام إن قائمة ، فعلوعليه فإن الفعل عامل داليل حيكم األدوار الداللية اليت حتدث مع ال
املميزات الداللية اليت ميكن أن حتدث مع الفعل وتصف مركزيته جيب أن ُمتيَّز عن األدوار الداللية 

  الوظيفية اليت حتدث مع االسم.

وكل فعل ميكن أن ، حركيةأو  إجرائيةأو  كونيةفاملميزات الداللية عموديا ميكن أن تكون:
كما أنه ليس هناك فعل ميكنه أن حيدث دون هذه ،  املميزات الثالثمييز مبيزة واحدة من هذه 

  .4املميزات الداللية

  و املنهج الداليل التصنيفي مييز بني نوعني من األدوار الوظيفية الداللية:

  األدوار الداللية السطحية اليت حتدث يف البنية العميقة والبنية السطحية وجوبا.-(أ)

                                                             
  .75-74حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية ،ص-1
  .75ينظر:نفسه ،ص -2
 .95ينظر:عبد احلميد السيد،دراسات يف اللسانيات العربية،ص-3

  .76ينظر:حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية،ص4-
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ن حتدث يف هلا أ و لكن ميكن، اليت حتدث يف البينة العميقة وجوباو  ترتةاألدوار الداللية املس-(ب)
  .1كما ميكنها أن ال حتدث جوازاً ،  البنية السطحية 

  النظام االشتقاقي الثنائي االتجاه:-ب

االشتقاقي ذي  يقول مازن الوعر إن التحليل اللساين للرتاكيب العربية سيبىن على النظام   
والذي تبناه(النظام 1970سنةتشيف الذي وضعه عامل الدالليات األمريكي االجتاه الثنائي 

  .19792 كوكاالشتقاقي ذي االجتاه الثنائي)فيما بعد 

  فمازن الوعر يرى أن هذا النظام االشتقاقي ميكن أن يستخدم يف التحليل اللساين العريب لسببني:   

و الذي ميكن تطبيقه ، التصنيفي الداليل  النظام الثنائي نظام يعمل على حنو جيد ضمن النموذج- أ
  على الرتاكيب العربية.

ا-ب أن املادة العربية تتطلب مثل هذا النظام من  كما،  مالئمة هذا النظام الرتاكيب العربية ومشتقا
والرتاكيب ، الالزمة واملتعدية، خاصة الرتاكيب االمسية، الناحية النحوية الرتكيبية لتوليد الرتاكيب العربية

  االمسية ذات األخبار الكونية والرتاكيب الفعلية الالزمة واملتعدية.

  إن هذا النظام االشتقاقي الثنائي يتألف من أربع وحدات داللية:  

   االشتقاق اإلرجاعي.- ب          االشتقاق احلصويل.- أ   

  .3االشتقاق اإللغائي- د          .االشتقاق السبــيب-جـ  

  بين الفرضية النحوية الداللية لجاكندوف والفرضية الداللية التصنيفية عندكوك: المقارنة- ج

يف هذه املقارنة اليت عقدها مازن الوعر بني الفرضية النحوية الداللية عند جاكندوف وبني 
تامًا الفرضية اليت وضعها  يبدو أن جاكندوف رفض رفضاً ، الفرضية الداللية التصنيفية عند كوك

وهلذا اعترب ، )1965إال أنه تبىن نظرية غروبر الداللية (، الفتقادها عنصر املطابقة الداللية، فيلمور

                                                             
  .78حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية ،ص-1
  .82ينظر:نفسه،ص -2
  .83،صنفسه-3
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وذلك عند إضافته ، الكثريون أن النموذج الداليل جلاكندوف فرع من النظرية اليت وضعها فيلمور
  :وذلك انطالقا من احلقائق اآلتية، )1970معيار املطابقة الداللية(

دون أي تغيري 1965تبىن وبشكل صريح النظرية الداللية اليت وضعها غروبر جاكندوف يبدو أنه -
  أو تعديل.

  وهذا حسب رأي مازن الوعر.، اضحةللنظرية الداللية اليت وضعها جاكندوف ثغرات جد و  -

إن قائمة األدوار الداللية يف النموذج الداليل عند جاكندوف وغروبر ميكن أن ترتجم إىل قائمة  -
  .1العكس صحيحيل التصنيفي و وطورها كوك يف النموذج الدال، داللية اليت وضعها فيلموردوار الاأل

خدمة للنموذج  مفمازن الوعر الحظ أن النموذج الداليل الذي وضعه جاكندوف سيقد
وهذا النموذج األخري ميكن أن يستخدم يف التفسري الداليل يف نظرية ، الداليل الذي وضعه كوك

  2مسكيالتحويلية عند تشو عد التوليدية القوا

التحويلية طبقا للنظرية الداللية الرتكيبية اليت وضعها العلماء وبعد تعديل النظرية التوليدية 
وذلك لتحليل الرتاكيب ، 3فهذا ميكنه أن يقدم منظوراً رائعًا لنظرية لسانية حديثة، العرب القدماء

  . 4األساسية يف اللغة العربية
   

                                                             
  .86-85-84حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية ،ص-1
 .87ينظر:نفسه،ص-2
من خالل ما تقدم جند أن الباحث مازن الوعر قد حاول أن يقيم نظرية لسانية عربية حديثة ميتزج فيها منهج القدماء واملنهج  -3

وليدي والتحويلي الذي وضعه تشومسكي. ينظر:حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص التصنيفي الذي وضعه (ولرتكوك)واملنهج الت
277-288. 

 اللسانيات التوليدية(من النموذج ما قبل املعيار إىل الربنامج األدنوي:،ولإلطالع على هذه املناهج،ينظر:87ينظر:نفسه،ص-4
  وما بعدها.195مفاهيم وأمثلة)،ص
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  خالصة

 فهو يدل على اهتمام الرجل مبا قام، الذي قام به مازن الوعر ليس باألمر اهلنيإن هذا اجلهد 
عن  يعرب يف غاية األمهية كونه ي دقيقعلم فنظرية النحو التوليدي التحويلي عملبه نوام تشومسكي 

بيولوجية للغة مبتعداً عن الوصف والتحليل الذي ال يعطي تفسرياً علميا لكيفية حدوث تقول ب رؤية
يرى تشومسكي  حيث، ظاهرة اللغوية أي كيف تعمل اآلليات اللغوية على مستوى الدماغ البشريال

، أن البشر يشرتكون يف جهاز بيولوجي واحد سواء تعلق األمر مبكوناته الداخلية أو بشكله أو بعمليه
وعليه ميكن استخالص نظرية عاملية تسهل على الناس ، هذا يعين أن األحكام ستكون واحدة

التحويلية مرت بعدة مراحل جعلتها عرضة مع العلم أن النظرية التوليدية ، لتواصل والتخاطبا
ذه النظريةافالباحث مازن الوعر له كل احلق حينما ، لتعديالت حىت تكون أكثر دقة وعلمية  هتم 

فهمها من  واملهتمون تمكن املبتدئونحىت ي هابالصورة اليت تتبعنا ها وشرح مبادئهاتبسيط ةاولحمو 
ا، وتطبيقها على قواعد اللغة    .ومعاجلة عديد القضايا املتعلقة 

 



 

 

  

  
  

  
  

  الثاني: الفصل 
اللسانيات البيولوجية من منظور   

مازن الوعر
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  :عند مازن الوعر اللسانيات البيولوجيةالتحويلية و النظرية التوليدية  بين -أوال
  تمهيد

ااوليف هذا الفصل سنتكلم عن تلك احمل   املتمثلة يف البحث الباحث مازن الوعر ة اليت قام 
فهو مل ينطلق من ، البيولوجيةالتحويلية واللسانيات نظرية القواعد التوليدية  العالقة املوجودة بنيعن 

ا العامل اللغوي األمريكي نوام تشومسكي هذه الرؤية تقول  ،فراغ بل انطلق من رؤية جديدة جاء 
، بيولوجية اآللية اللغوية أي إن مصدر النظام اللغوي عند البشر موجود على مستوى الدماغ البشري

خاصة يف ، فإنه بإمكاننا بناء نظرية لغوية عاملية ،وبالتايل مادام البشر مشرتكني يف هذا املخ(الدماغ)
فعامل اللغة بإمكانه أن يقوم بعملية تشريح هلذا الدماغ متكنه من معرفة ، ظل التقدم العلمي احلاصل

  وكذا فهمها.، اء الكثرية عن كيفية إنتاج اللغةاألشي
النظرية  العالقة املوجودة بنيهل مازن الوعر له القدرة عن كشف ، أن يطرحوالسؤال الذي البد     

ا على عاملية ميكن تطبيقهلغوية كن بناء نظرية مهل من امل؟و التوليدية التحويلية واللسانيات البيولوجية
ا تشومسكي اليت تؤمن ببيولوجية اللغة انطالقاً مجيع اللغات العاملية     ؟من تلك النظرية اليت جاء 

التحويلية باللسانيات البيولوجية النظرية التوليدية  املوجودة بنيسنحاول الكشف عن العالقة 
التحويلية وعالقتها باللسانيات نظرية القواعد التوليدية اليت عاجلها مازن الوعر يف فصل خاص حتت عنوان:

ا انتهى لعامل اللسانيات األمريكي تشومسكي الذي حاول أن يأخذ م1من منظور مازن الوعر البيولوجية
والسيما فيما تعلق مبنهجها ، التحويليةبطه بنظرية اللسانيات التوليدية وير ، ليطوره إليه إريك لينربغ

  .2منهج العامل والربط اإلحاليوهو ، األخري الذي وضعه(تشومسكي)يف الثمانينات

                                                             
بعلماء البيولوجيا(علم األحياء) الذين اكتشفوا النموذج الوراثي  والطبع الوراثي ،اليت استثمرها يبدو أن تشومسكي قد تأثر  -1

تشومسكي يف نظريته حينما قال مبفهوم النحو الكلي والنحو اخلاص الذي هو جمموعة القوانني الوراثية اليت يتقامسها البشر،فالنحو 
ثي عند البيولوجيني ذو أمهية لتطور العضويات وتفاعلها مع احمليط،من هنا أراد يعد ضروريا الكتساب اللغة،فكذلك النموذج الورا

أن يفسر درسه التوليدي من خالل البنية الداخلية للملكة اللغوية،وهذا ما كان سائداً عند البيولوجيني الذين حصروا موضوع 
لكائنات احلية.إذن هناك تشابه وتقاطع وتكامل يرمي إليه أحباثهم يف إطار املنطق الداخلي للبنيات الوراثية املربجمة مسبقًا يف ا

تشومسكي،فهو يريد استثمار مجلة املفاهيم املستعمل يف جمال علم األحياء نظراً النسجامها مع أهداف النظرية التوليدية،باإلضافة 
اإلنسان،والسعي إىل االنفصال عن  إىل فرضيات العمل،حيث ترمي النظرية إىل استخدام نتائجها يف دراسة البنيات املعرفية عند
احممد املالخ،قضايا ابستمولوجية يف –األفق املعريف لألنساق العقالنية الفلسفية املتعالية.للتوسع أكثر ينظر:حافظ إمساعيل علوي

 .     176-175-174،ص1،2009اللسانيات،ط
 .169ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص-2
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ا ملاذ، يكون املنطلق احلقيقي والفعلي للولوج يف حيثيات هذا الفصلآخر هنا البد أن نطرح سؤاالً  
  التحويلية مبفهوم اللسانيات البيولوجية؟وما فائدة هذا الربط؟ربط تشومسكي نظريته التوليدية 

ا مازن الوعر     فهو يرى أن الدراسات اللسانية ، واإلجابة طبعا تتمثل يف احملاولة اليت قام 
وتأيت هذه ، م الشرقالبيولوجية تعترب من احلقول املهمة يف املعرفة العلمية احلديثة سواء يف الغرب أ

األمهية من تلك العالقات التجريدية املكمبتة اليت تربط الفاعليات اللغوية بالفاعليات البيولوجية يف 
 التحويليطًا عضويًا بعلم النحو التوليدي ألن علم اللسانيات البيولوجي يرتبط ارتبا، الدماغ البشري

نظرية العامل والربط تشومسكي األخرية املوسومة بـ:والسيما يف نظرية ، التحويلية)(النظري التوليدية 
  .1)1981اإلحالي (

صلة مبا يعرف بيولوجية الدماغ اليت هي عبارة عن جهاز و  يرى الباحث أن اللغة هلا عالقة
ألن اللغة ظاهرة ، إعالم آيل يقوم بنظم العالقات الرمزية اللغوية على حنو دينامي (حركي) رياضي

و بالتايل إذا أصاب هذه األعضاء أي ، (عضوية)تعمل يف القسم األيسر من الدماغ البشري2بيولوجية
باعتبارها املصدر 3و العكس صحيح، خلل أو اضطراب فإن ذلك يؤثر حتمًا على الوظائف اللغوية

  الذي ينتج اللغة بطريقة (عضوية) آلية.

                                                             
ولالطالع على هذا املوضوع(األسس البيولوجية للطاقات اللغوية)ميكن الرجوع إىل:جملة:يف اللسانيات ،170،صنفسهينظر:-1

عبد القادر الفاسي -واللسانيات العربية،مقال:حول األسس البيولوجية للطاقات اللغوية، مازن الوعر،إشراف:د.السرغوشين
  . 145،ص1988الفهري،مجعية الفلسفة باملغرب،

،به مبحث(املخ والوظائف اللغوية)بدأه الباحث  فطرية اللغة بين األساس البيولوجي والنظرية اللسانية -سوم بـهناك حبث مو  -2
حمي الدين حمسب بسؤال جد مهم جاء على النحو التايل:إىل أي مدى يبدو املخ البشري مربجمًا لعملية الكالم (أي اللغة إنتاجا 

لذي تفرد باللغة،وقد أشار الباحث إىل أقسام املخ الثالثة(املخ املقدمي وجذع املخ و وفهما)؟باعتبار اإلنسان الكائن الوحيد ا
املخيخ)،إذ يتكون املخ املقدمي من نصفني:أمين وأيسر،يفصل بينهما شق طويل عميق ميتد يف الوسط إىل أسفل حىت اجلسم 

نصفي كرة املخ املقدمي و أهم ما مييز املخ الصلب الذي هو عبارة عن حزمة مسيكة عريضة من األلياف العصبية تربط بني 
ا حوايل من اخلاليا املخية،يف حني أن باقي اخلاليا %20املقدمي تلك القشرة الرمادية اليت تغطي سطح نصفي الكرة املخية،و

بطريقة العصبية املخية بشكل جدران الشقوق أو األخاديد املخية،والنصفان(األمين واأليسر من املخ)يتحكمان يف اجلسم 
عكسية،والنصف األيسر من املخ ال يتحكم يف اجلانب األمين من اجلسم بل يتحكم يف عملية الكالم أيضًا لدى 

عبد الفتاح حممد دويدار،األساس البيولوجي والفيزيولوجي للشخصية من ،وينظر:59اإلنسان،ينظر:انفتاح النسق اللساين،ص 
 وما بعدها.134،ص2008مصر،ب ط،-سكندريةاملنظور السيكولوجي،درا املعرفة اجلامعية،اإل

  15ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص-3
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الدماغ هي عالقة فاعلة ومنفعلة (تفاعل)يف  والوظائف اللغوية يف، فالعالقة بني الوظائف البيولوجية   
ا على  1وهذا إن دل إمنا يدل على أن اللغة، الوقت نفسه ظاهرة فيزيولوجية عضوية جتري عمليا

اللهاة ...إذا حصل مكروه ألحد هذه األعضاء و  مستوى الفم واللسان واحلنجرة والشفتني واحللقوم
  2احلبسة ....و  والفأفأة والتعتعة واللثغةفإن ذلك سيسبب مرضًا نطقيًا ما كالتأتأة 

 والفم) ،ذنواأل ،و العني، الباحث يرى أن العالقة املوجود بني أعضاء النطق البيولوجية(الدماغ   
 نتج عنها علم يسمى باللسانيات البيولوجية عالقة جد هامة مما واللغة كظاهرة بشرية عامة

  .3(العضوية)
فيه ليس باألمر اهلني كونه يعترب توجهًا جديداً يف ميدان إن ما أراد مازن الوعر اخلوض 

التحويلية اليت أراد صاحبها أن ينحو هذا املنحى وجه التحديد النظرية التوليدية  اللسانيات وعلى
اللغة فاعلية من الفاعليات البيولوجية الطبيعية يف «الذي اعترب لينبرغالذي سبقه إليه كما قلنا سابقا 

ن اللغة أي إ، 4»درسها دراسة تشرحيية تشبه الدراسة التشرحيية األخرى للجسم البشريوقد ، اإلنسان
الذي ميكن أن جنري له عملية جراحية ، مصدره الدماغ البشرينشاط عضوي طبيعي إال ما هي 

     تشرحيية كباقي األعضاء األخرى عند اإلنسان ملعرفة كيفية عمل تلك الفاعليات البيولوجية.
، من اإلشارة إىل اهلدف الذي كان يصبو إليه أمثال هؤالء العلماء من هذه الدراسةوهنا البد 
وإرجاعه  بعث المفهوم البيولوجي للطاقات اللغويةإن اهلدف من هذه الدراسة هو «يقول مازن الوعر:

ذا املفهوم ، إىل مكانه الطبيعي يف الدراسات اللسانية وذلك من خالل شرح الفرضيات املتعلقة 
حبيث ميكننا أن خنضعها للفحص ، مث توضيح هذه املفهومات من جهة أخرى، البيولوجي من جهة

فإذا كان ذلك كذلك فإنه ميكننا أن نعترب الطاقة اللغوية عضواً فيزيائيا من أعضاء اجلسم ، والتدقيق

                                                             
ا واإلتيان مبثل هذه القوالب اللغوية -1 فعملية اكتساب اللغة لدى الطفل تتم عن طريق السماع للمعلومات اللغوية،مث حياول حماكا

تساعده على تقبل املعلومات قدرة فطرية وكذا ألفاظها،إذ تتميز هذه املرحلة بال عناء وال جهد،ومرد ذلك أن الطفل يولد وبه 
مهيأ على امتالكها بطريقة ال شعورية،أو شعورية بني املعلم واملتعلم،فهو يكتسب هذه اللغة(قواعد اللغوية وتسجيلها،ألنه 

ومفردات)من املسموع،وتصري لديه أشكاال لغوية خمتلفة تؤهله إنتاج  وفهم اللغة بالتوافق مع قدراته الباطنية املتمثلة فيما يسمى 
ا كل طفل جتعله قادراً على اكتساب اللغة األم.ينظر:جملة:اللغة األم،مقال:اكتساب بالقدرات الفطرية(امللكة اللغوية) اليت يولد 

 .        90،ص2009اجلزائر،-اللغة،العشيب عقيلة،دار هومة،جامعة تيزي وزو
 15،صقضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديثينظر:-2
 15ينظر:نفسه،ص-3
 .172،صنفسه -4
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م العامل يف ذلك مث ميكننا يف الوقت نفسه أن ندرس املبادئ الفيزيائية اليت يقوم عليها النظا، البشري
  .1»اجلسم وعالئقها باملبادئ اللغوية املختصة بالفصائل اإلنسانية وحدها

اعتباراً مما سبق جند أن تشومسكي يرى أن دراسة اللغة والبحث يف نظامها البد أن مير عرب ما     
 ما جاء بهف، داخلية تنبعث من الدماغ البشري يسمى بيولوجية اللغة كون اللغة عنده طاقة فيزيائية

أفرز جمموعة من ، قاد إىل ثورة علمية فعلية جنم عنها بروز أمنوذج جديد للتفكري يف اللغة«تشومسكي
ا اللغوي  )newparadigm( باجلهاز الداخلي موضمنها االهتما، اإلشكاالت جيب أن يعتين 

حني اجته ، الرتكيبعوض االهتمام بسلوكهم الفعلي.ومع األمنوذج بزغ زمن ، الذهين للمتكلمني
ولكن أيضًا إىل ما ميكن أن ، اللساين ليس فقط إىل ما هو موجود من السالسل اللغوية السليمة

يف الصرف مل تعد و  )املستعملة يف األصواتsegmentationيوجد.واتضح حينه أن إجراءات التقطيع(
  .2»ناجعة مبا يكفي حىت متتد إىل الرتكيب

فإذا درسنا هذه الطاقة اللغوية ، فيزيائيًا من أعضاء اجلسمفتشومسكي اعترب اللغة عضواً 
توصلنا إىل ذلك النظام العامل يف الدماغ البشري وما دام الدماغ البشري واحدا فإنه يسهل علينا أن 

وذلك ألن اجلانب «مسكي بالنحو الكلي أو العاموهذا ما مساه تشو ، نظام لغوي واحدنتوصل إىل 
 كانت ومن مث، وهي قدرات عامة بني الناس، األساسية للعقل اإلنساين الداخلي يرتبط بالقدرات

  .3»يف املنهج التحويلي universalsفكرة الكليات 
، فمازن الوعر بدا لنا متأثراً مبثل هكذا دراسات اليت لفتت انتباهه إىل حقائق علمية جد قيمة

اليت ميكن للدراسات اللسانية للغة أن هذا املنهج البيولوجي اللغوي هو الطريق الصحيحة «فهو يرى
أن أغلب الباحثني توصلوا بعد إقامة جتارب علمية كثرية إىل أن اللغة  الذي يرى، 4»أن تسري عليها

فما على الباحثني إال معاينة هذا اجلهاز ، 5عضو بيولوجي خيلق مع الطفل وينمو ويتطور تطورا طبيعيا
قيمة يف جمال الباحث العلمي للغة بوجه عام كون  نتائَج  من التوصل إىلالبيولوجي وتشرحيه وحتليله 

                                                             
 .172،ص اللسانيات احلديثقضايا أساسية يف علم  1-

 .65،ص1،ج3،1993املغرب،ط -عبد القادر الفاسي الفهري،اللسانيات واللغة العربية،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء-2
 .125النحو العريب والدرس احلديث،ص-3
  .172قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص-4
اجلزائر -وتكنولوجياته)،مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربيةاللسانيات(جملة يف علوم اللسان ينظر جملة - 5

  .109،ص2007،سنة13-12العددان



 الجھود اللسانیة عند مازن الوعر

~ 70 ~ 

كيف ال وهو حيال أن يالمس الظاهرة اللغوية من ،  لوجي منهجًا أكثر موضوعية وعلميةاملنهج البيو 
  خالل بنيتها الباطنية املوجودة على مستوى الدماغ البشري.

  ريك لينبرغ:إالعالم األمريكي و  المنهج البيولوجي-1
 لينبرغناقشهما لباحث مازن الوعر هاتان القضيتانكان قد تناوهلما ا قضيتان أساسيتانهناك 

حول طبيعة األساليب اليت ميكننا من خالهلا سرب الظاهرة البيولوجية اللغوية إذ الحظ أن تدوران 
ددة والعملية الكالمية إمنا هي قواعد ذات صفات حم، الكلي مبا فيها العملية الفهمية قواعد النحو

و عليه إذا أراد عامل اللسانيات عليه االلتفات إىل القواعد العاملة ، جداً مكونة من نظام حمدد ودقيق
فهذه القواعد العاملة ما هي إال أجهزة وأنظمة دينامية داخلية ذات صفات بنوية ، يف الدماغ البشري

  .1حمددة
أولئك الذين اهتموا باملنظور اللساين يعترب من  ريك لينبرغإويف هذا املقام البد أن نذكر بأن 

مبا يف ذلك ، األحيائي حيث كان متأثراً بالتطورات اليت حصلت يف جمال علم األحياء والرياضيات
األعمال املتعلقة بعلم سلوك احليوان الطبيعي الذي كان حديث العهد يف الواليات املتحدة 

  .2األمريكية
جاء على النحو التايل:ما هي طبيعة ، 3ية اللغويةسؤاالً يتعلق بالبيولوج لينبرغهنا طرح 

  االدعاء القائل بفطرية السلوك اللغوي الوراثي وغريزيته؟
 من سؤاله هذا هو جعل الدراسة اللغوية لينبرغ يهدف إليهفالباحيث يرى أن ما كان 
العاملة يف الدماغ البشري فيعترب اكتشاف البنية الوراثية وفاعليتها «"اللسانيات"فرعًا من العلوم الطبيعية

  .4»عمالً جتريبيًا ميكنه أن يكون جزءاً ال يتجزأ من املعرفة العلمية احلديثة

                                                             
 .173قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص -1
يد جحفة،دار  -2 ينظر:ر.جاكوندوف.ن.تشومسكي.ر.فندلر،داللة اللغة وتصميمها،تر:حممد غاليم وحممد الرحايل وعبد ا

 .41املغرب،د ت ط،ص-للنشر،الدار البيضاءتوبقال 
بالتعاون مع معهد رواميون بباريس تناول  1974عقد هذا اللقاء دويل يف معهد ماساشوستس للتكنولوجياسنة -3

"حيث اقرتح هذا املصطلح منظم اللقاء ماسيمو بياتلي بلمريين.للتوسع أكثر يف هذا املوضوع اللسانيات األحيائيةموضوع"
 وما بعدها. 41اللغة وتصميمها،صينظر:داللة 

 .174قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص-4
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يف هذا املقام نريد أن نشري إىل أمر مهم كان قد تطرق إليه العديد من الباحثني والدارسني 
ي كونه يرى أن فهذا املوضوع له عالقة مبا جاء به تشومسك، والعلماء أال وهو أصل نشأة اللغة

    لغوي واحد. منودج ن اللغات االبشرية ترجع إىلأي إ1»قد فصلت تبعًا لنموذج عام«اللغات اإلنسانية
أو ، نظرية ميكانيكية غريزية فطرية وراثية النحو الكلينظرية مازن الوعر  اعتربوبالتايل 

للفاعلية اللغوية الداخلية أن تعمل من اعتبارها نسيجًا وشبكة بيولوجية خمبأة يف الدماغ البشري ميكن 
وأن مفهوم النحو الكلي ما هو إال خاصية من خصائص هذه الوظيفة البيولوجية للدماغ ، خالله

البشري والسيما يف مراحلها األوىل"مرحلة الطفولة"كون قواعد النحو الكلي تنمو منواً بيولوجيًا طبيعيًا 
 جية اللغوية ميكننا أن نشبهها لدراسة الكمبتاتفالفاعلية البيولو ، داخل الدماغ البشري

"احلاسبات االلكرتونية"يف مجيع مراحلها "الكوميوتر"احلسابية العاملة يف األدمغة االلكرتونية
  .2وأوضاعها

  بين الدراسات البيولوجية للغة والدراسات الفيزيائية للفلك:-2
دراسات البيولوجية للغة والدراسات يف هذا املبحث يعقد مازن الوعر مقارنة بني الدراستني ال

وكيف ميكننا االستفادة من الدراسات ، ن أجل اكتشاف ُلب التشابه بينهماالفيزيائية للفلك م
  الفيزيائية يف الدراسات البيولوجية للغة. 

الذي طرحه مازن الوعر على عامل الفيزياء الفلكي:كيف ميكنك أن  لننطلق من السؤال اآليت
الرتكيبية لنظريتك الفيزيائية الفلكية متلك واقعا فيزيائيا؟وبعبارة أخرى كيف ميكنك  تعرف بأن البنية

  تعرف بأن نظريتك نظرية صحيحة؟
الدارسني ميكنهم طرح مثل هذا السؤال احملري للعقل و  ملاذا مازن الوعر وغريه من الباحثني   

فكيف متكنوا من شرح ، الشمسالبشري؟ألن العالقات النووية احلرارية هي موجودة داخل أعماق 
إال أن علماء ، داخل الشمس تلك العالقات اليت ال ميكن رؤيتها على اإلطالق العالقات النووية

مث حتديد عناصرها الكثيفة واملتشابكة ، الفيزياء توصلوا إىل ذلك من خالل دراستهم للطاقة الضوئية
  .3الطاقة الضوئيةوذلك انطالقا عالقات فيزيائية دقيقة قادرة على توليد 

                                                             
- جيفري سامبسون،املدارس اللغوي(التطور والصراع)،تر:أمحد نعيم الكراعني،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بريوت-1

 .170-169،ص ص1،1993لبنان،ط 
:176- 175احلديث،ص ص ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات -2  .42داللة اللغة وتصميمها،.ينظر أيضًا
 .179-178ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص ص-3
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والدليل احلاسم على صحة نظريته الفيزيائية ، الضوئية قد أعطت اإلجابة الصحيحةهل دراسة الطاقة  
  لشرح الواقع الفيزيائي؟ 

إن دراستنا للفاعلية البيولوجية للكفاءة أو املقدرة اللغوية وعمليات داخل الدماغ البشري 
ة احلرارية استفسارات مث إجابات عن ردود الفعل النوويو  تما قدمه مازن الوعر من تساؤال تشبه متاماً 

ا داخل الشمس   تلك الردود الناجتة عن الطاقة الضوئية املنبعثة من احمليط اخلارجي.، وعمليا
إذن ما يهدف إليه عامل الفيزياء هو نفسه ما يهدف إليه عامل اللسانيات البيولوجي من خالل 

الكالمية هو التوصل إىل الفاعليات العاملة يف الدماغ البشري حتما الدراسة التجريبية للعملية 
لية الكالمية التجريبية سينطلق عامل اللسانيات من نظريات وفرضيات معينة مبنية على هذه العم

مث ردود الفعل السلوكية اللغوية من أجل شرح وتفسري هذه الفاعليات املخبأة يف الدماغ ، املشاهدة
  .1البشري

ؤال البد من طرحه على عامل اللسانيات البيولوجي هل الدراسة التجريبية للعملية هناك س
الكالمية من خالل الواقع السيكولوجي لتلك الفاعليات العاملة يف الدماغ كافية من أجل إعطاء 

األدلة املقدمة إن الشواهد و «اإلجابة هي نتائج صحيحة تثبت صحة النظرية اللغوية اليت توصل إليها؟
، ا عرضة لتفسريات وتأويالت خمتلفةبل إ، وإثبات وجوده هي ضعيفة، لوجيرح الواقع السيكو لش

بأة يف أضف إىل ذلك أن الشواهد واملواد املقدمة لعامل اللسانيات البيولوجي إلثبات الفاعليات املخ
ثبات وذلك إل، د واملواد لعامل الفيزياء الفلكيوقوة من الشواه الدماغ البشري هي أقل رضى

  .2»الفاعليات النيوترينية املخبأة داخل الشمس
إريك دحض ما كان يصبو إليه  إثبات أوأجل بعد هذا يضرب لنا الباحث أمثلة تطبيقية من 

من خالل تلك املقارنة اليت عقدها بني تلك املنهجية اليت جتمع عامل اللسانيات البيولوجي لينبرغ 
ا واحدةوعامل الفيزياء الفلكي كون جوهر  فالبحث عن الواقع السيكولوجي ، املشكالت اليت يعاجلا

  .3داخل الدماغ البشري مماثل للبحث عن الواقع الفيزيائي داخل الشمس

                                                             
 .181- 180،ص صأساسية يف علم اللسانيات احلديث قضايا ينظر:-1
 .182نفسه،ص-2
 .182قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث ،ص -3
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  :1بين الدراسات اللسانية البيولوجية والدراسات النفسية-3
تلك  يةالكفاءة أو المقدرة اللغو هو سرب الفاعلية املتعلقة بـ  إذا كان هدف علم اللسانيات

واليت متكن املرء معرفة ، املقدرة اليت هي عبارة عن نظام القواعد النحوية املوجودة يف الدماغ اإلنساين
كون هذا النظام النحوي يولد لنا اجلمل ،  لغته شكالً ومضمونًا وبوجهيها الكالمي والفهمي

اللسانيات يهدف إىل سرب كما أن عامل ،  الصحيحة اليت يفسرها تفسرياً دالليًا صحيحًا ومفهوماً 
ا من أجل ضبط جمموع اجلمل ضبطًا حنويًا 2النحو الكلي ومعرفة مبادئه وقواعده العامة اليت يعمل 

ذه الكليات ، والقوانني املوجودة عند كل إنسانصحيحا موافقا هلذه القواعد  حبيث يولد وهو مزود 
  ها.عله قادراً على إنتاج اللغة وفهمالنحوية اليت جت

م ال يصلون إىل ما يعاين منه املرضى من عقد   أما املهتمون بعلم النفس والتحليل النفسي فإ
 ،اليت تعينهم على عملية التحليلإالً إذا كان هلم دراية جبملة من املعارف اللغوية  وأمراض نفسية

أراد دراسة األحالم  فمثالً احمللل النفساين إذا، بالتايل التعرف على نوع ومنط هذه األمراض النفسيةو 
فإنه سيطلب منه أن حيول أحالمه إىل ، هذا الشخصا لدى شخص ما جراء عقد وأمراض مير 

وما على عامل النفس إال أن حيلل هذه السلوكات اللغوية ودراستها حىت يتمكن ، سلوك لغوي
  .3وبالتايل وصف العالج املناسب هلا، النفساين من معرفة أسباب تلك األحالم

 النفس حياول أن يعطي تفسرياً لتلك السلوكات اليت حيدثها النائم أثناء نومه انطالقا من فعامل
ظاهرة نفسية داخلية مصدرها  - اللغة-السلوكات اللفظية اللغوية اليت يصدرها باعتبارها

  النفس(الذهن).
، تفإن ما يصبو إليه علم النفس هو دراسة األداء اللغوي عكس ما يقوم به علم اللسانيا

، تقدمي تفسريات هلذه االستعماالت فعلم النفس حياول دراسة خمتلف االستعماالت احلقيقية للغة مث
                                                             

ا ذات طبيعة فردية،وبالتايل االهتمام باجلانب النفسي للسلوك -1 البد من ربط الدراسة اللغوية البيولوجية بالشق النفسي للغة كو
اللغوي لدى الفرد،فعلم اللسانيات النفسية يرى أن تعبري الفرد يقوم على نزعات نفسية داخلية ختتلف من فرد  إىل آخر،ناهيك 

ظي فطبيعة األشياء يف الواقع ال يراه الناس بنفس القدر،وهذا يعود لتباين النزعات النفسية لدى عن اختالف السلوك اللف
ا عملية عقلية نفسية،وربطها  بكثري من األمراض =األفراد،كما أن اللسانيات  تم بعملية اكتساب اللغة كو النفسية 

م لدى األطفال والعيوب العضوية.ينظر:أصول تراثية يف اللسانيات اللغوية(النطقية)اليت يعاين منها بعض األفراد حنو تأخر الكال
 .  72احلديثة،ص

 .196-195ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص-2
 .86،ص2000ينظر:حممد حسن عبد العزيز،مدخل إىل علم اللغة،دار الفكر العريب،القاهرة،مصر،ب ط،-3
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أي البحث عن األشكال اللغوية املؤطرة واملنظرة للمقدرات اللغوية تلك األشكال اليت متر عرب مراحل 
أية لغة من لغات الكتساب فهو مهيأ ، 1خمتلفة من النمو والنضج عند اكتساب الطفل للغة معينة

التحويلية حينما إليه النظرية التوليدية وهذا ما ذهبت ، العامل اليت قدر له أن يعيش بني أفرادها
ا الطفل ينبغي أن تكون عامة«قالت: ا عميقة، إن اخلصائص الفطرية املزود  حبيث جتعله  deepإ

  .2»سواء قادراً على امتالك البنية التحية ألي لغة إنسانية بيسر وعلى حد
 3ورأى أنه غري مقبول، اد بني علم اللسانيات وعلم النفسانتقد الباحث هذا الفصل احل

ذلك ألنه ، فليس هناك أي مسوغ هلذا الفصل يف حقل التكوين احلضاري والبحث العلمي والتقين
فالعلمان ميكنهما ، رف البشرية اليت تكمل بعضها بعضاليس هناك فصل حاد بني حدود املعا

فعامل اللسانيات ميكنه االستفادة من املعرف املتعلقة ، ض أميا استفادةعاالستفادة من بعضهما الب
أما عامل النفس إذا أراد تطوير وإثبات صحة ما يهدف إليه عليه ، بالبحوث اللغوية لألداء اللغوي

اليت متيز اإلنسان 4غويةالعودة إىل النتائج العامة للمعرف البشرية املتعلقة بالبحث اللغوي للمقدرة الل
  عن غريه من الكائنات األخرى.

 ،مث ينتقل باحثنا ليقول:ميكنين أن أذهب أكثر من ذلك ألقول بأن النظرية النحوية للغة معينة
مث النظرية النحوية الكلية للغات البشرية كلها ميكن أن نعتربها وجها من وجوه علم النفس املتعلق 

ا يف اللغات البشريةبالنظام الوراثي البيولوجي  لينتهي بأن اجتاه لينربغ هو اجتاه ، للقواعد الكلية وحتوال
او  تلك األحباث لسليم وصحيح من خال خاصة أهدافه الرامية إىل دراسة البنية ، التجارب اليت قام 

  .5اللغوية والنحوية بالعودة إىل حقل علم النفس التجرييب
البيولوجية ذات طبيعة علمية جتريبية من وجهة نظر لينربغ هذا إذ تعترب الدراسات اللسانية 

إىل احلقيقة القائلة «فقد توصل لينربغ، الذي كان من املؤيدين لهي الذي تبناه باحثنا مازن الوعر الرأ

                                                             
 .196حلديث،صينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات ا-1
 .83ينظر:حممد حسن عبد العزيز،مدخل إىل علم اللغة،ص-2
م يروا بأن  علم النفس المعرفي"من بني الذين فصلوا بني" الكفاءة اللغوية واألداء اللغوي" كينتش ومعاونوه يف كتاب هلم "-3 أل

ذلك سيمكن عامل اللسانيات من التعامل مع فرضيات جتريدية غري خاضعة للواقع السيكولوجي،بل إن هذا الفصل احلاد سيقدم 
مل النفس بأن النظريات اللسانية ال تتعلق أبًدا باألداء و االستعمال اللغوي.لالطالع أكثر، قضايا أساسية يف علم  حجة طريفة لعا

 وما بعدها.197احلديث،صاللسانيات 
 .196قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص -4
 .197قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث ،صينظر:-5
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بأن اكتشاف الفاعليات الفطرية الغريزية للمقدرة اللغوية وصفًا دقيقًا هو عمل بيولوجي جترييب متمم 
  .1»العلميةللمعرفة 

ا لينربغ2إال أننا جند أنه هناك من العلماء  من يرفض حىت االقرتاب من البحوث اليت قام 
وحجتهم يف ذلك أن الفرضية القائلة بوجود ، املتعلقة بالفاعليات البيولوجية اللغوية يف الدماغ البشريو 

ذكية لصياغة حبوث علمية أكثر الفاعليات البيولوجية اللغوية الغريزية الفطرية يف الدماغ هي حيلة 
ا غري مبنية ، جدية وصدقا منهجية بل هي و  س علميةعلى أسولكن لينربغ رفض هذه احلجة ورأى أ

ا حتد من انطالقة اخليال و حجة واهي   .3مغامراته العلميةة كو
والذي اصطلح عليه ، خيلص مازن الوعر يف النهاية إىل أن املنهج الذي جاء به لينربغ ومعاونوه   

املناهج هزات نقدية عنيفة كما تعرضت هلا و أنه منهج مل يتعرض ملوجات ، بالمنهج الوراثيمعارضوه 
بالمنهج العقلي المنفتح إال أن باحثنا مييل إىل تسمية هذا املنهج ، األخرى يف العلوم الطبيعية

العصبية املهتمون بالدماغ  والبيولوجياالذي وجد له مؤيدين من علماء الفيزيولوجيا ، والمتسع اآلفاق
  .4البشري ووظائفه اللغوية

م يف بعض الوجوه م يوافقونه يف كل ما جاء به بل هلم حتفظا ومن بني ، هذا ال يعين أ
اللذين قدما دراسة واحدة متعلقة بالرؤية غروبستين وتشاوهؤالء العلماء نذكر عاملا الفيزيولوجيا 

يعين «هذا املبدأ الذي، مبدأ القدرة المحدودةلدراسة صاغا العاملان من خالل هذه ا، البشرية
املتطور ليس مادة ملساء غري قابلة للتأثر...أو إنه نظام حر يستطيع 5التأكيد على أن النظام العصيب

                                                             
  .200نفسه،ص-1
،وكذا علماء النفس السلوكيون دون أن ننسى أصحاب جان بياجيه ومعاونوهمن بينهم علماء النفس اإلدراكيون على رأسهم -2

الروسية اليت متيزت مبنهج لساين نفسي تبناه العامل املشهور آ.لوريا،وهو قطب من أقطاب علم النفس العصيب يف  املدرسة النفسية
روسيا،إن ما قدمه لوريا من اعرتاض يرى مازن الوعر أنه متيز بشيء من السطحية،كما أنه ال يقدم أية إشارة أو حجة ملثل هذا 

 وما بعدها. 206وص202ن العودة إىل:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،صاالدعاء ولالطالع على هذا االعرتاض  ميك
 .201ينظر:نفسه،ص-3
 .209،صنفسهينظر:-4
اجلهاز العصيب هو عبارة عن منظمة من اخلاليا العصبية اليت تتخصص يف االستقبال والتوصيل واإلرسال،فهو وحدة وظيفية -5

رى باجلسم،حيث إنه متصل باخلارج والقائم بضبط وإثارة أو إبطاء الوظائف احليوية  متماسكة،ويعترب املسئول عن األجهزة األخ
كلها أو بعضها،اإلرادي منها أو الالإرادي،حسب متطلبات املوقف أو حسب األوامر الصادرة إليه من املخ،وميكن تقسيمه إىل 

املركزي والطريف أم الطريقة الثانية مبنية على التفريق ثالث طرق:األوىل على التخطيط املكاين واملساحي وفيها ينقسم اجلهاز إىل 
الوظيفي وفيها ينقسم اجلهاز إىل اجلسمي والتلقائي والثالثة مبنية على توزيع استجابات التكيف اليت تثريها البيئة احمليطة بالكائن 
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إن هذا النظام العصيب هو بنية ، أن يعكس التجارب الفردية املطبقة عليه.إنه على العكس من ذلك 
.إن هذه العوامل الوراثية هي اليت تسبب ظهور مقيدة وحمك ومة بعوامل وراثية وبشكل مضبوط متامًا

  لدى اإلنسان.1»سلسلة من القدرات العقلية اإلدراكية احملتملة
ا تدعم املنهج  بعد هذا تنبه مازن الوعر إىل أن بعض هذه البحوث البيولوجية قد تكون إما أ

ا تسيء إليه من أالبيولوجي  هنا يقر مازن الوعر بأن هذه ، خالل املواقف املخالفة اليت تتخذهاو أ
قواعد النحو الكلي هي فاعلية بيولوجية وراثية  املواقف ليس لوحدها أي مربر مادام أننا افرتضنا بأن

م احلجج والرباهني مث يقول إنه جيب علينا أن نقوّ ، تولد القدرات العقلية اإلدراكية احملتملة تستطيع أن
يت تثبت صحة وجود هذا النظام لقواعد النحو الكلي تقوميا داخليا دون فرض أي مذهب خارجي ال

  .2ميكنه أن يدعم مثل هذه الرباهني واحلجج
قد طور املنهج البيولوجي اللغوي تطويراً جد رائع كونه  يف األخري استخلص الباحث أن لينربغ

يث ميكنه أن يقدم األشياء الكثرية لدراسة األسس وبأن العلم احلد، نتائج واعدة يف هذا احلقل مسيقد
وقد ، 3مباشراً بالدراسات اللسانيةو  كون املعارف البشرية ترتبط ارتباطًا وثيقاً ،  البيولوجية للغات البشرية

  يتحول ذلك االفرتاض إىل حقيقة علمية ال مناص منها.
  :4التحويليةجية في نظرية القواعد التوليدية بعض العناصر النحوية وتمثيالتها البيولو -4

 يعترب هذا املبحث من أهم املباحث السالفة إذ يقدم لنا الباحث أمثلة لتلك العناصر النحوية
ا يف النظرية التوليدية و  ا تشومسكيمتثيال فهذا العمل اجلبار الذي قام به مازن ، التحويلية اليت جاء 

اللسانيات احلديث هي من أهم النظريات اليت شغلت لية يف يالتحو توليدية باعتبار أن النظرية ال ،الوعر
وذلك الرتباطها الشديد بالعلوم الطبيعية التجريبية الدقيقة كعلم الفيزياء ، الفكر العلمي احلديث

                                                                                                                                                                                              
اليت تطرأ على البيئة الداخلية والبيئة  احلي فينقسم اجلهاز هنا إىل  مستقبل ومورد،إذ تتمثل وظيفته يف التعرف على التغريات

اخلارجية للجسم،مث ترمجة(قراءة)املعلومات الواردة،لضبط وإصدار األوامر اخلاصة باالستجابات العصبية اليت تتطلبها اإلثارة(سواء  
 .126األساس البيولوجي والفيزيولوجي للشخصية من املنظور السيكولوجي،صكانت داخلية أو خارجية)ينظر:

 .201ضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،صق-1
 .211-210ينظر:نفسه،ص ص-2
 .214،صنفسهينظر:-3
""بعض العناصر النحوية"و هو فصل من كتاب Some Elements Grammarهو عنوان حبث يطلق عليه باللغة االجنليزية"-4

يقول مازن الوعر:نعيد نشر Rules and Representations ،أما عنوان الكتاب:198ألفه العامل اللساين نوام تشومسكي عام 
ا بتصرف إىل العربية،ذلك بإذن من املؤلف.  هذا الفصل مشروًحا ومقدمً
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امتدت ية فمسافتها الفكر  ،كما أن هذه النظرية عرضة للتغيري والتبديل،  والرياضيات والبيولوجيا
"فقد مرت بعدة تعديالت خالل هذه الفرتة الزمنية"آخر هذه املراحل مرحلة 1983-1957من"

فهي متثل أعلى مراحل التعليل  "1982-1981"1نظرية العامل والربط اإلحاليانتهت بنظرية :
وهي ، 2والشرح والكشف عن الفاعليات اللغوية التجريدية الرياضية املكمبتة يف الدماغ البشري

  قدرة داخلية جعلت اإلنسان املخلوق الوحيد القادر على اإلفصاح واإلبانة.مفاعليات عبارة عن 
انتقل للحديث عن اللسانيات كدراسة  مازن الوعر بعد هذا التمهيد الذي تناوله الباحث

ملة فيه والعمليات اللغوية العا، يويرى أنه من األجنع واألحسن دراسة الدماغ البشر ، علمية بيولوجية
ه الدراسة غوية الدماغية دراسة تشرحيية تشبأي دراسة البنية الل، ضمن إطار العلوم الطبيعية الدقيقة

ولكي نتمكن من ، واالبتعاد عن املناهج التقليدية اليت فصلت اجلسم عن العقل، التشرحيية للجسم
املعريف نا البحث يف النظام هذا يتطلب م، دراسة الفاعليات البيولوجية اللغوية العاملة يف الدماغ 

كون هذا النحو الكلي ،  مث البحث يف النظام اللغوي بشكل خاص، اإلدراكي للعقل بشكل عام
مث للنمو السلوكي ، ييتصف بالنظامية الدقيقة ذات البين البيولوجية القابلة للنمو الفيزيولوجي الداخل

  .3اللغة بشكل تامواملعينة على صياغة ، اخلارجي الذي خيضع لتجارب معينة 
هنا يشري تشومسكي أن هذا النظام البيولوجي ملفهوم للنحو الكلي(النحو العام)يرتبط ارتباطًا 

فهو يرى أن املناهج البيولوجية اللغوية ، وثيقًا بأنظمة بيولوجية أخرى للمعرف البشرية يف الدماغ
وأنه يهدف من حبثه هذا ، واعدة ومعطاءةمناهج  احلديثة لدراسة الفاعليات اللغوية يف الدماغ البشري

ا، قادرة على توليد املعرفة اللغويةشرح الصفات املميزات العامة للنحو الكلي ال   . 4وكيفية تعريفنا 
  :التحويليةبنية الجديدة للنظرية التوليدية ال-5

هي املادة األولية املقدمة للقواعد  يف نظر تشومسكي يرى أن اجلمل اللغوية مازن الوعر
تلك القواعد اليت هلا القدرة على تأويل هذه اجلمل شكالً وداللةً من خالل ، النحوية للعمل عليها

                                                             
يرى مازن الوعر أنه لالطالع أكثر على هذه النظرية اللسانية التجريدية ميكن للقارئ الرجوع إىل كتاب تشومسكي:حماضرات -1

"،وكتاب آخر هو استمرار هلذه النظرية:بعض املفاهيم والتطورات لنظرية العامل و الربط 1981ايل"حول نظرية العامل والربط اإلح
 ".  1982اإلحايل"

 .216-215ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص ص-2
 .217-216،ص صنفسهينظر:-3
 .219-219قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص صينظر:-4
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الذي يفسر البنية الصوتية  الشكل الصوتيبهذه التمثيالت متعلقة:، التمثيالت الذهنية يف الدماغ
مث يسرتسل تشومسكي يف ، ر البنية الداللية للجملة الذي يفس بـالشكل المنطقيمث تتعلق ، للجملة

املؤلفة من جمموعة من السالسل اللغوية اليت  البنية المشجرةالذهنية لينتهي بتسميتها بــ: توضيح هذه
  .1املركباتو  تشكل جمموعة من الكلمات

مبراحل جد مهمة من مرحلة القواعد  البينة المشجرةبعد هذا يبني لنا كيف مرت هذه 
املركبية اليت حاولت ضبط احلركة التوليدية للبىن السطحية اليت كانت ناقصة وغري دقيقة يف - التوليدية

نحو التوليدي القواعد إىل مرحلة دعاها باملنهج اجلديد يف ال، وصف اجلملة وشرحها دالليا وحنويا
هذا املنهج الذي يرى أن ، خمتلفة خالل مخسة وعشرين عاماالتحويلية الذي طور يف أشكال التوليدية 

اليت  والقواعد التحويلية، القواعد التوليدية المركبيةالبىن السطحية مصاغة من نوعني اثنني من القواعد:
  للغات اإلنسانية. 2حترك العناصر اللغوية لتصوغ يف النهاية البىن السطحية

اجلديدة املتعلقة مبصطلحات لسانية قدمية إذ مث يذهب تشومسكي لعرض بعض املصطلحات 
مث اقرتح قاعدة ، وصلة-إكساملركبية يف إطار نظرية مضبوطة مسيت بــ:–اقرتح القواعد التوليدية 

يف  سحيث ألف هي عنصر جمهول "ميثل ، ألفا-حركحتويلية جتريدية واحدة فقد تدعى 
إضافة إىل اقرتاحه ، كي باألثر اللغوي املفرغالرياضيات"الذي سيرتك يف النهاية أثراً عرب عنه تشومس

فهو يسد ذلك الفراغ املوجود بني البنيتني العميقة ، الذي يعترب جد مهم البينة الضحلةمصطلح 
فهناك تراكيب غري مدركة من الناحية الصوتية واملعجمية تظهر يف مستوى هذه البنية على ، والسطحية

ا جمرد انعكاسات صوتية ومعجمية   .3وذلك من خالل تطبيق القواعد التحويلية، أ
من خالل هذا العرض اليسري الذي قدمناه يصل تشومسكي للنموذج اللغوي اجلديد ملنهج النحو  

  :4تيةالتوليدي والتحويل الذي يظهر يف الصورة اآل
  

                 
  

                                                             
 220-219ص  ،صنفسهينظر: -1
 وما بعدها.220ينظر: نفسه ،ص-2
 وما بعدها.223ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص-3
 .229-228نفسه،ص ص -4
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لشواهد منها وبعد هذا اجلهد الرتمجي الذي قام به الباحث مازن الوعر ينتقل ليقدم لنا جمموعة من ا 

  :1ـما هو متعلق بـ
  شواهد من التعابير االصطالحية. -
  شواهد من نظرية األثر اللغـوي. -   

  شواهد من نظرية الربط اإلحالي. -
  أنواع التراكيب اللغوية. -   

وهنا خيص بالذكر علم ، ا أرادت العلوم املعرفية البشريةيف األخري ينهي الباحث كالمه بأنه إذ
إال إذا  -أي اللسانيات-فإنه لن يتحقق هلا ذلك ، اللسانيات أن تتطور تطوراً علميًا جتريبيًا مثمراً 

                                                             
 .لإلطالع أكثر على هذه الشواهد واألمثلة ميكن العودة للصفحات السالفة الذكر. 269-229،نفسه-1

املكون التوليدي املركيب     
 )قواعد مركبية(

        املكون التحويلي       
 قواعد حتويلية)  (

 الشكل الصويت    الشكل املنطقي

 البينة العميقة

 البنية الضحلة  

 املكون الصويت املكون الداليل

 -العملية النحوية -
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رحيية اليت من خالهلا ميكن للدراسات اللسانية أن انضوت حتت إطار ما يعرف بالعلوم البيولوجية التش
  .1واملعاصرة تكون جزءاً ال يتجزأ من العلوم الطبيعية احلديثة

  :2مجاالت اللسانيات البيولوجية-6
إن أهم نقطة سنعاجلها يف هذا الفصل هي العالقات املتشابكة بني «يقول مازن الوعر

مث التوقف عند التجارب النظرية التطبيقية ، لدماغ البشرياقات البيولوجية يف االطاقات اللغوية والط
ا العلماء األمريكيون يف حقل اللسانيات البيولوجيةقاليت ي من أجل معرفة املناهج احلديثة اليت ، وم 

مث االستفادة من ذلك يف حقول لسانية ، دف إىل كشف البىن اللغوية وعالقتها بالبىن البيولوجية
  .3»عديدة

علم نه بـ:اقاله مازن الوعر يعترب ملخصًا عامًا ملا قام به يف هذا الفصل الذي عنو إن ما 
يف هذا العمل تطرق الباحث إىل عديد املوضوعات املتعلقة باللسانيات ، اللسانيات البيولوجي

 فهو حاول معرفة املبادئ العامة هلذا، البيولوجية اليت تعترب حقال متفرعا عن علم اللسانيات احلديث
  .واألهداف اليت يرمي إليها، "واملوضوعات اليت يعاجلاهاعلم اللسانيات البيولوجيالعلم"

  أهم األهداف الرئيسية لعلم اللسانيات البيولوجي: -7
بني الوظائف األخرى يف الدماغ و  دراسة العالقات القائمة بني الوظيفة اللغوية عند اإلنسان- 

  واألخرية لعلم اللسانيات البيولوجي.، يةاألهداف األولإذ يعترب هذا اهلدف من ، البشري
عمليات اإلكساب اللغوي  إىلوبالتايل التطرق ، معرفة إذا كانت احليوانات قادرة على تعلم اللغة-

عن املقدرة اللغوية باعتبارها «ألن اللسانيات البيولوجية تريد أن تبحث، بتصور عام عند اإلنسان
ئية يف طرق عالية من اللغوية تعمل نتيجة مثريات كيميا هذه الفاعلية، لغويةفاعلية معينة تتسع لرموز 
   .4»التجريد الرياضي والشكلي

                                                             
 .277ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،-1
ذا البحث إىل عامل اللسانيات البيولوجي األمريكي اريك لينربغ فقد استفدت من كتابه األسس -2 يقول مازن الوعر: إين أدين 

- يف :و  جورج تاونالبيولوجية للغة،كما استفدت من مقاالته وحبوثه اليت ألقاه يف الدورة السنوية للسانيات البيولوجية يف جامعة 
 واشنطن.–أ  -م
 .281،صنفسه-3
 .291إىل283.لإلطالع أكثر ميكن العودة إىل الصفحات التالية:من 286قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث ،ص-4
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ألنه ال ميكننا التعرف على هذه ، االهتمام باألمراض اللغوية املوجودة على سطح الدماغ البشري-
 ،البحث البيولوجيوهذا هو ميدان ، األمراض وعالجها إذا مل يكن هناك سرب للدماغ البشري

تلك البنية اليت تعترب احملرك الباعث للفاعلية ، معرفة البنية البيولوجية للدماغ عند اإلنسان«باإلضافة إىل
الشمبانزي باعتباره  من خالل تلك التجربة اليت أجريت على حيوان1»اللغوية يف الكائنات البشرية
 .أذكى احليوانات تعلمًا للغة

إذن هناك بعد عاملي يهدف إليه علماء اللسانيات البيولوجية من حبثهم هذا وعلى رأسهم العاملان    
لبحث البيولوجي اللغوي إىل إمكانية حتديد وصول اوهو ، إريك لينربغ ونوام تشومسكياألمريكيان 

فالبحث ، تميكنه أن حيدد الكمية الصوتية لتلك األصوا اكم،  األصوات اللغوية يف كل لغات العامل
البيويولوجي أثبت أن العملية الفيزيولوجية يف اجلهاز النطقي عند اإلنسان ال ميكنها إنتاج أكثر من 

  .2مخسني صوتًا أو ما يقارب ذلك
  :3 أمراض الكالم عند الجاحظ في ضوء اللسانيات البيولوجيةو  مازن الوعر -ثانيا

اليت حاول االستفادة من املبادئ اللسانية يف هذا البحث تطرق مازن الوعر إىل أمراض الكالم 
ا العرب القدماء، ةالسابق كما ،  ومقارنتها مع بعض املبادئ اللسانية يف البحوث اللغوية اليت قام 

وذلك من خالل منوذج لغوي معاصر وضعه الباحث ، تعرض لنظرية املعىن عند العرب القدماء
إذ قام بتبيني الوجوه النظرية ، الكالم عند اجلاحظمث تعرض لبحث أمراض ، الدكتور أمحد املتوكل

  والتطبيقية هلذا البحث.
؟وما هي أهم اجلوانب قام الباحث مازن الوعر مبثل هكذا حبوث :ملاذاكننا طرح السؤال اآليتهنا مي   

  :ءت إجابة الباحث على النحو اآليتفجا اليت ستعاجلها؟
  ستعاجل من ناحيتني اثنتني:يقول:إن مثل هذه البحوث اللغوية القدمية   

  :هي تبيان اجلهود اللغوية اليت بذهلا العرب القدماء خلدمة اللغة العربية.األولى

                                                             
 وما بعدها.291،صنفسه-1
 .301ينظر:نفسه،ص-2
التجربة األمريكية يف اللسانيات  هناك حوار أجاره الباحث مازن الوعر مع العامل األمريكي نوام تشومسكي حتت عنوان- 3

ا حينما الهتمام إلوعي واو الالبيولوجية حيث طرح الباحث أسئلة اتسمت باجلراة  كبريين،حيث يتجلى ذلك يف احملاولة اليت قام 
لالطالع على ،.أمراض الكالم عند اجلاحظ يف ضوء اللسانيات البيولوجية حماوال االستفادة من تلك املقابلة العلمية الشيقةدرست 

  305:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،صهذا احلوار ينظر
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  .1:تبيان املكانة العلمية اليت حتتلها هذه البحوث يف إطار اللسانيات احلديثةالثانية 
  :النموذج العلمي المنهجي للدالليات عند أحمد التوكلو  مازن الوعر -1

نركز على أهم النقاط اليت تناوهلا مازن الوعر يف البحث األول دون الدخول يف سوف 
الباحث أمحد  االتفاصيل يف هذا البحث الذي يعترب واحداً من البحوث املهمة اليت كان قد قام 

  املغرب.- املتوكل أستاذ الدالليات احلديثة يف جامعة حممد اخلامس الرباط
تطمح ألن تكون علمية فاعلة ومنفعلة ، نظرية لسانية عربية حديثةإن أية «يقول مازن الوعر

ادالت الزائفة اليت و  البد هلا أن تتجاوز املشكالت، يف حقل التكوين اللساين احلضاري املعاصر ا
تلك املشكالت الناجتة عن الصراع الذي مازال ، البحث اللساين يف الثقافة العربية املعاصرة متعوق تقد
  .2»وبني أنصار احلديث، ني أنصار القدميمستمراً ب

من خالل يرى مازن الوعر أن أمحد املتوكل واحداً من الذين حاولوا رفع هذا اإلشكال الزائف 
 البحث ي ذي بعد أيديولوجي يفوموضوع ،مضبوطو ، علمي وجترييب وضع هذا اإلشكال يف إطار

اإلطار العلمي يف البحث اللساين احلديث نه ميكننا إيضاح طبيعة هذا ومث يقول إ، العلمي احلديث
  :3تيةمن خالل احلقائق اآل

  تآخي الثقافتني اللسانيتني العربية القدمية والغربية احلديثة.–أ
  إمكانية دمج البحث اللساين العريب يف البحث اللساين الغريب احلديث.–ب
  إمكانية مقارنة النظرية العربية بالنظرية احلديثة. -ج
.وصف اللغة - د   العربية وصفًا علميًا دقيقًا
بعد هذا يذهب الباحث للحديث عن النموذج العلمي املنهجي للبحث يف الدالليات الذي وضعه   

  الدكتور أمحد املتوكل.
  

                                                             
 .508قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص-1
 .514نفسه،ص-2
 .523إىل ص514قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث ،من ص  -3
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  :2-1ماهية النموذج العلمي المنهجي للدالليات عند أحمد التوكل-أ
إذ اشتمل اجلزء ، والتأخيرالتقديم إن هذا املنهج يقع يف جزأين رئيسيني حيمالن عنواين:

  :ثالثة فصول جاءت على الشكل اآلتيةعلى 3األول من الكتاب
  الفصل األول:من الجمع إلى المفرد -

جدية األحباث العربية القدمية يف الظاهرة اللغوية  كتور املتوكل يف هذا الفصل يف مدىحبث الد 
ا"النحو ها مكونات جد ر األصول"بعتبا، املعاجم، فقه اللغة، البالغة، الصرف، يف كافة مستويا

  ضرورية لوصف لغوي واحد يستهدف رصد خصائص النص القرآين.
  الفصل الثاني:النظرية: -

يتعرض الباحث إىل املبادئ النظرية العامة اليت حتكم حتليالت الظواهر الداللية الواردة يف 
  مميزا بني مستويات عدة:، الفكر اللغوي العريب القدمي

-املفاهيم اإلجرائية املستعملة يف التحليل مع تركيزه على مفاهيم أساسية مثل:[اللغة مستوى-1
  الغرض...]-الكالم- املعىن

  قرتحه املفكرون العرب القدماء .ا أي ما، مستوى النموذجات املقرتحة-2
  .مستوى املفاهيم اليت اعتربت ضوابط لكل حتليل لغوي يطمح إىل قدر معلوم من العلمية-3
  صل الثالث:التحليالت:الف -

هنا التحليالت املقرتحة يف إطار النظرية اللسانية العربية لوصف أمحد املتوكل عرض الدكتور 
  وصنف هذه الظواهر إىل صنفني اثنني:، الظواهر الداللية

                                                             
يف الرباط اململكة املغربية،دكتوراه دولة يف اللسانيات،أستاذ اللسانيات يف شعبة الفرنسية واللغة العربية،جامعة  1944من مواليد -1

  حممد اخلامس. 
 وما عدها.524ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص -2
وي العريب القدمي و موقعها من النظرية الداللية الغربية يف الفكر عرفة هذه النظرية كاملة أي النظرية الداللية يف الفكر اللغمل-3

  :  ميكن الرجوع إىل اللساين احلديث
Moutaoukil Ahmed 1982 Réflexions sur la théorie de la linguistique Arabe Signification Dans La 

Pense  
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وميكن إرجاعها إىل ثالثة ، أي تناوهلا الباحث يف إطار اجلملة ظواهر داللية متعلقة باجلملة-1
  حقول:

واملطلق يف ، الظواهر املتعلقة مبا أمساه الباحث بـ:الكتابة اإلحالية كظواهر العام قي مقابل اخلاص- أ
  قيد....مقابل امل

وتناوهلا البالغيون القدماء ، الظواهر املتعلقة باألفعال الكالمية من وجهة نظر اللسانيات احلديثة-ب
  يف ما أمسوه بأبواب األغراض.

  .ا اصطلح عليه بـ:[الوظائف التداولية]الظواهر املرتبطة مب-ج
على الشكل وقد وردت هذه الظواهر ، يف إطار ما يتعدى اجلملة الظواهر الداللية اليت تَناوهلا-2

  :اآلتية
  العطف بني اجلمل والقيود اليت خيضع هلا.- أ

   .1)التقييد، نييالتب، التخصيص(العالقات اللفظية واملعنوية-ب
  الرابع:نحو نظرية للمقارنة: الفصل -

موازنته بالنظريات اللسانية و ، ة إلعادة قراءة الرتاث اللساينيقرتح الباحث يف وضع نظري
ويرى أن إعادة قراءة الرتاث جيب أن تتم يف مرحلتني ، خاضعة إىل جمموعة من القيود، احلديثة

نية حديثة ثانيا]إذ مييز الباحث بني نوعني مث مقارنتها بنظرية لسا، متمايزتني[تقيد النظرية العربية أوال
  .2المقارنةوالقيود اليت حتكم مرحلة ، التقديمد الضابطة ملرحلة و من القيود:القي

  الفصل الخامس:مثال
يقدم الدكتور املتوكل يف هذا الفصل مثاالً ملا ميكن أن تكون عليه هذه املوازنة حيث عقد 

الغريب و  االختالف بني النموذجني اللسانيني العريب القدميالباب األول لعرض وجوه االئتالف ووجوه 
  :3ونظريات لسانيات حديثة ثالث، نة بني النظرية اللسانية العربيةوالباب الثاين للمقار ، احلديث

  .األمريكية اليت تعترب امتدادا تداوليا لنظرية الداللة التوليديةنظرية البراغمانتاكس -1

                                                             
  .526ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص  -1
 .528-527ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص - 2
 .532إىل529،ص نفسهينظر: - 3
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  .النظرية الوظيفية-2
  :املتبلورة يف أعمال غرمياس وحبوث من يعمل يف إطار مدرسته.النظرية السيمائية -3
 إن هذا اجلهد الذي قام به مازن الوعر من خالل عرضه للنموذج العلمي املنهجي للدالليات   

أن أمحد املتوكل ال يبحث يف حمتوى الرتاث اللغوي العريب «يرى فيهالذي قام به الباحث مازن الوعر 
األمر الذي ، وطرق استثماره، وجه اخلصوص يف منهجية قراءته ىبل يبحث كذلك وعل، فحسب

جعله واحدا من البحوث املهمة اليت حاولت إعادة صياغة النظرية العربية الداللية يف الفكر اللغوي 
  .1»العريب القدمي صياغة علمية جتريبية مضبوطة مث موضوعية

  :من وجهة نظر مازن الوعر اللغويةواألمراض 2الجاحظ -2
كونه حاول مازن الوعر   يف نظرنا من البحوث القيمة اليت تطرق إليها الباحثإن هذا البحث 

ودراستها على ضوء علم اللسانيات ، بعض البحوث اللغوية عند اجلاحظعن جاهدا أن يكشف 
  سمى علم اللسانيات .احلديث ملعرفة بعض احلقائق حول التأثريات العربية اللغوية يف بناء ما ي

العربية القدمي؟باعتبار 3ما توصل إليه علم اللسانيات احلديث له وجود يف الرتاثأن هل و  
رفية هلا فهو يعترب موسوعة علمية ومع، من الذين ميثلون رجاالت الرتاث العريب القدمي ااجلاحظ واحد

فالبد من إحياء ، برؤية لسانية حديثة يه اللغو تراثمما دفع مازن الوعر إلحياء مكانتها ماضيًا وحاضراً 
وبعثه من جديد وفق تطورات العصر ومعطياته وهذا مع مراعاة خصوصية كل تراث من تراثات  الرتاث

العامل هذا حىت يتسىن لألجيال بناء مستقبلها بناء صحيحا جيعلها ال تنسلخ عن ماضيها وأصالتها 

                                                             
 .531،صنفسه-1
م يكادون يتفقون على تاريخ وفاته  هو أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين -2 هـ 255هو سنة و اختلف يف مولده إال أ
هـ،وقد ذكر عبد السالم حممد هارون حمقق كتب 159حوالعلى هذا يكون ميالده و تسعني سنة و على أنه عاش حنو ست و 

تويف آخر خالفة املهدي باهللا  هـ و169-هـ159ولد يف خالفة أيب عبد اهللا حممد املهدي بن املنصور هـ.150اجلاحظ أنه ولد سنة 
املتوكل  والواثق  واملعتصم  واملأمون  واألمني  ود الرشي هـ فقد شهد  عشرة خلفاء على اخلالفة من أمثال اهلادي و255بن الواثق 

حلوهلم حماللفرس ... ومن و  سطوة الرتكو غلبتهم و كما شاهد سلطة املعتزلة يف عصر املأمون ،وسلطة الفرس ،املستعنيو املنتصر و 
 ،و هشام بن حممد الكليب هؤالء الثالثة عرفوا بغزارة التأليف املدائينمعاصريه أبو عبيدة معمر بن املثىن،وأبو احلسن على بن حممد 

 ).25،ب ت ط،صلبنان-دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بريوت،البالغة العربية تاريخ(عبد العزيز عتيق،اإلنتاج العلمي.و 
بصفة عامة وتوارثته -الرتاث اللغويمبا فيها -:"إن تراث أمة ما هو ما قدمه سلفها يف جمال التفكري والثقافةمفهوم التراث-3

األجيال،وأضافت إليه ما استطاعت أن تضيف،وأمة بال تراث هي أمة بال مستقبل،وذلك ألن تراث األمة حيفظ هلا مالحمها 
املميزة ومكونات شخصيتها،ويعطيها قاعدة تبين عليها مستقبلها"مصطفى حممد طه،العودة إىل الرتاث ضرورة حضارية،جملة آفاق 

  ".31،ص2010،يونيو70ثقافة والرتاث،السنة الثامنة عشرة،العددال



 الجھود اللسانیة عند مازن الوعر

~ 86 ~ 

فاحلداثة ال تعين هجر الرتاث كون العالقة بني احلداثة ،  كانت سببا يف وجودها وازدهارهااليت
  1.وعليه البدمن بعث الرتاث من جديد واالعتناء به، واألصالة(الرتاث)جد قوية وجد مهمة

فمازن الوعر حاول بطريقة أو بأخرى أن يثبت أن ما توصل إليه العقل الغريب احلديث ليس 
فارق الذي يكمن بينهما يرجع إىل درجة النضج العلمي ورمبا ال، ببعيد عما توصل إليه الفكر العريب

  فشتان بني القرن الثاين اهلجري والقرن الرابع عشر اهلجري.، واملعريف واملنهجي ليس إال
  :طبيعة المرض اللغوي - أ

إن ما يعىن من طبيعة املرض اللغوي هو الزيغ أو االحنراف والتداخل يف العملية اللغوية أو 
أو ، أويكون يف الصوت الكالمي، أن املرض الكالمي قد يكون يف النطق الكالمي ويعين، االتصالية

الباحثني أن معدل األمراض اللغوية عند الرجال هو  وهنا قد سجل معظم، ستعمال الكالمييف اال
  أكثر نسبة منه عند النساء.

موعة من األمراض اللغوية كانت قد حصلت أو  ا يلي نقدم النسب املئوية اآلتيةوفيم
  : 2ميكنها أن حتصل

   
  نسبة حدوث المرض اللغوي  نوع المرض  الرقم

  %50  مرض نطقي  01
  %15  مرض مسعي   02
  %11  مرض التأتأة  03
  %8  مرض الصمم  04
  %4  مرض الكالم البطيء  05
  %1  مرض يف الصوت   06
  %1  مرض يف احللقوم  07
  %1          خلل يف الدماغمرض يف   08
  %1       مرض شلل يف الدماغ  09

      

                                                             
ينظر .2-8-8،ص1986،نوفمرب40-39-38مصر،اجلزء-إبراهيم مدكور،إحياء الرتاث،جملة جممع اللغة العربية،القاهرةينظر:-1

:أمحد احلوىف   .19.ص1986،نوفمرب46مصر،اجلزء -،ملاذا نعىن برتاثنا،جملة جممع اللغة العربية،القاهرةأيضًا
 .535قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص-2
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ا ظاهرة يف ، الذي قدمه الباحث انتقل للحديث عن ظاهرة التأتأةبعد هذا العمل  قال بأ
ا حتدث يف مراحل خمتلفة من حياة اإلنسان، مجيع الثقافات قدميها وحديثها ولكنها تكون يف ، وأ

م ، املبكرةمراحل الطفولة  فهناك عباقرة يف العامل كانوا متأتئني كأرسطو وتشرشل وداروين إال أ
ولكل ثقافة تسمية خاصة هلذه ، استطاعوا التخلص من هذه الظاهرة اللغوية يف وقت من األوقات

ا بـ: ويف األملانية يعرب عنها  ناناويويف الصينية يعرب عنها بـ: دودومالظاهرة ففي اليابانية يسمو
وهذا االختالف يف التسميات يعود لالختالف يف ، ستتريكويف اإلجنليزية يعرب عنها بـ: ستوتيرنبـ:

  . 1لظاهرة التأتأة كما أثبت الباحثون أن هناك عوامل وراثية واجتماعية،  اللغات والثقافات
  العامل الوراثي واالجتماعي لظاهرة التأتأة: -ب

وبالتايل وجود ، للغوية إىل عوامل قد تكون وراثيةون واملهتمون هذه الظاهرة ايرجع الباحث
 ةاستعداد فطري قوي لظهور هذا النوع من املرض اللغوي خالل أجيال متعاقبة تنتمي إىل أسر 

، وهناك من الباحثني ميز بني التأتأة اليت تعود لعوامل وراثية واليت تعود لعوامل اجتماعية ، واحدة
إذ ختتلف نسبة انتشارها من ثقافة إىل أخرى ، أن العامل الوراثي هو األكثر تأثريا وانتشارا مؤكدين

  .2وقد تكون مفقودة متاما يف ثقافة أمة أخرى، ومن قبيلة إىل أخرى
  الخصائص السيكولوجية للتأتأة: - ج

ذا  ا مْن ُهمْ مصابون  وهذا من ، املرض اللغويإن أهم اخلصائص السيكولوجية اليت يتميز 
ا عدد من  م أقل ذكاء وتكيفاخالل التجارب اليت قام  سواء من الناحية االجتماعية أو  الباحثني أ

حىت بني  اومن وجهة نظر الباحث مازن الوعر أن هناك اختالف، من الناحية النفسية والعاطفية
صبية وتوتراً وخوفًا كما أن شخصية املتأتئني واملتعثلمني هي شخصية أكثر ع،  املتأتئني أنفسهم

م ، 3وخجالً  م اليومية.، نظرا لتأثري هذه الظاهرة املرضية على نفسيا   وبالتايل على سلوكا
  سلوكية التأتأة والتلعثم اللغوي: - د

عن سلوكية التأتأة والتلعثم اللغوي.كيف حتدث التأتأة يف العملية  اآليتيطرح الباحث السؤال 
  اللغوية؟بل ما هي املواضع اليت حتدث فيها التاتأة؟

                                                             
 .537- 536قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص ص-1
 وما بعدها.537ينظر:نفسه،ص-2
 .542-541ينظر:نفسه،ص ص -3
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ة ويندل ولقد أثبت ذلك الباحث اللغوي ، إن التأتأة حتدث أكثر يف الكلمات املتشا
ة%70ن حوايل أ جونسون املتأتئني أن يكشفوا وميكن ، من التأتأة حتدث يف كلمات متشا

فهذه احلقيقة جعلت الباحث ، وذلك أثناء قراءة صامتة وبطيئة، مات اليت ميكنهم أن يتأتئوا فيهاالكل
يعتقد أن الظاهرة مرتبطة بسلوكية املتأتئني من الناحية النطقية والصوتية أكثر من  ويندل جونسون

  .1ارتباطها بالعملية الوراثية للصوت نفسه
ويف األصوات  %14وحتدث يف األصوات الصامتة بنسبة  حثون أن التأتأةكما وجد البا

ائر وحروف وحدوثها يف األفعال واألمساء والصفات أكثر من حدوثها يف الضم، %2الصائت
حتدث يف املعىن املعجمي أكثر من حدوثها يف الكلمات ذات املعىن  اإضافة إىل هذا فإ، العطف

ذات املعىن الكثري أكثر من حدوثها يف  الكلمات الطويلة وهي حتدث يف، النحوي والوظيفي
عموما إن طاهرة التأتأة حتدث يف بدايات العملية اللغوية إال ، الكلمات القصرية ذات املعىن القصري

ود إىل احلالة النفسية أن هذا يعيرى مازن الوعر ف،  %10أن حدوثها يف سياق الكالم ال يتجاوز 
  . 2الذي حيصل يف بداية الكالم القلق اللغويو  ةتوتر امل
  معالجة التأتأة والتلعثم اللغوي: -ـه

، الشعوذة و  لقد ارتبطت هذه الظاهرة اللغوية بعدة أقاويل فهناك من ربطها بالعمل السحري
وبالتايل تعمل على ، رواحا شريرة تسكن صدور املتأتئنيففي العصر الروماين ظن الناس أن أ

اس أية مصيبة مرضية تصيب العصور الوسطى أن اللسان هو أس كما ظن آخرون يف،  توجيههم
 وهناك يستخدم النبيذ الساخن لرتقيق اللسان وجعله أكثرة لينا، هناك من يقوم بَِكيهِ ف، اإلنسان

  قطعة جامدة. طالقة بعدما حسبوا أنهو 
 تقدمي وذلك من خالل، أم الطب احلديث فقد أثبت أنه ميكن عالج هذه الظاهرة اللغوية

  : 3تيةالعالجات اآل
   

                                                             
 .543-542ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص ص-1
 .543-542ينظر:نفسه،ص ص-2
 .545-544،صفسهنينظر:-3
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  تخفيض عملية السمع.-
  استخدام العملية الفيزيائية.-
  استخدام النظم المقفى في الكالم.-
  المهدئات. استخدام-

  :بـ وذلك من خالل التعامل معها، لظاهرة التأتأة اللغوية  كربى  العلم احلديث أوىل أمهية
ذه الظاهرة اللغوية. خلق اجلو النفسي واالجتماعي-   املريح للمصاب 
  العامل الوراثي مهم إال أن خارج عن سيطرة العلم والعلماء.-
  مواجهة األسر واملربني هذه الظاهرة بثبات ورباطة جأش.-
  عاجل. 1اختيار الطريقة املناسبة املتفقة مع البحوث العلمية والطبية واللغوية-

اليت تدخلها اللثغة  عند اجلاحظ ةألصوات اللغويموضوع ا كما أن مازن الوعر تطرق إىل
  .2»...القاف والسني والالم والراء...«معاجلة علمية دقيقة إذ تطرق للحروف اليت تدخلها اللثغة

ورمبا اجتمعت يف الواحد «يقول يف ذلك:، وحبسب رأي اجلاحظ قد يصاب املرء بأكثر من لثغة لغوية
  .3»لثغتان يف جوفني ...

ا ، أن صاحب البيان مل يكتف بوصف األصوات كما بل حتدث عن مراتبها ومستويا
  :كما هو موضح من خالل الشكل اآليت،  االجتماعية ومواقعها من آذان املستمعني

  
  
  
     

                                                             
 .546ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث ،ص -1
البيان والتبيني،تح:عبد السالم حممد هارون، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع، د ط -اجلاحظ (أبو عثمان) -2

 34،ص1،جت
 .36،ص1نفسه،ج-3

                               .  ي=أحقرهن اجتماعيًا

 ذ=أخف وطأة على اآلذان.      ر             :اللـثغة  

 غ=أيسرهن اجتماعياً                                
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يرى الباحث أن اجلاحظ له دراية وعلم واسع باألمراض اللغوية اليت تصيب الناس سواء كانوا بلغاء    
  .1أو خطباء أو شعراء أو رؤساء أومن عامة الناس مستشهداً يف ذلك بأقوال أساتذته أمثال األصمعي

  سبر لتجربة الجاحظ: ةفي ضوء اللسانيات البيولوجيأمراض اللغوية  -3
يف هذا العمل حاول الباحث مازن الوعر عقد مقارنة بني ما قام به اجلاحظ حينما حتدثنا عن     

ا وكيفية عالجها ، املعاصرة مراض اللغوية يف ضوء اللسانيات البيولوجيةاألو ، أمراض الكالم وأسبا
اقرتب أبو عثمان اجلاحظ يف حبثه يف األمراض اللغوية وطبيعتها من لقد «يقول الباحث مازن الوعر:

والسيما املعايري اللسانية ، البحوث اللسانية املعاصرة القائمة على املعايري اللسانية البيولوجية
أن الرتاث العريب جزء من الرتاث اإلنساين العاملي باعتباره تراثا ملك لكل  مما يوحي بفكرة، 2»النفسية

فهو يرى أن قراءتنا للرتاث العريب ليس خدمة له فقط أو لذواتنا بل هو ، الشعوب وخاصة رواد املعرفة
إسهام يف صنع الفكر والرتاث اإلنساين بذلك اإلسهام فتتحول عالقتنا بعلم اللسان 

   .مجعاء إلنسانيةلميكن أن يقدم االضافة اجلديدة 3احلديث(اللسانيات)حتوالً طبيعياً 
الباحث إىل أن اجلاحظ مل يتعرض للمرض اللغوي كظاهرة قائمة برأسها بل تعرض  فقد أشار

كون ،  مث الشعر والشعراء، صاحة والفصحاء والبالغة والبلغاءهلا أثناء حديثه عن اخلطابة واخلطباء الف
 الذين اجلاحظ حتلى حبس علمي مرهف أهله ملعاجلة األمراض اللغوية معاجلة تقرتب من الباحثني

ومن البحث احلديث يف علم اللسانيات الذي ينظر إىل ، وا هذه األمراض معاجلة طبية أو نفسيةعاجل
األمراض اللغوية نظرة لسانية بيولوجية باعتبار هناك عالقة وطيدة بني املرض اللغوي وبني املرض 

عن اللثغة  وحاول التفصيل فيها فحينما تكلم، احظ قد أدرك هذه الظواهر املرضيةفاجل، الفيزيولوجي
وميكن أن نوضح ، وكيف ميكن للزيغ واالحنراف والتداخل الصويت أن يتم خالهلا أثناء العملية اللغوية

  :4تيةذلك من خالل الصورة اآل
   

                                                             
 .550-549-548قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص-1
 .550أساسية يف علم اللسانيات احلديث ،صقضايا  -2
لالطالع أكثر على هذا املوضوع(اللسانيات والرتاث العريب) ميكن الرجوع إىل:عبد السام املسدي،مباحث تأسيسية يف  - 3

 وما بعدها.   24،ص1،2010بريوت،ط-اللسانيات دار الكتاب اجلديدة املتحدة لبنان
 .551ديث،صقضايا أساسية يف علم اللسانيات احل-4
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يرى أن هذه األمراض اللغوية اليت تناوهلا اجلاحظ ميكن أن تصنف ضمن األمراض  مازن الوعر

للغة 1الكالمي واالستعمال الكالمياليت هلا عالقة مباشرة بالنطق الكالمي والنظم ، اللغوية املعاصرة
  .يف حياتنا اليومية

على الرغم من بدائية الوسائل العلمية اليت استخدمها اجلاحظ إال أنه يقول  مازن الوعر
وغريها من ، والتمتمةمثل اللثغة والفأفأة ، واهر اللغوية املختلفة واملتنوعةاستطاع أن يعاجل هذه الظ

-اجلة التجريبية املستخدمة الوسائل العلمية احلديثة سواء تعلق عملهاألمراض معاجلة قريبة من املع
ظواهر أن هذه الظواهر واألمراض هي  بالوصف أو بالعالج الطبيعي هلذه األمراض مدركاً  -اجلاحظ

كما يرى الباحث أن ،  وهذا ما أثبتته البحوث العلمية املعاصرة، ظواهر اجتماعيةأكثر منها  وراثية
بل تعداه إىل تفسري اجتماعي الذي مساه علماء ، بالتفسري الوراثي للمرض اللغوي اجلاحظ مل يكتف

  .2اللسانيات االجتماعيةاللسانيات األمريكيون بـ:
                                                             

  .551اسية يف علم اللسانيات احلديث،صينظر:قضايا أس-1
كون اللغة ظاهرة اجتماعية فكان هلا دور كبري يف حتديد شخصية الفرد،ناهيك عن العوامل االجتماعية املتمثلة يف التباين  2

تمع اللغوي الواحد و من بني هذا  التباين تلك الفروق الفردية املوجودة بني  هاالجتماعي الذي نرا يف الواقع اليومي داخل ا
تمع،وهذا يدل داللة قطعية على  تمع املختلفة،فهذا له أثر يف حتديد البىن اللغوية اليت خيتارها أفراد طبقة من طبقات ا طبقات ا

أفراد  تدراسة اللغة من خمتلف جوانبها باعتبار اللغة نشاط إنساين يومي يظهر يف سلوكيا أن العامل االجتماعي له دور هام يف
تمع،كما أن اللغة تعترب مرآة عاكسة ملا جيري يف الواقع بل تعترب حاملة له فنحن إذا أردنا أن نعرب عن هذا الواقع البد من  ا

.وينظر أيضا:روبري مارتان،مدخل 70صول تراثية يف اللسانيات احلديثة،أصاستخدام اللغة باعتبارها أهم األنظمة االتصالية.ينظر:
 .121،ص1،2007لبنان،ط-لفهم اللسانيات،تر:عبد القادر املهريي،مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت

 أبو يكثوم          ث  أبو يكسوم   س                                  

 ط    قلت              طلت ق                                    

 اعتيك   ي   اعتلك                     ل                           

 ك    ما العلة           مكعكعة          اللثغة                          

 عمي                  ي                                        

 عمغ          عمرغ                  ر                         

 عمذ ذ                                                            
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  :1التبادالت الصوتية للغة العربية عند األعاجم -
  
    
  
  
  
  

يف حبوثه قدم جمموعة من التبادالت الصوتية اليت حتدث عنها اجلاحظ مازن الوعر إن الباحث 
ا إذ نقل إلينا عددا من النصوص اليت تثبت صحة ما ذهب إليه كما وجد أن اجلاحظ ،  اليت قام 

ا إيريك لينربغ الذي يرى أن هناك مستويات بيولوجية عدة  يقرتب كثريا من الرؤية احلديثة اليت جاء 
وذلك عائد ، لكبارلتعلم اللغة(االكتساب اللغوي)هذه املستويات خمتلفة عند األطفال وعند ا

ا فيزيولوجية مما تسهل ، الختالف اخلاليا يف الدماغ ومراكزها عند األطفال فهي تتسم بالرخاوة كو
الكبار بسبب اكتمال ومتام البنية  وهذا األمر غري ممكن مع، عند الطفلتعلم واكتساب اللغة 

...أال ترى أن «:ظ يف نصه اآليتية عرب عنها اجلاحوهذه الرؤ ، الدماغية مما يصعب عملية تعلم اللغة
ويف سفلى ، فإنه ال يستطيع أن جيعل اجليم زايا ولو أقام يف عليا متيم إذا ُجلب إلينا كبيراً السندي 

  .2»قيس وبني عجز هوازن مخسني عاما ...

                                                                                                                                                                                              
  
  .554قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص -  1
ا النطقية ميكن العودة إىل:.لالطالع على موضوع األمراض 71-70،ص1البيان والتبيني،ج-2 سهري حممود أمني،اللجلجة أسبا

،سليمان عبد 1،2008وعالجها،سلسلة الفكر العريب يف الرتبية اخلاصة،قسم علم النفس ،كلية الرتبية،جامعة حلوان،ط
بورو،اضطرابات اللغة م،ديديه 2010مصر،ط،-الواحد،يوسف إبراهيم،اضطرابات النطق والكالم لدى املعاقني والوحديني،القاهرة

 م.1،2000لبنان،دار وائل للنشر والتوزيع،ط-تر:أنطوان اهلاشم،عويدات للنشر والتوزيع والطباعة،بريوت

 )السندي  ( زمل         مجل     ز        ج   )1(

  )السندي والرومي ( سر         شر        س   ش      ) 2(

 )النبطي  سورق    (     زورق   ز         س) 3(

  )الرومي مهار     (     هـ  محار    ح        )4(

 )الرومي والنبطي (  نائمة           ناعمةء     ع      )5(
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م 1فهذا يؤكد الطابع االجتماعي للغة إذن هناك عالقة ، اليت ميارسها األفراد داخل جمتمعا
تمع بني اللغة تمع، وا فهناك لغة الفالح ولغة العامل ولغة ، فهي حتمل صور خمتلف لذلك ا
    ن اإلنسان ابن بيئته األوىل اليت ترعرع فيها وتعلم لغتها.هنا ميكن القول إالتاجر...

  :نشأة اللغة وتطورها من وجهة نظر الجاحظ  -4
يف أوهلا إهلام من اهللا للناس ، واالصطالحإلهلام ايرى اجلاحظ يف كتابه احليوان أن اللغة بني 

ا ودليله يف ذلك أنه لو كانت اللغة إهلاما ملا ، مجيعا ولكن مكن اهللا الناس من االشتقاق والتصرف 
...فإذا كان العرب «متكن الناس االستبدال واالشتقاق ووضع كلمات جديدة يقول اجلاحظ يف ذلك:

واللغة عارية يف أيديهم ممن خلقهم ومكنهم وأهلمهم ، ائهموأمساء من أمس، يشتقون كالما من كالمهم
رهم هذه النعمة أحق باالشتقاق افالذي أع، عند مجيع الناس، وكان ذلك منهم صوابا، وعلمهم

، كما أن له أن يبتدئ األمساء فكذلك له يبتدئها مما أحب.فقد مسى كتابه املنزل قرآنًا،  وأوجب طاعة
والنّظارين يف إثراء اللغة بألفاظ  فها هو يتكلم عن إسهام املتكلمني، 2»وهذا االسم مل يكن حىت كان

...وهم ختريوا تلك األلفاظ لتلك املعاين وهم اشتقوا هلا من كالم العرب تلك األمساء وهم «جديدة
وقدوة  ،اصطلحوا على تسمية ما مل يكن له يف لغة العرب اسم فصاروا يف ذلك سلفا لكل خلف

قالوا العرض واجلوهر وأيس وليس وفرقوا بني البطالن والتالشي وذكروا اهلذية  ولذلك ،لكل تابع
وكما وضع اخلليل ابن أمحد ألوزان القصيد وقصار األرجاز ألقابا مل تكن  ،واهلوية واملاهية وأشباه ذلك

كما ذكر الطويل والبسيط والوافر  ،العرب تتعارف تلك األعاريض بتلك األوزان بتلك األمساء
كامل ... كما مسى النحويون فذكروا احلال والظروف وما أشبه ذلك ألنه لو مل يضعوا هذه وال

العالمات مل يستطيعوا تعريف القرويني وأبناء البلديني علم العروض والنحو وكذلك أصحاب احلساب 
  .3»قد اجتلبوا أمساء جعلوها عالمات للتفاهم

إىل العالمات بوجه عام ضمن علوم  من خالل النص السابق الذكر جند أن اجلاحظ تطرق
ومعارف كثرية إال أن ذلك ال ينفي بأي حال من األحوال إقراره املباشر والصريح بالوضع اللغوي 

                                                             
 موضوعها، طبيعتها، (تارخيها، لالطالع أكثر عن الطبيعة االجتماعية للغة ينظر:مصطفى غلفان،يف اللسانيات العامة-1

 وما بعدها. 45،ص1،2010ة،ليبيا،ط،دار الكتاب اجلديد املتحد مفاهيمها)
 . 348ص1م،ج1،1969لبنان،ط-اجلاحظ(أبو عثمان)احليوان،دار الكتاب العريب،بريوت-2
  .140-139،ص1،ج البيان والتبيني -3
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إلهلام اأن اللغة بني حىت وإن كان قد قال ب، لأللفاظ بني الناس على أساس اصطالحي عريف
  واالصطالح.

الناس من أجل التفاهم والتخاطب يقول وهناك نصوص أخرى تثبت أن اللغة اتفاق بني 
ويقول يف نص ، 1»للتفاهم وكذلك أصحاب احلساب قد اجتلبوا أمساء جعلوها عالمات«اجلاحظ:

م ل، كروا احلال والظروف وما أشبه ذلك فذ ، وكما مسى النحويون«آخر: و مل يضعوا هذه أل
  .2»النحو...و  روضأبناء البلديني علم العو  عوا تعريف القروينيالعالمات مل يستط

فمن خالل هذا النص نالحظ أن اجلاحظ كان من بني أحد السابقني إىل اكتشاف العالمة 
ا إىل شيء ما فلوال هذه العالمة ألصبح هذا الشيء فارغا  ،ودورها يف محل الداللة باعتبارها مشارا 

  من املعىن.
معانيها حلاجة الناس  اجلاحظ يؤكد أن اللغة إمنا اتسعتيرى أن  مازن الوعر الباحثف

هو يسرد لنا بعض األقوال املنسوبة إىل اهلند اليت  وها، للتواصل والتفاهم فيما بينهم فاللغة اصطالحية
ولو كانت اللغة إهلاما ملا كانت على  ،تتضمن أن اللغة كثرت معانيها واتسعت باتساع حاجة الناس

  .3عرف من حاجات وأشياء ومسمياتإذ أّن اإلنسان يلهم أمساء ما يرى وما ي ،هذه السعة
العرب عامل البالغة الكبري عبد القاهر اجلرجاين  وممن ذهب ما ذهب إليه اجلاحظ من اللغويني

ا على معناها ليست من إمالء العقل بل «هـ) الذي يقول: 471(ت  إن الكلمة املفردة يف دالال
( ضرب ) ملا كان يف ذلك ما يؤدي هي حمض اتفاق فلو أن واضع اللغة كان قد قال (ربض ) مكان 

اللغة يف التعارف هي عبارة «) الذي يرى أن هـ818أيضا ابن خلدون (ت ومن هؤالء، 4»إىل فساد
فال بد أن تصري  ،ناشئة عن القصد إلفادة الكالم ، املتكلم عن مقصوده وتلك العبارة فعل لساين
  .5»أمة حبسب اصطالحهم وهو يف كل، ملكة مقررة يف العضو الفاعل هلا وهو اللسان

                                                             
 .140ص، ،1،جالبيان والتبيني -1
  .140،ص1نفسه،ج -2
 .556احلديث ، ص  تينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيا-3
  .40،ص1995عبد القاهر عبد الرمحن اجلرجاين، تح:حممد التنجي، دار الكتاب العريب، بريوت،د ط، دالئل اإلعجاز، -4
:احلسن اهلاليل،يف أصل اللغة 352،ص2جم،1995، 5دار القلم ،بريوت نط املقدمة،ابن خلدون (عبد الرمحن)،-5 .ينظر أيضًا

  .74،ص46،2004الثانية عشرة،العدد وتطورها عند أيب نصر الفارايب،جملة آفاق الثقافة والرتاث،السنة
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مرة أخرى جند أن اللغة من اصطالح اجلماعة اللغوية اليت جتمعهم لغة واحدة.يف حقيقة األمر 
لست هنا من أجل إثبات اتفاقية اللغة أو عدمه ألن علماءنا األجالء من النحويني والبالغيني 

  علي الفارسي. وغريهم كان هلم رأي صريح يف هذه املسألة باستثناء البعض أمثال أبو
  و تطورها في ضوء علم اللسانيات النظري سبر لتجربة الجاحظ:1نشأة اللغة-5

يرى مازن الوعر أن اجلاحظ يقرتب كثرياً من البحوث اللغوية يف علم اللسانيات النظري 
تمع وصياغة من  إذ يعتقد أن اللغة وضع من أوضاع، احلديث يف معاجلته النظرية ملفهوم اللغة ا

  .2صياغاته
  3:ة من خالل من خالل الصورة اآلتيةللغ يمسكميكننا أن نلخص نظرة اجلاحظ وتشو و     

 اللغة عند اجلاحظ:

 
 
  
  : (وضع)يمسكاللغة عند تشو  
  
  
  
  

  

                                                             
يعترب البحث يف أصل نشأة اللغة من املوضوعات اليت كان هلا احلظ األوفر مقارنة مع البحوث اللغوية األخرى،فقد كان  -1

ا الكائن البشري،ولكن ولألسف مل يتوصل الباحثون  البحث يف نشأة اللغة متواصالً عرب مراحل خمتلفة من العصور  اليت مر 
ائية كون املوضوع مثار جدل  كبري إىل يوم الناس هذا،ولالطالع على هذا املوضوع(نشأة اللغة) ميكن  والدارسون إىل نتيجة 

 .39-31وانفتاح النسق اللساين(دراسة يف التداخل االختصاصي)ص ص-وما بعدها 13العودة إىل:داللة األلفاظ،ص
  .557،صينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث، -2
  558،صنفسهينظر: -3

 اهللا غزيرة              + فطرة                هلـــام إ-1

 احلاجة                  جمتمع                 وضــع-2

 داللةشكل+              مفردات        اشتقـاق -3

 اهللا              فطرة غزيرة+     هلام إ -1 

 استعداد بيولوجي كمبتة لسانية                    برجمة-2

 احلاجة        جمتمع                        -3

 مجل لغوية        داللة) ،شكل،(صوت    توليد وحتويل  -4
 

 بنية تنظيمية
 وضع    
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من خالل ما تقدم الحظ مازن الوعر أن اجلاحظ يعتقد ما اعتقد العامل األمريكي تشومسكي 
، وذلك ألن الطفل مهيأ لتعلمها ، اللغة إهلام على حد تعبري اجلاحظإن «يف نظريته املعدلة اليت تقول:

م النظام اللغوي واكتسابه ....بل إن املراكز   .1»البيولوجية يف دماغه مصـوغة وخمططة لتعُل

إن ما يعنيه اجلاحظ بإهلامية اللغة هو تلك املراكز البيولوجية املوجودة على مستوى الدماغ 
 ميكن مازن الوعر ومن هنا كما يقول الباحث، واملهيأة لتعلم النظام اللغوي واكتسابه يف آن واحد

والعكس صحيح ، إلجنليزية إذا ولد يف نفس البيئةالعريب أن يتكلم اللغة الصينية أو اليابانية أو الطفل ل
فهو مربمج يف ، جنليزيوهو من أصل صيين أو ياباين أو إ، ة للطفل الذي يولد يف بيئة عربيةبالنسب

ة اللسانية القادرة على ألن مفهوم الربجمة والكمبت، دماغه بيولوجيا ألن يكتسب اللغة العربية ويتعلمها
  .2التوليد والتحويل اللغوي يف دماغ الطفل ليست متعلقة بلغة معينة

وإمنا «هناك نص آخر للجاحظ يؤكد فيه أن اللغة تتسم بالطبيعة البيولوجية يقول يف ذلك:
ه وحني فضل، يأ وأمكن احلاكية جبميع خمارج األمم ملا أعطى اهللا اإلنسان من االستطاعة والتمكن

ومىت ، فبطول استعمال التكلف ذلت لذلك جوارحه، على مجيع احليوان باملنطق والعقل واالستطاعة
حينما ، 3»ترك مشائله ولسانه على سجيتها كان مقصوراً بعادة املنشأ على الشكل الذي مل يزل فيه

مجيع احليوان  وحني فضله على، :"ملا أعطى اهللا اإلنسان من االستطاعة والتمكنلعبارة اآلتيةنقرأ ا
فاجلاحظ ، ا تشومسكيىل فكرة امللكة اللغوية اليت قال جندها توحي إ، باملنطق والعقل واالستطاعة"

يرى أن اهللا منح اإلنسان ذلك االستعداد الفطري الذي أهله دون غريه على إنتاج اللغة وفهمها يف 
  آن واحد.

توصل إىل قضايا جد مهمة من خالل احلقيقة اليت جيب أن نتوقف عندها أن مازن الوعر قد 
تلك العودة اجلادة للرتاث اللساين العريب حينما حاول تفسري هذا الرتاث يف ضوء علم اللسانيات 

فصل فيها ، احلديث ُ فهو يرى أن اجلاحظ قد أثار نظريات عدة يف املعرفة البشرية بالرغم أنه مل ي
  .4تفصيال دقيقا

                                                             
1-Chomsky Noam Aspects Of the theory of syntax 1965 P47-59 نقال عن قضايا أساسية يف علم اللسانيات،

 .559احلديث،ص
 . 559ينظر: قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ص -2
،وللتوسع أكثر ينظر:السيد الشرقاوي،امللكة اللغوية يف الفكر اللغوي العريب،مؤسسة املختار للنشر 40،ص1البيان والتبيني،ج -3

  م.1،2002مصر،ط-والتوزيع،القاهرة
 .565ص،ينظر:قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث -4
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وظروفًا غري الظروف اليت عاشها ويعيشها  ياةً لكون الرجل عاش ح- أساسا- وهذا يعود
سواء تعلق  برية بني الرجلنيفهناك فارق زمين كبري بينهما مما جعل اهلوة تكون ك، تشومسكي اليوم

  األمر باجلوانب احلضارية والثقافية والفكرية أو باجلانبني املتمثلني يف النضج العلمي واملعريف.
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  خالصة
الذي  فمن خالل اجلهد، كنا قد طرحناهجنيب عن ذلك السؤال الذي   الفصليف ختام هذا 

ولكن ما يرتتب عنها من نتائج عملية ليس أمراً ، عرضناه لباحثنا وجدنا أن اإلجابة تبدو صعبة للغاية
إذ نعتقد أن هذا األمر(بيولوجية اللغة) حيتاج إىل وقت وجهد  ، مستحيالً يف ميدان البحث العلمي

إىل تضافر جهود اجلميع كل يف اختصاصه فعملية التأثري والتأثر عملية مستمرة بني كبريين إضافة 
فعندما تعاون اللسانيون واحلاسوبيون متكنوا من تطوير أنظمة حاسوبية معقدة «خمتلف العلوم واملعارف

للمعاجلة اللغوية يف إطار مشروع مشرتك يقوم على تقييس ومنذجة مسارات النظام اللغوي البشري  
ويتأسس هذا النظام على نسق معقد لتخزين وتشفري واسرتجاع املعلومات ، كما تتم يف الدماغ

فاللغة ختزن يف الدماغ حبسب ، املرتبطة بالبنيات الصواتية والصرافية واملعجمية والرتكيبية والداللية
خوارزمات يف شكل قوانني حسابية صورية يعرب عنها بـ:، االستعارة احلاسوبية للكفاية اللغوية

  .1»الحوسبة
ا يف حاجة ماسة لبعضها البعض،  كما ال ننسى أن العلوم تتأثر فيما بينها فقد أثرت «كما أ

كما يستفيد ،  علم احلاسب اآليل )وتؤثر يف1957Chomsky- 1965لعلم اللغة(األجرومية التوليدية 
صحة األحناء اليت يضعها علم اللغة من أدوات البحث يف جمال اإلعراب باستخدام احلاسب الختبار 

النفسية ال ميكن  كما أن عالج عيوب واضطرابات النطق والكالم سواء العضوية منها أو،  علماء اللغة
ويشرتك املهندسون مع علماء اللغة يف ، وعامل اللغة أن يتم دون تعاون وثيق بني الطبيب املختص

 2»بني العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعيةوبذلك ازداد االرتباط ، تصميم أجهزة ختليق وحتليل الكالم
  البد منها. أكثر من ذي قبل بل أصبح ضرورة قصوى

                                                             
 ،2009، 1ط اجلزائر،-ت،االختالف،اجلزائر العاصمةحافظ إمساعيل علوي،واحممد املالخ ،قضايا ابستمولوجية،منشورا-1

 .92ص
جملة وقائع الندوة الدولية األوىل جلمعية اللسانيات باملغرب،مقال:علم اللغة والذكاء االصطناعي،علي فرغلي،منشورات -2

 .213،ص1987املغرب،-عكاظ،الرباط



 

 

  
  الفصل الثالث :

في  لتراكيب األساسيةمازن الوعر وا
النحو في ضوء  اللغة العربية

  التحويليالتوليدي 
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  :عند مازن الوعر في اللغة العربية للتراكيب األساسية نظريال اإلطار -أوال

 نظرية بناء إىل دف اليتو ، يتشومسك اللغوي العامل ا جاء اليت الكلية ةرؤيال تلك من نطالقاً ا

 لغوية رةٌ ِد قْ مَ  فهي، إدراكها علينا يصعب واحدة باطنية لغوية بنية يف يشرتكون البشر باعتبار عاملية لغوية

 وفق هلا حصر ال اليت اجلمل من عدد إنتاج تستطيع فعالة قواعد هلاالبشري  الدماغ مستوى على موجودة

 ما الوعر مازن اعتقاد حسبفاللغة ، كأي لغة من لغات العامل  العربية واللغة، صحيحة لغوية أبنية

إضافة إىل املكونات 1»واملعجمية، والصوتية النحوية املكونات من موحدة جمموعة عن عبارة الإ«هي
  الصرفية.

 هنا من، السطحية(الظاهرة) بالبنية تدعى متنوعة لغوية تراكيب تنتج أن ميكنها املكونات بهذهف

 اللغةعلى 2ومبادئ مفاهيم من التحويلية التوليدية النظرية به جاءت ما تطبيق ميكننا أنه الباحث ى رأ
 ثرية لغة العربية اللغة كانت وإن، مشولية أكثر برؤية وشرحها العربية الرتاكيب وصف أجل من العربية

 قال:[من الطويل] حينما الشاعر وصدق، والعمق بالتشعب متتاز أصيلة مطواعة

  وعظات هب يآ عن ضقت ماو    وغايةً  لفًظا هللا اَب ـكت وسعت         

  صدفاتي عن الغوَّاص سألوا فهْل    كامُن  رُ الدُّ  أحشائه في البحر أنا         

 اليت وتراكيبها، العربية اللسانية للنظرية مفصالً  شرحاً  يقدم أن حاول الوعر مازن إن الباحث
  الرتاكيب: من نوعني بني ميزوا النحو علماء أن يرى فهو، القدماء العرب علماؤنا وضعها

 النحوي الشكل إنه، بنفسه املستقل واملفيد التام وهو، الكالم[ك] يدعى األول الرتكيب
  املغين. يف هشام ابن إليه ماشار وهذا، للغة والداليل

 تكون أن (ك)وميكنتاماً  وداللياً  حنوياً  شكالً  تكون قد اجلملة(ج)اليت الثاين:يدعى الرتكيب أما
            :3الشرط جبملة مثاال ويضرب الباحث يرى كما ذلك غري

            

  
                                                             

  18حنو نظرية لسانية عربيةص -1 
 .واملفاهيم ميكن العودة للفصل األول من هذا البحثلالطالع على هذه املبادئ  -2
 .26-26حنو نظرية لسانيةص:ينظر -3

ج                          من يدرْس              
                             ك                     ينجْح  يدرْس  مْن 
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 التمام بتحقيقه وذلك، أعم الكالم باعتبار صحيح غري والعكس1مجلة كالم فكل وعليه
 تراكيب أربعة يف حددها إذ الكالمية الرتاكيب أركان عن للحديث ينتقل مث، واالستقاللية واإلفادة

 /الرتكيب2االمسي /الرتكيب1القدامى: العرب للنحويني اللساين التصنيف حسب وهذا
  . 2لظريفا /الرتكيب4الشرطي  /الرتكيب3الفعلي

 إذحلل، كربى وتراكيب صغرى كرتاكيب الكالمية الرتاكيب أركان طبيعة عن حتدث مث
 أول هشام ابن أن ويرى، صغري(بسيط) كبري(معقد/مركب) وتركيب تركيب إىل لكالم العربا النحاة

، الصغرى اجلملة والثاين الكربى اجلملة األول يدعى الرتاكيب من نوعني إىل الكالم بتقسيم قام من
واملؤذن صوته ، حنو:زيد قام أبوه، واحدة مجلة من أكثر من تتألف موسعة مجلة هي كربىملة الفاجل

 اجلملة تكون أن وميكن فعلية مجلة أو امسية مجلة خربها امسية مجلة تكون أن ميكن فهي، 3حسٌن 
د الطالب التايل:أصبح املثال يف كما،  اثنني فعليني تركيبني من تتألف فعلية مجلة الكربى  يكتب ا

  . 4حنو:زيد قائمٌ ، وبسيطة صغرية مجلة فهي، الصغرى اجلملة أما، شعراً 

ا، اجلملة عن للحديث كامالً  فصالً  خصص مازن الوعر الباحث بأن نذكر أن والبد  ومكونا
موعات يف والبحث، منها تتكون اليت اهلرمية ويةالبن ، بداخلها اللغوية(الكلمات/املونيمات) اليت ا
 أي بينها الرابط اخليط لذلك الوصول أجل من اللبنات هذه بني تربط اليت العالقات تلك هي وما

                                                             
أما العلماء العرب القدماء فكان هلم )النحو(يعترب اللسانيون الوصفيون اجلملة وحدة حنوية أساسية لدراسة قواعد اللغة العربية 1-

النحاة قد فرقوا بني الكالم والقول،فإن الفرق بني اجلملة والكالم مل يزل عدة تعريفات للجملة ختتلف من عامل إىل آخر،فإذا كان 
رضي الدين اإلسرتاباذي وابن هشام،وهناك من قال بالتسوية :غامضا،فكان هناك فريقان أحدمها نادى بضرورة التمييز بينهما أمثال

ا اشرتطوا اإلفادة يف الكالمعبد القاهر اجلرجاين والزخمشري وابن يعيش وابن السراج إال :بينهما،أمثال مازن :لالطالع أكثر ينظر(أ
- الوعر،مجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي،الشركة املصرية العاملية للنشر

- ،وفاضل صاحل السامرائي،اجلملة العربية تأليفها وأقسامها،دار الفكر،عمان9،ص1،1999لوجنمان،ط
 .)12-9،ص2،2007دن،طاألر 
 ومابعدها. 27حنو نظرية لسانية عربية حديثة ،ص:لالطالع أكثر ينظر2-

- ابن هشام:املغين،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير،القاهرة-ينظر-3
:معصومة عبد الصاحب.وما بعدها42،ص2،ج2009مصر، اللغة العربية(بني حتليل سيبويه ونظرية ،اجلملة الفرعية يف ينظر:أيضًا

 وما بعدها. 46ص،د ط،2008مصر،-،دار غريب للطباعة،القاهرةتشومسكي التوليدية التحويلية)
:.34-33-32حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص:ينظر-4 - عبد العزيز العماري،اجلملة العربية دراسة لسانية،فاسينظر أيضًا

 .189،ص 1،2004املغرب،ط
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 يؤهلها 1معني تركيب يف ما كلمات بتنضيد نقوما جتعلن (القوانني/القواعد) اليت القوى عن البحث
واستغالهلا فكرة نسبية حتكمها عالقات االرتباط والربط ، ة)إىل تأدية معىن دالليًا واحداً (اجلمل

   .2واالنفصال يف سياق املقام

ا اليت األمثلة فبعد، للجملة الوظيفي الدور عن للحديث مازن الوعر الباحث ينتقل مث  ضر
 وزيد يغادر(هو)غداً  حنو:زيد واحد داليل وظيفي بدور نيقوما نيبنيوي نتصنيف العربية للغة أن له تبني

  .3غداً  مغادر(هو)

 يف اإلعرابية احلركات ؤديهت الذي الدور يف حبث وجدناه إذ احلد هذا عند مازن الوعر يتوقف ومل
 هو- طبعاً  -الفرق هلذا واحملدد، تيةاآل الرتكيبات بني فرق فهناك، للجملة النهائية الداللة وضبط حتديد

حتديد املعىن املراد من هذا الرتكيب اللغوي  مما يسهل املعجمية الكلمات أواخر يف اإلعرابية احلركات
  .معرب] غري زيْد [تركيب أحسْن  :مابعد أن كان فيه غموض والتباس

  زيٍد.(استفهام) أحسنُ  ما     زيٌد.(نفي) أحسنَ  ما    زيداً.(تعجب) أحسنَ  ما

 النحويون ا جاء اليت للرؤية وفقا العربية للرتاكيب والداللية النحوية الوجوهالباحث  شرح كما

 النظرية يف األساس احلجر اإلسناد يعترب إذ، النحوية الوجوه مع البداية فكانت، املتقدمون والبالغيون

) إ مإليه( ) واملسندمالتالية:املسند( املكونات بني إسنادية عالقات فهناك، الرتكيبية للبىن اللسانية العربية
، العريب الكالم امنه يتألف اليت تلك الزيادة النحوية والداللية على العالقة اإلسنادية)أي  ف( والفضلة

 إليه أشار ما (إس)وهذا باإلسناد يسمى ما يتعط املكونات هذه بني العالقة أن الباحث يرى وعليه
كون اإلسناد أهم عالقة تقوم بربط العناصر اللغوية يف ،  4يعيش وابن سيبويه أمثال العرب النحاة

  .5اجلملة العربية

                                                             
- مازن الوعر،دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء اللسانيات املعاصرة،دار املتنيب للطباعة والنشر،سورية:ينظر-1

 . ومابعدها11، ص1،2001دمشق،ط
مصر،د - ينظر:مصطفى محيدة،نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية،الشركة املصرية العاملية للنشر،لومجان اجليزة-2

 .148،ص 1997ط،
 .35-34-34حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص:ينظر-3
 .40- 39-38نفسه،ص:ينظر-4
 .164ينظر:نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية،-5
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 يف نظر مازن الوعر يعين ال هذا و، فضلة(ف) يعترب إليه واملسند املسند أي اإلسناد عن زاد ماو     
 العمليات يف مهم جد يعترب كونهاللغوية   الرتاكيبمتاما داخل  عنه االستغناء ميكن الفضلة مفهوم أن

ا ليس أنه على ولكن، والنفي) مثل:األدوات(االستفهام املعينة النحوية ً  اليت اللغوية الوحدة من جزء
  إ). بني (م)و(م تربط

منفصلتني  حيث ميز جعفر دك الباب بني منطني من البنية اجلملية العربية املؤلفة من كلمتني
  وعليه ميكن التمييز بني نوعني من اجلمل من حيث البنية[السطحية]مها:، صرفيًا بعضهما عن بعضٍ 

  مجلة الفعل والفاعل :جاءه الولد الولدان األوالد

  مجع  تثنية مفرد               

  التثنية واجلمع.املسند إليه(الفاعل)يف  حيث الحظ عدم مطابقة املسند(الفعل)مع    

ويربط ، ني صرفيًا ودالليًا بعضها عن بعضمجلة املبتدأ واخلرب تتألف بنيتها من كلمتني منفصلت   
بينهما اإلسناد الذهين الذي يتجلى يف ضرورة مطابقة االسم املسند(اخلرب)مع االسم املسند 

ابق االمسني يف وكذلك يف التأنيث والتذكري ويف ضرورة عدم تط، إليه(املبتدأ)يف اإلفراد والتثنية واجلمع
  :تيةوضيح ذلك من خالل األمثلة اآلاألداة(ألـ أو التنوين)وميكن ت

          ٌ   الطالُب جمتهدون     الغرفة صغريةٌ      البيت كبري

 1الطالبات جمتهدات   الغرفتان صغريتان    البيتان كبريان        

 العرب النحويني أن يف يكمن الرئيس النظري املفهوم أن إىلمازن الوعر  الباحث يصل
 فمسألة، 2واملعمول العامل لطبيعة وذلك، عالئقية نظر وجهة من ةالعربي الرتاكيب حللوا قد القدامى
 عن ورثها اليت األوىل الرياضية بالبذور متأثراً  سيبويه منها انطلق دقيقة حنوية نظرية هي واملعمول العامل
 وتأيت هامة نظرية وهي، العربية اللغة لتحليل وذلك، الفراهدي أمحد بن اخلليل اجلليل العامل أستاذه
ا أمهيتها  العامل نظرية:ـب ومسها تشومسكي األمريكي اللساين وضعها اليت التجريدية النظرية تشبه كو

                                                             
 .146-145،ص 1996ينظر:جعفر دك الباب،النظرية اللغوية العربية احلديثة، احتاد الكتاب العرب،د ط ،-1
 .43،صحنو نظرية لسانية عربية حديثة:ينظر-2
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 وأقواال أراء أنتج كبري جدل حوهلا دار نظرية العامل نظرية بأن التذكري من والبد، 2- 1اإلحالي والربط
 أم املتكلم هو أ العامل نوع عن تساءل من وهناك، هلا الرافض ومنها املؤيد منها ثورة عن عبارة كانت
  معنوي؟ أم لفظي العامل

 واملسند املسند بني الرتكيبية العالقة نتاج هي اليت الداللية الوجوه إىل أيضا الباحث أشار لقد
 يف تتمثل وداللية حنوية إضافية أركانا يقبل اإلسناد إن وبالتايل، إليه (إس)

 الرتكيب: يف رتبته على ركن كل حيافظ أن والنفي)شريطة الفضلة(ف)واألدوات(االستفهام

  إ......ف ] [م.....م     

  إ......م......ف] [م     

  ذكر الباحث بأن مصطلح رتبة الكلمة يف الرتكيب اللغوي مصطلح غامض  دلق      
 ورتبة الوحدات الكلماتية املتعددة داخل اجلملة، الكلمات يف العباراةويعود ذلك إىل رتبة ، إىل حد ما

ِ إذ تنبه الباحثون اللسانيون أن اللغات ختتلف يف رتبة الكلمات يف ُمجَ ، الواحدة ها كجزء من الدراسة ل
 نيوبعد الدراسة واملقارنة ب، مفضلة يف كل لغة من لغات العامل وأن هناك صيغ أساسية، التصنيفية

-الرتبة:فعلمن لغات العامل تستخدم % 75قال الباحث بأن نسبة، الكلمة يف لغات العامل ةرتب
 -مفعول به-أو الرتبة:فاعل، والفتنامية)، واهلوسة، مفعول به(كاالجنليزية والفرنسية-فاعل

مفعول  - فاعل - تستخدم الرتبة:فعل 15% -10ونسبة، )ةوالكوري، والتبيتية، األمهريةو  ةفعل(كالياباني
أما ، زوتزيلو  لغة مالقا(فاعل-مفعول به-أما اليت تسخدم الرتبة:فعل، )كلغة ويلز والعربية(به 

  3.فاعل مل يعثر عليها إال نادراً  –فعل  –رتبة:مفعول به 

 اجلليل عبد العامل رأسهم وعلى، البالغة علماء القضية هذه عاجلوا الذين العلماء بني ومن
 ذلك كان سواء اللغوية لألركان والتأخري التقدمي لعملية الرتكيبية الظاهرة شرح الذي اجلرجاين القاهر
 دعا، األساسي الرتكيب يف اللغوية األركان لتقدمي اثنني نوعني مقرتحاً ، يساره على أم الفعل ميني على

                                                             
،إذ ميثل هذا 1980 كتاب أصدره تشومسكي سنة)Lecture on government and binding(نظرية العامل والربط اإلحايل-1

ا النظرية التوليدية الكتاب مرحلة من املراحل التطور   .التحويليةاليت مرت 
 .98صمازن الوعر،دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء اللسانيات املعاصرة،:ينظر-2
  .29-28نفسه،ص-3
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 عند ليتوقف أمثلة لذلك ويضرب، 1التأخير نية على ال تقديم والثاني التأخير نية على تقديم:األول
 قواعدية حتوالت إىل يؤدي التقدمي من النوع فهذا، واحدة بنية هلا اللغوية الرتاكيب أن مفادها حقيقة

  .2التحويلي والتقدمي األسلويب التقدمي بني فرق عندما تشومسكي إليها دعا

ُ مفهوم و أشار إليها الباحث إىل أن  رتبة تحكم يف كافيا ي  - واحدا– اسبب عدُّ العامل ال ي
كون أن مفهوم الرتبة يعود ،  بل هناك أسباب عدة تتحكم يف تلك الظاهرة اللغوية الكلمة يف اجلمل

فمازن الوعر يرى أن اجلرجاين املفكر الداليل(البالغي)الوحيد الذي ، بالنظمأصال ملا أمساه اجلرجاين 
تلك النظرية ، النحوية البالغية تنسجم متاما مع نظرية سيبويه-الدالليةأن جيعل نظريته استطاع 

ومن يتتبع نظرية النظم للجرجاين ، الشمولية املوحدة اليت اتسمت قبل اجلرجاين "بالشكالنية البنائية"
 حمددة(قوانني)أن هناك معموالت كثرية تستطيع أن تتقدم على عواملها ولكن ضمن ضوابط حنوية جيد

تلك الضوابط اليت يسميها ، تستند إىل مفهوم سيبويه يف التعليق والتقدير والتمثيل
  .Constraints on Rules of Binding and Representation "3تشومسكي"

صحة ما ذهب إليه الباحث مازن الوعر يقول فيه فيه ها هو نص لعبد القاهر اجلرجاين يؤكد 
وتعمل على ، واعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو:«عن النظم

ِجْت فال تزيغ عنها، قوانينه وأصوله ُ ختل  وحتفظ الرسوم اليت رمست لك فال، وتعرف مناهجه اليت 
  .4»وذلك أنَّا ال نعلم شيئًا يبتغيه النظم غري أن ينظر يف وجوه كل باب وفروقه، بشيء منها

 ،وأحكامه اجلرجاين يتضح جليا أن النظم يعود إىل فضل معىن النحوعبد القاهر من خالل كالم     
وترتيب وليس النظم جمرد رصف ، ويتصل بباب من أبوابه، كما يدخل يف أصل من أصوله  قوانينهو 

وباب املفعول...فالكالم ال ، وباب الفاعل، دون مراعاة ألحكام النحو وأبوابه كباب احلال للكلمات
      .رسومهامنا هناك قوانني وقواعد البد من اتباعها والسري على إ، يطلق هكذا شرجا

                                                             
دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء اللسانيات :،وينظر45-44ص-حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص:ينظر-1

-وينظر:عبد القاهر اجلرجاين،دالئل اإلعجاز يف علم املعاين،دار الكتب العلمية،لبنان.129،صاملعاصرة
 .83،ص1،1988بريوت،ط

 .121،ص1،1980دمشق،ط-يف شرح دالئل اإلعجاز يف علم املعاين،مطبعة اجلليل جعفر دك الباب،املوجز:ينظر-2
  .105،صدراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء اللسانيات املعاصرة:ينظر-3
 .64،ص اإلعجاز دالئل-4
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 من الرغم على داللياً  نمتماثال االمسي والرتكيب، الفعلي الرتكيب أن جين ابن اعترب إذ 
 عملية يف اشرتط ولكنه، إال ليس والعناية على(م)لالهتمام إ)مقدم ألن (م وهذا حنوياً  اختالفهما

 الفعل)- ـ(مــال ليسار مالزماً  يكون مسترتاً  إ) ضمرياً  مكان (م نضع أن هو الفعل إ) على لـ(م التقدمي
هذا الضمري املسترت املالزم للفعل الذي يكون على يساره هو فاعل الفعل قام والذي يقدر 

   مثاال لذلك: جين ابن ويضرب، بالضمري:هو

  )∅ -قام(ضمري  زيدٌ  -  زيدٌ  قام          

 لالفاع أن يعرف جين ابن فإن هذا من الرغم وعلى، واحداً  عاماً  معىن للرتكيب أن يرى جين ابن    
  .1فقط واالهتمام العناية أجل من ذلك كان إذا ولكن الفعل يتقدم أن ميكن

 من اثنني بني ميزوا القدماء العرب واللغويني، العرب النحويني أن ليستخلص الباحث يتوقف هنا    

  :الداللية الرتاكيب

  جين). واحداً(ابن عاماً  تركيباً  متثل خمتلفة داللية حنوية :تراكيبالعام الداللي التركيب األول -    

 حمددة داللية وظائف تولد خمتلفة داللية تراكيب :هناكالخاص الداللي التركيب الثاين-   
  .2(اجلرجاين)

 كون العريب تراثنا يف وجودله  لغويةعلمية  حقائق من تشومسكي إليه توصل ماإن 
 أجراها اليت املقابالت إحدى ففي، لألجرومية دراسته خالل من العريب النحو على اطلع تشومسكي

 عبدالرمحن اجلليل عاملنا راود لطاملا خطري سر أنه نعتقد بسر أقر قد كان تشومسكي مع الوعر مازن

 الرتاث يفأثر  له تشومسكي إليه توصل أمنا أثبتت إجابة افتكاك من متكن التلميذ أن إال صاحل احلاج

  العريب. النحوي

  

                                                             
مكانه األصلي  .التقدمي والتأخري هو ظاهرة لغوية تسمح بنقل عنصر لغوي من47-46حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص:ينظر-1

إىل مكان آخر،فهو عبارة عن تبادل يف الرتبة بني املسند واملسند إليه ألغراض خاض فيها علماء،منها الرعاية 
 1،2009اجلزائر،ط-واالهتمام،التفاؤل،التشاؤم،التشويق...ينظر:عبد العليم بوفاتح،فنون البالغة العربية،مطبعة بن سامل،األغواط

 وما بعدها.160،ص
 47نفسه،ص:ينظر-2
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  :السؤال

 العصور يف البشري اللسان علم يف العرب اللغويون بذهلا اليت اجلهود أن العرب حنن نعتقد

 هي ما.Linguisticsاحلديث اللسان علم بناء يف كبري حد إىل أسهمت مهمة جهود هي إمنا املتقدمة

  القضية؟ هذه حول آراؤك

  :الجواب

 باللسانيات املتعلقة البحوث ببعض أشتغل العامةكنت اللسانيات بدراسة أبدأ أن قبل
 وقد، سنة ثالثني من أكثر أظن، خلت سنوات عدة منذ لألجرومية دراسيت أذكر زلت السامية.وما

 يف طالبا ذاك وقت كنت ....لقد Franz Rosenthal روزنتال فرانز األستاذ مع هذا أدرس كنت
 قد كنت ما بعض يف نشأ الذي والعربي 1العريب النحوي بالرتاث مهتما اجلامعية ....وكنت املرحلة

                                                             
ا الدكتورة معصومة عبد الصاحب إىل تشومسكي تقول فيها:-1 أنا طالبة من  عزيزي الدكتور تشومسكيهناك أسئلة بعثت 

البحرين وموظفة يف وزارة الرتبية.سجلت لدراسة الدكتوراه(قسم اللغة العربية)جبامعة اإلسكندرية مبصر،واملوضوع:"اجلمل املدجمة يف 
حتليل سيبويه وتشومسكي"(حتليل مقارن.وهدف هذه الدراسة هو الكشف عن التشابه واالختالف بني اللغة العربية بني 

دف تأسيس منوذج جديد على املفهوم التقليدي واملفهوم اجلديد للتقنيات اللغوية التوليدية.وهذا وقد كنت يف  التحليلني،وذلك 
.كنت أحضر هناك برناجمًا تدريبيًا تربويا نظمه 1994أكتوبر10بتمرب إىل س9الواليات املتحدة األمريكية يف الفرتة املمتدة ما بني

املعهد العاملي للرتبية.وحاولت جهدي ترتيب موعد ملقابلتكم هناك،لكن لسوء احلظ مل أستطع ذلك.لذا فأنا أكتب لكم متمنية 
سأجين فائدة عظيمة من وجهات أن يسمح وقتكم الثمني باإلجابة عن بعض املشكالت يف هذا املوضوع،ويف الوقت نفسه 

)هل تعتقدون أن اجلملة الشرطية يف العربية"مجلة 2)يف رأيكم،ما االختالف بني"اجلملة املدجمة"و"اجلملة الفرعية"؟(1نظركم:(
)هل تعتقدون 4) هل تعتقدون أن مجلة اخلرب يف العربية"مجلة مدجمة"حنو:زيد أبوه قام(هو)؟(3مدجمة"حنو:لو زرتين أكرمتك؟(

ظننت زيداً يقوم أبوه؟ أشكركم جزيل الشكر ملساعدتكم الكرمية :(يقوم أبوه)"مجلة مدجمة"وذلك يف مجلةأن
  وتعاونكم.املخلصة:معصومة عبد الصاحب حممد حسن.

،وقد كنت الطالب الوحيد  45يسرين جداً العلم عن دراستكم،واملصادفة"فإنين قد درست حنو سيبويه قبل:الجواب       عامًا
الذي انتقل  ناء دراسيت ملقرر متقدم يف اللغة العربية  يف مدرسة للدراسات العليا جبامعة بنسلفينيا مع الدكتور فرانز روزنثال،وذلك أث

ا،فإن مفهوم"مدجمة"له معىن اصطالحي يف النحو التقليدي،أما  اإىل جامعة ييل".آسف لعدم لقائنا.أم بالنسبة لألسئلة اليت أثر
ا ال يوجد باملعىن التقين إْذ الفعل 4)و(3)فيستخدم يف املعىن احلدسي التقليدي.يف احلاالت(مفهوم"فرعية"(=ثانية )اليت ذكر

 (إذا) )يتوقف األمر على ما هو التحليل الصحيح فاالفرتاض العادي أن اجلملة2املذكور هو الفعل الرئيس يف اجلملة.يف احلالة(
ألخرى فقط مجلة غري مدجمة.ومبا أن مفهوم(فرعية)كيفما استعمل ال يعد حالة الشرطية مدجمة يف األخرى، ولذا تكون اجلملة ا

ا هي مجلة(إذا)الشرطية يف احلالة( )،وهذا إذا كان 2بديلة لـ(مدجمة)فاجلملة الوحيدة اليت ميكن عدها مجلة فرعية يف األمثلة اليت أورد
. أما بالنسبة لكون اجلملة"فرعية"فذلك يتوقف عل ى كيفية اختيار املرء لتعريف املفهوم. وحسبما أرى يف احلقيقة التحليل صحيحًا

اجلمل الفرعية يف اللغة العربية(بني حتليل سيبويه .ينظر:ليس[سؤالك]سؤاال جوهريا بقدر ما هو سؤال ذو عالقة باملصطلحات
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 قد العرب كان اليت اللسانية البحوث عن للحديث كفء أنين أشعر ال ولكنين، الفرتة تلك من قرأته
  .1احلديث اللسان علم لبناء ا أسهموا

جعلتنا نشتم رائحة ، الرتاث النحوي العريب عن معرفةً  اكتسب قد تشومسكي أن ؤكدي هذا
 مهتما وكنت«وذلك من خالل قوله:، جاء به تشومسكي والنظرية اللغوية العربيةالتقارب بني ما 

 أشعر ال ولكنين الفرتة تلك من قرأته قد كنت ما بعض يف نشأ الذي والعربي العريب النحوي بالرتاث
فإنين «وأيضًا حينما يقول:»ا أسهموا قد العرب كان اليت اللسانية البحوث عن للحديث كفء أنين

وذلك أثناء دراسيت ملقرر متقدم يف ، وقد كنت الطالب الوحيد، عاماً  45قد درست حنو سيبويه قبل 
  ».اللغة العربية يف مدرسة للدراسات العليا جبامعة بنسلفينيا مع الدكتور فرانز روزنثال

 النحاة ذكره وما، التحويلية التوليدية النظرية به جاءت ما بنيا تقارب هناك فعالً أنَّ  يثبت هذا
 شرح يف كتابه:املوجز يف الباب دك جعفر الدكتور إليه قد أشار التقارب فهذا، العرب البالغة وعلماء
 التوليدية النظريتني:النظرية بني مقاربة فيها استعرض مبحاولة قام حيث املعاين علم يف اإلعجاز دالئل

 األساسية اللغوية الوحدة اجلملة وتعترب، اجلرجاين القاهر لعبد2النظم ونظرية لتشومسكي التحويلية
 للجملة مكونتني بنيتني بني فرق هناك أنه إىل أشار قد القاهر فعبد، للنظريتني بالنسبة الدرس موضوع
 تتحكم اليت والقواعد اآلليات وأهم، البنيتني هاتني لطبيعة تفطن كما،  عميقة وبنية ظاهرة بنية العربية

ا كان باب ففي والسطحية العميقة البنيتني بني التحويلية العمليات يف  ناقص ماض فعل كان وأخوا
 زيدٌ  فجملة(كان، خربه ويسمى الثاين وينصب امسه ويسمى األول فريفع واخلرب املبتدأ على يدخل

)ما  هي املثال هذا يف التحويلية قائم) والقواعد عميقة (زيد بنية تقابلها ظاهرة بنية إال هي قائمًا

                                                                                                                                                                                              
واجلواب)كامالً من أجل  .جتدر اإلشارة إىل أننا كتبنا النص(السؤال14-12-11،صونظرية تشومسكي التوليدية التحويلية)

 تعميم الفائدة.
،حوار أجراه  311-291،ص ص1989وينظر أيضا:دراسات لسانية تطبيقية،.72،ص6،1982 جملة اللسانيات العدد -1

مازن الوعر مع نوام تشومسكي،هذا احلوار أجري بقسم اللغات احلية والبحث املخربي االلكرتوين يف معهد ماستشوستس 
 .كانون الثاين)  31(-)1980الواليات املتحدة األمريكية عام(للتكنولوجيا يف 

النظم:عند عبد القاهر اجلرجاين:"إذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاين النحو[أبواب النحو]،وعلى الوجوه والفروق[القيم 2
ا أن تكون فيه  فاعلم أ ن الوجوه والفروق كثرية ليس هلا غاية تقف اخلالفية بني املعىن واملعىن أو بني املبىن واملبىن]اليت من شأ

اية ال جند هلا ازديادا بعدها.مث اعلم أن ليست املزية بواجبة هلا يف نفسها ومن حيث هي على اإلطالق ولك نتعرض  عندها و
بسبب املعاين واألغراض اليت يوضع هلا الكالم مث حبسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض"دالئل 

  .69از،صاإلعج
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 هو«و1إليه واملسند للمسند اإلعرابية واحلالة النحوي الوصف يف تغيري من ذلك تبعه وما كان إدخال
 عالقة وتصور،  واملسند إليه املسند بني اإلسناد عالقة كتصور األبواب بني النحوية العالقات تصور

  .2»ألجله... واملفعول الفعل بني السببية عالقة وتصور به واملفعول الفعل بني التعدية

من أجل ربط  خدمحيث أشار الباحث إىل أن التمييز بني البنية العميقة والبنية السطحية يست
وقد تكون للبنية السطحية الواحدة أكثر من ، اجلمل اليت هلا بىن سطحية خمتلفة ببنية عميقة واحدة

درومها فك الغموض (البنية العميقة والبنية السطحية)  وبالتايل فاملستويان السابقان، بنية عميقة
هناك مجلة ذكرها تشومسكي ميكن أن يكون هلا أكثر من ، جنده يف مجلة ما وااللتباس الذي قد

 )ميكن أن تكون خطريةالطائرات الطائرة (:3بنيتني عميقينت

  خطرية.الطائرات اليت تطري ميكن أن تكون -1
   طرياً.خأن تطري الطائرات ميكن أن يكون  -2

  هناك مجلة عربية ذكرها الباحث ميكن أن حتمل بنيتني عميقتني:(مسعوه من األعلى) 
  مسعوه عندما كان هو يف األعلى - 1
  مسعوه عندما كانوا هم يف األعلى -  2

 معطيات ضوء يف وحتليلها العربية اجلملة درس الذي الوحيد الباحث الوعر مازن يعتربحيث ال     
 وصف تقدمي أجل من حنوية دراسة لكل األساسي باعتبارها(اجلملة)املنطلق التحويلية التوليدية النظرية
 الذين الباحثني من هائل عدد هناك كان بل، 4حداثة أكثر برؤية صياغتها يعيد العربية للغة جديد
 القادر عبد، زكرياء : ميشالنذكر املثال ىسبيل ىعلف نظريات هكذا مبثل االهتمام نفس هلم كان

  ...خليل عمايرة، اخلويل أمني حممد، الفهري فاسي

                                                             
  .120املوجز يف شرح دالئل اإلعجاز يف علم املعاين،ص:ينظر-1
 .186اللغة العربية معناها ومبناها،ص-2
  .27ينظر:دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء اللسانيات املعاصرة،ص- 3
هناك .57،ص1،2004األردن،ط-عبد احلميد السيد،دراسات يف اللسانيات العربية،دار احلامد للنشر والتوزيع،عمان:ينظر-4

العديد من الباحثني الذين كانت هلم حماوالت تدخل يف إطار توجيه النحو العريب برؤية حداثية تكون مسايرة لعقول املتعلمني من 
يد عيساين ومسه بـ:   النحو يف احلديثة املدرسة مالمحالناحية التعليمية  والعلمية ،حيث عثرنا على مقال ألستاذنا الفاضل عبد ا

تناول فيه عديد الرؤى اليت قد تتفق وقد ختتلف يف كيفية تيسر النحو بطرق حداثية تقرترب من فهم التلميذ،ينظر:جملة  العريب
   .46ص،2008ماي، 7،ع اجلزائر - ورقلة ، مرباح قاصدي جامعة - واللغات اآلداب جملة -األثر
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 بالرتاكيب املتعلقة األمثلة عديد ىطأع قد الوعر مازن أن إىل اإلشارة من البد البداية يف
 سنتناول إننا بل، واحدة دفعة تناوهلا األحوال من حال بأي ميكننا ال إذ، العربية اللغة يف األساسية

 هو فما، العربية اللغة على األساسية الرتاكيب هذه تطبيق الباحث فيها حاول اليت النماذج من مجلة
 هذا؟ عمله من الوعر مازن ينشده الذي اهلدف

ا تراكيب التحويلي  وفق املنهج التوليدي الرتاكيب األساسية يشرح وحيلل  مازن الوعر أراد أن     كو
حيث جاء ، الرتكيب األساسي العاملي الباطين املشرتك بني معظم اللغات االنسانيةتقرتب من مفهوم 

فبدأت تظهر فرضيات ، نسانية جتمع الناس مجيعاإهذا الطرح من خلفية لسانية تقول إن هناك لغة 
، عديدة هلذا الرتكيب الباطين(تلك البنية العميقة املوجودة على مستوى الدماغ البشري)العاملي

إذ تبقى املسألة متفاوتة فال توجد قواعد عاملية مئة باملئة تعرب ، الفرضيات والقواعد العاملية فتعددت
وعليه يكون اختيار الفرضية املناسبة للرتكيب األساسي من ، عن الرتكيب األساسي للغات االنسانية

إال أن ، ساسي من باحث آلخر كل حسب فهمه وقناعتهعدة فرضيات اليت وضعت للرتكيب األبني 
والباعث الثاين أن تكون ، فهي مسة جد ضرورية، لى االختيار املناسب هو العامليةأهم معيار يبعث ع

   .1عتبارها ذات صبغة عامليةاهذه الفرضية املختارة صاحلة للغة العربية ب

لرتكيب هي ذلك ا، لية اجلملة األساسية (اجلملة النواة)يالتحو فت املدرسة التوليدية حيث عرَّ 
 :2 الذي جيب أن يكون

 .بسيطاً  -1

  .تاماً  -2

  .مثبتاً –ـ3

  .معلوماً  –4

(غري طليب) –5    .خربيًا

                                                             
.لإلطالع على قوانني الرتكيب 28-29-61،ص1،1981السعودية،ط-العربية،الرياضينظر:حممد علي اخلويل،قواعد حتويلية للغة - 1

دار املعرفة حممود أمحد حنلة،نظام اجلملة يف شعر املعلقات، :ينطر أيضا.وما بعدها61األساسي ينظر:نفسه،ص
 .42ص1991،دط،مصر-اجلامعية،اإلسكندرية

 .43صقضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث،ينظر:- 2
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ذه اخلصائص والصفات يسميه نوام تشومسكي باجلملة  فإذا اتصف كل تركيب أساسي 
  .:فتح الرجل النافذة1يتكما هو احلال يف املثال اآل،  النواة

اهلدف الذي   عن أجابنا العربية اللغة على األساسية الرتاكيب هذه تطبيق يف الباحث بدء قبل
 السطحية التمثيالت معرفة التحليل هذا من اهلدف إن«:هذا التحليل قائالً كان يطمح إليه من وراء 

 هذه يف اللغوية األركان على تعمل اليت احلرة التحويلية القواعد معرفة مث الرتاكيب والعميقة(املقدرة)هلذه
 وضعها العربية /اليت النظرية على الدراسة هذه يف اعتمدت فقد كذلك ذلك يكون ولكي الرتاكيب

 كوك /وأخرياً  األمريكي الدالليات عامل وضعها اليت التوليدية الداللية النظرية القدماء /وعلى العرب
  .2»تشومسكي األمريكي اللسانيات عامل وضعها اليت التحويلية التوليدية القواعد نظرية على

 إىل أساساً  يعود وهذا حتليله يف عليه تكأا الذي املنهجي اإلطار ليبني الباحث ينتقل مث
 لساين باحث من ختتلف اللسانية املناهج أن أكد بعدها، باحث اكل يأخذ اليت النظريات اختالف

  التحليل. عملية يف خمتلفة فرضيات واجه العربية للرتاكيب النظري املنهج كون،  آخر لساين باحث إىل

، العربية اللغة يف وقواعدها األساسية الرتاكيب تناولت اليت اللسانية املناهج أن الباحث يرى 
  اثنني: لسانني مصدرين من تأيت

 للرتاكيب التحليلي اللساين املنهج فهموا الذين الغربيون اللسانيون لباحثونا وضعها قد كان:األول
  .احلديثة اللسانية نظرهم وجهة من العربية

 منهج خالل من العربية الرتاكيب فهموا الذين العرب اللسانيون لباحثونا وضعها كان فقد:الثاني أما 
  حديث. غريب لساين

 هؤالء أن، التحليليني املنهجني كال يف املوجودة املشكلةليتحدث عن  الباحث ينتقل مث
 بشكل إال هاو يتناول ومل، وتركيبية(بنائية) حنوية نظر وجهة من3العربية الرتاكيب تناولوا قد الباحثني
 التحاليل هذه مثل أن هي الوعر مازن إليها توصل اليت والنتيجة، داللية نظر وجهة من وقليل طفيف

                                                             
 .61جونز ليونز،تشومسكي،ص-1
 .91حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص- 2
يد عيساين [مقال]اجلملة يف النظام اللغوي  -3 لإلطالع على تعريف اجلملة العربية،وكذا أهم األراء اليت دارت حوهلا،ينظر: عبد ا

  .91،ص5،2006اجلزائر،ع-ةعند العرب،جملة األثر،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،جامعة قاصدي مرباح،ورقل
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 وبالتايل، العربية للرتاكيب الداللية الوجوه وتبيني لشرح دقيقة وغري كافية غري حتاليل هي اللسانية
  .1العربية للغة األساسية الرتاكيب هلذه الداليل اجلانب على الصوري الشكلي اجلانب سيطرة

 ،)1966(كلينو، )1965(سنو نياألمريكي نياللساني نيالباحث أن يرىمازن الوعر    
 العريب الرتكيب بنية بأن يعتقدون، )1973عوض ( العريب اللساين لباحثا مث، )1967(لويكوتشو

  :2 تيةاآل القاعدة من تتألف األساسي

                  

           
  

 اللسانيان فالباحثان، خمتلفاً  فهماً  العريب الرتكيب بنية فهموا ونآخر  لسانيون باحثون وهناك
  :تيةاآل القاعدة من تتألف العريب الرتكيب بنية بأن )يعتقدان1968( وشرايبر آنشن الغربيان

           

 الرتكيب بنية نفهم أن نستطيع بأننا اقرتح )فقد1979عون( يوسف اللبناين اللساين الباحث أما     
ا به)على مفعول –فاعل–الرتبة(فعل ذات اللغات يف عام بشكل أو، العربية اللغة يف األساسي  أ

 القاعدة : هذه خالل من يتولد مسطح تركيب من تتألف

       

 فالباحث، أعاله املذكورة بالقواعد يأخذوا مل الذين املعاصرين العربني اللساني بعض وهناك
 الدالليات عامل نظرية يطبق أن حاول املثال سبيل على )1980(باقر مرتضى العراقي اللساين

 لقاعدةل التطبيق هذا مثلتبع اقد و ، العربية اللغة يف األساسية كيبا الرت  على جاكندوف األمريكي
       :3تيةاآل

    

                                                             
 . 92حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص:ينظر-1
  .93- 92صص نفسه،ينظر:  - 2
الع على هذه الفرضيات:دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء طميكن اال. 93،ص حنو نظرية لسانية عربية حديثةينظر:- 3

  .133-112السانيات املعاصرة،

Np+vp   

Np+ pred  
   S )1( 

    S                VP  +   NP)2( 

(3) S       INFL – V  -  SUBJ –OBJ      

          (4) V                V1- Nm -  (Nm)  -   (Pm) 
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 الباحث به أخذ الذي املنهج ذلك هو العربية للرتاكيب لساين منهج ثَد أْح  أن الباحث يرى إذ   
 املنهج يأخذ أن فهري الفاسي الباحث حاول )فقد1981(فهري الفاسي القادر عبد املغريب اللساين
 األمريكية اللسانية الباحثة وضعته قد كانت والذي، واملعجمية الوظيفية بالقواعد املعروف اللساين

  :العربية اللغة يف األساسية الرتاكيب على ويطبقه )1982-1976( برزنن

  

  

  

 ببعض اهتمت العربية للرتاكيب اللسانية املناهج هذه مثل أن إىلمازن الوعر  الباحث تنبه فقد  
 واسم الفاعل مثل(اسم عربية مواد تراع مل ولكنها، االمسي ) واملركب الفعلي مثل(املركب العربية املواد

 للرتكيب املقدرة أو العميقة للبنية والداللية النحوية االفرتاضات سأعرض ينفإ هنا من )....املفعول
 دمج أحاول سوف ذلك إىل إضافة، القدماء العرب وضعه الذي اللساين املنهج مستخدما، العريب

 األمريكي الدالليات عامل وضعه الذي التصنيفي الداليل باملنهج العريب اللساين املنهج هذا
تشومسكي  األمريكي اللسانيات عامل وضعه الذي والتحويلي التوليدي وباملنهج1979ولرتوك

  .ودالليا حنويا وشرحها العربية الرتاكيب وصف أجل من وذلك 1979-1981

 النحوية االفرتاضات بني1مزاوجته يف متثل هذا عمله يف الباحث به جاء الذي فاجلديد  
 الداليل باملنهج ودجمه القدمي العريب اللساين املنهج مستخدماً  العريب للرتكيب العميقة للبنية والداللية

                                                             
ذه احملاولة بناء نظرية حديثة تكون أقرب إىل روح العصر ومتطلباته،إال أننا وجدناه يقول بأنه ما  - 1 حيث كان الباحث يهدف 

مث قام بوضع هذه املزاوجة يف مصطلحات ومفاهيم لغوية عربية ،بني حنو شومسكي ودالليات كوكقام به جمرد حماولة زاوج فيها بني 
وشرح أعمق للرتاكيب العربية،كما أن أقر بأن ما قام به ال ميكن أن يعرب عن نظرية بل حنو نظرية أي قدمية مفهومة لوصف أفضل 

حماولة لنقل اللسانيات اجلدية(ببعض مفاهيمها النحوية والداللية)إىل اللغة العربية،مث يقول وبكل ثقة:بأنه ال وجود لنظرية لسانية 
-www.awu .135أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات،ص،مع الباحث مازن الوعرحوار ينظر:  حديثة يف العامل العريب.ينظر:

dam.org/trath/48/turath48-007.htm.  

(5) S                   V         -      NP          -    NP     

(  SUBJ) =     (   OBJ)=              = 
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 وبالتايل، )1981-1979( لتشومسكي التحويلي التوليدي واملنهج )1979( لولتركوك التصنيفي
  . 1وشرحها العربية الرتاكيب وصف أجل من والداليل النحوي باجلانبني اهتم فقد

 يدعى، لغوية أركان ثالثة من يتألف العريب الرتكيب بأن ليذكرنامازن الوعر  الباحث يذهب مث  
 بالمسند فيدعى الثاين الركن أما، احملمول يسمى ما أو اجلملة خيرب بالمسند(م) األول األساسي الركن
بالفضلة  الثالث اللغوي الركن يدعى وأخرياً ، املبتدأ أو الفاعل أيإ) (م، املوضوع يسمى ما أو إليه

  .2إ) إليه(م مسنداً(م)والمسنداً  ليس هو ما كل أي(ف)

بني األركان  اإلسنادية العالقة أي، س) (إ باإلسناد يدعى، الثالثة األركان هذه بني الرابط إن   
 إضافة، بالكالم (ك) يدعى أعلى لساين مستوى خالل من حيكم س) (إ اللساين املستوى إن، الثالثة

 اجلديد الركن هذا يدعى، جديدة مشتقة تراكيب إىل األساسي الرتكيب حيول أن ميكنه آخر ركن إىل
  .الشرط ......اخل أداة، النفي أداة، االستفهام مثل:أداةباألداة (أد)

 اليت الداللية األدوار على العريب للرتكيب (املقدرة) البنيةالعميقة وصفه عند اعتمد الباحث
  :3أي، التصنيفي الداليل منهجه يف كوكولرت   األمريكي الدالليات عامل اقرتحها

 فا  =   فاعل  ) أ(

 مج   =   جمرب  ) ب(

 مس = مستفيد  (ج)    

  مك  =   مكان  (د)

  مو  =  موضوع  (هـ)

  أي : العريب للرتكيب العميقة للبنية وصفه يف الثالث اإلعرابية احلركات استخدم أنه كما 
                                                             

لعودة إىل:اجلملة .لالطالع على ما تتألف منه اجلملة العربية ميكن ا94-93-92ينظر:حنو نظرية لسانية عربية حديثة ،ص-1
- وما بعدها.وينظر:مصطفى الغالييين،جامع الدروس العربية،املطبعة العصرية،صيدا 34العربية تأليفها وأقسامها،ص

 وما بعدها. 27،ص 39،2001بريوت،ط
  .116ة،ص.ينظر أيضا:دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء اللسانيات املعاصر 94حنو نظرية لسانية عربية حديثة ،صينظر: - 2
.لالطالع على ما تتألف منه اجلملة العربية ميكن العودة إىل:اجلملة 93-93-92ينظر:حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص -3

 . 95-84وما بعدها.وينظر:جامع الدروس العربية،ص 34العربية تأليفها وأقسامها،ص
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  اجلر  (جـ)  النصب  (ب) الرفع  (أ)  

 اللغة يف األساسية الرتاكيب على احلديث اللساين املنهج هذا طبقنا إذا أنه يرى الوعر فمازن
  :1)7)و(6األمثلة ( يف مبنية هي كما،  الرتاكيب هلذا والسطحية العميقة البنية سنفهم فإننا، العربية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

                                                             
  .117وداللية وفلسفية يف ضوء اللسانيات املعاصرة،ص.ينظر أيضا:دراسات حنوية 95حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص -1

.ب

 إس

 م

 علم اسم علم اسم فعل

 ك

 أد

Ø 

 ف م إ

 العيسيْني  املوسيان ضرب

 + مو
 + نصب

 ضرب املوسيان العيسيني أ.)6(    

 فعل حركي+

 

 +فا       

 +رفع    
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 يف الفعل من مشتق فاعل اسم ولكنه، فعل ب) هو6املثال ( ـ (م) يفـال أن إىل الباحث يذهب    
 حيل إنه أي، فعل أنه لو كما بالضبط يعمل أن يستطيع الفاعل اسم أن يعين وهذا، ب)7املثال (

موضوع )   الـ (ف وعلى، فاعل ) إ الـ (م على يعمل فهو، والداليل النحوي عمله ويعمل، الفعل حمل
  .1ب)7(املثال يف احلال هو كما

 أن ميكن اليت العربية اللغة يف الكثرية املشتقات من ب) يعترب7املثال ( يف الباحث تناوله فما  
 تعمل أن ميكن مشتقات ثالثة العربية اللغة تُْظهر إذْ  والنحوية الداللية الناحية من الفعل عمل تعمل
 ويدعى، للمعلوم املبين الرتكيب يف حيدث الذي، الفاعل اسم األول املشتق يدعى، أفعاهلا عمل

 االسم وصف أجل من، الصفة موضع يف حيدث والذي، الفاعل باسم املشتبهة الصفة الثالث املشتق
  الصفة.  قبل الذي

                                                             
 .96حنو نظرية لسانية عربية حديثة ،ص:ينظر-1

 ) أ .أضارب موسى عيسى؟7(

.ب

 إس

 م

 علم اسم علم  اسم اسم فاعل 

 ك

 أد

 م ]ا[+استفه
 ف م إ

 عيسى موسى ضارب

 + فا + فعل حركي
 + رفع

 + مو
 + نصب
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 من البد فإنه ،املشتقات هذه على معتمدة توليدية قواعد نصوغ أن أردنا إذا الباحث يرى إذ
  :1العربية اللغة يف األساسية الرتاكيب تولد اليت تيةاآل القواعد

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 األركان نطاق عن خارج مفهوم )أداألداة ( مفهوم أن الوعر مازن اعترب فصاعداً  هنا من  
ا، العريب الرتكيب يف اإلسناد حيكمها اليت اللغوية املشجر  اللساين املستوى على تؤثر أن التستطيع أل
 بل حتكم يف الرتكيب حيكم الذي اإلسناد قبل من حتكم ال األداة أن يرى فهو وبالتايل، (إس)

  :2يتاآل املثال لنالحظ )ك( مستوى آخرى يدعى بالكالم

                                                             
 .99-98حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص -1
 .101-100حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص-2

 م

 مجلة
 فعل

 اسم فاعل
 ركن امسي

 صفة 
 جار وجمرور

 ظرف 
... 

 ك                            أد  إ س

 إ س
 ف  –م إ  –م 

ف    –م  –م إ 

 أد

 + نفي
 + استفهام

 + شرط 
 ... 

 م إ

 مجلة
 اسم فاعل
 ركن امسي

 ... 

 ف
 مجلة

 ركن امسي
 موصوف وصفة 

 جار وجمرور 
 ظرف
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  :1أمثلة توضيحية أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ء اللسانيات .ينظر أيضا: دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضو 101- 100حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص-1

 .121املعاصرة،ص

 إس

 م

 ظرف امسعلم فعل

 أد

 م ]ا[+استفه
 ف م إ

 غداً  زيد يغادر

 
 

 
 

 ك

 هل

 ؟ أخوك زيد أ
 إس أد

 .أ

 شاعر زيد ما
 إس أد

 .ب

 العيسيان مسافر  أ
 إس أد

 ؟ .جـ

 ؟ مي تغين أ
 .أ إس أد

 زيد قال الشعرَ  ما
 إس أد

 .ب

ُ  أنشدتين شعر هال  ًا يا غالم

 إس أد
 .ج
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الفعلية  ) والرتاكيب16األمثلة ( يف س) املتمثلة االمسية (إ الرتاكيب أن يالحظ فالباحث
س)  املشجر(إ اللساين املستوى جتاور اليت، األدوات (أد)  من ) تتألف17يف ( املتمثلة(إس) 

 أبداً  جتاور األداة (أد)ال هذه ولكن، (ك) الـ هو آخر مشجر لساين مستوى قبل من حيكم وكالمهما
 األساسية اللغوية األركان ألن وذلك، املشجر(إس) اللساين املستوى حيكمها اليت اللغوية األركان

  ـ(ف). إ) وال الـ (م) وال(م هي (إس) إمنا ــالـ حيكمها واليت املتجاورة

 املستويني إن، اللساين(إس) املستوى جياور حنوي ركن هو املشجر(أد) اللساين فاملستوى وعليه
 بنية يف اللغوية العالقات ينظم أعلى لساين مستوى من املشجرين (أد) و(إس) حيكمان اللسانيني
  املشجر (ك). اللساين املستوى وهو أال، العميقة

  :1ب)19ب) و(18املشجرة ( األمثلة يف تبني أن أ) ميكن19أ) و(18لألمثلة ( العميقة البىن إن  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

   

                                                             
.و ينظر:دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء اللسانيات 103-102حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص  -1

 .122املعاصرة،ص

 ب
 ؟أبو النواس شاعرٌ  ) أ . أ18(

 أ علم اسم

 ] استفهام+[

 إس

 م مإ

 إس أد

 ك

 ضمري نواسال أبو فعل

 )هو( يكون

 م

 اسم فاعل

 شاعر
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 وذلك من خالل، الدراسة هذه يف اعتمدها اليت اجلديدة للفرضية توضيحا الباحث يزيدنا وحىت    
  :1 تيةاآل مسيةواإل الفعلية الرتاكيب

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

و ينظر:دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء اللسانيات .104-103ص:ينظر:حنو نظرية لسانية عربية حديثة -1
 .وما بعدها131،ص حنو نظرية لسانية عربية حديثة.وينطر:120-119املعاصرة،ص

 ؟ ) أ . أهرَب املتنيب الشجاعُ 19(

.ب

 إس

 م

 صفة علم اسم فعل

 ك

 أد

 ف م إ [+استفهام]

 الشجاع املتنيب هرب

 أ

هجا  تأبط شراً جارَ اِهللا ؟      أ . أ  )20(

 ب

 إس

 م

 علم اسم علم اسم فعل

 ك

 أد

 ف م إ [+استفهام]

 جارَ اهللا تأبط شرًا  هجا

 أ
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الذي حيكم  يف البنيتني السابقتني خارجة عن حكم اإلسناد )أد( األداةعجرة مازن الوعر يرى أن    

ا، ف) -م إ  –:( م تيةاآلاالركان الرتكيبية  يدعى  آخرحمكومة من طرف مستوى  أما االداة(أد)فإ
باالضافة إىل أن عجرة األداة تشبه ما أمساه ، الذي بدوره حيكم االسناد(إ س) )ك( الكالمعجرة ب

ن املستوى اللساين الذي أوجد الباحث  وبالتايل، )COMP )Complementizer=تشومسكي بـــ:
.s( حتكم الـاليت بدورها      هو الـ التحويليةلقواعد التوليدية نظرية ا )يفCOMPحيكم (    ) أيضًا

 ب
 ؟آ اخلنساء أخوها صخر) أ . 21(

 أ علم اسم

 ] استفهام+[

 2إس

 م إ م

 1إس أد

 ك

 م م إ اخلنساء

 3إ س اسم  

 ضمري فعل أخوها

 )هو( يكون

 م

 اسم علم

 صخر

)s(           
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يف األخري يصل الباحث إىل نتيجة تؤكد أن البنية املنطقية للغة العربية تشبه البنية املنطقية اليت  
  1:اآلتيتنيذا التشابه يف البنيتني حيث يتمثل ه، اقرتحها تشومسكي

  ) سيبويه20( -

  

  

  

  

  

  

  

  تشومسكي)21(-

  

  

  

  

  

  

                                                             
.وينظر أيضا:حنو نظرية لسانية عربية 120وفلسفية يف ضوء اللسانيات املعاصرة،ص ةينظر:دراسات حنوية وداللي -1

  .222صحديثة،

  COMP 
       

HAL        
     

s 

v NP1 NP2 

t-tarixu Yu idu nafsahu 

S    

 إس  

 م

 2اسم  1اسم فعل

 أد

 م ]ا[+استفه
 ف م إ

 يعيد
 

 التاريخ
 
 نفسه

 ك

 هل
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تان يصل الباحث إىل     أن البنيتني املنطقيتني عند كل من سيبويه وتشومسكي بنيتان متشا
أشار مازن الوعر إىل أن علماءنا األجالء أمثال  كما،  باعتبارمها متثالن بنية جتريدية واحدة 

  االسرتاباذي وابن هشام أكدا بوجود هذه البنية التجريدية للجملة العربية. 

، تشومسكيو  بني سيبويه املنطقيتنيمن خالل هذا التشابه الذي وجده مازن الوعر بني البنيتني      
وال تدخل يف حكم االسناد بل يف ، اليت تعترب فضلة عند حناتنا القدامى (أد) األداةوكذا التشابه بني 

وعليه ميكننا القول إن هذا التشابه الذي وصل إليه مازن ، عند تشومسكي COMPو حكم الكالم
وبالتايل ال ميكن اعتبار أن البنية املنطقية للغة ، الوعر ال يصل إىل حد التطابق بل هو جمرد تشابه 

ا تشومسكي كونه جمرد تشابه بني البنيتني.    العربية تعمل بنفس البنية املنطقية اليت قال 

  :عند مازن الوعرالجملة الفعلية  -ثانيا

  تمهيد-

  الفعلية لغة واصطالحا الجملة-1

  :لغة -أ

ل وزن على ويأيت هذا اجلمع، ملة واحدة اجلملاجل     مل، اجلمّ ُ ل، اجل مُ ُ ل كلها مبعىن حبل ، اجل مَ َ اجل
ويقال ، ن كل شيء بأكمله من احلساب وغريهواجلملة اجلماعة م، الذي يقال له القلس، السفينة

ومنه قوله ، 1وأمجل الشيء مجع عن تفرقه، احلساب الكالم إذا رددته إىل اجلملةأمجلت له 
تـَّ ﴿تعاىل: رَ َك وَ َؤادَ بَِّت بِهِ فُـ ثَ نُ ِ َِك ل اِحَدًة َكَذل ةً وَ َل ُن ُمجْ َآ هِ اْلُقرْ يْ زَِّل َعَل َال نُـ وْ وا َل قَاَل الَِّذينَ َكَفرُ يًال وَ ِ ت رْ ُ تـَ اه   .2﴾ْلنَ

مل هو 425قال الراغب األصفهاين(ت    هـ)أي جمتمعًا ال كما أنزل جنوما مفرقة ...وحقيقة ا
  .3املشتمل على مجلة أشياء غري ملخصة

  
                                                             

 .461،ص3لسان العرب،مادة مجل،ج-1
 .32:الفرقان-2
الفضل)،مفردات ألفاظ القرآن،تح:صفوان عدنان دوادي،دار القلم والدار الراغب األصفهاين(احلسني بن حممد بن  -3

 .203، دت،كتاب اجليم،مادة(مجل)،ص2الشامية،ط
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   اصطالًحا:-ب

دمية حيث يرى أن القواعد التقليدية الق، يرتض تعريفا معينا ملفهوم اجلملةالباحث مازن الوعر مل     
وذلك ، بينما الدراسات احلديثة جتنبت هذا التعريف، التام للفكرة الواحدة عرفتها بعبارات مثل:التعبري

ولكن ال ميكننا ، فكلمة (البيضة) مثال ميكن أن تعرب عن فكرة، لصعوبة حتديد ماهية األفكار نفسها
، كما أن مجلة حنو:"لقد أغلقت الباب ألن اجلو كان باردا" هي مجلة واحدة،  اعتبارها مجلة تامة

  .1اجلو بارد -:أغلقت الباب  كن حتليلها بسهولة على فكرتني اثنتنيولكن مي

أن أهم منهج قدم للجملة تعريفا فلسفيا ضمن القواعد التقليدية الذي اقرتح أن حيث يرى     
فهذا املنهج الفلسفي يف نظر الباحث ، اجلملة تتألف من موضوع(فاعل أو مبتدأ)ومن حممول(خرب)

فإنه باستطاعتنا الربهان ، يد يف مجل عدة مثل:(الكتاب على الطاولة)ميكن أن يعمل على حنو ج
ا موضوعا(مبتدأ)هي كل ما تدور حوله اجلملة و(على الطاولة) هي ، على أن كلمة(الكتاب)كو

ُ صافيٌة حتتوي على موضوع السماء على حممول صافية، احملمول(اخلرب)   .2أو مثل السماء

حىت اليوم دليل قاطع وبرهان  )تعريف للجملة200أكثر من مئيت (ك جيدا أن وجود ر الباحث يد    
وعلى الرغم من تلك الصعوبات اليت ، ساطع على صعوبة تعريفها بعبارات تكون مرضية للجميع

  3تواجهنا إال أننا ال نزال نستخدم مفهوم اجلملة.

وغريها من األبواب ، 4الفاعلأمهها باب  يف أبواب عدة الفعلية حناتنا القدامى قد تناولوا اجلمل    
وكان زيٌد ، وُضرَب اللص، هي اليت صدرها فعل كقام زيدٌ «فهذا ابن هشام يعرفها قائال: ،النحوية

.، ويقوم زيدٌ ، وظننته قائماً ، قائماً  فهي مجلة فعلية ، فهو يرى أن أي مجلة ابتدئت بفعل، »5...وقُمْ

                                                             
 .11صينظر:دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء اللسانيات املعاصرة، -1
 .11،ص نفسهينظر:- 2
  .13،ينظر:نفسه - 3
 وما بعدها. 33،ص1سيبويه،الكتاب،ج -4
وما بعدها،فقد زاد الزخمشري اجلملة 37،ص2.فابن هشام قسم اجلملة إىل امسية وفعلية وظرفية،ينظر:املغين،ج37،ص2ج،املغين-5

الشرطية وجاء ذلك يف معرض حديثه عن أنواع اخلرب إذ يقول:"واجلملة على أربعة أضرب:فعلية وامسية وشرطية 
- صل يف صنعة اإلعراب،دار الكتب العلمية،بريوتالزخمسري(أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر)املفوظرفية".
  . 53ص،1،1999لبنان،ط
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وسواء وسواء أكان مبنيًا للمعلوم حنو:قام زيد أو مبنيًا ، أو أمراً ، أو مضارعاً ، سواء كان فعلها ماضياً 
.   للمجهول:حنو ُضرَب اللُص أو فعالً جامداً حنو:نعم الرجل زيٌدأو ناقصًا حنو:كان زيد قائمًا

أي تكون اجلملة مجلة  أما عند احملدثني فكان هلم رأي آخر إذ اشرتطوا أن يكون الفعل مسنداً     
ومن بني الذين يتبنون مثل هكذا موقف مهدي ، ا فعالً سواء تقدم أو تأخرند فيهفعلية إذا كان املس

، سواء أتقدم املسند إليه أم تأخر، هي ما كان املسند فيها(أي اجلملة)فعال«املخزرومي الذي يقول:
، وُكِسرَ الزجاُج ، وانكسر الزجاُج ، والبدر طلع، فقولنا طلع البدر، تغريت صورة الفعل فيها أم مل تتغري

، واملسند إليه يف كل منها فاعل إال أن الفاعلني يف اجلملة الفعلية ضربان، كلها من اجلمل الفعلية
وضرب يتلبس بالفعل ، وخالد سافر، كقولنا:سافر خالد ،  ضرب يفعل الفعل عن إرادة واختيار

  .1»وُكِسرَ الزجاُج ، وال اختيار كقولنا:انكسر الزجاُج ، وليس له يف الفعل إرادة، تلبساً 

ا ما      وعليه فكل مجلت ، 2شتملت على فعلاأما إبراهيم أنيس فيعرف اجلمل الفعلية على أ
وهذا ما تبنته املدرسة الكوفية حينما اعتربت أن اجلملة الفعلية هي ، احتوت على فعل فهي فعلية

 اجلملة اليت حتتوي على فعل أما اجلملة االمسية اليت ال حتتوي على فعل.

أن نقول إن اجلملة هي ذلك الرتكيب اللغوي املكون من جمموعة من العناصر  عموما ميكن  
وذلك حسب الرتبة اليت ، اللغوية اليت تربطها عالقة إسنادية فيأخذ كل عنصر منها ترتيبا معينا

 .فيكسبها(اجلملة)معىن معيناً ، يرتضيها الباب النحوي الذي ينتمي إليه ذلك العنصر اللغوي

  :الفعلية التراكيب في الكلمات رتبةو  مازن الوعر -2

 ميكن اليت وللرتاكيب، األساسي للرتكيب األساسية الرتب إىل الباحث تطرق القسم هذا يف  
 هذه ضمن املتنقلة اللغوية لألركان والوظيفية البنائية الوجوه بشرح قام ذلك وبعد، منه تشتق أن

                                                             
مهدي املخزومي واحد ،"ف47،ص2،1986لبنان،ط-مهدي املخزومي،يف النحو العريب نقد وتوجيه،دار رائد العريب،بريوت -1

من الدارسني الذين تناولوا اجلملة العربية،وقد حاول أن يقدم تصوراً للجملة،فرمى النحاة العرب باخللط واجلهل واالضطراب،ولكنه 
مع هذا دار = يف إطارهم ومل خيرج عن حدود ما رمسوه وكل ما قدمه من إضافات سبقه إليها بعض حناتنا السابقني،بل إننا جند أن 
فهمه للجملة فيه قصور كبري عن فهم بعض النحاة األولني"ينظر:العالمة اإلعرابية يف اجلملة،حممد محاسة عبد اللطيف،دار 

 . 53،ص 1983الكتاب احلديث،د ط،
 وما بعدها.310،ص4،1972القاهرة،ط-مكتبة األجنلو املصريةإبراهيم أنيس،من أسرار اللغة،-2



ن الوعرالجھود اللسانیة عند ماز  

~ 126 ~ 

 أن ميكن العربية اللغة يف األساسية الفعلية الرتاكيب يف الكلمات رتبة أن يرى حيث، العربية الرتاكيب
  : تيةاآل العميقة البنية يف تكون

  ))] x(2(اسم ).....ف1إ (اسم)....(ف )[م (فعل) .....م22(  

  1):23املثال( ) يف22الذكر( السالفة العميقة البنية يف اللغوية األركان توضح أن وميكن

)23(  

  

  

  

 وكــــــــل، العــــــــريب األساســــــــي الرتكيــــــــب ) متثــــــــل23املثــــــــال ( ف) يف–إ  م -اللغويــــــــة ( م فاألركــــــــان    
ــــــــركن حتــــــــت تنــــــــدرج أن ميكــــــــن األخــــــــرى اللغويــــــــة األركــــــــان  يف املبــــــــني فالرتكيــــــــبx(2ف( اللغــــــــوي ال
ـــــال( ـــــى بالتقـــــدمي ســـــواء أركانـــــه بعـــــض بنقـــــل لنـــــا )يســـــمح23املث  وذلـــــك ،هعنـــــ التـــــأخري أو الفعـــــل عل
  :3تيةكما هو مبني يف األمثلة اآل،  التحويلية القاعدة بتطبيق

  

  

  

  

                                                             
 .127ينظر أيضا:دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء اللسانيات املعاصرة،ص.105صحنو نظرية لسانية عربية حديثة، -1
قصد بالزيادة عنصراً من يو اليت عرب عنها مازن الوعر البنية العميقة، األصلأو  جلملة النواةيف ا) ميثل نوعا من الزيادة xف( - 2

أو املتممات أو غري ذلك،ويعرب  بالفضالتعناصر التحويل،ما يضاف إىل اجلملة النواة(التوليدية)من الكلمات يعرب عنها النحاة 
 عنها البالغيون بالقيد(املقيدات)،يضاف إىل اجلملة األصل(النواة)لتحقيق زيادة يف املعىن فكل زيادة يعين بالضرورة زيادة على

)تعطي لنا معىن جديداً هو تبيني حال حممد  مستوى املعىن،مثالً مجلة:حضر حممد مجلة توليدية فعلية فلو أضفنا هلا كلمة(بامسًا
  .96،ص1،1984السعودية،ط -خليل أمحد عمايرة،يف حنو اللغة وتراكيبها(منهج وتطبيق)،عامل املعرفة،جدة ينظر:.عندما حضر

 .107-106نفسه،ص:ينظر -3

 م
 ضرب

 إ م
 زيد

 إ1ف
 أخاه

 إ×ف

 ضربًا شديداً 

 يوم اجلمعة
 إ×ف إ×ف

 أمام رفاقه

 إ×ف

 تأديبًا له 
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ا اليت األمثلة هذه خالل من    أن اللسانية(اللغوية)ميكن الوحدات أن يتبني الباحث لنا ضر
 اللغوي الركن حالة يف تكون التحويلية احلركية هذه أن إال، األساسي العريب الرتكيب ضمن تتحرك

 فاعل)وهذا-علم إ(اسم م اللغوي الركن حالة يف ا مسموح غري ولكنها، به) مفعول-ف(اسم
 ةبلقا غري واحدة لسانية وحدة به) يعتربان مفعول- علم إ(اسم م(الفعل)وم الركنني كون بسيط لسبب
ما يعربان عن وحدة إسنادية واحدة   للتجزئة  حالة يف ا مسموح 1التحويلية احلركة هذه أن كما،  كو

  .املشجر(إس) اللساين املستوى نطاق ضمن به)فقط مفعول- ف(اسم اللغوي الركن

الذي عمايرة  ومن بني الذين أشاروا إىل هذه الوحدة اللسانية بني املسند واملسند إليه خليل
ا ترتبط آليًا من حيث املعىن ببؤرة اجلملة[البؤرة ، الكلمة بعد أن تأخذ موقعها من اجلملةيرى أن  فإ

مركز اجلملة]يف اجلملة التوليدية أو التحويلية الفعلية هو الفعل وال نقول الفاعل(املسند  هي
ال ميكن للفعل أن تالزم فإليه)باعتبار أن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة بتحقيقهما ما يسمى بال

  .2فلكل فعل فاعل ولكل فاعل فعل، وال ميكن للفاعل أن يتجرد من فعله، يتخلى عن فاعله

 تكون أن جيب األساسي الرتكيب ضمن اللغوية لألركان التحويلية احلركةأن مازن الوعر يرى  كما   
 وميكن، اللساين(ك) املستوى س) وليس اللساين(إ املستوى حيكمها اليت اللغوية األركان لكت ضمن

  :3)27املثال( يف ذلك توضيح
   

                                                             
تساعدنا القواعد التوليدية التحويلية على التمييز بني اجلمل اليت تبدو متماثلة،ولكنها يف األصل «يقول تشومسكي: -1

ا تلعب دوراً كبرياً يف فك الغموض الذي يكتنف عدداً  ،خمتلفة واجلمل اليت تبدو خمتلفة ولكنها يف الواقع متماثلة،عالوة على فإ
اليت ميكن أن يفهم منها شيئان خمتلفان(معنيان)أوالً:إن قيادة  "Flying planes Can be dangerousكبرياً من اجلمل،مثل:"

:إن املركبات اليت تطري قد تكون خطرية   .209ينظر:اللسانيات النشأة والتطور،ص.»الطائرات قد تكون خطرية.وثانيًا
 98ص،يف حنو اللغة وتراكيبها-2
 .108حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص -3
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ولكن ، تقل إما إىل يسار الفعل أو ميينهأن ين، مفعول به ) –ف(اسم  اللغوي إذ ميكن للركن
ضمن نطاق األركان اللغوية اليت حيكمها املستوى املشجر (إ س).فالقاعدة التحويلية ميكن تطبيقها 

). بشرط أن تكون هذه احلركة التحويلية ضمن xعلى أي ركن لغوي ينضوي حتت الركن اللغوي ف(
  ساين (ك).وليس املستوى الل، فلك األركان اللغوية اليت حيكمها املستوى اللساين املشجر (إ س)

 1متوقف على رتبة الرتاكيب الفعلية األساسية الوعرمازن إن ترتيب عناصر اجلملة الفعلية عند 
  ذه األركان اللغويةأما مازاد عن ه، ف) –إ  م -( ميف اللغة العربية يف البنية العميقة الذي يتمثل يف 

   .)xف(فضلة الـ:مساها بـ

اليت قد حيتاج إليها بصريح العبارة  هذه احلركة التحويلية هذا عبد القاهر اجلرجاين أشار إىلف
، واسع التصرف، جم احملاسن، هو باب كثري الفوائد«يقول: يف مقام ما من املقامات مستعمل اللغة

رُّ لك عن بديعه، بعيد الغاية ْفتـَ َ ه، ويفضي بك إىل لطيفة، ال يزال يـ ُ ْسمع ، وال تزال ترى شعراً يروق مَ

                                                             
قواعد إعادة الرتتيب والبد أن نذكر بأن الباحث مازن الوعر اعتمد على قاعدة واحدة من قوانني التحويل اليت تتمثل يف  - 1

Permutation  اليت تعتمد على عدد من  عناصر التحليل النحوي للجملة العربية يف ضوء التحويالتحيث مل  يستعمل
قواعد  Replacementقواعد اإلحالل:Délétion :قواعد احلذف اعد هي،وأهم هذه القو  عند تشومسكي العمليات النحوية

ينظر:حممود أمحد خنلة،مدخل إىل دراسة اجلملة  Additionقواعد الزيادة: Réductionقواعد االختصار: Expansionالتوسيع:
: النحو العريب والدرس 55،ص1988لبنان،د ط،-العربية،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بريوت ،وينظر أيضًا

  .208.وينظر:اللسانيات النشأة والتطور،ص141- 140احلديث،ص

 أد إ س

 ف م إ

 سما
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أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن  اثم تنظر فتجد سبب، عهويلطف لديك موق
 .لغاية ما نؤخر وأبلفظ ما فنقدم  واالهتماموذلك حينما نريد الرعاية ، 1»مكان إلى مكان

  :تبة الكلمات في التراكيب الفعليةضوابط ر و  مازن الوعر -3

وهي ضوابط الكلمات يف الرتاكيب  أال، يف هذا املبحث يتعرض الباحث إىل قضية جد مهمة  
فقد ، شكل حرفهناك حاالت ال ميكن أن تنتقل الوحدات اللسانية داخل الرتكيب الفعلي ب، الفعلية

عرابية حيث تفقد احلركة اإل وبالتايل يتولد عنها تراكيب عربية غري حنوية، يكتنفها غموض والتباس
ا غري ظاهرةوظيفتها يف حتديد رتبة الكلمة داخل الرتكيب اللغ   :2تيةلنتأمل األمثلة اآل وي كو

  ) أ.ضرب موسى عيسى .31( 

  ب.ضرب هذا هذا .    

  جـ.ضربت احلبلى السكرى.    

املفعول به بسهولة لكون هذه الرتاكيب الفعلية و  يف األمثلة السابقة ال ميكننا حتديد الفاعل  
ختربنا عن من  على الكلمات حىتظاهرة ىل أن احلركات اإلعرابية غري وهذا يعود إ، يكتنفها غموض

فالركن اللغوي ، وضرورياً وبالتايل اتباع الرتبة بات أمراً واجبًا ، هو الفاعل احلدث ومن هو املفعول به
أو ميلك الدور ، األول والذي يلي الفعل مباشرة ميلك الدور الداليل (الفاعل)واحلركة اإلعرابية(الرفع)

فهذا يعين أن ترتيب عناصر الرتكيب العريب يف هذه ، اإلعرابية (النصب)الداليل(املفعول به)واحلركة 
لفظية أو إال إذا كانت هناك قرينة ، مازن الوعراحلالة يكون باتباع ما يعرف بالرتبة كما قال الباحث 

  .دالة فإنه ميكننا التقدمي أو التأخريحالية 

ا حىت ال فهناك ضوابط تتعلق مبثل هذه الرتاكيب جيب على احلركة    التحويلية أن تتقيد 
  :3وميكن أن نوضح بعض هذه الضوابط فيما يلي، يكون هناك التباس داليل

                                                             
 .83دالئل اإلعجاز،ص-1
 .105حنو نظرية لسانية عربية حديثة ،ص -2
 .112ص ينظر أيضا:دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء اللسانيات املعاصرة،.112،نفسه ينظر:-3
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وجيب أن تكون ، فاعالً  )جيب أن يكون31.إن الركن اللغوي األول يف الرتاكيب املتمثلة يف(أ) 32(
وجيب أن تكون حركته أما الركن اللغوي الثاين فيجب أن يكون مفعوال به ، حركته اإلعرابية الرفع

 اإلعرابية النصب.

.ال ميكن أن نطبق احلركة التحويلية على مثل هذه الرتاكيب إال إذا طبقنا الضابط(أ)أي ال نستطيع ب
  ليتقدم الفعل أو يتأخر عنه.  أن ننقل أي ركن لغوي

ينة حنوية أو الرتكيب قر  ب) ال ميكن تطبيقها إال إذا كان يف32أ)و(32.أن الضابطني املتمثلني يف(جـ
كان اللغوية ستسمح لألر  وهكذا فإن هذه القرينة، توضح من هو الفاعل ومن هو املفعول به داللية

وهذا يعين أن الرتاكيب اليت ليست فيها قرينة حنوية أو داللية ال ميكننا حتريك ، بالتنقل على حنو حر
ا   وذلك ألن هلا رتبة ثابتة. ، أركا

ركان اللغوية ) سيسهل علينا حتديد األ31الضوابط املذكورة على الرتكيب(ن تطبيق الباحث يرى أ   
، وبالتايل نستنتج بأن الركن اللغوي الذي يلي الفعل جيب أن يكون م إ( فاعالً)، يف الرتكيب الفعلي

ن م إ( فاعل)جيب أ وأن الركن اللغوي الذي جياور الـ، على الرغم من أنه ال ميلك احلركة اإلعرابية الرفع
  يكون ف(مفعوال به) على الرغم من أنه ال ميلك احلركة اإلعرابية النصب.

حويلية ميكن أن قرائن حنوية أو داللية يف هذه الرتاكيب فإن القاعدة الت أما إذا توفرت لنا  
  :1مثلة توضح ذلكوهذه األ، دون الرجوع لضابط الرتبةدون أي قيد أي  تطبق على حنو حر

  أ.ضرب عيسى موسى القوي           القوي عيسىأ. ضرب موسى   )33( 

    ب.ضربت هذا هذه                ب. ضربت هذه هذا    

  العيسيني املوسيون جـ.ضرب           جـ.ضرب املوسيون العيسيني    

  احلبلى احللوى أ.أكلت              أ. أكلت احلبلى احللوى )34(

     ب.أكل الكمثرى عيسى              ب.أكل عيسى الكمثرى    

  جـ.أسرت النجوى ليلى               جـ.أسرت ليلى النجوى    
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) تتحرك األركان اللغوية على حنو حر لوجود قرائن حنوية 34)و(33يف األمثلة السابقة (  
 أما، حنوية) هي قرائن 33فالقرائن يف األمثلة (، تبني الـ م إ(الفاعل )والـ ف( املفعول به)، وداللية
(الفاعل) وف(املفعول به)يكون باالعتماد إ أي أن التمييز بني م  داللية)فالقرائن قرائن 34االمثلة(

  على املعىن. 

عمليات النحوية والداللية مث يقدم لنا الباحث مشجراً يوضح فيه الضوابط اليت تضبط هذه ال   
  :1)35(املثال
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 من خمتلفة اعو أن على تطبق أن ميكن الباحث إليها تطرق اليت الضوابط أن إىل اإلشارة جتدر
 تركيبان مها والثالث والثاين، إ(فاعل ) م هو لغوية : األول أركان ثالثة تتطلب اليت كاألفعال،  الرتاكيب
  كونيان.

 فمن، الكوين الرتكيب ركين على سيعمل الرتكيبني هذين مثل على املفروض الضابط إن
، الثاين اللغوي الركن يسبق أن جيب عنه املتكلم املوضوع هو والذي، األول اللغوي الركن بأن املفرتض
 من وذلك، الرتكيب يف أوال يكون أن جيب اآلخر الركن وجود يسبب الذي الركن إن أخرى وبكلمة
ا إال، سليمة غري تراكيبيف إنتاج  سببتسي الضوابط هذه خرق ألن، داللية نظر وجهة  أن ميكن أ
  : 1)36ذلك( يوضح اآليت واملثال، حنويا مقبولة تكون

  طالعة. الشمس ) أ. حسبت36( 
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 ف
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املنطقي  احلدث عن يعربان، الكوين الرتكيب يف اثنني لغويني ركنني أ) يضم36فاملثال (
 تسبب بدورها واليت، الضوء منه ينبثق الذي املوضوع هي الشمس فإن وهكذا، طالعة) (الشمس

 الرتاكيب هذه مثل إن، الطلوع تسبق أن جيب الشمس أن هو املنطقي اإلجراء إن، الضوء هذا طلوع
  ب).36يف ( تبني أن ميكن ثابتة رتبة هلا

  

 

  

 

 

  

  

  

  

 للعناصر التحويلية احلركة يف تتحكم اليت هي التحويلية القاعدة على املفروضة فالضوابط
 تتحرك أن ميكن ال املثال هذا ففي زيداً  حنو:ضربت األساسي الرتكيب اللغوية) داخل اللغوية(األركان

 مقيداً  ضابطاً  هذا يعترب إذ، فعله مع يتصل أن جيب والذي، إ)(ضمري) لكون (م حبرية اللغوية األركان
 حبركة النهاية يف تسمح، وحنوي داليل ضابط أي هلا ليس تراكيب هناك أنه إال، التحويلية للقاعدة
ا حرة حتويلية شيء من احلرية يف حتريك  وبالتايل يكون هناك، علياً  حممد حنو:ضرب اللغوية ألركا

     .خاصة إذا تعلق األمر بالنية العميقة عناصر هذه اجلملة ألن املعىن العام يبقى واحداً 

 واحلركة احلرة التحويلية احلركة تضبط أن تستطيع اليت القاعدة أن إىل الباحث يصلحيث     
  :1يتكاآل تكون أن ميكن اللغوية لألركان املقيدة التحويلية

  ] x......(Z.....م(فعل) ....مإ (اسم) .....ف (y[   أ.  
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 م إ
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 طالعة  (تكون هي ) الشمس        



ن الوعرالجھود اللسانیة عند ماز  

~ 135 ~ 

      1    2       3      4      5  
  ] Ø.....5.....3].....2+4.... [1[     ب.

  ] Ø.....5.....3].....4+2.... [1[     جـ.

  داليل.  أو حنوي قيد بأي مقيداً  يكون أال جيب =xضابط :

هلا   كون حركة العناصر اللغويةبه  التذكري هناك أمر له دخل يف تلك احلركة التحويلية البد من 
فالتقدمي والتأخري عند علمائنا من السلف الصاحل «يقول عمايرة:، يف توجيه الداللة لدى املتكلمدور 

عناصر  حتريكوبالتايل إعادة ، 1»يكون ألمر يتعلق بالبنية الداخلية املرتبطة باملعىن يف ذهن املتكلم
التأخري لتلك  الوحيد الذي يعلم سبب التقدمي أوفهو ، اجلملة أمر خيص املتكلم وحدسه الذهين

ن إعادة الرتتيب ال أي إ، الكلمات املتعلقة بالبنية الداخلية املرتبطة أساسًا باملعىن الذي يرومه املتكلم
  .يكون هكذا اعتباطا بل هناك قيود متحكمة فيه

اجلملة العربية من:فعل  يف، اصر اللغوية يف البنية العميقةعنالترتيب يرى فهذا ميشال زكريا 
فالعالمة اإلعرابية هي ، هو زعم باطل وليس له أساس من الصحةو  ترتيب غري حر، وفاعل ومفعول به

من حيث موقعها وبالتايل سهولة التمييز بينها ، ب)عناصر اجلملةاليت أعطت تلك احلرية يف تغيري(ترتي
يصيب اجلملة جراء فقداننا  دإال أن الباحث مازن الوعر تفطن إىل ذلك االلتباس الذي ق، اإلعرايب

بالطريق اليت نراها ترتيب عناصر اجلملة و  بتحريك يسمح لنا للحركة االعرابية اليت جعلها زكريا معيارا
مواقع الكلمات داخل الرتكيب  عرابية ضابط مهم يسهل حتديداإل فهو يرى أن العالمة، مناسبة
  .اللغوي

 :2تيةتوافر البىن الرتكيبية اآل، مث يقول لو افرتضنا صحة هذا الزعم نفرتض يف الوقت نفسه  

  فعل + فاعل + مفعول به. -ء    )6( 

  فعل + مفعول به + فاعل. - ب     

  فاعل +فعل + مفعول به. - ء   )7(
                                                             

 .89يف حنو اللغو وتراكيبها،-1
ميشال زكريا،األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية(اجلملة البسيطة)،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  - 2

  .5،ص2،1968والتوزيع،بريوت لبنان، ط
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  فاعل +مفعول به + فعل. -ب    

  مفعول به + فاعل + فعل. -ء  )8(

  مفعول به + فعل + فاعل.-ب   

ا غري متوافرة يف واقع اللغة[العربية]ف    وهذا دليل على بطالن ذلك ، عند مالحظتنا هلذه البىن جند أ
مما يدل على وجود ضوابط حتد من حرية ترتيب العناصر األساسية ، الزعم الذي يقر حبرية الرتتيب

  : 1باملقابلة التالية بني تلك البىن اهليكلية وبني مجل لغوية يف ما يليمث قام ، للجملة

  فعل + فاعل + مفعول به.          أكل الرجل التفاحة -) ء9(

  فعل + مفعول به + فاعل.         *أكل الرجل التفاحة -ب   

  فاعل +فعل + مفعول به.         * الرجل أكل التفاحة-)ء10(

  فاعل +مفعول به + فعل.          ة أكل*الرجل التفاح-ب   

  مفعول به + فاعل + فعل.          التفاحة الرجل أكل -)ء11(

  مفعول به + فعل + فاعل.           *الرجل التفاحة أكل- ب  

  فاجلمل اليت أمامها الرمز(*)مجل غري أصولية. 

  :تيةة الذكر اتضحت له القضايا اآلومن خالل األمثلة السالف

  ب)*.-11ب)*و(-10بإمكان الفعل أن يقع يف آخر اجلمل كما هو احلال يف: ( ليس -1

-9ن اجلمل اليت يقع فيها املفعول به قبل الفاعل مشكوك يف ورودها يف اللغة العربية حنو:(إ -2
  ء).-11ب)* و(

  :نييتملقبول هو أحد الرتتيبني اآلإن الرتتيب ا-3

  فاعل +فعل + مفعول به.   ء)- 10(   -    فعل + فاعل + مفعول به     ء)-9(
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بني اجلملة الفعلية الذي و  اجلملة االمسية املقبول والذي يالئم التمييز بني استنتج زكريا أن الرتتيب 
  أشار إليه علماء اللغة.

ضوابط رتبة  ا حتدث عننعتقد أن ميشال زكريا وجد جوابه عند الباحث مازن الوعر عندم    
غري ظاهرة فإن رتبة الكلمات تكون داخل  عرابيةتكون احلركة اإلحينما  الفعليةالكلمات يف الرتاكيب 

عربية كون العالمة االعرابية غري متوفرة مما تسمح الرتكيب إجبارية باتباع ترتيب معني تسمح به اللغة ال
الظابط الوحيد الذي وبالتايل ال نعتقد أن احلركة االعرابية ، يف اجلملة (وظيفتها) ا مبعرفة رتبة الكلمةلن

ها يف كثري من كما أنه ال ميكن االستغناء عن،  للكلمات يف اجلملة العربية يسمح لنا بتحديد الرتبة
  .الصيغ الرتكيبية

  :عند مازن الوعر الفعلية التراكيب في االشتغال ومبادئ، المتالزمة المقولة على ضوابط -4

املقولة  إثرها على فقط تعمل ضوابط هناك ؟وهلذه الضوابط الباحثيعين  ماذا أوال    
 ينص المتالزمة) المقولة مبدأاملبدأ( هذا إن«الوعر: مازن يقول المتالزمة المقولة مفهوم؟املتالزمة

 تنقل أن جيب التحويلية القاعدة فإن، رئيسية مقولة حتكمهما لغويان ركنان هناك كان إذا أنه على
 القاعدة إن أخرى وبكلمة، املقولة هذه حتكمها اليت اللغوية األركان وليس، كلها الرئيسية املقولة هذه

ا برمتها الرئيسية املقولة تنقل أن جيب التحويلية  اليت الفرعية اللغوية األركان تنقل أن تستطيع ال أل
  .1»املقولة هذه عليها تسيطر

 مقولة وكل، األمهية غاية يف العربية اللغة يف رئيسية حنوية مقوالت مخس هناك أنه الباحث يرى
 الرئيسية املقولة تنقل أن جيب ما مقولة ضمن حتويلية حركة كل إذ، فرعيني لغويني ركنني حتكم منها

 وميكننا، حنوياً  تركباً  العريب الرتكيب يكون حىت، الرئيسية املقولة هذه حتكمه الذي اللغوي الركن وليس
  :2يلي فيما اخلمس الرئيسية املقوالت هذه توضيح
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.  

  

  

 )جاروجمرور( ف

 جمرور اسم             جار

 . * ب
 أ.* 

جـ .       

 )مضاف ومضاف إليه( ف

 اسم اسم

 . * ب
 أ.* 

جـ .       

 مضافإليه     مضاف

 )تابع ومتبوع( ف

 صفة              اسم  موصوف 

 . * ب
 أ.* 

جـ .       
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  : 1تيةاآل األمثلة لنتأمل

          .شراً  تأبط على زيدٌ  أ. اعتمد )57(

            .زيد اعتمد  شراً  تأبط علىب.   

           . Øعلى زيد اعتمد شراً  تأبطجـ.*   

   .الكرسي على زيد ) أ .جلس58(

  .زيد جلس الكرسي ب.على    
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 )صلة وموصول( ف

 صلة موصول          اسم موصول

 . * ب
 أ.* 

جـ .       

 إس     

 م إ  م  

 . * ب
 أ.* 

جـ .       

 فاعل       فعل   
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  .Øعلى زيد جلس جـ.*الكرسي    

     .الفرس ملك يزن ذي بن سيف أ. قتل  )59( 

        .يزن ذي بن سيف قتل الفرس ملكب.     

       .Øملك يزن ذي بن سيف قتل الفرسجـ.*    

  .الفرسØيزن ذي بن سيف قتل ملك  د.*    

   .شراً  وتـأبط خيراً  تأبط زيد ) أ. غلب60( 

  .زيد غلب شراً  وتأبط خيراً  تأبطب.   

  .خيراً  تأبط زيد غلب شراً  تأبطجـ.*    

 الركن فإذا قدمنا، جـ)60جـ)و(59جـ) و(58جـ)و(57السالفة( لألمثلة مالحظتنا خالل فمن   
 الضوابط أن يرىمازن الوعر ف، املتالزمة املقولة مبدأ سيخالف ذلك فإن الفعل على الفرعي اللغوي

 خالل من نشرحها أن ميكن جـ)60جـ/د)و(59جـ) و(58جـ)و(57على( تفرض أن ميكن اليت
  : تيةاآل املبادئ

  الفعلي . رتكيبال لداخ اللغوية األركان كل متثل Xأ. )61(  

 جيب التحويلية القاعدة فإن رئيسية مقولة حتكمهما فرعيني لغويني ركنني عن عبارة X كان ب.إذا 
ا تنقل وال، فقط الرئيسية ملقولة ا هذه تنقل أن   .الفرعية أركا

  املتالزمة املقولة مبدأ ستخرق املبدأين هذين ختالف اليت الرتاكيب جـ.إن 

 الفعلي.إن الرتكيب ضمن فقط ينطبق أن جيب املقولة املتالزمة املقولة مبدأ يف احلاسم الضابط إن   
 تقرر معينة لضوابط عرضة يكون أن ميكن امسيا تركيبا سينتج املعينة احلاالت بعض يف املبدأ هذا خمالفة

  : 1يلي ما
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 تركيب يف يكون أن جيب ولكن، االبتداء موضع إ) يف يكون (م أن اللغوي للركن ) أ.ميكن62( 
 يطابق أن جيب اخلرب تركيب يف العائد الضمريكما أن املبتدأ. هذا على عائد ضمري اخلرب

  واجلمع .  والتثنية واإلفراد والتأنيث التذكري متقدمه(املبتدأ)يف

    :أي الفعلي الرتكيب أركان حيكم الـ ( إس) الذي مستوى حيكمه ال إ )املتقدم املبتدأ ( م جـ.إن 
 ف) - إ م -  م  إس

  :أي االمسي الرتكيب أركان حيكم س) الذي الـ (إ مستوى حيكمه ولكن

 الضوابط باستعمال، االمسي والرتكيب الفعلي الرتكيب بني الفرق لنا ليبني الباحث ينتقل مث  
  :1يتاآل باملثال حيث سنكتفي، )62يف( عليها املنصوص
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 بزيدمررت .أ

 إس
 .ب

 م إ م ف

 ضمري

 بزيٍد 

 وجمرور جار
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 املالزمة املقولة مبدأ على املفروضة بالضوابط شبيهة ظاهرة عن للحديث الباحث ينتقل مث
 الـ جند حيث العربية اللغة يف آخر إجراء فهناك 1االشتغال ظاهرة يف واملتمثلة، الفعلي الرتكيب ضمن

 عليها عائدا ضمريا خلفها تاركة الفعلي الرتكيب بداية إىل تنتقل أن به)تستطيع مفعول –ف(اسم
 واليت به)املتقدمة مفعول –ف(اسم ـ ال مطابق يكون أن جيب العائد الضمري هذا إن، بالفعل يتصل

 الفعل نإ أي الشتغالبا العربية اللغة يف النحوي اإلجراء هذا يدعى، الـ(إس) مستوى حيكمها
 الـ على يعمل أن يستطيع ال حبيث، به املتصل العائد ضمري على بالعمل جداً  مشغوالً  سيكون
 واألمر واحلض االستفهام تراكيب يف اإلجراء هذا يكون أن وميكن، به)املتقدمة مفعول–ف(اسم

  والشرط. والنفي

                                                             
.حيث  تقدم اسم علىيوهو أن  -1 ُ عامل من حقه العمل فيه أي نصبه،لوال اشتغاله عنه بالعمل يف ضمريه،حنو:خالد أكرمته

،فكلمة خالد حقها النصب للفعل أكرم،حيث رفعت على االبتداء وذلك األفضل.للتوسع أكثر اشتغل الفعل يف الضمري
   وما بعدها. 20،ص3ينظر:جامع الدروس العربية،ج
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-أ 65(تيةاآل األمثلة خالل من العميقة البنية يف االشتغال ملبدأ النحوية العملية تبيني ميكن
  :1)جـ-ب
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 يكون أن ميكن والذي، إ (اسم ) مـ ال عن خيتلف الباحث نظر يف النحوي اإلجراء هذا أن إال     
 معموالً  سيكون اجلديد اإلجراء ف (اسم) يف ال إن،  اجلديد اإلجراء يف االمسي الرتكيب فلك ضمن
 يفسر املقدر الفعل إن أي بعده ما يفسره مقدراً  فعالً  القدماء العرب دعاه قد كان ما خالل من عليه
  بعده. يأيت الذي الفعل خالل من

 االستفهام تراكيب يف حيدث أن جيب النحوي اإلجراء هذا يف احلاسم الضابط أن يرى الباحث   
 النحوية الظاهرة هذه توضيح أجل من األمثلة من مجلةنا ل يقدم مث، والشرط والنفي واألمر واحلض

  :1أكثر

   

  

  

  

  
ً  هناك أن الباحث يستنتج السابقة األمثلة خالل من      اللغوي الركن حيث، معيناً  حنوياً  إجراء

 املفعول–ف( االسم اللغوي الركن إن، بالفعل متصالً  ضمرياً  وراءه تاركاً  الفعل على ف(االسم)يتقدم
 وتذكرياً  ومجعاً  وتثنيةً  إفراداً  مباشرة بالفعل ف(ضمري)واملتصل عليه الضمريالعائد يطابق أن به)جيب
 .   وتأنيثًا

   

                                                             
  . 133-132حنو نظرية لسانية عربية حديثة ،ص:ينظر-1
 

 االستفهام تركيب                            ضربته )    أزيداً 66(

 احلض تركيب                          تكرمه زيداً  هال)    67(

 األمر تركيب                         أكرمه شراً  )    تأبط68(

 النهي تركيب                        تكرم ال شراً  )    تأبط69(

 الشرط تركيب                   يتمرد تكرمه إن شراً  ) تأبط70(
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  :عند مازن الوعر االسمية الجملة -الثاث
  تمهيد 
  :الجملة االسمية اصطالحا -1

ملا حىت نضع القارئ يف الصورة الصحيحة أن نقدم تعريفًا للجملة االمسية  يستحسنيف البداية     
ها اسم كزيد قائم«إذ يعرفها ابن هشام بقوله:، دف إليه ، فاالمسية[اجلملة االمسية]هي اليت َصْدرُ

  .1»وقائم الزيدان، هيهات العقيق
، فال عربة مبا يتقدم عليهما من احلروف، 2فابن هشام يعين بصدر اجلملة املسند واملسند إليه   

وقد ، ومن حنو:(إن قام زيد، لعل أباك منطلق..)امسية، قائماً ما زيد ، فاجلملة من حنو:(أ قائم الزيدان
مسية أو فعلية إنه ينظر إىل فابن هشام حىت تكون اجلملة ا، 3وهالً قام زيد)فعلية، قام زيد 

وال يهمه ما ، وإن ابتدئت باسم فهي امسية، ها(املسند واملسند إليه)فإن ابتدئت بفعل فهي فعليةر صد
   تقدم عليها من حروف.

نصه السابق يرى أن مجلة "هيهات العقيق" مجلة امسية مع أن النحاة يسمون  ابن هشام يف  
فكيف يستقيم األمران(اسم فعل واسم) مع أننا عند ، وابن هشام واحد منهم، هيهات اسم فعل

َد  ُ ع َ فهو يدل على ما يدل عليه الفعل من حيث املعىن ، إعرابنا هليهات نعربيه:اسم فعل ماض مبعىن بـ
 5يف هذه احلالة نعتقد أن مجلة هيهات العقيق، 4الزمن والعمل مع مبالغة فيه(هيهات أي بعد جداً)و 

  األقرب إىل اجلملة الفعلية منها إىل االمسية.

                                                             
 .37،ص2املغين،ج -1
قد أشار سيبويه إىل اجلملة دون أن يذكر امسها صراحة يف باب املسند واملسند إليه حينما قال:"ومها ما ال يغىن(يستغىن)واحد -2

املبتدأ و املبين عليه(اخلرب).وهو قولك عبد اهللا أخوك،وهذا منهما عن اآلخر،وال جيد املتكلم منه بداً.فمن ذلك االسم 
 .23،ص1أخوك"الكتاب،ج

 .358ينظر:نفسه،ص-3
 .201،ص2،2002لبنان،ط-ينظر:توفيق بن عمر بلطه جي،كيف نتعلم اإلعراب،دار الفكر املعاصر،بريوت-4
ما تناول اجلملة وأقسامها،فهو يرى أن النحاة هذا مهدي املخزومي قد ذهب أيضا إىل أن مجلة هيهات العقيق مجلة فعلية حين-5

اعتمدوا اعتماداً كليًا على املبىن دون املعىن،مما أدى إىل عدم وضوح اإلطار الذي تنتظم فيه اجلملة،إضافة إىل اخللط الواضح يف 
م يسمون  إدراج بعض الرتاكيب اللغوية وحشرها يف االمسية أو الفعلية،كما هو احلال يف:هيهات العقيق،اليت هي مجلة فعلية مع أ

 .81هيهات اسم فعل.ينظر:يف حنو اللغة وتراكيبها(منهج وتطبيق)،ص
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]وذلك       أما مهدي املخزومي يرى أن اجلملة االمسية هي اليت ال يكون فيها املسند فعالً[بل امسًا
على الدوام أي:دوام اتصاف املسند ، هنا، فأخوك ومعدن داالن، واحلديد معدن، حنو حممد أخوك

ما ألن املعدنية وصف ثابت ، وال تصري من حال إىل حال، ألن األخوة ثابتة حملمد ال تتغري، إليه 
  .1فكل من هاتني اجلملتني:مجلة امسية، ال تتغري، حلديد

متصفا بالثبوت فلو أخذنا  املسند امساً يرى املخزومي حىت تكون اجلملة مجل امسية جيب أن يكون    
ما املخزومي وليكن: أحد املثالني   اللذين جاء 

  معدنٌ   احلديُد                    
  (خرب=مسند)    (مبتدأ=مسند إليه)           

ا على الدوام      صف ألن املعدنية كما قال املخزومي و  ،فكلمة معدن سيبقى احلديد متصفا 
فلو ، خرب(مسند)يكون بالضرورة متصفًا بالثبوت حىت تكون اجلملة مجلة امسيةفهل كل ثابت للحديد.

  فهل كلمة بارد وصف ثابت للجو؟، أخذنا املثال التايل:اجلوُ بارٌد 
  :االسمية عند مازن الوعر التراكيب في الكلمات رتبة -2

على أن يتوقف أحد أجزاء الكالم «ن رتبة الكلمات يف بنية اجلملة البديرى مازن الوعر أ  
كان  سواء أ، ساسية ألحد اجلزأين أو هلما معًا مجلة امسية أو فعليةحبيث تكون البنية األ، جزء آخر

حيث تكون العناصر اللغوية اليت تفيد هذا الرتتيب مطردة يف ، البناء املنطوق يف ظاهره أم مفرداً 
فالرتتيب ال يكون هكذا اعتباطا إمنا خيضع ، املنطوقأي الداللة على ذلك البناء ، 2»الداللة عليه

مقامي آلخر يكون هلا دور كبري يف ترتيب العناصر  ومن سياق، قواعد معينة ختتلف من تركيب آلخرل
   .اللغوية سواء كثرت أم قلت

 :األول النوع يتألف إذْ ، العربية اللغة يف االمسية للرتاكيب أنواع ثالثة هناك أن الباحث يرى  
 (مبتدأ)و إ) الـ (م من يتألف فإنه :الثاني النوع أما، الفعلي (خرباً) الرتكيب إ)( مبتدأ)ومن الـ (م من

 جار، صفة، (اسمالـ(م) و  (مبتدأ)الـ (م) :فإنه يتألف من الثالثأما النوع ، من تركيب كوين(خرباً)
  والثاين فقط:النوع األول  حيث تطرق الباحث إىل تراكيب، ظرف)(خرباً) ، وجمرور

   
                                                             

 وما بعدها.  40ينظر:يف النحو العريب:نقد وتوجيه،ص-1
 .120،ص2003،،دطمصر-حممد محاسة عبد اللطيف،بناء اجلملة العربية،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة-2
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  :االسمية التراكيب -أ
، القاعدة ) يف املركيب (أي التوليدي املكون يف متولدة تراكيب االمسية الرتاكيب أن الباحث يرى      
 النوع يتألف، االمسية الرتاكيب من اثنني نوعني توليد على القدرة له املركيب التوليدي املكون وهذا
 يتبعه إ) (مبتدأ) الـ(م من فإنه الثاين وعــالن أما، فعلي(خرباً) تركيب يتبعه إ) (مبتدأ ) الـ (م من األول
) 72) و(71(تيتنياآل العميقتني البنيتني يف راكيبــالت من النوعني هذين ومتثل، كوين( خرباً) تركيب

:1  
  
  

   

                                                             
 . 134-133لسانية عربية حديثة،صحنو نظرية :ينظر-1
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)يتبع الـ (م من يتألف تركيب فيهما، )72( ،)71العميقتني ( فالبنيتني      إما إ)(مبتدأ) أو(موضوعًا
 البينة يف موضح هو كما كوين تركيب ) أو71العميقة( البنية يف موضح هو كما فعلي برتكيب

  ).72العميقة(

،  تعمل(خرباً) إمنا احلالتني كال يف املبتدأ تتبع اليت الرتاكيب أن جند السابقتني البنيتني خالل من    
 ولكن، حتويلياً  1والتأخري التقدمي آللييت تتعرض قد، )72)أو(71يف( املتمثلة الرتاكيب أركان أن كما

 الرتاكيب بوضوح يبني التايل املثال هو وها، الفعلي الرتكيب يف رأيناها اليت الطريقة عن خمتلفة طريقةب
ا االمسية   :2ومشتقا

  
                                                             

فإن قدمت املفعول وأخرت الفاعل،جرى اللفظ كما «:يف ذلكقائال التقدمي والتأخري، ظاهرة ها هو صحاب الكتاب يشري إىل  -1
،ألن إمنا أردت به مؤخراً ما أردت به مقدمًا ومل تُرد أن تَشغلَ الفعل بأوَّ  َل منه وإْن  جرى يف األول،وذلك قولك:ضرب زيداً عبُد اهللاِ

م[إمنا]يقدمون الذي بيانه أهم هلم،وهم  ،وهو عريبٌّ جيِّد كثري كأ كان مؤخراً يف اللفظ.فمن مثَّ كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدمَا
م،ببيانه أعىن م ويعنيا التقدمي -1.فسيبويه يقر بأمور جد مهمة يف هذا النص:34،ص1الكتاب،ج »وإن كانا مجيعا يهما
التقدمي يكون ألمهية ما يريدون تقدميه،وبالتايل يولونه العناية:وهم ببيانه - 2سنة من سنن كالم العرب:و هو عريب جيد.والتأخري 

م.بل يرى أن له نفس األمهية والعناية يف تأدية املعىن: سيبويه ال يلغي املؤخر متاما-3أعىن. م ويعنيا  وإن كانا مجيعا يهما
 . 138-137بية حديثة ،صحنو نظرية لسانية عر :ينظر -2
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 وهو مبتدأ)–علم–إ(اسم م دائماً  زيد اللغوي الركن أن نالحظ السابقة األمثلة من انطالقاً      
 يف يعمل الذي، عليه العائد املسترت لضمريه واجلمع والتثنية واإلفراد والتأنيث التذكري يف مطابق

 عليه والعائد الظاهر لضمريه مث، )74ب)و(73املثال( يف موضح هو الفعلي (خرباً)كما الرتكيب
–علم إ)(اسم الـ (م إن، ب)74املثال ( يف االمسي (خرباً) أيضا الرتكيب يف يعمل والذي، أيضا

 اآلخر االركن أم، املركيب التوليدي املكون يف هي اليت التحويلية القاعدة خالل من متولد ركن مبتدأ)هو
 م(اسم-شاعر مث الفعلي الرتكيب يف هو به)والذي مفعول –علم ف(اسم –عمرو هو الذي

 املكون يف املوجودة القاعدة خالل من مقدمان ركنان مها إمنا االمسي الرتكيب يف هو فاعل)الذي
  .التحويلي

 ضمري خربه يف يكون أن جيب أنه هي االمسي الرتكيب يف صفة أهم أن إىل الباحث ليصل
) مفرغ ضمري مسترت(أي ضمرياً  يكون قد الضمري وهذا، املبتدأ على عائد  ضمرياً  يكون وقد، معجميًا
).  مليء ضمري (أي ظاهراً    معجميًا

 حيث من به) مفعول–مبتدأ)والـ (ف)(اسم-إ)(اسم الـ(م بني مقارنة الباحث يعقد مث
  . 1منهما لكل والداللية النحوية الصفات

  مبتدأ) –إ ( اسم  م

  توليديا).  املركيب(القاعدة)(يقدم التوليدي املكون يف مولد ركن إنه- 1 

  الرفع.  عالمة حيمل ركن إنه -2

  اخلرب. تركيب يف عائدعليه بضمري يتبع ركن إنه– 3

  امسي. أو فعلي برتكيب يتبع إنه-4

  واجلمع.  والتثنية واإلفراد والتأنيث التذكري يف عليه العائد ضمريه يطابق ركن إنه-5

 تركيب ضمن اللغوية األركان بعض لتنقل اخلرب تركيب يف تعمل أن ميكنها التحويلية القاعدة إن-6
.  اخلرب   حتويليًا

                                                             
 . 140-139حنو نظرية لسانية عربية حديثة ،ص:ينظر -1
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  ه)ب مفعول –ف (اسم  

(من يقدم ركن إنه -1   التحويلية).  القاعدة خالل حتويليًا

  النصب. عالمة حيمل ركن نهإ-2

  الفعلي.  الرتكيب يف يقع ركن إنه-3

  االشتغال.  حالة يف إال عليه عائد ضمري له ليس-4

  واجلمع. والتثنية واإلفراد والتأنيث التذكري يف يطابقه أن جيب عليه عائد ضمري له يكون وعندما-5

.  عنه يؤخر أو الفعل على يقدم-6   حتويليًا

  :الكونية التراكيب -ب

 أقر االمسية الرتاكيب من ثالث نوع وهي الكونية الرتاكيب عن احلديث يف الباحث بدء قبل
 إىل يعود وهذا، آخر لساين باحث إىل لساين باحث من خيتلف الكوين للرتكيب النظري اإلطار بأن

ال هذا يف باحث كل يتبناه الذي اللساين املنهج طبيعة باإلضافة إىل األهداف اليت يرومها كل ، ا
عند تطبيقهم ملنهج  من باحث إىل آخر واخلرباتية وكذا اختالف املعارف العلمية، باحث من عمله

  .لساين واحد

 ،)1973)وعوض (1967ولوكتشن( )1964وكيلني( )1965سنو( اللسانيون الباحثون مثال  
  به). مفعول–فعل–التالية:(فاعل املركبية الفرضية خالل من الكوين الرتكيب حللوا

 العقود يف به أخذ والذي الكوين للرتكيب النظري اإلطار فإن، )1980باقر( جواد لرأي وطبقا
  .1)79)و(78يف ( يتمثل املاضية

 

 
  

                                                             
 . 140حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص:ينظر -1

(78)    S               NP - VP                                                 

(79)    V P             V –(NP)(PP) (adjp)(Advp)                        

V-Cop–NP                                                                                    
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 عن ابتعدا قد) 1981فهري( والفاسي )1980باقر( جواد من كالً  أن يرى الوعر مازن 
ما، أعاله املذكور النظري اإلطار  بنية اعتربا فقد، خمتلف منظور من الكوين الرتكيب بنية فهما وأ

  : يتاآل من مؤلفة الكوين الرتكيب
NP – (V)- NP                      

 الفعل حيذف إذ، الفعل حلذف قاعدة فرضيتهما يف وضعا فهري والفاسي باقر جواد من فكل    
 الكوين الرتكيب فإن وعليه، سيكون املستقبل ويف، كان املاضي يف وتبقيه احلاضر يف يكون الكوين
  اثنني:  ركنني من يتألف

   .مجلة أو فاعل اسم أو امساً  يكون فقد مبتدأ –إ م :هوألولا

 أن ميكن اخلربية األركان فهذه، مجلة أو وجمروراً  جاراً  أو صفة أو امساً  يكون فقد خرباً  –م هوالثاني: 
 تكون أن ميكن الكوين الرتكيب بنية فإن وهكذا، )xاخلرب( ) أيxهو:م( واحد رمز حتت تندرج

  :1تيةاآل املتوالية حسب

  )]xإ.....م ( س ....م [إ   )80( 

 الزمن يف يكون عندما الكوينالرتكيب  يف دائما 2حذف الفعليضابط: كان فإذا
 ال الفعل (سيكون) فإنو أي (كان) املستقبل أو املاضي الزمن يف كان إذا احلاضر(يكون) أما

  حيذف.

رور اجلار، الصفة، ) أي( االسمxاملقولة( فإن وبالتايل  موضع تْأخذ أن الظرف) جيب، وا
ا لو كما بالضبط وتعمل احملذوف الفعل   احملذوف. الفعل ذلك أ

 يعيش ابن ملفهوم طبقا الرتاكيب هذه على املفروض الضابط أن إىل الباحث يشري املقام هذا يف    
 الفعلني أن يرى هوف، جـ .حيدث أ . يكونب. يستقر )81كونية : ( أفعال ثالثة الـ(م) ميثل أن هو

                                                             
 . 141حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص :ينظر-1
هلا وجود كذلك يف  جتدر اإلشارة إىل أن ظاهرة احلذف اليت أشار إليها اللغويون يف مستوى بنية اجلملة العربية،هي ظاهرة- 2

املستوى الصريف أي بنية الكلمة،وذلك لتحقيق االنسجام الصويت يف بنية الكلمة مثالً لدينا اإلعالل باحلذف وهو حذف أصوات 
َل الَّ ﴿العلة لثقل جيده املتكلم أثناء النطق بالكلمة فيلجأ إىل هذا النوع من احلذف،حنو قوله تعاىل: ونَ  َكالَّ ب  تُْكرِمُ

تِ  َ ي ..ينظر:فدوى حممد حسان،أثر االنسجام الصويت(يف البنية اللغوية يف تؤكرمونالبنية األصلية لكلمة تكرمون هي: 17الفجر:﴾يمَ اْل
 .وما بعدها 156طالع أكثر ميكن الرجوع ،ص.لإل341،ص1،2001ط،األردن-القرآن الكرمي)،عامل الكتب احلديث،إربد



ن الوعرالجھود اللسانیة عند ماز  

~ 153 ~ 

 أن جيب أ) فإنه 81يف( الفعل أما- كوين تركيب أي من حيذفا أن جـ) جيب81ب) و(81يف (
 املاضي الزمن يف حيذف ال يكون الفعل بأن يعين وهذا، احلاضر الزمن يف يكون عندما فقط حيذف

  واملستقبل.

 أجل من احلديثة اللسانية فرضيته يف يعيش ابن اقرتحه قد كان ما وضع الباحث حاول مث
  :1يتاآل الكوين الرتكيب يف حمله حيل الذي والفعل، احملذوف للفعل املعجمية امليزات تبيني

)82(  

 

     

 

  

  

 الكونيةوما للرتاكيب التوضيحيةة األمثل من مجلة لنا ليقدم الباحث ينتقل احملاولة هذه بعد  
، )x( أي، اخلرب ركن هو يتحرك أن ميكن الذي الوحيد الركن أن وجد إذ، عدة حتوالت من يصيبها
 العملية على املفروض الوحيد الضابط«و مجلة أو وجمروراً  جاراً  أو صفة أو امساً  يكون قد الذي

 فكرة هي الضابط هذا وراء من الفكرة إن، معرف غري يكون أن ) جيبxم ( الركن أن هو التحويلية
 عالقة ال هنا اإلجراء فإن الرتكيب بداية يف ويكون ) معرفاً xم( يكون عندما ألنه ذلك، وحنوية داللية

 الركن يكون أن يف يتمثل شرط هلا الباحث يرى كما التحويلية فالعملية، 2»حتويلية عملية بأية له
 وحىت معرفاً  يكون أن جيب أنه هو الرتكيب بداية ) يفxم( الركن حتويل أردنا فإذا، معرف )غريxم(

  :3اآلتية للرتاكيب العميقة البىن نالحظ أن ميكننا أكثر الفكرة توضح

   

                                                             
 . 142حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص-1
 .147نفسه،ص-2
 153-152نفسه،ص-3

 ] فعل( ـــم+ [

 يكون+

 حيدث+

 يستقر+

 ] X(  ـــم+ [

 اسم+

 صفة+

 جاروجمرور+    

 ظرف+
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 فعل ضمري م

 اسم فاعل

 شاعر

 اسم علم

 +معرف
 +رفع

 + مو/ثا

 زيدٌ    

 معرف+ 
 +رفع

 + مو /ثا

 (يكون)  (هو) 
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   خالصة

األساسية يف اللغة العربية  للرتاكيب دراسته خالل من الوعر مازن الباحث إليه توصل ما أهم إن
ا    : يتاآل النحو على جاءت األساسية الرتاكيب من أنواع أربعةَ  تُْظهروجد أ

  ف )  –إ  م –أي (م  الفعلي الرتكيب

  ف ) –إ  م -م–إ  (م أي الفعلي اخلرب ذو االمسي الرتكيب

  م) –إ  م -إ  (م أي االمسي اخلرب ذو االمسي الرتكيب

  م)  –إ  أي ( م الكوين الرتكيب

 اآلخر وبعضها، ضابط إىل أبداً  حيتاج ال بعضها، عدة لتحوالت عرضة األربعة الرتاكيب هذه

 صحيحة. حنوية تراكيب توليد أجل من ضابط إىل

سواء تعلق األمر ، منصبا على الرتاكيب األساسية للجملة العربيةحيث كان تركيز الباحث  
كيب الكوين دون أن أو الرت  االمسيذو اخلرب الفعلي وذو اخلرب  مسياإلبالرتكيب الفعلي أو بالرتكيب 

والرتاكيب الفعلية ذات ، والرتاكيب املؤكدة، النفي كالرتاكيب اليت تتضمن أخرى يتناول تراكيب
وغريها من ، والرتاكيب املنسوخة، الفعول به األول واملفعول به الثاين واملفعول به الثالث

    .للجملة العربية اليت ميكن أن تشتق من الرتاكيب األساسية بقواعد حتويلية 1الصور(الرتاكيب) التأليفية

                                                             
فهذا ابن هشام حتدث عن هذه الصور التأليفة للكالم،نذكرها على النحو التايل:مبتدأ +خرب= حنن مصلحون،واسم +شبه  -1

مجلة =احلمد هللا،واسم+ مجلة =زيد أبوه منطلق،وفعل+ فاعل= طال الليل،وفعل+ فاعل +مفعول به +جاروجمرور أو ظرف= 
م،وفعل +فاعل+ مفعول به= دعا زكريا ربه،وفعل+ فاعل+ مفعول به أول+ مفعول به ثاٍن=  ذهب اهللا بنورهم، ألف اهللا بني قلو

،وفعل +فاعل+ مفعول به أول+ مفعول به ثاٍن +مفعول به ثالث =أعلمت زيداً عمراً قائماً  للتوسع أكثر .زاد اهللا املؤمنني إميانًا
وما  28،ص1994،دط،مصر-اإلسكندريةد ابن هشام،دار املعرفة اجلامعية،محود أمحد حنلة،صور تأليف الكالم عنينظر:
هناك من النحاة من يفرق بني مفهومي التأليف والرتكيب،إذ الرتكيب يف نظرهم  أعم من التأليف،فالبد من يف التأليف من .بعدها

إمنا قال:وما « ،يقول األمشوين:املزجي وجود عالقة إسناد،أما الرتكيب فيشمل الرتكيب اإلسنادي،الرتكيب واإلضايف،والرتكيب
اء الدين بن »"يتألف" ومل يقل "يرتكب"؛ألن التـأليف كما قيل أخص؛إذ هو تركيب وزيادة ،كما نقل السيوطي عن اإلمام 

ا فائدة تامة مك الرتك« النحاس يف التعليقة قوله: يب،فاملركب والفرق بني التأليف والرتكيب أنه البد يف التأليف من نسبة حتصل 
  .27.ينظر:صور تأليف الكالم عند ابن هشام،ص»أعم من املؤلف



 

 

  

  

  : الرابعلفصل ا
التحويلية النظرية التوليدية 

وتطبيقاتها على الجملة االستفهامية 
  والشرطية عند مازن الوعر
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  عند مازن الوعر: االستفهامية جملةال -أوال
  يدهتم -
  :جملة االستفهام لغة واصطالحا -1
  :لغة-أ

معناه:العلم  فهو مشتق من(الفهم)، هو أحد الرتاكيب اللغوية املهمة اليت ال غىن عنها االستفهام   
 ً امة مًا وفـَهَ [فأنا ، وفهمت الشيء:عقلته وعرفته، 1واملعرفة بالقلب يقال فهمت الشيء فهمه فْهمًا وفهَ

مٌ ويقال رجل فَهِ ، جعلته يفهمه شيء دمه شيئًا بعهِ وتفهم الكالم:فَ وأفهمته  وفهمت فالناً  فاهم]
م من مل يؤت  وتقول: ،وفهم بسكون اهلاء وفتحها وكسرها2بكسر اهلاء :سريع الفهم:ويقال فْهم وفهَ

  .3ويقال من جزع من االستبهام فزع إىل االستفهام، من سوء الفهم أيت من سوء اإلفهام
َ -تعاىل يف القرآن الكرمي استخدم مادة(َف كما وجدنا اهللا سبحانه  )وذلك يف قوله جل وعال:- هـ   مَ

﴿... ا وِعْلمًا نا ُحْكمً يْ اَن وَُكالً اتـَ مَ يْ اَها ُسَل نَ مْ   .4﴾ فـََفهً
   :اصطالًحا-ب
فابن فارس حتدث عنه يف باب االستخبار ، والغرض من االستفهام طلب معرفة شيء ما    

إذ يرى أن بينهما أدىن ، »5ُخْرب ما ليس عند املستخرب وهو االستفهاماالستخبار:هو طلب «قائالً:
فإذا سألت ثانية فأنت ، فرق االستخبار قد تستخر فتجاب بشيء فرمبا فهمته ورمبا مل تفهمه

فاالستخبار أعم من االستفهام كون املستخرب جياب بشيء قد ، 6مستفهم تقول:أفهمين ما قلته يل
  فهو مستفهم.، أما املستفهم يكون طالبًا للفهم كونه يستفهم مرة ثانية، يفهمه أو قد ال يفهمه

                                                             
 .459،ص12،مج1،1992لبنان، ط-،لسان العرب،دار صادر،بريوت ابن منظور(مجال الدين حممد بن مكرم)-1
 .460-459،ص12نفسه،مج-2
- والنشر،بريوت،أساس البالغة،دار الفكر للطباعة الزخمشري(جار اهللا أيب القاسم حممود بن عمر)-3

 .486،ص1،2006لبنان،ط
 .79األنبياء:-4
- ابن فارس (أمحد بن احلسني)الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها،مكتبة املعارف،بريوت-5

:جامع الدروس العربية،ج186،ص1،1993لبنان،ط  وما بعدها،108،ص1وما بعدها.الكاتب،ج 139،ص1،وينظر أيضًا
 ما بعدها.و 156،ص2ج

 .186ينظر:الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها،ص-6
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ا     النحاة أمجعوا على أن نظام اجلملة االستفهامية هو نظام اجلملة العربية من حيث ترتيب وحدا
 مث يليها املستفهم عنه، إذ الصدارة دائمًا ألداة االستفهام، اللغوية اليت يدخل عليها االستفهام غالباً 

  .1أو حاالً ، أو مكاناً ، أو زماناً ، أو امساً ، سواء كان فعالً 
ال جيوز تقدمي شيء مما يف حيزه ، الستفهام صدر الكالملو «(اإلمام الزخمشري):اهللاِ  فقد قال جارُ 

فهو يعين وما أشبه ذلك أي ذلك املثال الذي ضربه ، 2»ال تقول ضربُت أزيداً؟ وما أشبه ذلك، عليه
فال ميكن قول:حممد أجاء؟كون اهلمزة توسطت ، القياس عليه ما شئنا من األمثلةألهل العلم ميكن 

 االسم والفعل فهي هلا الصدارة. 

  :عند مازن الوعر ال)–التصديقي (نعم  االستفهام لصيغة النظري اإلطار-2
 بالعودة االستفهامية الرتاكيب من النوعني هلذين النظري اإلطار إىلمازن الوعر الباحث يتطرق     
 الرتاكيب على تطبيقال من حيث اتكون أكثر ظهور  اليت ليةيالتحو  للقواعد العامة املبادئ إىل

 على القدرة هلا اليت والداللية النحوية الضوابط من مجلةً  الدراسة يف الباحث اقرتح إذ، االستفهامية
 ال ليتا اللغوية الرتاكيب من هناك أن وجد كما،  التحويلية العمليات أثناء اللغوية األركان حركة تقييد
  تحويلية.ال ركةإىل تلك احل حتتاج

  :االستفهام تراكيب من نوعني هناك أن رأى االستفهامية الرتاكيب هلذه الباحث يتطرق أن قبلو   
  .ال)، التصديقي(نعم االستفهام :تركيباألول   
 ).3ماذا..اخل، كيف،  أين، (مىت التصوري باالستفهام تركي فهو :الثاني أما  

 حركة ما حد إىل تشبهان األساسي والرتكيب االستفهامي الرتكيبيت بني أن الباحث يرى
 هذه مثل مع تستخدم اليت االستفهام أدوات أن هو«بينهما املوجود الفرق أن إال اللغوية األركان

                                                             
 .275ينظر:يف النحو العريب نقد وتوجيه،ص-1
، 1،1990ينظر:اخلوارزمي(القاسم بن احلسني)،شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري،دار املغرب اإلسالمي،ط-2

 .142،ص4ج
 .159ة عربية حديثة،صحنو نظرية لساني-3
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 الرتكيب حتول أن تستطيع االستفهامية األدوات :هذهأد –اللساين  املستوى يف متولدة الرتاكيب
  .1»استفهامي تركيب إىل األساسي

 العام اإلطار من مشتقة التصديقي االستفهام لصيغة املركبية التوليدية القاعد أن جند هنا من
  : 2يلي فيما القواعد هذه توضيح وميكننا، السالفة أعماله يف الباحث تناوله الذي

 
  
  
  
  
 

  
  

   

                                                             
ينظر .87-86يف البالغة العربية،صينظر:للتوسع أكثر يف هذا املوضوع .160-159نظرية لسانية عربية حديثة،صحنو -1

:مصطفى سعيد الصلييب،اجلملة الفع ،دار هومة للطباعة والنشر )دراسة حنوية تطبيقة إحصائية(يف خمرتات ابن الشجري ليةأيضًا
 .137-136،ص1ت،ج والتوزيع،اجلزائر،د ط

 . 160نفسه،ص -2

 أ.     ك 

 ب.   أد 

 جـ . + استفهام   

 إس  -أد 

 استفهام±  

 أ
 هل
Ø 

 د .       إس 
 ف -م إ -م

 ف -م  –م إ 
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  :االسمي والتركيب الفعلي التركيب بين التصديقي االستفهام لصيغة العميقة البنية -أ
سواء كان ذلك يف ، التصديقي االستفهام لصيغة اليت متثل البنية العميقة تيةاآل الشواهد لنالحظ   

  :1االمسي الرتكيبأم يف  الفعلي الرتكيب
  
 
 
  
  
  
  
  

   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . 162-161حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص-1

 ب.
 ك

 ف م إ 

 اسم علم 

 م

 اسم علم 

 إ س

 زيدٌ  ضرب  فعل   عمراً 

 أ د

 [+ استفهام ]

 فعل

 أ
 هل

 أ
 هل

ا؟          .أ  ضرب زيد عمرً
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 1العربية اللغة يف االستفهام أدوات أن الباحث )يرى1957تشومسكي( نظر لوجهة تطبيقاً      
َ  أن يفرتض  الرتكيب مع حيدث مثلما جديدة لغوية تراكيب إىل حتول مث، املثبتة الرتاكيب مع تأيت

 على التحويلية القواعد هذه توضيح وميكن، مشتقة تراكيب إىل حتويله وكيفية، (اجلملة النواة)األساسي
  2:اآلتية النحو

   
  
  

                                                             
- جـمن،وما،وأي،وكم.األسماء:- بابن جين إىل ثالثة أقسام جاءت النحو التايل: هاوعددها ثالث عشرة أداة قسم-1

الفتح عثمان)،اللمع يف .ينظر:ابن جين(أبو اهلمزة،وأم،هلالحروف:-أ مىت،وأين،وكيف،وأي حني،وأيان،وأىن.الظروف:
:جامع الدروس العربية،313،ص1،1979مصر،ط-العربية،حتقيق:حسن حممد حممد شرف،عامل الكتب،القاهرة  .وينظر أيضًا

   .142-141،ص2000ط،1مصر،-.متام حسان،اخلالصة النحوية،عامل الكتب،القاهرة139،ص1ج
 . 162حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص-2

 أ
 هل
ا؟ - Øزيد ضرب (      أ.        ضمري)عمرً

 

 ب.
 ك

 ف م إ 

 اسم علم 

 م

 Ø -ضمري 

 إ س

 (هو) ضرب  عمراً 

 أ د

 [+ استفهام ]

 فعل

 أ
 هل

 إس

 م إ

 اسم علم

 زيدٌ 

  مشتق كيبتر   ي           أساس تصديقي + تركيب أ.استفهام

 ) 2معىن (              )1ب.معىن (                         
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 ستلعبه الذي متثل يف الدور اقرتاحاً  لنا قدم إليه يصبو ماكان شرح يف الباحث بدأ وقبل  
 استفهامي تركيب إىل املثبت األساسي الرتكيب تغيري على القدرة فهي هلا، االستفهامية األدوات

، االستفهامي الرتكيب هذا داخل داليل دور هلا االستفهامية األداة علينا أن اقرتح وبالتايل، مشتق
  : 1تينياآل العميقتني البنيتني خالل من ذلك توضيح وميكن

  
  فعلي تركيب -
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . 164-163حنو نظرية لسانية عربية حديثة ، -1

 فعل

 [+استفهام ]
 م إ

 إ س أد

 ك

 

 حمدد  معىن

 اسم 

 م إ ف

 اسم 

 معىن عام 
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  اسمي تركيب -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 عمليتني التحويلية االستفهامية لألدوات أن نستنتج: السابقتني العميقتني البنيتني خالل من  

  :دالليتني
 يف االستفهامي املعىن إىل املثبت األساسي الرتكيب يف العام املعىن حتويل هي:األولى العملية   

  .املشتق الرتكيب
 هنا املهمة النقطة ولكن،  عنه يستفهم الذي اللغوي للركن الداليل التحديد فهي:الثانية العملية أما  

  .بحتة داللية وظيفة ال وهلا حتويل أدوات تعترب العربية اللغة يف االستفهام أدوات أن هي
 :التصديقي االستفهام لصيغة النحوية الوجوه -ب

 بعض يف وختتلفان، عامة حنوية صفات يف تشرتكان هل)، مها(أ تاناأد التصديقي لالستفهام   
  األخرى. الصفات

 فعل

 ] استفهام[+
 مإ

 إس أد

 ك

 حمدد معىن
 اسم

 م

 اسم

 إس

 عام معىن

 م

 اسم

 ف مإ
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 يف ذلك تبيني وميكن، والكوين واالمسي الفعلي الرتكيب يف حتدثان النحوية:حيث الصفاتأوالً:   
  :1تيةاألمثلة اآل

  
  
  
  

                          
 
 
  
  
 
  
  
  
  
     
  
  
  
  

                                                             
 . 167-166-165حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص-1

 أ
 هل

 إ م

 رفع+
 مو/  فا+

 أ   
 هل

 ك   ب

 ] استفهام[+

 م

 إس أد

 فعل
 علم اسم

 قام
 زيدٌ 

 أ. قام زيٌد؟        
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 أ
 هل

 فعل

 أ.

 م م إ

 إ س

 م

 (هو)

 اسم علم

 [+ استفهام]

 2إ س

 أد

 ك ب.

 قام 

 زيد
 + رفع

 + فا /مو

 أ
 هل

 إ م

 Ø -ضمري 

 + رفع 

 + فا /مو 

 )؟Ø -زيد قام (ضمري 
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اً     ني ا تانا حتذف أن :ميكنث الرتكيب تركيباً  ذلك مع ويبقى الرتكيب هل)من، (أ1ألدا

 حتذف أن ميكن االستفهامية األداة بأن الذي هشام ابن ذكره ما وهذا ،استفهامياً 

                                                             
إال أن هذا احلذف ليس حذفًا ، عرضة لظاهرة احلذف باعتبارها األداة الوحيدة اليت ميكن حذفهااألكثر مهزة االستفهام  وتعترب-1

قوا « يقول: ،فهذا ابن السراجدليل على ذلك احلذف مطلقًا إال إذا دل َ م ال حيذفون شيئًا إال وفيما أب واعلم أن مجيع ما حيذف فإ
ٌ على ما ألقوا   حنو قول الشاعر:[من الطويل]».دليل

ميت اجلمرَ أم بِثمان          فو اهللاِ ما أدري وإِين حلاسٌب   بسبٍع رَ

 أ زيد

 ضمري

 (هو) 

 اسم علم

 [ + استفهام  ]
 2إ س

 م إ
 م

 1إ س أد

 ك ب.

 فعل
 زيد

 شاعر 
 حزين 
 هنا 

 يف البيت 

 م

 + رفع
 + مو / مج

 أ
 هل

 X(يكون 

 شاعر )1(
 حزين )2(
 هنا )3(
 يف البيت )4(

 أ
 هل
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للغوي الرتكيب من الرتكيب  داخل استفهامياً  وظيفياً  دوراً  تلعبان ذلك ورغم، 1ا
للغوي:   ا

 الصوتية النربة خالل من االستفهامي الرتكيب هذا يفهم إذ ؟ تحبها أ )؟Ø –قالوا:حتبها (ضمري أ.مث
  .تحبها الفعل على الواقعة

  :2يلي ما خالل من الرتكيب هلذا العميقة للبنية منثل أن ميكن وضوحاً  أكثر األمر يكون وحىت  
  
  
  
  
  
  
  
 وبالتايل، االستفهاميتني األداتني تنياه من بواحدة فقط ختتص العربية اللغة يف تراكيب هناك-ثالثا  
 األمثلةالحظ لن األداتني هاتني على مفروضة ضوابط هناك بل الفوضى من اضرب األمر يكن مل
  : 3تيةاآل

                                                                                                                                                                                              
لنحو، تح:عبد احلسن الفتلي،مؤسسة الرسالة ينظر:ابن السراج(أبو بكر حممد بن سهيل)،األصول يف اوتقدير الكالم:أ بسبٍع. 

  .254ص 2،ج3،1996لبنان،ط-نبريوت
.ينظر:الصاحيب يف فقه ذكر ابن فارس أن العرب حذفت ألف االستفهام من اجلمل والرتاكيب اليت يتحقق فيها االستفهام وقد

  .190-189اللغة العربية وسنن العرب يف كالمها،
ُْذيل:[من الطويل]   من ذلك قول اهل

؟-وأنكرت الوجوه-رفوين وقالوا: يا خويلد مل تـَرَْع        فقلت   همُ همُ
ازِغًا قَاَل َهَذا﴿:أراد:أهم؟وعلى هذا محل بعض املفسرين قوله جل ثناؤه يف قصة إبراهيم عليه السالم َ رَ ب ا الَقمَ َ ء ا رَ مً َل ِيب  فـَ  ﴾..رَ

 :أي:أ هذا ريب؟77األنعام:
 .297،ص2املغين ،ج-1
 .168لسانية عربية حديثة،صحنو نظرية -2
 .169،ص نفسه -3

 ب.  ك

 إ س

 م  ف  م إ

 Ø -ضمري  ضمري  فعل 

 ( أنت) ها حتب

Ø 

 [ + استفهام ]

 أ د
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 ميكن )ال11املثال( االستفهامية(هل)يف األداة أن وجد ذكرمها اللذين املثالني خالل من فالباحث    
 الربط بعامل املنطق يف معروف هو مبا مرتبطتان حقيقيتان قيمتان له الذي الرتكيب يف حتدث أن

ا االستفهامية(أ) األداة أما، (أم)   الرتكيب. هذا مثل يف ضابط بأي مقيدة ليست فإ
 هو كما،  الربط (أم) عامل بعد تتكرر أن ميكن االستفهامية (أ) ال األداة فإن أخرى جهة ومن    

   هي (هل). هنا تتكرر أن ميكن اليت الوحيدة االستفهامية األداة إن، )12املثال ( يف مبني
  :1يتاآل املثال لنتأمل، آخر حنوي وجه التصديقي(أ)و(هل) يف االستفهام أدتا ختتلف -1

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . 170-169،ص نفسه -1

 أ
 هل

ا ؟  - Øزيد ضرب (  أ.   ضمري) عمرً

 ب.

 اسم علم

 ف [+استفهام ]  

 إ س أد

 ك

 

 زيدًا 

 فعل 

 م م إ

 اسم  علم 

 +نصب
 + مو

Ø 

 عمرو ضرب 

 +رفع
 + فا

 أ
 هل*

 أ
 *هل

 هل
 *آ

 ؟كاتٌب  أم  زيد شاعرٌ 

 أقام زيد أم )؟ Ø -( ضمري  قعد

)11( 

)12( 
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 على يتقدم أن ميكن موضوع)ال –سماف ( اللغوي الركن أن الباحث وجد املثال خالل من      
 األداة فيها تستخدم اليت احلالة عن خيتلف وهذا، االستفهامية (هل ) األداة استخدمنا إذا فعله

  االستفهامية(أ).
 إذا وهذا، الرتكيب مقدمة موضوع)إىل–ف(اسم اللغوي الركن تنقل أن تستطيع حتويلية قاعدة وهناك
  :1تينياآل املثالني (أ) لنالحظ االستفهام أداة تحدث

  
  
  

            
   

                                                             
  .171حنو نظرية لسانية عربية حديثة ،ص -1
وقد ذكر الباحث أن القاعدة التحويلية تستطيع نقل أكثر من ركن لغوي ليتقدم على الفعل،وذلك شريطة استعمال األداة -*

ميكن ) ظرف(والركن اللغوي ف) موضوع(بأن الركن اللغوي ف) م1289ت(ذكر اإلسرتاباذي. 171،نفسه،ص)أ(االستفهامية
 .171حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص:ضرب عمرو؟ينظراليومَ زيدًا آ :إىل يسارها) أ( أن يكونا جماورين لألداة االستفهامية

 أ. زيداً  ضرب عمرو؟

 ب.

 [+استفهام ]

 ف
 إ س أد

 ك

 

 زيدًا 

 اسم  علم م م إ

 +نصب
 + مو

Ø 

 ضرب
 عمرو

 +رفع
 + فا

 أ
 *هل

 أ
 *هل
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 إذا املتكلم كون يف متمثلة، به خاصة ميزة االستفهامي للرتكيب بأن الوعر مازن ذكر كما  
 فقط واحد لغوي ركن مع (أ) االستفهامية األداة يستخدم أن للسائل ميكن فإنه، ما مثبتة مجلة قال
 أراد إذا وهذا ، املتكلم قاله الذي املثبت األساسي الرتكيب يف املوجودة اللغوية األركان تلك من

  :تيةاآل الضوابط باتباع وذلك، معني لغوي بركن يهتم أن السائل
  .هي(أ) استعماهلا جيب اليت الوحيدة األداة-أ    
 النحوية الصفات بنفس االستفهامي الرتكيب يف حيدث الذي اللغوي الركن تصف أن بجي- ب   

 أكثر الضابط هذا يتضح وحىت، املثبت األساسي الرتكيب يف(الصفات)له كانت اليت والداللية
  :1 تيةاآل األمثلة نالحظ

بزيد  )أ.مررت19زيداً؟( )ب.أ18(–زيداً  عمرو )أ. قتل18)ب. أزيٌد؟ (17(- زيد )أ.خرج17( 
  بزيد؟ )ب.أ19(
 األساسي الرتكيب يف اللغوي الركن أن وجد األمثلة هذه من الباحث استشفها اليت فاملالحظة   

 التصديقي االستفهامي الرتكيبإىل  يتحول أن ب)يستطيع19ب)و(18ب)و(17األمثلة( يف املثبت
  املثبت. األساسي الرتكيب يف له كانت اليت والداللية النحوية الصفات كل معه حامال

 عندما التصديقي االستفهامي الرتكيب به يتصف آخر ضابط عن احلديث يف الباحث يسرتسل مث
 األساسي الرتكيب من التحول يتضح االستفهام(أ)هنا أداة باستعمال وذلك، النفي حالة يف يكون

  :تيةاآل اخلطوات من املنفي والرتكيب االستفهامي الرتكيب إىل
  
  
  
  
  

  : 2 تيةاآل األمثلة خالل من تتضح، )20السابقة( األربع للعمليات العميقة فالبنية   
                                                             

 . 173-172حنو نظرية لسانية عربية حديثة ،ص :ينظر-1
 . 175-174،ص نفسه -2

 أساسي ) أ.تركيب20( 

  نفي ب.تركيب        

 تصديقي استفهام جـ.تركيب        

 أساسي. تركيب -نفي تركيب -تصديقي استفهام د. تركيب        
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)21(  
  
  
 

     
  
  
  

  
  
  
 الباحث )وجد20يف( املتمثلة األربع للعمليات العميقة للبنية السابق التوضحي الرسم خالل من   
ة هي املعقد والرتكيب التصديقي لالستفهام العامة التحويلية القواعد أن  التحويلية للقواعد مشا

 استفهامي تركيب إىل يتحوالن املقعد والرتكيب األساسي الرتكيب أن وجد )إذ20املثال( يف العاملة
  ثانيا. املعقد والرتكيب أوال األساسي الرتكيب يتولد أن بعد هذا، تصديقي

 من املعقد الرتكيب إطار ضمن التصديقي االستفهامي الرتكيب لبناء التحويلي اإلجراء يتضح إذ   
  :1اآلتية اخلطوات

  
                                                             

  176-175نفسه،ص:األربع،ينظر العمليات هلذه العميقة البنية على ولالطالع.175حنو نظرية لسانية عربية حديثة ،ص -1

 ب

 أ       

 هل      
.أ ؟زيدٌ  مل يقمْ 

 ك

 2ك 1أد

 إس 2أد

 م إ م

 اسم علم  فعل

 زيد يقم

[+استفهام]

 أ
 *هل

 [+نفي]

 [مل]

 +رفع
 +فا/موهل
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   :ال)-التصديقي(نعم لالستفهام الداللية الوجوه -جـ
 املتعلق اجلرجاين القاهر عبد به جاء الذي الداليل النظام تطبيق الباحث حاول العمل هذا يف    

 اللغوي نالرك على تعمل التحويلية االستفهامية األداة أن الباحث وجد إذ، التصديقي باالستفهام
اور ا كما،  هلا ا   العملية. هذه جراء من داللياً  سيتأثر الذي، كله األساسي الرتكيب على تعمل أ

 :1(24)التصديقي لالستفهام الداليل النظام يعمل كيف فيها يبني خطاطة الباحث لنا يقدم مث  

 
  
  
    

 موضوع)- (اسم فy = كان إذا، احلدث فاعل عن نسأل هنا فاعل)-(اسم إ م y =كانت فإذا   
 عن نسأل فعندئذ (فعل) م y =كانت وإذا، عليه املعمول املوضوع أو به املفعول عن نسأل فإننا

  نفسه. احلدث
  :2التصديقي لالستفهام املتعددة الوجوه على تدل اليت أخرى أمثلة لنا ليقدم الباحث ينتقل مث   
  
  
  
  

                                                             
 . 177ص،حنو نظرية لسانية عربية حديثة -1
 . 180-179-178نفسه،ص:ينظر-2

 

X– ...]...استفهامy...z...w......[x 

 أساسي ) أ.تركيب22( 

  معقد ب.تركيب        

 تصديقي استفهام جـ.تركيب        
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  العميقة البنية
 داللية بىن هلا أن الباحث وجد ب)26(و ب)25يف ( واملتمثلة السابقة الرتاكب خالل من   

 أما، الفعل حدث حول حمددة معلومات عن يسأل ب)25الرتكيب ( ففي خمتلفة

  جاء.  امرأة) الذي أو الشخص(رجل نوع عن ب)يسأل26الرتكيب(
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اور اللغوي ركنلا إىل مازن الوعر الباحث يصل األخري يف  أن ينبغي الذي هو االستفهام ألداة مباشرة ا

ا املتبقية اللغوية األركان أما، احملدد املعىن يولد   للرتكيب.  العام التحويلي املعىن تولد فإ
  :عند مازن الوعر التصوري االستفهام-3
  :ماذا..الخ)، كيف،  أين، التصوري(متى االستفهام لصيغة النظري اإلطار -أ

 علينا ما تركيب يف لغوي ركن أي عن االستفهام أردنا إذا أننا مفادها فكرة من الباحث انطلق
 :1التالية القواعد اتباع إال

         
  
  
  
 
  

      
 

  خمتلفني: وضعني يف العربية اللغة يف االستفهامي الركنيتولد  أن مازن الوعر اقرتح القواعد هلذه طبقا 
  إ م - هو:وضع األول   
  ف - هو:وضع الثاين   
 الكم حتت خمتلفة مواضع يف يقع مازن الوعر وجده ف - الوضع يكون حينما االستفهامي فالركن  

 البىن خالل من العملية هذه تتضح إذ، اللساين [+استفهام] املستوى إىل ينتقل ذلك بعد إس -اللساين

  :2التالية العميقةو  ةالسطحي
  
  

                                                             
 .180حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص -1
 .181حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص -2

 أس -أد                                  أ.    ك 

 + استفهام              ب.   أد                  

                    استفهام –جـ.   

 ف ركن استفهامي –م إ  -م                                     

   ف -م  -م إ ركن استفهامي                                    

 د. إ س

Ø  
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  :الكوني التركيب - 
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  :الفعلي الخبر ذو سمياإل التركيب -
 والركن، االمسي الرتكيب حيدث فإنه إ م-وضع يف الفعلي اخلرب ذو االمسي الرتكيب حالة يف أما  

 الرتكيب لصياغة حتويلية حركة ك اهن يكون فلن وعليه إ م-اللساين املستوى حكم حتت يقع نفسه

 األمثلة خالل من سنوضحها وداللية حنوية عالقات سيولد االستفهامي فالركن، التصوري االستفهامي

  : 1اآلتية
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
 .183نظرية لسانية عربية حديثة،صحنو  -1
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  الكوني التركيب -
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 الرتاكيب وبعض، الفعلي األخبار ذوات االمسية الرتاكيب أن إىلمازن الوعر  يصل األخري يف   

اور اللغوي كنهارُ  الكونية(واليت  ففي حتويلية حركة أية تظهر ال اعلم)بأ اسم االستفهامي للركن ا

 للفعل(على جماورة )Ø - ضمري( إ م املسترت للضمري املفرغة املقولة أن وجد)31(و)30(األمثلة 

 املستوى حكم حتت االستفهامي الركن يكون بينما، يالفعل اخلرب ذو االمسي الرتكيب لةاح ساره)يفي

  إ. م –اللساين
  

 ؟محص يف أ.من

 ك ب.

 1إس أد

[+استفهام] م إ

 Ø من [ركن استفهامي]

 م  

 2إس

 +رفع
 Ø-ضمري فعل +فا/مو

 (جار وجمرور) (يكون)
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 +كسر
 + مكان
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 (هو)

 يف محص
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  :الفعلية التراكيب في التحويلية االستفهام حركة -ب
 العربية اللغة يف الفعلية الرتاكيب يف التحويلية االستفهام حركة مازن الوعر يتناول املبحث هذا يف  

–اللساين  الركن عند وينتهي، ف - اللساين الركن من يبدأ واحدا مباشرا اجتاها احلركة هلذه أن وجد إذ
 -اللساين املستوى يف وينتهي س إ-اللساين املستوى من يبدأ احلركة هذه اجتاه فإن وعليه، [+استفهام]

  ك.
 األدوات وبالتايل، ا خاصة وداللية حنوية صفات العربية اللغة يف أداة لكل أن الباحث يعترب إذ   

ا الرغم على املصدرية األدوات عن الصفات حيث من ختتلف االستفهامية  املستوى حكم حتت أ

  أد.-اللساين
  :1التالية األمثلة لنالحظ    

  
      )Ø-ضمري ( يقابلَ  أن زيدٌ  )أ.أراد32(

  
  

  )1(؟Ø-ضمري  يقابل أن زيد أراد ب.من
  )2(؟مياØ-ضمري  يقابل أن زيد أراد جـ.كيف

  )3(؟مياØ-ضمري  يقابل أن زيد أراد د.مىت
  )4(؟مياØ-ضمري  يقابل أن زيد أراد هـ.أين

 املستوى حكم حتت أ)متولد 32يف( االستفهامي الركن أن الباحث وجد السابقة مثلةاأل خالل من 
  :2)33(تيةاآل العميقة البنية يف ذلك ويتضح، ف-اللساين

   

                                                             
 .185ينظر:حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص-1
 .186نفسه،ص-2

 )  ميا1(  

 )  حزينا2(  

 )  اليوم3(  

 يف الصني )4(  
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 حبيث احلركة لقدرة هلا السابقة العميقة البنية يف االستفهامي الركن أنمازن الوعر  الباحثوجد     
 املستوى حكم حتت ليقع بدايته إىل الرتكيب اية من قيود وبدون مباشر بشكل ينتقل أن يستطيع
  [+استفهام].-اللساين

  :الفعلية األخبار ذوات االسمية التراكيب في التحويلية االستفهام حركة -ــج
 إ)(ركن الـ (م من تتألف واليت، العربية اللغة تظهرها أخرى تراكيب إىل الوعر مازن ينتقل  

 قد اخلرب تركيب يف املتولد االستفهامي الركن فإن وبالتايل، كخرب االستفهامي والرتكيب امسي)كمبتدأ
  :1اآليت املثال [+استفهام]لنتأمل- اللساين املستوى إىل انتقل

                                                             
 .188-187حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص-1
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 عليه(م العائد امسه مع متطابقا اجلملة خبرب املتصل العائد الضمري أن الباحث يرى السابق املثال يف    
  والعدد. واجلمع والتثنية اإلفراد ويف، والتأنيث التذكري إ)(املبتدأ)يف
 من االستفهامي الركن ناقلة اخلرب على عاد بشكل عملتة التحويلي القاعدة نأ وجد كما

اور املستوى إىل الرتكيب اية   إ)(املبتدأ). للـ(م اللساين[+استفهام]ا
، الفعلي اخلرب ذي االمسي الرتكيب من آخر نوع يف حتدث أن ميكن الرتكيبية العالقات فهذه

 يف استفهامي)التولد إ)(ركن (م-اللساين املستوىل قبن م حمكوما االستفهام خرب يكون عندما وهذا
  املركبية. التوليدية ةالقاعد مستوى

 ؟عمرو ضربه أين أ. زيدٌ 

 1إس ب.

 ف  م 

 إسم علم 

 أد

 [+استفهام]

 2إس

 2ك

 زيد

 إسم علم ضمري فعل

 Ø عمرو ـه ضرب

 +رفع
 +مو

 +نصب
 +مو

 +رفع
 +فا
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 الـ(م على إ)(موضوع)متقدما يكون(م أن جيب تركيبية عالقات ذاه يف املفروض والضابط  
 يف اخلرب يف املوجود عليه العائد الضمري إ)(موضوع)مع الـ(م يتطابق أن جيب كما،  استفهامي) )(ركنإ

  .1والعدد واجلمع والتثنية اإلفراد ويف، والتأنيث التذكري
 يتطابق أن استفهامي)جيب إ)(ركن أن(م يف يتمثل آخر لغوي ضابط فهناك، هذا إىل إضافة

 واجلمع والتثنية اإلفراد ويف، والتأنيث التذكري يف اخلرب مجلة يف املوجود بالفعل املتصل العائد الضمري مع
  :2يلي ما خالل من العالقة تلك توضيح وميكننا، والعدد
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 .191-190نفسه،ص-2
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 الـ (م يكون عندما الفعلي اخلرب ذي االمسي الرتكيب من آخر نوعا تظهر العربية اللغة أن كما
 ضمري اخلرب مجلة يف يوجد أن بشرط وذلك، املركبية التوليدية القاعدة مستوى يف امسي) متولدا إ)(ركن

  االستفهامي. الركن على عائد
 الضمري أن هو، الرتكيب من النوع هذا على املفروض اللغوي بالضابط يتعلق فيما أما

  ).Ø -ضمري متقدمة ( مع يتطابق أن : أ.جيبتيةاآل للقيود خيضع أن ضاهرا)جيب أو العائد(مسترتا
 واجلمع والتثنية اإلفراد ويف، والتأنيث يف التذكري يتطابقا أن جيب ومتقدمه العائد الضمري ب.إن

  والعدد.
  :1تيةاآل األمثلة خالل من العالقة تلك توضيح وميكن   
  )؟Ø - ضمري جاء( )أ. أيهم38(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .193-192حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص -1

 ك
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  زيد؟ ضربه ) أ.أيهم39(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إ)(الركن الـ (م اللغوي الركن يلي:إن ما إىل الباحث توصل أعاله املبينة األمثلة خالل فمن    
 املستوى يف وقع )الذيØ - ضمري عليه( العائد املسترت الضمري مع أيهم)يتطابق- االستفهامي

 مع ب)يتطابق39االستفهامي)يف( إ)(الركن الـ (م اللغوي الركن أما، ب)38يف( فاعل-اللساين
  .1به مفعوال يقع عليه(ـه)والذي العائد الظاهر الضمري
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ب
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 1إس أد

[+استفهام] م إ
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  :الكونية األخبار ذوات االسمية لتراكيب ا في التحويلية االستفهام حركة -د
  االستفهامية: األركان من نوعنيله  العربية اللغة يف الكوين لرتكيبا أن مازن الوعر الباحث يرى   

 األصلي وضعه ينقل الركن (م)هذا- اللساين املستوى حكم حتت يتولد األول االستفهامي الركن    
  العلم.  السم جماورا الركن هذا يكون أن جيب إذ معينة شروط [+استفهام]وفق-اللساين املستوى إىل
 الركن وهذا، إ)مباشرة (م-اللساين املستوى حكم حتت يتولد فإنه الثانيالركن االستفهامي  أما

  املنطلق؟ ب. من املنطلق أ.زيد )41( :حنو، 1العلم السم جماوراً  يكون أال جيب االستفهامي
 

                  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

                                                             
 . 196-195حنو نظرية لسانية عربية حديثة ،ص -1

 ج.

 [ركن استفهامي]

 ] استفهام+[

 2إس

 م مإ

 1إس أد
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 )هو( يكون

 م
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Ø من 
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 + حركي

 لمسم عا-
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 القاعدة خالل من متولد االستفهامي الركن جـ) أن 41املثال ( يف مازن الوعر الحظه ما إن
 االستفهامي الركن الرتاكيب بعض تُْظهر إذْ ، إ) (م –اللساين  املستوى حكم حتت املركبية التوليدية

، (+استفهام) –اللساين  املستوى إىل سينتقل فإنه، (م) –اللساين  املستوى حكم حتت يتولد أن بعد
 ظرفاً  يكون أن جيب نقل إذا الذي االستفهامي الركن حركة يف تتحكم لغوية ضوابط حتت وهذا

  .1العلم (كزيد) سمال جماوراً  يكون أن أو حاالً  أو زمانياً  ظرفاً  أو مكانياً 
  :عند مازن الوعر التصورية االستفهامية التراكيب لصيغة والداللية النحوية الضوابط -4

 موضع من حر بشكل التنقل من االستفهام ركن متنع سوف معينة وداللية حنوية وابطك ضهنا
  اثنني:  ضابطني خالل من القيود هذه مناقشة وميكننا، اللغوية الرتاكيب داخل آخر إىل

  :(غيرالمتالزمة)المستقلة  االستفهامية المقوالت ضوابط -أ
 وعلى، االستفهامي الركن على املفروض االستفهامية املقوالت ضوابط فهم لنا يتسىن حىت

  :2 تيةاآل األمثلة مالحظة به)علينا مفعول -ف(اسم الـ ركن
  قيس عشق ب . ليلى ليلى قيس ) أ .عشق46(

  قيس؟ عشق ليلى ليلى؟د*. مىت قيس عشق جـ .مىت
 بغض وهذا صحيحاً  حنوياً  سيكون الرتكيب هذا فإن ،بالرتكي يف واحدة حتويلية حركة حدثت إذا    

 حيدث عندما ولكن، جـ) 46ب)و( 46األمثلة ( يف هومبني كما املنقول الركن طبيعة عن النظر

  حنوي. غري سيكون الرتكيب فإن، د) 46املثال ( يف احلال هو كما الرتكيب يف اثنان حتويالن
-تنتج أن التحويلية للقاعدة كيف اللسانية(أي احلقيقة هذه تضبط أن تستطيع اليت القاعدة إن   

  .3)48يف( تبني أن صحيحة)ميكن حنوية تراكيب -تولد
 )48(Xم(فعل) –إس –أد(+استفهام)–...[ك– )فy ...[(z  
 نفسه الوقت يف ويكون، جهة من ميينه م (فعل) على الركن جياور أن ميكن ال y الركن ضابط:إن 

  [استفهام].–أد  اللساين املستوى يسار على

                                                             
توضيحية هلذه الضوابط اللغوية ميكن الرجوع  هناك أمثلة.197-196حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص:ينظر-1

 . 200- 197إليها،نفسه،ص
 . 202-201نفسه،ص-2
 . 204نفسه،ص-3
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yاستفهامي) موضوع)و(ركن–= ف(اسم.  
اور الركن كون حال يف وظيفته ) سيفقد48يف ( املتمثل الضابط إن   –اللساين (أد )  للمستوى ا

  حنويًا : صحيحةٌ أمثلة  هي تيةاآل األمثلة فإن وهكذا، ظرفاً  أو وجمروراً  [+ استفهام] جاراً 
  ضمري)؟ -Φضربته ( الشارع يف لماذا) أ . 49(

  مي؟ صنعْت  اليوم ماذاب .
اور اللغوي الركن إن     رور اجلار هو االستفهامي للركن ا املثال  يف أ) والظرف 49املثال ( يف وا

  :1)50يف ( تبني أن ميكن الركنني هلذين التحويلية القاعدة ب) .إن 49(
  
  
  
  
  

                     
                                         

  

  ):51يف ( يتمثل واحد ضابط خالل ) من50)و(48يف( املبينة القواعد بشرح الباحث يقوم بعدها  
[+ استفهام] أد ال نفسه الوقت يفر وجتاو ، ميينه (فعل) علىم الر جتاو  أن y لـ ميكن ) ال51(   

.  ركناً  أو ظرفاً  أو جمروراً  جاراً  كانت إذا إال يسارها على   استفهاميًا
 الكلمات بعض أن وهي، اللساين اإلجراءب تتعلق مازن الوعرحتدث عنها ا أخرى قضية هناك

رور اجلار ركن نقدم فعندما، اجلر عالمة أو النصب عالمة إما حتمل العربية اللغة يف  الظرف أو وا
 الكلمات هذه فإن، نفسه الوقت يف االستفهامي الركن يسار على الركن هذا ويكون الرتكيب على
  فقط . النصب عالمة حتمل أن جيب

                                                             
 .204حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص -1

 ك

 أد

 [استفهام]

Ø 

 3ف Ø م إ 1ف م 2ف

            اسم علم [ركن استفهامي]
 ضمري

 إ س

 فعل ريضم جار وجمرور   
 ظرف
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اور التمييز فركن، كم هو به خاصة ميزة له وحيداً  استفهاميا ركنا هناك أن يرى إذ  يف له ا
رور اجلار ركن يكون أن بشرط وهذا، اجلر عالمة أو النصب عالمة إما حيمل أن ميكن احلالة هذه  وا

 هو كما،  فقط النصب عالمة سيحمل التمييز ركن فإن، كم االستفهام لركن جماوراً  الظرف ركن أو
  :1التايل املثال يف مبني

                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اورة الكلمة أن الباحث وجد فقد      حتمل أن ب) ميكن 52يف( هو كما،  كم االستفهام لركن ا
 ظرف)ركن أو وجمرور الـ (ف) (جار يتوسط عندما ولكن، عالمة [+ نصب] أو [ + جر ] إما

 هو كما،  عالمة[+ نصب ]فقط ف (متييز) سيحمل اللغوي الركن ف(متييز) فإن والركن االستفهام
  بذلك. تسمح اليت التحويلية القاعدة تطبيق بعد طبعاً  وهذا، تينياآل املثالني يف بنيم

  ؟يلعب ولداً  البيت يف كم                ؟هتاشرتي درمهاً  اليوم بكم   
 عما خمتلفة طبيعة هلا سيكون املعقد أو املشتق الرتكيب على عملت إذا التحويلية القاعدة إن

 أقرب إىل االستفهامي الركن تنقل أن جيب لالستفهام التحويلية القاعدة فإن، لذلك، سابقاً  تناولناه
 الركن نقلنا إذا ألننا وذلك، حنوي غري الرتكيب سيكون لألداة[+استفهام]وإال لساين مستوى

                                                             
 . 206-205نظرية لسانية عربية حديثة،ص حنو -1

 درهمٍ 
درمهاً 
ت 

 إس

 .أبكم ؟) Ø–اشرتيته (ضمري 

 ب

 درهمٍ 
درمهاً 
 كت 

 أد

 + استفهام

 Ø بكم

 ف م إ ف م

 [ركن استفهامي ] Ø -ضمري ضمري فعل

Ø (أنت)  اشرتيتـ ـه
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 إىل سينتمي إنه احلالة هذه يف، ف(متييز) اللغوي الركن مع رأيناه مما أبعد مسافة إىل االستفهامي
  .1األساسي الرتكيب يف أصالً  يتداخل الذي املعقد الرتكيب إىل منتميا يعد ومل، األساسي الرتكيب

  :المتالزمة االستفهامية المقوالت على المفروضة الضوابط - ب
 املتالزمة االستفهامية املقوالت على املفروضة الضوابط أهم يبني أن مازن الوعر الباحثحاول 

الكربى  املقولة خالل من وذلك، صحيحة حنوية تراكيب تنتج قاعدة التحويلية القاعدة من جتعل اليت
رور (اجلار اور اللغوي والركن، االستفهامي الركن حتكم إليه) اليت واملضاف املضاف أو وا  على له ا
 الصغرى األركان تنقل أال جيب احلالةه هذ فيف، صغرى مقولة خالل من وليست، يساره أو ميينه

 غري تراكيب التحويلية القاعدة تنتج ال حىت، كلها الكربى املقولة تنقل أن جيبل ب، حتتها املنضوية
  :2 تيةاآل األمثلة لنتأمل حنوية

  ضرب عيسى موسى ؟  مباذا  أ .
  بكم رجالً مرّ زيٌد ؟   ب.

ا يتساءلون ؟    جـ. عمّ
  أتى السموءل ؟   من أين  د .

  زيد؟ رَّ مَ  رجال بكم موسى؟ب . عيسى ضرب مباذا) أ.59(
  السموءل؟ أتى أين من  يتساءلون؟د . عـــمجـ. 

  هـ): 59يف ( توضح أن د) ميكن، جـ، ب، أ 59( لألمثلة العميقة البنيةف  
  
  
  
  
  

                                                             
 .  و ما بعدها 208نفسه،ص:ولالطالع أكثر ينظر.208حنو نظرية لسانية عربية حديثة،ص:ينظر-1
 . 216-215-214نفسه،ص:ينظر-2
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 اجلر حرف الفرعيني اللغويني الركنني أن الباحث هـ)الحظ 59السابقة( العميقة البنية خالل من    
رور) اجلار الكربى(أي املقولة خالل من حيكمان ركنان مها االستفهام واسم  القاعدة عملت فإذا، وا

ا، االستفهامي الركن على التحويلية رور اجلار مقولة تنقل أن جيب فإ  االستفهامي الركن مع كلها وا
 الكربى املقولة على ينطبق اإلجرائي العمل وهذا، حنوي غري سيكون الرتكيب فإن وإال حتتها املنضوي
  :1يتاآل لنتأمل املثال إليه واملضاف املضاف

  
  
  
  
  
  

                                                             
 . 217-216حنو نظرية لسانية عربية حديثة ،ص -1

 ك

 أد

 [+استفهام]

Ø 

 2ف 1ف م إ م

 جار وجمرور 

 [ركن استفهامي] حرف جر

* 

Y x فعل 

 إس
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ف(مضاف ومضاف إليه)كما هو  –إن الركن االستفهامي حمكوم من خالل املقولة الكربى
و ليس ، (ف)كلهاجيب أن تنقل املقولة الكربىامية فالقاعدة التحويلية االستفه، ب) 60مبني يف (
 جزءاً منها.

الركن االستفهامي مع الضوابط املفروضة عليه بالركن االستفهامي مازن الوعر لقد دعا 
أي ذلك الركن االستفهامي الذي ميكن أن يتقدم على الركن اللغوي الذي جياوره أو يلحق ، املتحرك

رور أو مقولة و  جلاورافعندما يكون لدينا مقولة كربى كمقولة «به أو حيدث بني ركنني لغويني ا
او  فإننا جيب أن نستفهم عن املقولة الكربى كلها، املضاف واملضاف إليه كون 1»ليس عن بعض أركا

  االستفهام حمكوم من خالل تلك املقولة الكربى.
  

                                                             
 .218-217ص،حنو نظرية لسانية عربية حديثة-1

 ب

 أ.أي رجل قابل زيد؟

 ك

 أد إس

 ف م إ م [+استفهام]

 مضاف ومضاف إليه اسم علم فعل

 ركن استفهامي 
 فعل زيد

 قابل

Ø 

 اسم

 رجل أيَّ 

* 
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  :في ضوء النحو التوليدي التحويلي عند مازن الوعر يةجملة الشرطال -ثانيا

  تمهيد - 
  :لغة واصطالحا يةجملة الشرط -1

 ؟هو أسلوب أم مجلة ال نريد يف هذا التمهيد أن ندخل يف خمتلف الرؤى اليت تناولت الشرط أ
عن اإلطار الذي رمسه  مبازن الوعر حىت ال خنرج بالباحث إال أننا سنستعمل مجلة الشرط مقتدين

يتميز ببنية لغوية هلذا النوع من الرتكيب اللغوي الذي  اا ال مينعنا أن نقدم تعريفولكن هذ، لدراسته
  .خاصة

  : لغة-أ
ُط:معروف    والشرط إلزام الشيء والتزامه يف ، واجلمع شروط وشرائط، وكذلك الشريطة، شرط:الًشرْ

يف التنزيل ، واجلمع أشراط وأشراط الساعة:أعالمها، العالمة، والشرط بالتحريك، البيع وحنوه
ا﴿العزيز: هَ اُط َ اْشرَ   .2ومنه أشراط الساعة، قال بعضهم، .وأشراط الشيء:أوائله1﴾فَقْد َجآء

 ،مفرد : والشريطة ،وإلزامه يف البيع وحنوه، كما جاء يف القاموس احمليط:الشرط إلزام الشيء
ط بالتحريك:العالم، ومجعه:شروط  .3مجعه:أشراط، ةوالشرَ

  :اصطالحاً  -ب
ج اللسانيات الوصفية لصاحبيه الكرمي فقد وجدنا يف كتاب الشرط يف القرآن    عبد السالم  على 

ومها بصدد تعريف اجلملة الشرطية أنه ليس هناك تعريف متكامل وحممد اهلادي الطرابسلي املسدي 
كما أن انبناء ،  نفسه عند العلماء النحاةيعود ذلك إىل غموض يف املفهوم حيث للجملة الشرطية 

الرتكيب الشرطي على مفهوم االزدواج(الشرط واجلواب)قد زاد من تنوع االعتبارات اليت يتخذها 
 .4النحاة كمنطلقات لضبط حقيقة هذا الصنف من اجلمل

                                                             
 .18:حممد -1
 .329،ص7العرب، مجلسان -2
 . 560-559،مادة شرط،ص2،ج1،199لبنان،ط-الفريوز آبادي،القاموس احمليط،دار الكتب العلمية،بريوت-3
ج اللسانيات الوصفية،الدار العربية للكتاب،ليبيا-4 - عبد السالم املسدي،حممد اهلادي الطرابلسي،الشرط يف القرآن على 

 .17،ص 1985تونس،د ط ،



 الجھود اللسانیة عند مازن الوعر

~ 195 ~ 

ية فنحو أما اجلملة الثالثة وهي الشرط و«فهذا ابن يعيش يقدم تعريفًا للجملة الشرطية قائالً:   
ُقمْ أَقُمْ معه َ وكان األصل يف اجلمل ، فهذه اجلملة وإن كانت من أنواع اجلمل الفعلية، قولك:زيٌد إِْن يـ

ربط كل مجلة من ، هنا حرف الشرط إال أنه ملا دخلها، الفعلية أن يستقل الفعل بفاعله حنو:"قامَ زيٌد"
فكما أن املبتدأ ال يستقل إال ، بتدأ واخلربالشرط واجلزاء باألخرى حىت صارتا كاجلملة الواحدة حنو:امل

جاز أن ، بذكر اخلرب كذلك الشرط ال يستقل إال بذكر اجلزاء ولصريورة الشرط واجلزاء كاجلملة الواحدة
ك عمرو" ه يشكرْ فاهلاء يف"تكرمه"عائد ، يعود إىل املبتدأ منها عائد واحٌد حنو:"زيد إن تكرمْ

 فابن يعيش يرى أن الرتكيب الشرطي مجلة مساها باجلملة الشرطية، 1»ذِْكرٌ إىل"زيد"ومل يعْد من اجلزاء 
وهي نوع من أنواع اجلمل الفعلية كون الفعل يستقل بفاعله ، هذه اجلمل تتكون من الشرط واجلزاء

)اليت ال مي كن استغناء واحد وعند دخول احلرف ربط الشرط باجلزاء فأصبح كاللحمة الواحدة(مجلٌة
  كما هو احلال مع املبتدأ واخلرب.،  خرمنهما عن اآل

أن الرتكيب الشرطي وحدة لغوية حتمل قضية تنحل إىل طرفني «ومن التعريفات احلديثة:
والعامل الذي تنعقد به القضية قد يكون لفظا صرحيًا وهو ، ثانيهما معلق مبقدمة يتضمنها األول

ففي هذا التعريف جند أن ، 2»الطلبهو سياق و  األداة وقد يكون مظهراً حنويًا يف صلب الرتكيب
وقد يكون ، مجلة الشرط هي عبارة عن وحدة لغوية تنقسم إىل طرفني ال ميكن وجود الثاين إال باألول

وقد يكون مظهراً حنويًا داخالً يف صلب الرتكيب اللغوي املسمى ، الرابط لفظًا صرحيًا وهو عامل طبعا
   بسياق الطلب.

   :الجملة الشرطية عند مازن الوعراإلطار النظري لتحليل  -2

، الذكر السالفة الرتاكيب عن ختتلفلغوية  ببنيةكرتكيب لغوي مستقل بذاته يتميز  الشرط مجلة    
 الفرضيات دراسة هو«الوعر: مازن يقول كما البحوث من غريهو  البحث هذا من األساسي واهلدف

 إطار يف وضعه حماولة مث، القدمي العريب املنظور حسب بنيان(بنية)الشرط تنظم اليت العالقة رمست اليت

                                                             
 .230،ص1،مج2001ط،1لبنان،- ملفصل للزخمشري،دار الكتب العلمية،بريوتابن يعيش،شرح ا-1
ج اللسانيات الوصفية،ص-2 :23الشرط يف القرآن على  حممد كراكيب،بنية اجلملة وداللتها البالغية يف األدب الكبري .ينظر أيضًا

.كما أشار الباحث إىل أهم 106-107-108،ص1،2008األردن،ط-البن املقفع (دراسة تركيبية تطبيقية)عامل الكتب احلديث،إربد
ازاة،فعل الشرط،فعل اجلواب،مجلة الشرط،مجلة اجلواب....ينظر  املصطلحات الواردة يف اجلملة الشرطية نذكر منها:اجلزاء،الشرط،ا

  .104-105-106نفسه،ص
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فيَد  لتشومسكي...حىت العاملي النحو نظرية َ ٌ  ي ض بعال بعضهما من والغريب العريب التفكريين من كل
  . 1»احلديثة اللسانية النظرية لتطوير

 تصور إىل ذهب، العريب النحو علماء عند الشرط مجلة تناول أن بعدمازن الوعر  الباحث
 والتواصلية التبليغية وظيفته وكذا الشرط بنية إىل تعرض مث، والكالم اجلملة بني الشرط ملصطلح النحاة

 مث، الشرط ظاهرة عن كدراسة ماتناوله خالل من 2سيبويه الفذ العامل نظر وجهة من العريب الكالم يف
 الذي البنيان نفهم أن ميكن ال أنه يرى فهو، األصول علماء عند الشرط جلملة آخر قسماً  خصص

 هذه لتحليل العرب النحاة منها انطلق اليت النظرية وكذا، آلياته تعمل وكيف الشرط فجملة لو يؤ 
خالل   من لذلك أمنوذجاً  اجلوزية القيم ابن اختذحيث ، لاألصو  علماء قاله ما إىل بالعودة إال اجلملة
 وظائفي منظور منا وجوا الشرط مجلةكونه عاجل   القصوى ألمهيته وذلك، الفوائد بدائع القيم كتابه
  .3األصوليني عند البحث أساس هو الذي احلنيف الدين إليه مايرمي خيدم

 اللسانيني برؤية فتناوهلا، الشرط جلملة دراسته يف التنويع من احلد هذا عند الباحث يتوقف مل
ما خالل من، الطرابلسي اهلادي وحممد املسدي املسدي عبد على اختياره فوقع، احملدثني العرب  كتا
 متهيد من الكتاب "يتألفالوصفية اللسانيات نهج الكريم:على القرآن في الشرط:"بـ املوسوم
 ويةالبن للدراسة خصصاه األول الشرط)وقسمني:القسم املصطلح(مجلة قضية الباحثان فيه تناول

   .4الشرط) جلملة الوظيفي الوظائفية(الدور للدراسة الثاين والقسم، الشرط) جلملة البنائي (اهليكل

                                                             
 .5مجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي،ص-1
الباحث مازن الوعر يرى أن نظرية سيبويه النحوية مثال حتتاج إىل قراءة واعية وهضم وفهم يستند إىل أسس علمية راسخة  -2

وإعادة هيكلتها،ومقارنتها بنظرية النحو العاملي لتشومسكي،فقد توصل الباحثون السائرون يف هذا االجتاه إىل حقيقة مفادها أن 
انطلق منها سيبويه تشبه الرؤية الفكرية العلمية اليت انطلق منها تشومسكي،لكن الفرق بني االثنني هو  الرؤية الفكرية الثاقبة اليت

فرق يف العصر وفرق يف املعطيات احلديثة،ما أسسه سيبويه ال يستطيع أن يتعامل مع املعطيات احلديثة اآلن،ولكن الذي وضعه 
نولوجية،إال أن نظرية سيبويه املتكامل األركان اليت مل يستطع أحد أ ن تشومسكي يعاجل املعطيات احلديثة اليت هي علمية تك

يضيف هلا شيئا أو ينقص منها عدا تلك الشروح أو شرح الشروح حىت فيهم من كتب بالبند العريض من يتحدى 
  . 15،ص9سيبويه؟ينظر:جملة اللغة العربية،ع

ينظر أيضا:حوار مع مازن .23نظرية النحو العاملي لتشومسكي،صمجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء :ينظر-3
  .125الوعر،أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات،ص

 .34نفسه،ص:ينظر-4
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 نظرة عن النقدية القراءة تلك عربت إذ، ومتنه الكتاب منهج يف قراءة بتقدمي الباحث قام كما
 من ئلالقال إال ا يتصف ال اليت طالعا وحسن الواسعة والرؤية احلنكة من الكثري الشيء فيها كان

  املتمكنني. الباحثني
اخلروج بصيغة افرتاضية كافية من أجل إىل يهدف من وراء هذا العمل  الوعر نالباحث ماز ف    

وصف الرتاكيب الشرطية وشرحها على حنو دقيق باالستفادة من مبدأ تراكمية العلم الذي يذهب إىل 
ُستفاد منه يف وبعبارة أخرى أن كل حديث هو نتاج ، احلديث ما أنتج يف العصر أن القدمي ال بد أن ي

بعد فهمه وهضمه لكي يتم جتاوزه إىل ما  ولكن بشرط، كل الحق يبىن على أنقاض سابقو ، لقدمي
  .1هو أحدث منه يف املعرفة اللسانية

النظرية  استخدام اجلهاز املفاهيمي الذي اقرتحه العامل تشومسكي يف ليؤكد أنه من الضروري
آخذين باحلسبان  2للغة العربيةمث تطبيقه على الرتاكيب الشرطية ، )1981-957التحويلية(التوليدية 

                                                             
 .44،ص مجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي ينظر:-1
  فيما يلي:ميكن إمجاهلا  يف اللغة العربية  للجملة الشرطية صور تركيبيةهناك  -2
                  قال الشاعر:[من الوافر]   حذف فعل الشرط وحده -أ

ا فلْسَت هلا بُِكْفءٍ                                         لِّْقهَ َُسامُ        فََط ُ مفرقَك احل   وإالً يعل
ها عليه وحذفه بعد(إْن)غري متلوة بال خمتص بالضرورة حنو فطلقها فلست هلا بكفء أي وإالً تطلقها حذف تطلقها لداللة طلق    

. قوله:[من الرجز] قالت بنات العم يا سلمى وإْن   كان فقرياً معدمًا قالْت وإنْ    أي وإْن كان فقرياً معدمًا
  حذف جواب الشرط   -ب
ُ -إِنَّآ﴿وَ :قال اهللا تعاىل-أ:يحذف جواب الشرط إذا توسط الشرط واألداة بين ما أصله مبتدأ وخبر -1 - إْن شآء اهللا

تَُدونَ  هْ مُ تُمُ ﴿قال اهللا تعاىل:-ب.70البقرة:﴾َل ْ َسي لْ عَ تُمُ - فـَهَ ْ لَّي ُكم-إِْن تـَوَ َحامَ وا أَرْ ُ َقطِّع تـُ ِض وَ ْفِسُدوا ِيف اْألَرْ   .22حممد:﴾َأْن تُـ
يبِّ -قُلْ إِينِّ َأَخاُف  ﴿قال اهللا تعاىل:-أ:وإذا جاء للتوسط بين الفعل والمفعول به-2 ُْت رَ مٍ -إِْن عََصي وْ َ َذاَب يـ عَ

ِظيمٍ  ُ -قَاَل َستَِجُدِين ﴿قال اهللا تعاىل:-ب.15األنعام:﴾عَ َ اللَّه ا -إِْن َشآء   .69الكهف:﴾َصابِرً
ْصرَ ﴿قال اهللا تعاىل:-أ:ويحذف الجواب إذا توسط بين الفعل والحال-3 وا مِ قَاَل اْدُخُل ُ -وَ َ اللَّه - إِْن َشآء
نَِني ءا امَ ﴿قال اهللا تعاىل:-.ب99يوسف:﴾مِ رَ ْسِجَد اْحلَ نَّ اْلمَ تَْدُخُل ُ -َل َ اللَّه نَِني -إِْن َشآء   .27الفتح:﴾ءامِ
  حذف الجواب لقيام ما يدل عليه مقامه - ج
ُني  فَإِن﴿/قال اهللا تعاىل:1 ِب َالُغ اْلمُ َ ب َك اْل ْ ي َل َا عَ ا فَإِمنَّ لَّوْ .جار اهللا الزخمشري (أبو يضروك شيئاً تقدير اجلواب:مل ،و 82النحل: ﴾تـَوَ

-القاسم حممود بن عمر بن حممد)،الكشاف،ضبط وتصحيح:حممد عبد السالم شاهني،دار الكتب العلمية، بريوت
  .601،ص2،مج4،ط2006لبنان،

ْن ﴿/قال اهللا تعاىل:2 َ اللَّهِ فَإِنَّ َأَجلَ اللَّهِ َألٍَت  مَ َقآء ِ ُجوا ل رْ َ  اجلواب:فليبادر إىل العمل الصاحلتقدير ،و 5العنكبوت: ﴾َكاَن يـ
  .305،ص2.املغين،ج426،ص3الكشاف،مج 
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كطريقة متكننا من معرفة النظرية ،  كأمنوذج للدراسة،  اإلطار النظري لفرضية اجلزاء(اجلواب)عند سيبويه
وجناعتها يف ضوء النظرية اللسانية العاملية  مث معرفة مدى فعاليتها، النحوية الرتاثية على حنو دقيق

  .1احلديثة
انطالقًا من بنية الكالم العريب ، الذي سيحلل به الرتكيب الشرطيمث يبني لنا اإلطار النظري 

  الذي يتألف من ثالث مكونات أساسية:
) املكون الثالث بــ الفضلة م إ) املكون الرئيسي الثاين بـ املسند إليه (ماملكون الرئيسي األول بــ املسند (

 هذه املكونات تدعى:باإلسناد(إ والعالقة اليت تربط بني، ) وهو ليس مسنداً وال مسنداً إليهف(
  .2س)=العالقة اإلسنادية

فحىت ، الل ألحدمها عن اآلخرقستا الشرط تتكون من ركنني أساسني الوعليه جند أن مجلة 
ميكن التعبري عن فكرة تامة تلك اليت يعرب عنها جبملة الشرط اليت تعتمد اعتماداً كليًا على الشرط 

اليت  مثلما هو احلال يف العالقة اإلسنادية، 3الشرط باعتبارمها كالً متكامالً بواسطة أداة  واجلواب معاً 
  .4تربط بني املسند واملسند إليه

ويقرتح علينا الباحث مكونا آخر ميكنه أن حيول الكالم األساسي البسيط إىل كالم شرطي 
ُدعى هذا املكون األداة (، معقد ) هو إسوعقدة اإلسناد() أدوالذي سيحكم بني عقدة األداة(، )أدي

مث يقوم بعملية التحليل هلذه املكونات باالعتماد على التحليل النحوي ، )كالسلطة العليا للكالم(
تُسهم يف  -كما سوف نرى- فهذه احلركات، وهي الرفع والنصب واجلر واجلزم، واحلركات اإلعرابية

                                                                                                                                                                                              
يمٌ ﴿ / قال اهللا تعاىل:3 ِ ل يٌع عَ َ َمسِ وا الطََّالَق فَإِنَّ اللَّه مُ إِْن َعزَ  ينظر:، أي فال تؤذوهم بقول وال بفعل،227البقرة: ﴾وَ

  .305،ص2املغين،ج
زََّة مَ ﴿/قال اهللا تعاىل:4 ِريُد اْلعِ ُ ان َكاَن ي ً يع زَُّة َمجِ لَّهِ اْلعِ ِ ،أي فيطلبها من اهللا حيث يكون طلبها باإلميان والعمل 10فاطر: ﴾فَل

.للتوسع أكثر يف هذه الصور الرتكيبية التأليفية جلملة الشرط ينظر:حممد عبد اخلالق عظيمة،دراسة 584مج،ص3.الكشاف،الصاحل
  .251-235،ص3مصر،د ط ت،ج-ألسلوب القرآن الكرمي،دار احلديث القاهر

 .44،صمجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي:ينظر-1
 .45،صمجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي:ينظر-2
اجلملتني،ال يف كل واحدة منهما على  يف جمموع-كما ال خيفى-الشرط«وهذا ما أشار إليه عبد القاهر اجلرجاين بقوله: -3

 .189دالئل اإلعجاز،ص».انفراد،وال يف واحدة دون األخرى 
 .284ينظر يف النحو العريب نقد وتوجيه،ص-4
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اللفظية املهمة اليت تعيننا على حتديد املعىن  باعتبارها إحدى القرائن1حتديد البنية الداللية للكالم العريب
 ألنه البد من تضافر القرائن سواء كانت معنوية أو، حىت وإن كانت غري قادرة على ذلك مبفردها

 .2لفظية هلا دور كبري يف ضبط املعىن للرتكيب اللغوي العريب

  :عند مازن الوعر الربط والتعليق في الجملة الشرطية3-
ميكن أن توضح من خالل اجلملة  التحويلية للجزاء األصل اليتالباحث من القواعد التوليدية  لقانط  
)1:(  
  :للتركيب الشرطي في ضوء النحو العالمي البنية السطحية-أ

 (أ) كيفما تصنْع أصنْع. )1(

 (ب) كيف تصنْع أصنْع.     

  :القواعد التفريعية (تفرع المستويات العليا إلى مستويات دنيا)- ب
   2إس – 1إس - أد              ك  )1(

 Φ-[+شرط]   أد)2(

 ف –م إ  -م  ) إس3(

 فعل  ) م4(

 ضمري  ) م إ5(

 حال  ) ف6(

  
  
  

                                                             
قد تناولت الباحثة معصومة .45،ص مجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي:ينظر-1

اجلمل الفرعية يف اللغة القواعد التفريعية،والقواعد املعجمية،والقواعد التحويلية حينما أشارت إىل اجلملة الشرطية،ينظر:عبد الواحد 
  . 213-214   ،صالعربية(بني حتليل سيبويه ونظرية تشومسكي التوليدية التحويلية)

 .207-205 اللغة العربية معناها ومبناها،ص:ينظر-2
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 :القواعد المعجمية (تمنح الكلمات معاني معجمية)- جــ

 أصنع، تصنع   أد)7( 

 أنا، أنت  ) إس8(

 كيفما (= كيف)  ) م9(

  :(تحول التركيب األساسي إلى تركيب شرطي مشتق)القواعد التحويلية - د
  :قاعدة تحويلية للشرط) 10(

 أنا أصنع كيفما أنت تصنع

1 2 3 4 5 

3 1 2 4 5 

  قاعدة تحويلية للحذف:) 11(

 أنا أصنع أنت تصنع كيفما

1 2 3 4 5 

1 2 Φ 4 Φ 

  :المناسبة) الصرفية (تمنح الكلمات الصيغ والحركات-القواعد الصوتية-هــــ 
  تصنْع            ) تصنعُ 12(
  1أصنْع            ) أصنعُ 13(
  
  
  
 

                                                             
 .46-45،ص صعند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكيمجلة الشرط :ينظر-1
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  :1البنية العميقة للتركيب الشرطي في ضوء النحو العالمي -و
   

                                                             
 .47مجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي ،ص -1

 ك
 جـ

 أد
 (أداة)

 1إ س
 إسنادا 

 [+شرط]

 كيفما
 كيف 

 فعل ضمري حال ضمري فعل

 أصنع
 [+جزم]

 

 أنا ثـرأ أنت

Ø 
 

 (صفر)

 م
 (مسند)

 م إ
 (مسند إليه)

 ف
 (فضلة)

 م
 (مسند)

 أصنع
 [+جزم]

 

 م إ
 (مسند إليه)

 2إ س
 إسنادا 
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ميكن نقلها من  )1من خالل عملية املقارنة اليت أجراها الباحث يصل إىل أن الفضلة(كيفما    
تعليقها بالفعل تصنع(طبقًا من خالل  أو، ل قاعدة حتويلية(أد)من خال ) إىل أداة1(إس

ا ا مكا -هذا األثر يتجلى من خالل عمل الفعل (م ،لسيبويه)ولكن(ف) يف هاتني احلالتني ترتك أثرً
لذلك فإن موقع ، مث منحها دوراً دالليا هو احلال، كيفما)ومنحها حركة النصب-) يف(فتصنْع 

ا اسم شرط جازم يف حم   .2ل نصب حال(كيفما) اإلعرايب حسب رأي سيبويه هو أ
عندما ينتقل إىل ، مفادها أن الرابط الشرطي(كيفما) مازن الوعرهناك مالحظة أبداها     

وعليه ، (+جزم) الـ(أ د) فإنه يعود لريبط اجلزاء باجلواب ويعمل فيهما ومينحهما عالمةالـ عجرة(عقدة)
وهذا دليل قوي على عالئقية ، فمرة تكون(كيفما) معمولة ومرة عاملة، يكون العمل عمالً متداخالً 

  .3وتداخلها يف الفرضية اجلزائية العربية، وترابطية العناصر اللغوية
إذا كان الرابط يف اجلملة الشرطية كما رأينا سلفا هو األداة وحدها فهناك رأي آخر متميز 

شرطي فالرتكيب ال، معاً  األداة وفعل الجزاءميكن أن يكون  الرابط يطرحه اخلليل يتلخص يف أن
فمازن ، 4»واعلم أنه ال يكون جواب اجلزاء إال بفعل أو بالفاء«حيتاج إىل رابط يربطهما يقول سيبويه:

  5ب):2أ)و(2الوعر يوضح هذا الرابط من خالل اجلملتني التاليتني واملتمثلتني يف(
  )(أ) إْن تْأتين آتك.2(    

   

                                                             
،أما )كيفما -كيف(اسم مبهم متضمن معىن الشرط تقتضي شرطا وجوابا جمزومني عند الكوفيني سواء حلقتها ما أم ال:كيفما  -1

ً وتعمل فهما مرفوعان"إذْ " البصريون فهي عندهم مبنزلة لإلطالع على اجلازم لفعلني من احلروف ..(تقتضي شرطًا وجزاء
  .)ومابعدها186ص2جامع الدروس العربية،ج:واألمساء،ينظر

 . 48-47،ص صمجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكيينظر:-2
 .48،ص مجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي :ينظر-3
 .63،ص3ج،1،1966لبنان،ط-سيبويه،الكتاب،تح:عبد السالم حممد هارون،دار اجليل،،بريوت-4
 .48،صمجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي-5
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هي معاجلة عاملية(العمل) للكالم اجلزائي  بن أمحد أن معاجلة اخلليل مازن الوعر يرىحيث   
، بـ (إْن تأتين..)boundبـ (إْن)وجزمًا معلقًا  governnedمعموالً  عالئقية(التعليق)جتعل اجلواب جمزوماً 

العالئقي يدعو اخلليل وسبويه بـ " التعليق" ذلك املفهوم الذي استخدمه  -هذا الربط العاملي
  .1أي العمل والربط اإلحايل governned and binding تشومسكي يف نظريته املسماة

لشرطية يف تركيبني خمتلفني انتقل ليقر بأن اللغة العربية ميكنها بعد أن تناول الباحث اجلملة او     
ولذلك يتم ، تتم داللة اجلواب الفاء هي اليتكون ،  تُظهر تراكيَب شرطية يكون الرابط فيها (الفاء)

                                                             
 .49،صمجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي -1

 1إ س  2إ س  أد

 م إ ف [+شرط] Ø م إ ف م م

 فعل ضمري ضمري ضمري ضمري فعل إن

 تأتـ
 [+جزم]

 تأتـ أنا أنت ك ين
 [+جزم]

 ك
 .ب
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ُ حنو  جملة اسميةيكون جواب اجلزاء  دجمه يف اجلزاء وذلك بشرط أن إِْن ميَْسْسَك اهللا قوله تعاىل:﴿وَ
﴾ ءٍ قَِديرٌ ى ُكِلَ َشيْ وَ َعَل   ب).  3ما هو مبني يف(وميكن توضيح ذلك من خالل ، 1ِخبَْريٍ فـَهُ

ُك3( ِين فَأَنَا َصاِحب   .2)(أ) إْن تْأت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .17األنعام/ -1
 .49ص ،مجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي:ينظر-2

 . 63،ص3وينظر:الكتاب،ج

 ب.

 [+شرط]

 صاحبك 

إ س    2إ س    أد   

 م إ ف Ø 2إ س م إ م

 ضمري ضمري ضمري فعل رابط عاملي

 تأتـ
 [+جزم]

ــ أنت أنا ــين  ف
 

 أد   

 [+رابط عالئقي]

 إنْ 

 ك
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ووجودها دليل على أن ، ستخلص أن الفاء ربطت اجلزاء باجلوابنمن خالل هذا املشجر      
  بتداء حسب رأي سيبويه.وليس مبنيًا على اإل، جواب اجلزاء هو (أنا صاحبك) اجلواب

وهل البناء  هو جواب اجلزاء؟ (أنا صاحبك) وجود الفاء دليل قوي على أن اجلوابفهل فعال   
أن لسيبويه دليل جعله يقول  دنعتق، أم ما قاله كان شرجا ؟على االبتداء الذي قال به سيبويه له تربير

وليس ، فإن قلت:ال تدن من األسد يأكلك فهو قبيح إن جزمت«باالبتداء دون اجلزم يقول يف ذلك:
َ كالم الناسوج ،  .فإن رفعت فالكالم حسٌن ألنك ال تريد أن تجعل تباعَده من األسد سببا ألكله، ه

وذلك قولك:ال تدن منه ، كأنك قلت:ال تْدُن فإنه يأكلك.وإن أدخلت الفاء فهو حسٌن 
ك   .1»فيأكَل
أنه أال ترى ، نه ليس كل موضع تدخل فيه الفاء حيسن فيه اجلزاءأكما أن سيبويه يدرك جيداً   

وإمنا قبح اجلزاء يف هذا ألنه ال جييء فيه املعىن الذي ، هنا حمال واجلزاء ها، ما أتيتنا فتحدثنا«يقول:
 .2»جييء إذا أدخلت الفاء

جبملــــــــة اجلــــــــواب االمسيــــــــة  (الشــــــــرط) أداة رابطيــــــــة أخــــــــرى تعلــــــــق اجلــــــــزاء مث يــــــــذهب الباحــــــــث إىل   
ا)قــــــال اهللا تعــــــاىل: مْ ﴿ وهي(إَِذ هُ إِْن تُِصــــــبـْ ــــــونَ وَ ْقنَُط َ ا ُهــــــمْ يـ ــــــِديِهمُ إَِذ ْ َت اَي ــــــًدمَ َــــــا قَ ٌة مبِ وميكــــــن ، 3﴾َســــــيئَ

هم ُضرٌ إذا هم خيافون"4(-ب) 4توضيح تلك األداةمن خالل ( ُصبْ   .4)(أ)"إْن ي
   

                                                             
إىل أمساء وظروف وحرفني:احلرفان  هاقسمحيث ازمة اجل شرطالأدوات إىل سيبويه أشار .97،ص3سيبويه،الكتاب،ج-1

الظروف:أي حني،ومىت،وأين،وأىن،وحيثما،وقد ذكر سيبويه أن اخلليل زعم أًن (إْن)أُم أدوات  األمساء:مْن،وما،وأيهم ما مها:إْن،وإذْ 
،وسأل سيبويه ازاَة ا تأيت على حال واحدة أبداً ال تفارق ا وليست من  اخلليل عن كيف.فقال هي مستكرهة اجلزاء،وذلك أل

حروف اجلزاء،وخمرجها على اجلزاء،ألن معناها على أي حال تكن أكن،فاخلليل يرى أن كيف ليست من أدوات اجلزاء فاستعماهلا 
الشرط  فيه كراهة،حىت وإن كان خمرجها على اجلزاء ،وأن كيف حتمل معىن على أي حال.إذ تتمثل وظيفتها األساسية يف تعليق

إِْن ﴿ومثال ذلك قوله تعاىل: (اجلزاء) هذا األخري بسبب من األول،فحدوث األول(الشرط)يعين حدوث الثاين على اجلزاء،وجعل
ُكمْ  بَِّت َأقَْدامَ ثَ ُ يـ نُْصرُْكمْ وَ َ َ يـ وا اللَّه نُْصرُ :املربد(أبو العباس حممد بن 63-60-56،ص3. ينظر.:الكتاب،ج7حممد: ﴾تـَ .ينظر أيضًا

،الإلسرتاباذي(رضي وشرح الكافية .46، 2ج لبنان،د ط ت،-ملقتضب،تح:حممد عبد اخلالق عظيمة،عامل الكتب،بريوتيزيد)،ا
 .90،ص4مج ،1998، 1ط لبنان،-الدين حممد بن احلسن)،دار الكتب العلمية،بريوت

 .97،ص3جنفسه،-2
 .36الروم:-3
 .50،ص نظرية النحو العاملي لتشومسكيمجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء  :ينظر-4
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  )ب(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  

بعد هذه العمليات التحويلية املوضحة على املشجر أعاله جيري الباحث مقارنة بني الرابطني  
ني إال  نه ال ميكن إدخال الفاء على إذا فيصبح الرتكيب على النحو أالفاء وإذا إِْذ وجدمها متشا

هم ُضرٌ يتاآل ُصبْ هم خيافون"وبالتايل نتحصل على رابطني للجزاء جبوابه فالنتيجة كما يرى  فإذا:"إْن ي

 أد
 1إ س  2إ س 

 م إ ف [+شرط] Ø م م إ م

 ضمري اسم ضمري فعل رابط عاملي

 ـيصبْ 
 [+جزم]

 هم
 إذا ُضر هم

 أد

 عالئقي] [+رابط

 إنْ 

 2إ س

م      م إ               

 خياف     ون

 فعل ضمري

 ك
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 إذاوهذا ما قال به اخلليل حينما قال بأن إدخال الفاء على ، 1ازن الوعر قبح الكالم حنوياً م
  .2قبيٌح(لوجودِ رابطني للجزاء)أي إنه مل يكن من كالم العرب

حتويلية جلملة الشرط يف اللغة العربية هذه  مث يسرتسل الباحث يف إعطاء أمثلة أخرى لعمليات
من ، املرة مجلة اجلزاء وجوابه ال تتضمن رابط معلق(الفاء) وبالتايل فإن التحويل سيتخذ مساراً حتويليًا

  .3ب):أنا كرمي إْن تأتين(مجلة نواة= األصل)5نوع آخر حنو(
           

  
    

                                                             
 .50مجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي،ص-1
ء كون اجلواب مجلة امسية خربية غري مقرتن بأداة .يف هذه اآلية الكرمية خلفت(نابت) إذا الفجائية عن الفا64،ص3الكتاب،ج-2

 .193،ص2الدروس العربية،جنفي أو(إًن).ينظر:جامع 
 .51،ص مجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي :ينظر-3

 .64،ص3ينظر:الكتاب،ج

 ك

 1إس

 م  م إ

 إس ضمري

 كرمي أنا

 [+شرط]

 إن

Ø 

 أد 2إس

 م إ ف م

 فعل ضمري ضمري

 أنت ين تأتـ
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  إْن تأيت أنا كرمي (مبنية على األصل). (من ضرائر الشعر)
  ك                               

  
  
  
  
 
 
 
 

 
  
  
  

ب)يف احلالة األوىل والثانية عدم وجود رابط شرطي يعمل 5وبالتايل الحظ الباحث يف املثال(
ب)يف احلالة الثانية جاءت نتيجة لضرورة 5ذلك لن اجلملة التحويلية(، ويعلقه باجلزاءيف اجلواب 

لق باالبتداء)وأُرجع إىل األصل كما هو يف و  لذلك فإن اجلواب ُمحل، شعرية ُين على االبتداء (أي عُ ب
  هي األصل. (مجلة اجلواب)و(إِْن تأتين)أنا كرميب)يف احلالة األوىل أي(5(

الشعرية اليت أشار إليها مازن الوعر على لسان سيبويه جندها يف قول حسان بن فالضرورة     
  :[من البسيط]1ثابت
َها       َْشُكرُ ُ ي   والشر بالشر عند اهللا مثالن   من يفعِل احلسناِت اهللا

  اهللا يشكرهاففحذف الفاء يف قول حسان كان لضرورة شعرية من يفعل احلسنات  

                                                             
 .82،ص2.واملقتضب،ج65-64،ص3الكتاب،ج-1

 أ د  1إ س 2إ س

 Ø[+شرط]           أثر

 أنا                 كرمي     إنْ     

 م    م إ                   م          ف      م إ        

 ضمري   ضمري     فعل     1إس              ضمري    

 ين       أنت      تأتـ      
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ووضعها يف حمل جواب ، خلصها مازن الوعر ميكننا أن نقل مجلة االبتداءوبالتايل النتيجة اليت است
  .1الشرط دون عمل الشرط فيها

هو ذلك الرتكيب الذي خيضع لقاعدة ،  كيب الشرطية اليت تناوهلا الباحثومن بني الرتا 
  :تيةاآلخالل األمثلة تتضح هذه اآللية التحويلية من  إذ deletionاحلذف التحويلية 

  (ب)إْن زيٌد يأتك يذهْب عمرو(بينة سطحية). 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
إِْن يأتك زيُد يأتك يذهْب عمرو هذا الرتكيب يعرب عن البنية العميقة اليت مساها سيبويه بالبنية   

  التقديرية.
ُصبح الفعل يف البنية التقديرية (مبصطلح سيبويه) deletion فبعد تطبيق قاعدة احلذف   أو ي

إن مثل هذا التخريج قام به سيبويه بعد أن وضع له ضابطًا ، يف البنية العميقة (مبصطلح تشومسكي)
، وذلك بربط االسم الذي يأيت بعد األداة بفعل حمذوف يفسره ما بعده، معينًا لتخرجيه وإجازته

                                                             
 .52،ص مجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي :ينظر -1

 2إ س 1إ س
 أ د   

 Ø[+شرط]        

 يذهب              عمرو        

 م          م إ         م        ف           م إ     
 م إ           م 

 اسم علم     فعل     ضمري    ضمري    فعل             اسم علم 

 زيد           يأتـ        ك         هو      

 إنْ 

أ

 ك
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ذا الفعل احملذوف ويأخذ منه صفاته النحوية والداللية اليت اكتسبها من  1وبذلك فإن االسم سيعلق 
  الفعل احملذوف بعد أداة الشرط إن.

ومن العرب «ذلك: يف سيبويه يقول وجوابه اجلزاء فعل منه حيذف آخر شرطي تركيب وهناك
و إن شرا ، وإن شرا فشرا.كأنه قال: إن كان (الذي عمل) خرياً ُجزي خرياً ، من يقول:إن خرياً فخرياً 

ذلك احملذوف هو السياق اللغوي الذي يتسم به نظام اجلملة فالذي يدل على ، 2»ُجزي شرا 
  الشرطية على مستوى البنيتني العميقة والسطحية الذي جييزه العرب.

 مث فعل اجلواب وفاعله قد، حيث الحظ أن فعل اجلزاء وفاعله مازن الوعرهذا ما أشار إليه 
فإذا وضعنا ما قاله سيبويه ، و قد أُدخلت (الفاء) الرابطة لتعليق اجلواب باجلزاء، حذفا من الرتكيب

األوىل هي يعين أن هناك قاعدتني حتويليتني:فإن ذلك ، التحويلية لشأن يف إطار املدرسة التوليديةذا ا
هذا اإلجراء من خالل  يتبني، additionوالثانية هي قاعدة اإلضافة ،  Delation قاعدة احلذف

  ):أ.ب8(اآليتاملثال 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

ِد)عند قواعد إىل األصلِ  قواعد عن اخلروج(اخلروج مفهوم أن مازن الوعر الباحث وجد  القيْ
 هذا، Condition on transformationتشومسكي  عند املقيد التحويل مبفهوم ترمجته ميكننا سيبويه

                                                             
 .52مجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي،ص:ينظر-1
 257،ص1الكتاب،ج-2

 إن َعِملَ هو خرياً ُجِزَي هو خرياً  أ.

 ب

 2إ س 1إ س
 أ د   

 م         م إ         ف   م        م إ        ف      Ø[+شرط]       

 اسم         ضمري         فعل 

هو         خريًا            عمل        

 ضمري      اسم        فعل   إنْ 

ا         هو         ُجزي ً  خري

 ك   
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 لدى املفاهيمي واجلهاز، العرب النحاة لدى املفاهيمي اجلهاز بني املوجود التشابه مستلن جيعلنا
  لية).يالتحو  احلديثة(النظرية التوليدية اللسانيات

)جيز ( مل إذا إنه ليقول يتوقف هنا الباحث  عن باجلزاء الفعلية اجلواب مجلة نربط أنقواعديًا
ـفأكر تَْأتِين طريق (الفاء)ونقول:إِنْ   على اجلملة تلك حنمل ) أنقبولياً جيوز( فإنه، اجلواب ) ك (جبزممْ

ك )ونقول : االبتداء (فأنا   أكرمُ
ـفأكر تأتتين إن -   اجلواب). ك (برفعمُ
  هي: سيبويه عند اجلملة هلذه التقديرية البنية إن
  .أكرمُك فأنا تْأتين إن -

 الشرطكذلك تربط شبه اجلواب بشبه ،  إىل أن الفاء تربط اجلواب بشرطه فقد أشار ابن هشام
" من ترتب لزوم ، فبدخول هذه الفاء فهم املراد من املتكلم، وذلك يف حنو:"الذي يْأتين فله درهمٌ

 روابط هناك فهذا النوع من الرتكيب، 1فعدم دخول الفاء حيتمل ذلك وغريه، الدرهم على اإلتيان
  :تيةاآل األمثلة يف موضح هو كما الصلة بـرابط تدعى جبوابه اجلزاء تربط أخرى

  . يأتيين من آيت- أ
  . تقول ما أقول -ب
  .تشاء أعطيك أيها -جـ

  :2اآليت النحو على املثالني(أ)و(ب)ونوضحه لنأخذ
   

                                                             
 .184،ص1ينظر:املغين،ج-1
 .56-55،ص  صمجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي -2
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 أ د   

 1إس 

 ف م إ م

 [+صلة] ضمري فعل

 ما =  أنا أقول

 2إس 

 ف م إ م

 ضمري فعل

 مقولة مفرغة = أنت تقول

 أ د   

 1إس 

 ف م إ م

 [+صلة] ضمري فعل

 من =  أنا آيت

 2إس 

 ف م إ م

 ضمري ضمري فعل

 =  هو ين يأتيـ
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 املوصول واالسم، عليه فتحمل املوصول االسم زلةـــمن زلـــــأيها ) تن –ما  –األمساء (من  هذه
 يدمج إنه أي، جزائيا بعده مبا به)ومعلق مفعول نصب حمل بنيويا(يف قبله مبا معلق احلال بطبيعة

 يتطابق فهو، بعده ما مع متطابق املوصول االسم هذا إن مث، قبله الذي بالرتكيب بعده الذي الرتكيب
  مفرغة)يف(ج). الـ(ف= مقولة مفرغة)يف (ب)ومع الـ (ف= مقولة إ = هو)يف(أ)ومع م الـ مع

 «سيبويه: يقول باألمر التعليق يدعى، باجلزاء اجلواب تربط اليت الروابط من آخر نوع هناك
  1.» عرض أو متن أو استفهام أو ي أو األمر جواب كان إذا الفعل فيه ينجزم اجلزاء من باب هذا

ــــــاب هــــــذا يف  ــــــذي الب ــــــذي للجــــــزاء ســــــيبويه خصصــــــه ال ــــــه ينجــــــزم ال  مــــــا ســــــنتناول الفعــــــل في
 احلــــــديث كــــــون،  احلصــــــر ال املثــــــال ســــــبيل علــــــى وذلــــــك، لألمــــــر جوابــــــا كــــــان إذا الفعــــــل فيــــــه اجنــــــزم
  :2الباب هذا يف يطول

   

                                                             
 .ومابعدها93،ص3الكتاب،ج-1
 .58-57الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي،ص ص :مجلةينظر-2
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 الرابط طريق عن ليس والتعليق، اجلزاء) باألول(فعل معلق السابق املثال يف اجلزاء جوابإن 
 اجلزاء)صفة (جواب منحه الذي التجريدي(األمر)أيضا الرابط طريق عن وإمنا، فحسب املعجمي

  اجلزم.
  الباب: هذا يف الباحث أبداها اليت املالحظات من مجلة نتناول سوف هنا  
  .أداة إىل معجمي رابط األمر حتويل - 1 
  خلفه. أثراً  (أد)تاركا عجرة )إىل1عجرة (إس من حتويلية استفهام)بقاعدة أين (اسم الظرف نقل - 2 
  هي : وداللية حنوية وظيفة من للرابط (ليت = التمين)أكثر أن - 3 
  .بالفعل املشبهة احلروف من كونه النصب صفة منحه (زيدا) يف العلم اسم يف يعمل - أ

  .الرفع صفة منحه اخلرب (حاضر)يف يف يعمل-ب

 ين آتكـأ.ائت

 ب

 2إ س 1إ س
 أ د   

 م         ف م إ      م        ف م إ      Ø]    أمر[+

 ضمريفعل       ضمري     

 أئتــنيأنت

 ضمريفعل     ضمري    

 آتـ  ك   أنا

 ك 
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  .اجلزم صفة منحه اجلزاء (حيدثنا ) يف جواب يف يعمل-ج
  الداللية. الناحية من ويعلقهما لريبطهما وجوابه اجلزاء يف يعمل- د

 نتيجة استخلصجند أن مازن الوعر  العاملي النحو ضوء يف الباب هلذا ناتتبع خالل من    
ا العربية األساليب هذه يف اجلزاء جواب جزم يعلل سيبويه أن«مفادها ذاالشرط معىن تتضمن بأ  .و

  .1»معينة وقيود ضوابط ضمن ولكن، حنوي هو ما على داليل هو ما يقيس فإنه
  :ضوابط الربط والتعليق في الجملة الشرطية عند مازن الوعر -4

 السالفة األمثلة يف رأيناها اليت األبنيةعن  لفتخت ا جيازى اليت األمساء بعض لتناول ننتقل اآلن    
لنالحظ ، احلديث اللساين باملفهوم والضوابط االستثناءات يسمى ما حتت تندرج القواعد هذه، الذكر

  :2الـأمثلة اآلتية
  .تكْن  حيثما ) أكون2(  تقلْ . مهما ) أقول1(        
  .تْأتين متى ) آتيك4(   تكْن . أين ) أكون3(       
ا . ىأنَّ  ا ) تلتبس5(          تأ

الشرط  أداة مبنزلة أىن)هي، مىت، أين، حيثما، السابقة(مهما األمثلة يف خط حتتها اليت األمساء
ا مهم جد وظيفي دور (إْن)وهلا  كما هلا صلة الفعل يكون ال ولكن، باجلزاء وتربطه اجلواب جتزم إ

  أيها).–ما–يف(مْن  األمر كان
از  الكالم تتصدر عندما يظهر الضوابط من لسيبويه آخر نوعا الوعر مازن يذكر ُ ى ا  عوامل

أ)و 6يف ( موضح هو ليس)كما–كان–منها(إن، اجلزاء عمل تبطل وبذلك، هلا العمل فيكون، معينة
  .3ب)6(

   

                                                             
 . 61،صمجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي-1
 .62-61نفسه،ص ص:ينظر-2
لالطالع ميكن .63-62،ص ص ي لتشومسكيمجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العامل:ينظر-3

ا مبنزلة الذي،الكتاب،ج  .ومابعدها71،ص3للقارئ العودة هلذا الباب الذي تكون فيه األمساء اليت جيازى 
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- هي(إن و، سبقت اليت العوامل ألن بعده ملا جازم الصلة(مْن )غري اسم أن إىلمازن الوعر  ينبه
-كنت- املذكورة(إنه العوامل جتد عندما ولكن، فقط موصول اسم إىل وحولته عمله ليس)أبطلت–كان

 يف موضح هو كما،  وجوابه اجلزاء يف ليعملَ  يعود مْن  الرابط االسم فإن، فيه تعمل لست) ما

  :1 ب)7أ)(7(
  

                                                             
 . 64-63،ص صمجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي:ينظر-1

 إنّ 
 كان
  ليس

 .من يأتيين آتيه
   أ)(

 ك  )ب(

 أد 

 Ø [+ ناسخ]

 إس

 م  م إ

 2إس 1إس

 م إ ف م

 ضمري ضمري فعل

 هو ـين يأتيـ

 إنّ 
 كان
 ليس 

 م إ ف م

 ضمري ضمري فعل

 أنا ـه آتيـ

 [+صلة]

 من

 من



 الجھود اللسانیة عند مازن الوعر

~ 217 ~ 

 
 

      
                

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
    
  
   

 إنّ        
 ـنك       
  ـسل       

 هإنّ 

 تنك
  تليس

 .همن يأتين آت
   أ)(

 ك  )ب(

 أد 

 Ø اسخ]و [+ ن

 إس

 م إ

ر ضم

  ـــه  

 ت 

 ت  

 م

 إ س

 م إ

 اسم موصول    

 من

 م 

 2إس إس

 م إ ف م

 ضمري فعل

ــيأت  هو ـين ـــ

 م إ ف م

 ضمري ضمري فعل

ــ  أنا ـه آتـ
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 اجلزاء يف الرابط(مْن)يعمل أنالباحث  وجدحيث ، العلة حريف حبذف جمزومان هنا نيالفعل إن
 استطاع وبذلك، فيه تعمل ما وجدت قد تتقدمه اليت النواسخ ألن جائز وهذا، فيعلقهما وجوابه
  . free variableحراً  متغرياً  ويكون يتحقق أن اجلزاء

َ  أخرى مواضع هناك   اجلزاء اسم يكون عندما أي، 1االبتداء موضع اجلزاء عمل فيها لطُ بْ يـ
 اجلر حروف ا اتصلت إذا العمل يف حرة تصبح األمساء هذه ولكن خرباً  وجوابه اجلزاء ويكون مبتدأ
 والبنية، قبل من ذلك رأينا كما اجلزاء يف غريها يف تعمل نفسه الوقت يف وجتعلها فيها تعمل اليت

 :2ب)و( ب)8يف( تتجلى الرتاكيب هذه ملثل العميقة

   
  

  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
مبتدأ ويكون اجلزاء وجوابه خربا كما هي احلال يف األمثلة املبينة يف القسم األول من الدراسة،إن أي عندما يكون امسا جلزاء -1 

للتوسع يف هذا ميكن العودة لبداية )64نفسه،ص.(الربط والتعليق هنا ال يأيت من عمل اجلزاء وإمنا يأيت من عمل اإلبتداء
 .هذاالفصل

 .64نفسه،ص:ينظر-2

ـه . .(أ)  على أي فرس أمحلْ أركبْ

 ك ب

 أد

 Ø [+شرط]

 جمرور جار

 على أي فرس

 2إس 1إس

 ف م إ  م

 ضمري فعل أثر

 ضمري أنا ُأمحلْ 

 ف م إ  م

 ضمري ضمري فعل

 [+جزم] [+جزم]
 ْ  أنا ـه أركبـ
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 التوليدية النظرية ضوء يف العلمية والدقة يةناالع من بكثري الشرط مجلة مازن الوعر درس الباحث     
 سيبويه منه انطلق الذي املنهج أن له تبني«فقد اجلدة الكثريمن الشيء فيها حماولة قدم فهو، التحويلية
ازى الكالم لتحليل  بـ"منهج نظريته يف تشومسكي عنه يعرب كما أو والتعليق العمل منهج هو ا
 ذلك على كله كتابه سيبويه بىن لقد والواقعgovernement and binding""اإلحايل  والربط العمل
 والتعليل الوصف أسلوب على قائما ولسانياً  علمياً  منحى ينحو الكتاب جعل الذي األمر، املنهج
  .inductive –deductive method «1ـ:ـتب عنه واملعرب وتشومسكي بلومفيلد به أخذ الذي
هو امتحان  أوال«حيث كان يهدف من دراسته جلملة الشرط يف ضوء نظرية تشومسكي اللغوية    

بنوع من التقنية احلديثة ذات العربية وصف وشرح اجلملة الشرطية  ثانيامدى شرعية هذه النظرية...و
بني  فاهلدف من التطبيق هو هذا اجلدل النفعي الذي يدور، املعطيات الرياضية واحلاسوبية واملعلوماتية

وبعد ذلك ميكننا أن نتطلع إىل النتائج اليت ميكن أن تكون ، النظرية واملادة اللغوية جنسها ونوعها
اجة إىل تعديل.وميكن أن تكون متعلقة باملادة اللغوية كأن تكون ناقصة وحب،  متعلقة بالنظرية نفسها

أما ، املدروسة كـأن تكتشف حقائق جديدة عن اجلملة الشرطية العربية مل يلتفت إليها العرب القدماء
يف حالة نقص النظرية النحوية العاملية لشومسكي فإنه ميكن أن نستفيد من نظريات العرب القدماء 

 من أجل أن منأل الفجوات املنهجية يف نظرية شومسكي، لة الشرط العربيةألصوليني إىل مجالنحاة وا
«2.  

 من االستفادة حاولهو ف، حماولة تستحق الكثري من الشكر يعترب الوعر مازن به قام إال أن
 للنظرية القراءة إعادة أجل من لتشومسكي التحويلية التوليدية النظرية حتديداً  الغربية اللسانية النظريات
 لنا ىبد إذ، العربية اللغة ا تعمل اليت اآلليات ومعرفة، لفهم حديثة لسانية برؤى العربية النحوية
  العربية. اللغة على وتطبيقه معطياته مبختلف املفاهيمي اجلهاز استثمار يف متحكماً  الباحث

 يقرتب يكاد التحويلية التوليدية نظريته يف تشومسكي إليه توصل ما أن إثبات حاول أنه كما
 نقول أن نستطيع دينية أو قومية نزعة أية عن بعيداً «يقول يف ذلك: العريب النحوي التحليل جوهر من

 نظرية على العمل من سنة أربعني حوايل وبعد تشومسكي إن خالصة علمية نزعة ومن مطمئنني
                                                             

 . 74،صمجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي -1
-www.awuاحلوار بعامل االنرتنيت–الرتاث اللغوي العريب واللسانياتحوار أجري مع الباحث موسوم بـــ:  -2

dam.org/trath/48/turath48-007.htm - دمشق العدد -جملة فصلية تصدر عن احتاد الكتاب العرب،الرتاث العريب مجلةو بـ
،هذا احلوار تطرق لنفس الرتاث اللغوي العريب باللسانياتبعنوان صلة،141،صاحملرم  - 1992متوز "يوليو"  - 12السنة  - 48

 ره الذي ذكرناه سابقا.األفكار اليت ناقشها الباحث يف حوا
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 الربط منهج حول وسيبويه اخلليل إليه توصل قد كان ما إىل يتوصل أن استطاع العاملي النحو
ضان خمتلفة من كتاباته وحواراته، اإلحايل   .1»وهذا ما أملح إليه تشومسكي نفسه يف مَ

التحويلي خليل عمايرة الذي مل لة الشرط يف ضوء النحو التوليدي ومن بني الذين تناولوا مج
ا[مجلة ، أما ما يسمى مجلة الشرط «يسمها صراحة جبملة الشرط قال: الشرط]مكونة ويرى النحاة بأ

فاملتأمل يف الكالم 2»والثانية مجلة جواب الشرط، من مجلتني تسمى إحدامها مجلة فعل الشرط[األوىل]
فلماذا مل يقل أما ، السابق يلحظ أن عمايرة يبدو أنه غري مقتنع أن الرتكيب الشرطي مجلة شرطية

  ؟الشرط مجلة الشرط وقال أما ما يسمى مجلة
مجلة الشرط هي مجلة غري مركبة على عكس ما كان يعتقد النحاة الدكتور عمايرة يرى أن 

فجملة الشرط:إْن تدرْس تنجْح عندهم مركبة من مجلتني:(تدرس)فاعلها ضمري مسترت ، األوائل
 (إن) ن أداة الشرط العاملةأوقالوا ب، سترت تقديره(أنت)فعلها ضمري م تقديره(أنت)والثانية(تنجح)
ويبقى هذا احلكم ساري املفعول حىت عندما تكون (اجلملة األوىل) ، ملتنيتعمل يف الفعلني أو يف اجل

حتويلية امسية أو  وهي مجلة، فعال ماضيًا وتكون (اجلملة الثانية)امسية:إْن حضرت فأنا مكرمك
  3!!!....ةفعلي

يسمه النحاة مجلة الذي القسم  نواةاللة عمايرة يرى أن مجلة الشرط حتتوي على مجحيث 
  :4تيةالشرط لنتأمل األمثلة اآلجواب 

  أ)إْن خترْج أخرْج. 
  ب) إْن خرجَت خرْجُت.

  جـ)إْن خترْج فأنا خارٌج.
  د) أنا خارٌج إْن خرْجَت.
  هـ) أنا إْن خرْجَت خارٌج.

                                                             
نشري هنا إىل أن تشومسكي .86،ص مجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي-1

 .72،ص6،جملة اللسانيات،ع)األجرومية( نفسه أقر بأنه اطلع على النحو العريب
 .120صيف حنو اللغة وتراكيبها،-2
 .121-120نفسه،ص-3
 .121-121،صنفسه -4



 الجھود اللسانیة عند مازن الوعر

~ 221 ~ 

. ُ   و) إذا الشَّمُس غابْت طلعِت النجوم
ضارع وفاعل هي:أخرج املكونة من فعل م (أ) إن اجلملة النواة املعربة عن القسم يف اجلملة

ا مجلة فعلية توليدية تفيد اإلخبار، مسترت تقديره أنا إذ مل يكن قصد املتكلم ذلك بل قصده أن ، إ
  يشرتط خلروجه خروج السامع املخاطب فتحولت اجلملة إىل مجلة حتويلية مع بقائها مجلة فعلية. 

  حيث يكون ترابط الكلمات يف اجلملة كما يلي: 
  
  

  

                                     
  فتكون إْن: عنصر حتويل يفيد الشرط. 

ً لـ(إْن)وفاعلها أنت.    خترْج:فعل مضارع أخذ السكون اقتضاء
ً لـ(إْن)وفاعلها أنا.فالفعل (أخرج)مع فاعله(أنا)هو اجلملة  أخرْج: فعل مضارع أخذ السكون اقتضاء

وبذا تكون(أن ، النواة مع فاعله هو يف احلقيقة فعل الشرط حيث استجاب املستمع وخضع للشرط
  خترج أنت)هي اجلواب.

وكذلك هو احلال بالنسبة ، أما اجلملة(ب)فجملتها النواة هي(خرجت)إذ حتلل بنفس حتليل اجلملة(أ) 
  للجمل(د).

املتأمل[القارئ]يدرك مباشرة ما فيها من تركيز على عنصرين أحدمها(أنا)وليس أما اجلملة(هـ)فإن    
، والثاين الشرط الذي يود املتكلم أن يقرن خيرجه هو عينه بشرط خروج السامع املخاطب، غريي

إذ بقيت بعد ، فوضع الشرط فاصالً بني املسند واملسند إليه يف اجلملة التوليدية االمسية(أنا خارج)
حيث ، ولكنها حتويلية امسية كان التحويل فيها بإضافة عنصر الشرط يف وسطها، مجلة امسية حتويلها

وترتابط ، وال أثر هلا حىت وإن قدرت يف املعىن، ال تقتضي أداة الشرط حركة يف البينة الرتكيبية
  :1ليس إال كما يلي الكلمات[الفونيمات]يف اجلملة لتوصل معىن الشرط

  

                                                             
 .125-124ينظر:يف حنو اللغة وتراكيبها،ص-1

 (أنا) أخرْج      (أنت) خترْج  إنْ 

Ø           Ø 
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ة بعينها يف الفعل يف أي أما اجلملة(د)فأداة الشرط(عنصر التحويل)هو(إذا)اليت تقتضي حرك
إضافة إىل ما تقوم ، فهي تؤدي وظيفة أساسية تتمثل يف الشرط وال أثر هلا يف مبىن اجلملة، زمن كان

كما أن هناك ،  الزيادة األخرى من حتويل اجلملة من توليدية فعلية إىل حتويلية فعليةبه مع عناصر 
وعليه فإن أصل ، حتويل آخر جرى على اجلملة إنه حتويل بالرتتيب متثلفي تقدمي فاعل الفعل(غابت)

  ترتيب عناصر التحويل كما يلي:
  زه عن غريه يف هذا املقام.فتقدم الفاعل الشمس للعناية واالهتمام ولتميي، إذا غابت الشمس

   

 خارٌج  خرْجَت   إْن      أنا   
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  خالصة
، ليةيالتحو يف ضوء النظرية التوليدية العرض العام للجملة االستفهامية أو الشرطية  وبعد هذا

على اهتم باجلملة االستفهامية املثبتة سواء كانت قد وبعد التدقيق يف ما قام به مازن الوعر وجدنا أنه 
داة من أدوات ىل اجلملة االستفهامية املنفية بأدون التطرق إالتصوري مستوى االستفهام التصديقي أو 

تؤدي حتما إىل اختالف يف  حيث تكون هناك زيادة يف املبىن، ال النافية أو مل أو ليس1النفي حنو
  املنفية. املضمون بني اجلملني املنفية وغري

نظرية النحو العاملي  متثل يف فقد طبق الباحث عليها جهازا مفاهيميا أما مجلة الشرط 
وصف الرتاكيب الشرطية بطرق و  شرح حيثلتشومسكي حماوال اخلروج بصيغة افرتاصية كاملة األركان 

م العلمية والتعلمن االستفادة من هذه الرتا الباحثني واملهتمني علمية متكن  ، ميةيكيب يف حيا
جعلته اره ميثل تقنية جد متميزة عتباحث بدا لنا متحكما يف تطبيقه لذلك اجلهاز املفاهيمي بافالب

ا سواء  حيلل الرتاكيب الشرطية حتليال علميا وضح لنا كيفية عمل تلك الرتاكيب من خالل مكونا
والدور الذي تلعبه هذه املكونات وظيفيا ودالليا يف الرتكيب  أو اجلواب أو األداة باجلزاءتعلق األمر 

اجلزاء واجلواباليت الضوابط واآلليات اليت تتحكم يف حركة  كما أشار الباحث إىل،  الشرطي العريب
       .تكون يف إطار النظرية النحوية العربية

درسة دراسة اللغة العربية(مجلة الشرط) الباحث مازن الوعر هي إليها يهدف كان اليت الغاية إن   
 صار الذي العصر تطورات ملواكبة تؤهلها خدمةتها خدم أجل من وجدية نفعاً  أكثر تكونعلمية 

ولن ، فعلى الباحثني واملهتمني العمل أكثر لرقي وتقدم اللغة العربية، قبل ذي من وتقدما عصرنة أكثر
، يتأتى ذلك إال إذا أقحمناها يف خمتلف مناحي احلياة العلمية والفكرية ناهيك عن احلياة اليومية

ا الرتاث اللغوي  إضافة إىل حماولة االستفادة من تلك النظريات اللسانية الغربية اليت ميكن أن نقرأ 
  املهتمني.الناشئة و تكون أقرب إىل عقول العريب قراءة جديدة تسمح لنا بإعادة بناء نظرية لسانية 

                                                             
 1،2001ط مصر،-ينظر:حسين عبد اجلليل يوسف،أساليب االستفهام يف الشعر اجلاهلي،دار مؤسسة املختار،القاهرة-1

  وما بعدها.77،ص
 



 

 

  
  
  
  

  

خامتة
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  اتمة: ــــخ

، للسانيةوجهوده ا-رمحه اهللا-بعد هذه الرحلة العلمية مع الباحث األكادميي الدكتور مازن الوعر   
حاول فيها فأحباثه اللغوية ، وحب العمل، ينم عن روح علمية اتسمت باملوضوعيةاتضح أن ما قام به 

ً اليت ، املناهج الغربيةب للغوي العريبربط املاضي باحلاضر أي الرتاث ا ا إىل بناء أحباثه بناء توسل 
الباحثني أقرب إىل فهوم و ، يب وإحيائه بطريقة أكثر منهجيةعلميًا للرفع من مكانة الدرس اللغوي العر 

ن كان تراثنا العريب(النحو العريب)ال وإ، مبصطلحات علمية جديدة متجددة مواكبة لعصرنا واملهتمني
  املصطلح فهو غين باملفاهيم النحوية اليت حتمل صفة العلمية. يعاين من مشكلة

خيصها يف جمموعة من النقاط جاءت على النحو الدراسة جبملة من النتائج ميكن تلحيث خرجت   
  اآليت:

حىت وحماولة تبسيطها وشرح مبادئها ، التوليدية التحيويلية النظريةهتم با باحث مازن الوعرال - 
ومعاجلة عديد القضايا ، العربية وتطبيقها على قواعد اللغة، كن املبتدئون واملهتمون من فهمهايتم

ا.    املتعلقة 

-الذي اصطلح عليه باملنهج الوراثي- إن مازن الوعر كان من املؤيدين للمنهج البيولوجي العلمي-
َفتِح والمتَِّسع اآلَفاقالذي مال إىل تسميته بـ:و  اجلريء الذي أيده مازن الوعر نـْ تأييداً  بالمنهج العقلي المُ

  ال يدع جماالً للشك.

ا نوام تشومسكي -  حينما اكتشف تلك العالقة ، تأثر مازن الوعر مبفهوم بيولوجية اللغة اليت قال 
  ة.نظرية التوليدية التحويلية ومفهوم اللسانيات البيولوجيالاملوجودة بني 

  : يتاآل النحو على جاءت األساسية الرتاكيب من أنواع أربعةَ  تُْظهراللغة العربية  وجد مازن الوعر أن - 

  ف ) –إ  م –أي (م  الفعلي الرتكيب - 

  ف ) –إ  م -م–إ  (م أي الفعلي اخلرب ذو االمسي الرتكيب - 

  م) – إ م -إ  (م أي االمسي اخلرب ذو االمسي الرتكيب - 

   .م) –إ  أي ( م الكوين الرتكيب -
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 إىل اآلخر وبعضها، ضابط إىل أبداً  حيتاج ال بعضها، عدة لتحوالت عرضة األربعة الرتاكيب هذه  

  صحيحة. حنوية تراكيب توليد أجل من ذلك،  ضابط

سواء تعلق األمر ، السالفة الذكر منصبا على الرتاكيب األساسية للجملة العربيةكان تركيز الباحث   - 
بالرتكيب الفعلي أو بالرتكيب اإلمسي ذو اخلرب الفعلي وذو اخلرب االمسي أو الرتكيب الكوين دون أن 

والرتاكيب الفعلية ذات ، والرتاكيب املؤكدة، كالرتاكيب اليت تتضمن النفي يتناول تراكيب أخرى
وغريها من ، والرتاكيب املنسوخة، الفعول به األول واملفعول به الثاين واملفعول به الثالث

، الصور(الرتاكيب) التأليفية للجملة العربية اليت ميكن أن تشتق من الرتاكيب األساسية بقواعد حتويلية
  .حيث مل يعمم حماولته على الكثري من الرتاكيب العربية تميز جهده بنوع من االنتقائيةف

، الرتتيب(التقدمي والتأخري)وهو ، عنصر بعينه من عناصر التحليلعلى الوعر الباحث مازن تركيز  -
ا اللغة منها:احلذف والزيادة واإلحالل ، وإمهال عناصر أخرى تعترب من اآلليات املهمة اليت تعمل 

  والتوسع واالختصار. 

باجلملة االستفهامية املثبتة سواء كانت على مستوى االستفهام التصديقي أو الباحث اهتم  - 
ال النافية أو مل أو  حنو، داة من أدوات النفياالستفهامية املنفية بأالتصوري دون التطرق إىل اجلملة 

  .ليس
وج حماوال اخلر  مجلة الشرطعلى نظرية النحو العاملي لتشومسكي  مازن الوعر قد طبق الباحث - 

من خالل وصف الرتاكيب الشرطية بطرق علمية حيث شرح و ، بصيغة افرتاصية كاملة األركان
والدور الذي تلعبه هذه ، واء تعلق األمر باجلزاء أو اجلواب أو األداةس، مكونات مجلة الشرط

الضوابط واآلليات اليت  كما أشار الباحث إىل،  املكونات وظيفيا ودالليا يف الرتكيب الشرطي العريب
        اليت تكون يف إطار النظرية النحوية العربية. تتحكم يف حركة اجلزاء واجلواب

لنا مازن الوعر متحكما حتكمًا تامًا يف اجلهاز املفاهيمي الذي وظفه يف اجلانب التطبيقي  بدى-
حيث كان فامها مستوعبًا ، باجلملة االستفهامية والشرطيةبالرتاكيب األساسية أو سواء تعلق األمر 

 لتلك النظرية اليت حاول تطبيقها على قواعد اللغة العربية.

تََسلَِّحةً بأدوات املعرفة اللسانية التقنية احلديثة  - حاول الباحث قراءة الرتاث النحوي العريب قراءًة مُ
، اة العرب األوائلمن أجل فهم علمي للفرضيات النحوية اليت وضعها النحباعتبارها آليات جد مهمة 

   .سيما مهندس النحو العريب سيبويهوال
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 ليست اليت الوسطى بالعربية ووصفها، دراسته يف يعاجلها ربية]اليتاللغة[الع شكل الوعر حدد مازن- 

 واحملاضرات واجلامعات املدارس يف- قوله حد على-يستعمل الذي الشكل وهو، متدنية وال رفيعة

  وغريها. والصحف

 واملنهج القدماء منهج فيها ميتزج حديثة عربية لسانية نظرية يقيم حاول أن الوعر مازن باإلضافة إىل أن-

إضافة إىل النظرية ، تشومسكي وضعه الذي التحويلي التوليدي واملنهج ولتركوك وضعه الذي التصنيفي
 .يف القرن الثامن امليالدي العرُب القدماءاللغوية العربية اليت وضعها 

دف االستشهاد مبا حتمله من معرف لغوية قريبة من  الرجوع إىل كتب- الرتاث اللغوية يف كل مرة 
ن هناك اختالف كبري يف لية إذ كايالتحو لغرب حتديداً النظرية التوليدية التصور الذي جاء به ا

ا علماؤنا األوائل أمثال:اخلليل، املصطلحات  ،وابن جين، وسيبويه، واملفاهيم العلمية اليت جاء 
  واجلرجاين.

ا يف جمملها ركزت على النظرية التوليدية مازن الوعر جي جبهودومن بني أهم ما ينتبه إليه القارئ - د أ
ا على اجلملة العربية  صورها وتراكيبها خاصة إذا تعلق األمر  يف الكثري منالتحويلية وتطبيقا

مجلة و ، أساسية يف علم اللسانيات احلديثوقضايا باملؤلفات التالية:حنو نظرية لسانية عربية حديثة 
  .رب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكيالشرط عند النحاة واألصوليني الع

ا أرادت إثبات      يف األخري ميكن القول:إن أعمال مازن الوعر اتسمت باجلدية وقوة الطرح كو
بناء  -فعالً - ميكن فهل، الرتاث اللغوي العامليذلك التقاطع احلاصل بني لغات العامل أو ما يسمى ب

إذا مل يكن فيه تراث لغوي عاملي ، املوجودة بني اللغات قاطبةالصلة تلك  ة من خاللنظرية عاملي
، يتمثل يف:"معرفة سر صناعة الكالم"كما يقول اجلاحظهدف مشرتك يوحد بينها؟ فاهلدف العام 

اإلنسانية إىل ذلك اهلدف الذي سيقدم خدمة ، كيأو"معرفة املعرفة اللغوية"كما يقول تشومس
وهذا يؤكد أن ما كان يطمح إليه الباحث يتقاطع مع فكرة الرتاث العاملي اليت توحد ، والعاملية مجعاء

كما التحويلية على اللغة العربية؟كيف ميكن تطبيق نظرية التوليدية لغات العامل يف نظرية واحدة وإال  
ميكن إدخاهلا يف خانة  قيمةة لدى الباحث مازن الوعر جهوداً ميكن اعتبار اجلهود اللساني

ومل يكن ، قدميه وحديثهالعربي هلامة اليت أضافة شيئا جديدا للدرس اللغويجلهود اللغوية اا
بكل موضوعية دون ميل أو تأثر سليب ال الباحث منغلقا على نفسه بل انفتح على اآلخر 

ا بني لغات العامل   .يعطي لغتنا مكانتها الالئقة 
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، عوج منهفة واالختصاص لتقوميه وتسديد ما اأقدم هذا العمل املتواضع بني يدي أهل العلم واملعر  إين 
ية تليق بالبحث العلمي الصحيح.    حىت خيرج يف صورة علمية 

يد عيساين    وكذا أعضاء اللجنة ، الشكر كل الشكر والتقدير إىل أستاذي الفاضل الدكتور عبد ا
السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل و ، قدم يل يد املساعدة ْن وكل مَ ، اقشة هلذا البحثالعلمية املوقرة املن

  وبركاته.

                                
         

      وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب          



 

 

  
  

  

  قائمة
 املصادر واملراجع 
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  .2ج، م1995، 5ط، بريوت، دار القلم ، المقدمةابن خلدون(عبد الرمحن): - 31
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  ب ط ت.، اجلزائر–دار القصبة للنشر، مبادئ في اللسانياتخولة طالب اإلبراهيمي:- 32
دار النهضة ، علي علي أمحد شعبان-تر:عبده الراجحي، أسس تعلم اللغة وتعليمهادوجالس براون:- 33

 .1994، د ط ، لبنان-بريوت، العربية للنشر والطباعة

، لبنان- بريوت، عويدات للنشر والتوزيع والطباعة، تر:أنطوان اهلاشم، اضطرابات اللغةديديه بورو:- 34
  م.2000، 1ط، دار وائل للنشر والتوزيع

جامعة ، التوزيعو  النشرو  دار األمل للطباعة، لسانيات التلفظ وتداولية الخطابذهبية محو احلاج:- 35
  .2005، ب ط، تيزي وزو - مولود معمري

البنية العميقة للصيغ والرتاكيب -صوره-أنواعه-(مفهومهالتحويل في النحو العربيرابح بومعزة:- 36
  .2008، 1ط، األردن-إربد، عامل الكتب احلديث ،احملولة)

، 1ط، األردن- اربد، عامل الكتب احلديث، نظرية النحو العربي ورؤيتها لتحليل البنى اللغوية:     37 
2011.  

، تح:صفوان عدنان دوادي، مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين(احلسني بن حممد بن الفضل):- 38
  .د ت، 2ط، دار القلم والدار الشامية

نْدلر: - 39 تر:حممد غاليم وحممد الرحايل وعبد ، داللة اللغة وتصميمهار.َجاُكوندوف.ن.تشومسكي.ر.فـُ
يد جحفة  د ت ط.، املغرب-الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، ا

، للنشر دار حممد علي، الوصفية مفهومها ونظامها في النظريات اللسانيةرفيق بن محودة:- 40
  .2004سنة، 1ط، تونس- صفاقس

، مركز دراسات الوحدة العربية، تر:عبد القادر املهريي، مدخل لفهم اللسانياتروبري مارتان: - 41
  .2007، 1ط، لبنان-بريوت

-بن عكنون، ت اجلامعيةديوان املطبوعا، التاريخيةو  محاضرات في اللسانيات العامةزبري دراقي:- 42
  .1990، ب ط، اجلزائر
، دار الكتب العلمية، المفصل في صنعة اإلعراببن حممد): الزخمشري(أبو القاسم حممود بن عمر- 43

 .1999، 1ط، لبنان-بريوت

، لبنان-بريوت، دار الكتب العلمية، ضبط وتصحيح:حممد عبد السالم شاهني، الكشاف:        44
 .2006، 4ط، 2مج
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 .2006، 1ط، لبنان-بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر، أساس البالغة:        45

، اضطرابات النطق والكالم لدى المعاقين والوحديينيوسف إبراهيم:، سليمان عبد الواحد- 46
  م.2010، د ت، مصر-القاهرة

مؤسسة ، تح:عبد احلسن الفتلي، األصول في النحوابن السراج(أبو بكر حممد بن سهيل):- 47
  .1996، 3ط، لبنان-الرسالةنبريوت

قسم علم ، سلسلة الفكر العريب يف الرتبية اخلاصة، أسبابها وعالجها اللجلجةسهري حممود أمني:- 48
   .2008، 1ط، جامعة حلوان، كلية الرتبية،  النفس 

     .3.ج1966، 1ط، دار اجليل بريوت، تح/عبد السالم حممد هارون، الكتابسيبويه:- 49

-القاهرة، املختار للنشر والتوزيعمؤسسة ، الملكة اللغوية في الفكر اللغوي العربيالسيد الشرقاوي:- 50
 م.2002، 1ط، مصر

، لبنان –بريوت، التوزيعأحباث للنشر و ، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرةشفيقة العلوي:- 51
 م.2004، 1ط

، للطباعةوالنشر الداراجلامعية، ظاهرة الحذف في الدرس اللغويطاهر سليمان محودة: - 52
 .1982، ب ط، مصر-اإلسكندرية

ب لألساتذة مجعية األد، مبادئ اللسانيات البنوية دراسة تحليلية ابستمولوجيةالطيب دبة: - 53
 م.2001سنة ، ب ط، اجلزائر، الباحثني

، األردن-إربد، عامل الكتب احلديث، (يف غريب احلديث)تركيب الجملة اإلنشائيةعاطف فضل:- 54
  .2004، 1ط

  د ت.، 6ط، مصر-القاهرة، دار املعارف، النحو الوافيعبا س حسن:- 55

، األردن- عمان، دار احلامد للنشر والتوزيع ، دراسات في اللسانيات العربيةعبد احلميد السيد: - 56
  .2004، 1ط

سنة ، ب ط، اجلزائر- موفم للنشر، دراسات في علوم اللسانو  :بحوثعبد الرمحن احلاج صاحل- 57
2007 .  

دراسة إلى النحو التفريعي من خالل كتاب تشومسكي"البنى التركيبية" مدخلعبد الرزاق دوراري:- 58
   .2007، ب ط، موفم للنشر اجلزائر، حتليلية نقدية
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  .1985، ب ط، الدار التونسية للنشر، اللسانيات وأسسها المعرفيةعبد السالم املسدي:- 59
  .2010، 1ط، بريوت-لبناندار الكتاب اجلديدة املتحدة ، مباحث تأسيسية في اللسانيات:      60

، الشرط في القرآن على نهج اللسانيات الوصفيةحممد اهلادي الطرابلسي:، عبد السالم املسدي- 61
 .1985، د ط، تونس-ليبيا، ر العربية للكتابالدا
  .1984، 4ط، لبنان–بريوت ، مؤسسة الرسالة،  في علم اللغة العامعبد الصبور شاهني: - 62

ب ت ، لبنان-بريوت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، البالغة العربية تاريخعبد العزيز عتيق:- 63
  ط.
 .2004، 1ط، املغرب-فاس، الجملة العربية دراسة لسانيةعبد العزيز العماري:- 64
  .2000سنة ،1ط، مصر -دار الفكر العريب القاهرة، مدخل إلى علم اللغةعبد العزيز حممد حسن:- 65
، دار توبقال للنشر ، (نظرية يف بناء الكلمة وبناء اجلملة)البناء الموازيالفاسي الفهري:عبد القادر - 66

  .1990، 1ط، املغرب-الدار البيضاء

  .2009، 1ط، اجلزائر-األغواط، مطبعة بن سامل، فنون البالغة العربيةعبد العليم بوفاتح: - 67

، دارالنهضة العربية للطباعة والنشر، املنهج)(حبث يف النحو العربي والدرس الحديثعبده الراجحي:- 68
 م.1986، ب ط، بريوت.لبنان

دار اإلسراء للنشر ، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرينعطا حممد موسى:- 69
 .2002، 1ط، األردن-عمان، والتوزيع

، 1ط ،1مج، لبنان-بريوت، دار الكتب العلمية، (على ألفية ابن مالك)شرح ابن عقيلابن عقيل:- 70
1997. 

  د ط ت.، لبنان- بريوت، دار اجليل، الديوان:عمر بن أيب ربيعة- 71 
، 3ط ،سورية-دمشق، دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر، في علم اللغةغازي خمتار طليمات:- 72

2007. 

، في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها الصاحبيابن فارس (أمحد بن احلسني): - 73
  .1993، 1ط، لبنان- بريوت، مكتبة املعارف

 ،2ط، األردن- عمان، دار الفكر، الجملة العربية تأليفها وأقسامهافاضل صاحل السامرائي:- 74
2007.  
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، دراسة يف النشاط اللساين العريب نشأة الدرس اللساني العربي الحديث:فاطمة اهلامشي بكوش- 75
  .2004، 4ط، مصر- القاهرة، إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع

، عامل الكتب احلديث، (يف البنية اللغوية يف القرآن الكرمي)نسجام الصوتيأثر اإلفدوى حممد حسان:- 76
  .2001، 1ط، األردن-إربد

املؤسسة ، جميد النصر، ترمجة:يوسف غازي، محاضرات في األلسنية العامةفردينان ده سوسر:- 77
  .د ط ت، اجلزائرية للطباعة

 .2ج، 199، 1ط، لبنان-بريوت، دار الكتب العلمية، القاموس المحيط:الفريوز آبادي- 78

ب ، القاهرة ،التغليفو  الرشاد للطباعة، أصول تراثية في اللسانيات الحديثةكرمي زكي حسام الدين:- 79
  . 2000، دت
ععامل الكتب ، (يف الصور املكية القصار)النظام الصوتي التوليديأمحد حسن صاحل:كورديا - 80

  .2013، 1ط، األردن- إربد، احلديث
  ب ط ت.، مصر-القاهرة، عامل الكتب، تر:أمحد خمتار عمر، أسس علم اللغةماريو باي:- 81
:حماولة لسربها وتطبيقها التوليديةالداللية في اللسانيات التحويلية و  النظريات النحوية:ازن الوعرـــم - 82

    83 م.1982 ،6ع ،جامعة اجلزائر، جملة يف علم اللسان البشري، جملة اللسانيات، على النحو العريب
دار طالس للدراسات ، نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب األساسية في اللغة العربية:   

 .1986سنة ، 2ط، دمشق، النشرو  والرتمجة

، 1ط، سوريا-دمشق، دار طالس، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث      84:
، جملة:يف اللسانيات واللسانيات العربية، حول األسس البيوولجية للطاقات اللغوية:  85 م.1988سنة

   .1988، مجعية الفلسفة باملغرب، عبد القادر الفاسي الفهري-إشراف:د.السرغوشين
  .1989، 1ط ،سورية- دمشق، دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر، لسانية تطبيقيةدراسات    86: 

 ،جملة الشرط عند النحاة واألصوليين العرب في ضوء نظرية النحو العالمي لتشومسكي87:   
 .1999، 1ط، لوجنمان-الشركة املصرية العاملية للنشر

لد  ،الكويت ،جملة عامل الفكر، اإلتجاهات اللسانية ودورها في الدراسات األسلوبية  88: ، 22ا
  .1994أفريل-مارس، 4و3العدد
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 ،دار املتنيب للطباعة والنشر، دراسات نحوية وداللية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة:     89 
  .2001، 1ط، دمشق-سورية

 ،اللسان وتكنولوجياته)اللسانيات(جملة يف علوم ، مع مازن الوعر  حوار أجراه خالد األنشاصي :    90
 .2007، 13-12اجلزائر العددان- البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية مركز
 ،1ط ،املغرب-الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، مدخل للسانيات سوسيرمبارك حنون: - 91

 م.1987

-بريوت، عامل الكتب، تح:حممد عبد اخلالق عضيمة، :المقتضباملربد(أبو العباس حممد بن يزيد) - 92
 د ط ت. ، لبنان

  .1983، د ط ، دار الكتاب احلديث، العالمة اإلعرابية في الجملةحممد محاسة عبد اللطيف:- 93

   .2003، دط، مصر-القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، بناء الجملة العربية:        94

 .1980، 1ط، الدار البيضاء ،احلديثة دار الرشاد، البنيوية في اللسانياتحممد احلناش:- 95

 دت.، 2ط، ليبيا-منشورات جامعة السابع من أبريل، التمهيد في علم اللغةحممد خليفة األسود: - 96

  .1981، 1ط، السعودية-الرياض، دار السرية، قواعد تحويلية للغة العربية، حممد علي اخلويل97-

(دراسة تركيبية بنية الجملة وداللتها البالغية في األدب الكبير البن المقفع، حممد كراكيب- 98
 .2008، 1ط، األردن-إربد، عامل الكتب احلديث، تطبيقية)

دط ، مصر- االسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، صور تأليف الكالم عند ابن هشام، حممود أمحد حنلة- 99
 ،1994.  

 .1991، دط ،مصر-اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، الجملة في شعر المعلقات نظام:     100
، د ط، لبنان-بريوت ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر، مدخل إلى دراسة الجملة العربية:   101
1988. 

 ،ب ط، القاهرة - مدينة نصر، دار الفكر العريب، علم اللغة مقدمة للقارئ العربيحممود السعران:- 102
1999. 

االت واالجتاهات)مدخل إلى علم اللغةحممود فهمي حجازي:- 103 الدار املصرية السعودية ، (ا
 .2006، 4ط، القاهرة-التوزيعو  للطباعة النشر
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(دراسة يف التداخل االختصاصي)دار الكتاب اجلديد انفتاح النسق اللسانيحمي الدين حمسب:- 104
 .2008، ط1، ليبيا- بنغازي، املتحدة

االلسانياتنعمان بوقرة:- 105 –عمان ،قضاياها الراهنة)عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيعو  (اجتاها
  .2009، 1ط، األردن
، منشورات عيون، تر:يوئيل يوسف عزيز ومراجعة جميد السماشطة، البنى التركيبيةنعوم تشومسكي:- 106

  .1987سنة، 2ط، الدار البيضاء
، 1ط ،األردن-عمان، منشورات دار دجلة، المنهج الوصفي في كتاب سيبويهنوزاد حسن أمحد:- 107

2007. 
ر:- 108  ،1ط ،األردن- اربد، علم الكتب احلديث، ثمار تجربة، دراسات في اللسانياتهادي 

2011. 
 ،دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، المغنيابن هشام:- 109
  .2009، ب دت، مصر-القاهرة
دار فضاءات للنشر ، نظرية النحو العربي في ضوء تعدد أوجه التحليل النحويوليد حسن:- 110

 .2009، 1ط، األردن- عمان، والتوزيع والطباعة

  .2001، 1ط، 1مج، لبنان-بريوت، دار الكتب العلمية، شرح المفصل للزمخشريابن يعيش:- 111
  العلمية: الـــدوريات والمجالت -

 ،40-39-38ءاجلز، مصر-القاهرة، جملة جممع اللغة العربية، إحياء التراثإبراهيم مدكور:- 1
 .1986نوفمرب

 .1986نوفمرب، 46اجلزء ، مصر-القاهرة، جملة جممع اللغة العربية، لماذا نعنى بتراثنا:أمحد احلوىف- 2

، الكويت ،جملة عامل الفكر، قضايا اللغة العربية...في اللسانيات التوليدية منحافظ امساعيل علوي:- 3
لد   .2008سبتمرب، 1العدد، 37ا

-بريوت ،جملة آفاق الثقافة والرتاث، في أصل اللغة وتطورها عند أبي نصر الفارابياحلسن اهلاليل:- 4
  .2004، 46العدد، السنة الثانية عشرة، لبنان

لد ،الكويت ،جملة عامل الفكر، اللغة والفكر عند الطفلسيد حممد غنيم:- 5  ،1العدد، 2ا
  .1971أفريل

كلية اآلداب ،  جملة اآلداب واللغات، :مقاربة نقديةالمنهج التوليدي ومشكلة المعنىعبد اجلبار توامة :- 6
  .2012، 9ع، اجلزائر-واللغات جامعة األغواط
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يد عيساين- 7 ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  جملة األثر، في النظام اللغوي عند العرب الجملة:عبد ا
   -.2006، 5ع، ورقلة، مرباح قاصدي جامعة

يد عيساين- 8  - واللغات اآلداب جملة -األثرجملة ، العربي النحو في الحديثة المدرسة مالمح:عبد ا
  .2008ماي،  7ع،  اجلزائر - ورقلة، مرباح قاصدي جامعة

  .2009، اجلزائر-جامعة تيزي وزو، دار هومة، جملة:اللغة األم، اكتساب اللغةعقيلة العشيب: - 9

جملة وقائع الندوة الدولية األوىل جلمعية ، علم اللغة والذكاء االصطناعيمقال:، علي فرغلي- 10
  .1987، املغرب-الرباط، منشورات عكاظ، حممد غاليم، اللسانيات باملغرب

، لبنان-بريوت، جملة آفاق الثقافة والرتاث، العودة إلى التراث ضرورة حضارية:مصطفى حممد طه- 11 
  .2010يونيو، 70العدد، السنة الثامنة عشرة

 - األبيار، منشورات ثالة، جملة اللغة العربية، اللسانيات وتطبيقاتها بين العلم واألدبجناح حالس:- 12
  .2009، العدد التاسع، اجلزائر

  الرسائل العلمية: -

جامعة ، رسالة دكتوراه، (دراسة مقارنة)سمية:أسسها التركيبية وبناها النحويةالجملة اإلاحلسني بوم:- 1
  .2004، املغرب-مراكش، القاضي عياض

 ،التوليدية التحويليةواللسانيات الدرس الصرفي عند ابن عصفور من خالل"الممتع"مسرية صدقي:- 2
  .1997، املغرب-الرباط، جامعة حممد اخلامس، رسالة دكتوراه

جامعة حممد ، رسالة دكتوراه، :تقنيتا الزيادة والحذف في النحو العربي نموذج سيبويهالعمري حممد- 3
  .1988، املغرب-الرباط، اخلامس

  الروابط االلكترونية: -

http://www.startimes.com/f.aspx?t=7405639  
www.awu-dam.org/trath/48/turath48-007.htm  

  جنبيةالمصادر والمراجع األ -
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 ملخص البحث باللغة العربية: -

ا متحورت حول اجلهود اللسانية للباحث اللساين إن      الدكتور مازن الوعر (رمحه احملاولة اليت قمنا 
فقد وجدناه تطرق ملوضوعات ، اهللا) الذي اتسمت أحباثه وأعماله اللسانية بكفاءة علمية متميزة

االت والعلوم حماوال ربطها بالدرس اللساين احلديث(اللسانيات) ذي الطابع العلمي خمتلفة يف شىت ا
كالفيزياء والبيولوجيا   والتقنية الصارمة الدقةبالعلوم الطبيعية التكنولوجي الذي جيعل اللغة مرتبطة 

إذ كان هدف الباحث إخراج ، واحلاسبات اإللكرتونية والرياضيات وغريها من العلوم الدقيقة
فلك  القدمية(الرتاث اللغوي العريب)من الطابع اإلنساين العام الذي جعلها تدور يف الدراسات اللغوية

 وءيف ض من جديد من أجل بعثها وإحيائها والشعر والفلسفة والتاريخالعلوم اإلنسانية كاألدب والنقد 
اللغات وحتليلها  فحص وسائل علمية جد متطورة تسهل علينااللغوية احلديثة حيث توجد  النظريات

فبفضلها ندخل إىل أعماقها(اللغة)الكتشاف سر ، حتليال علميا ميكننا من معرفة سر ديناميتها وعملها
   لعجيبة.عمل تلك اآللة ا

بإعطاء  لتشومسكيالتحويلية القواعد التوليدية  لنظريةلاجلهاز املفاهيمي  الباحث تناول حيث   
ا هذه النظرية وأهم التعديالت اليت طرأت عليها كما ،  صورة تعريفية هلا بْدءاً باملراحل اليت مرت 

جيعلنا ندرس اللغة دراسة تكون أكثر تطرق إىل تلك العالقة اليت تربطها باللسانيات البيولوجية الذي 
  دقة وعلمية.

حتديداً عند اجلاحظ يف ضوء  لباحث جهوداً أخرى تدخل يف خانة أمراض الكالمل تناولنا كما    
حيث أنه ال ميكن معاجلة تلك ، ومعاجلتها معاجلة تبدو أكثر حداثة من قبل، اللسانيات البيولوجية

باعتبار ، ومعرفة البنية اللغوية البيولوجية هلذا الدماغ، الدماغ البشرياألمراص إال إذا سربنا إىل سطح 
ميكن أيضًا للباحث معرفة و ، تلك البنية احملرك احلقيقي الباعث للفاعلية اللغوية يف الكائنات البشرية

وكيفية حدوث عمليات اإلكساب اللغوي عند ، وكيفية عالجها، األمراض اليت يعاين منها املتكلم
  نتاج اللغة وكذا فهمها.إوما املراكز املسئولة عن ، اناالنس

اجلملة االمسية (الرتاكيب األساسية التحويلية على باحث أن يطبق النظرية التوليدية ال حاول فقد   
شرح تلك الرتاكيب اللغوية بطرق وأدوات أكثر االستفهامية هادفًا إىل إضافة إىل اجلملة و )والفعلية
الوعر حبثا خصص هلا مازن فقد أما اجلملة الشرطية ، خصوصية اللغة العربية ذلكيف مراعيا علمية 

وذلك يف االطار ، العربية الشرطية على الرتاكيب التحويليةالنظرية التوليدية تطبيق بعينه أراد من خالله 



 

 

من أجل اخلروج بصيغة افرتاضية تكون قادرة على شرح ووصف  النظري لفرضية اجلزاء عند سيبويه
  . دقيقاوافيا و تلك الرتاكيب الشرطية شرحا 

ا  حاولنا االشارة هلا من قريب أو من بعيدحوارت ونقاشات  وهناك     مع غريه من الباحثقام 
املقابالت حيث اتسمت تلك ، وآلن تكر، أفذاذ أمثال:نوام تشومسكي وأندري مارتيين علماء

كما أثارت مجلة من القضايا اليت ،  العلمية بأسئلة وأجوبة هلا عالقة بالدرس اللساين قدميه وحديثه
  شغلت بال الكثري من املهتمني والباحثني ردحًا من الزمن.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Résumé: 

   Notre recherche s’articule autour des travaux linguistiques du docteur 
Mazen El Ouaer dont les recherches linguistiques étaient d’une grande qualité 
scientifique. Il a, en fait, abordé des problématiques diverses dans différents 
domaines scientifiques, en essayant de les relier à la linguistique moderne, 
scientifique, qui relie la langue aux sciences naturelles et techniques, comme la 
physique, la biologie, les mathématiques, etc. L’objectif du chercheur était de 
sortir les études linguistiques anciennes (le patrimoine d’études linguistiques 
arabes) de leur aspect humaniste, général associé aux sciences humaines, la 
littérature, la critique littéraire, la poésie, la philosophie, l’histoire, pour les 
revivifier à la lumière des théories linguistiques modernes dont les outils 
scientifiques, très développés, facilitent l’étude scientifique des langues et 
permettant ainsi de comprendre le secret de leur dynamique et de leur 
fonctionnement 

L’auteur a fait référence à l’appareil conceptuel de la théorie générative 
transformationnelle,en donnant une définition et en décrivant les étapes et les 
ajustements qui l’ont caractérisé. Il a également abordé les rapports de cette 
théorie générative transformationnelle avec la linguistique biologique, qui 
permet d’étudier la langue avec plus de précision et de rigueur scientifique. 

Nous avons également abordé d’autres travaux du chercheur, qui 
concernent les pathologies du langage, notamment chez El Djahidh, dans le 
cadre de la linguistique biologique. Il proposait un traitement plus moderne de 
ces questions, parce qu’il n’est pas possible de traiter ces questions sans faire un 
balayage du cerveau humain et sans connaissance de la structure linguistique et 
biologique de ce cerveau, étant donné que cette structure est le facteur le plus 
important dans l’activité langagière humaine. L’homme étant un objet d’étude 
d’un point de vue biologique, il serait possible pour le chercheur de connaitre les 
pathologies dont souffre le sujet parlant et la façon de les traiter, les processus 
d’acquisition du langage chez l’homme, les centres responsables de la 
production et de la compréhension du langage. 

Il a essayé d’appliquer la théorie générative transformationnelle sur les 
structures de base (la phrase nominale, la phrase verbale) en plus de la phrase 
interrogative, dans le but d'expliquer ces structures linguistiques avec des outils 
et des méthodes plus scientifiques en prenant en considérations les spécificités 
de la langue arabe. Concernant la phrase conditionnelle, Mazen El Ouaer lui a 
consacrée toute une étude en appliquant la théorie générative et 
transformationnelle à ces structures, et cela dans le cadre de l'hypothèse 



 

 

conditionnelle de Sibawih, pour dégager une formule hypothétique capable 
d'expliquer et de décrire ces structures d'une façon scientifique précise. 

En outre, nous avons mentionné les débats et les discussions que Mazen 
El Ouaer avait réalisées avec des auteurs de renommée comme : Noam 
Chomsky, André Martinet, Alain Tucker. Ces débats, qui ont intéressé beaucoup 
de chercheurs pendant une certaine période, étaient animés de questions et de 
réponses en relation avec la linguistique moderne et ancienne. 

 

   
  
  
  
  
   

  


