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 امللخص:

، سواء في جانب األدب أو جانب اللغة، له على ساحة الفكر والبحث العلميما يزال املنهج بجهازه الفكري يلقي بظال        

ين فقد امتد نشاطهم الفكري واملعرفي الى بسط املنهج سعيا العتماد اآلليات املنهجية التي تيسر سبيل الباحثين في تبي

، ألن االمر ال يتوقف عند حدود الحصول على املعرفة بقدر ما يتعلق باستثمارها القواعد وضبط تراكمات املعرفة

 واالفادة منها.

، وربما يعود سبب ذلك الى جملة ة العربية أن حركتها تتسم بالبطءومن املالحظ على واقع املناهج في الدراسات اللغوي     

، فالكثير من العناصر ما زالت تحول دون دماءاملحافظ وعدم الخروج عن معطيات القاسباب منها طغيان الفكر 

 تحقيق التجديد .

وعلى هذا االساس يروم هذا البحث أن يشتغل بكيفيات توظيف املنهج عند احد الباحثين في قضايا املنهج التوليدي     

 .في محاولة فهم التراكيب العربية وتطبيق معطياته

جاء هذا البحث استجابة ملا رصدناه عند الدكتور مازن الوعر من خالل كتابه " نحو نظرية لسانية عربية لقد        

حديثة لتحليل التراكيب االساسية في اللغة العربية " ، فقد الحظ مازن الوعر ــ من خالل البحث العميق في املناهج 

التشابه بينهما، وهذا ما شجعه على اإلقدام على هذه الخطوة اللغوية العربية القديمة واللسانية الحديثة ــ التماثل و 

، من ليديالجريئة من نوعها، ففكر في امكانية تفسير منهج بمنهج اخر، فحاول تفسير النحو العربي بأدوات املنهج التو 

 اجل الوصول الى صياغة انموذج جديد في فهم التراكيب اللغوية العربية وتحليلها.

بين املنهجين ال يعني ــ على أي حال من االحوال ــ التطابق التام بينهما بقدر ما يعني التماثل في الضوابط   وهذا التشابه     

للغة العربية عن غيرها من ، مع مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها اراكيب وتقدير البنية العميقة لهاالتي تحكم صحة الت

 .اللغات
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Abstract 

 

 Methodology is still, with its ideological system, casting its shadows within the field 

of thought and scientific research, whether in literature or in language, as their methodology 

has stretched aiming at adapting the methodical techniques that facilitates the way of 

researchers in clarifying the rules and controls accumulations of knowledge, because it is not 

related to gaining knowledge as related to investing it and making use of it. It is observed, 

about Arabic linguistic studies that their movement is slow for many reasons, some of them 

are: dominant conservative ideology and not exceeding the ancients' data. Many factors are 

still preventing renovation. Basing on this research aims at how to utilize the methodology of 

some researchers in the issues of the reproductive methodology and to apply its outputs, in an 

attempt to understand Arabic structures. This research came as a response to what we 

observed about Dr. Mazin Al-Wa'ar through his book towards a modern Arabic lingual 

theory for analyzing the basic constructions in Arabic. Dr. Mazin Al-Wa'ar noticed- through 

his deep search in the old Arabic linguistic methodology and the modern lingual that they are 

symmetric and similar. That encouraged him to make this brave step, he thought of the 

possibility of interpreting a methodology with another methodology, so he tried to interpret 

Arabic syntax with the tools of the reproductive methodology to reach  a formulation of a 

new model in understanding and analyzing of the structures of Arabic language.    
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 املقدمة

ما يزال املنهج بجهازه الفكري يلقي بظالله على ساحة الفكر والبحث العلمي ، سواء في جانب األدب أو جانب اللغة ،       

فقد امتد نشاطهم الفكري واملعرفي الى بسط املنهج سعيا العتماد اآلليات املنهجية التي تيسر سبيل الباحثين في تبيين 

ن االمر ال يتوقف عند حدود الحصول على املعرفة بقدر ما يتعلق باستثمارها القواعد وضبط تراكمات املعرفة ، أل 

 واالفادة منها.

ومن املالحظ على واقع املناهج في الدراسات اللغوية العربية أن حركتها تتسم بالبطء ، وربما يعود سبب ذلك الى جملة      

ماء ، فالكثير من العناصر ما زالت تحول دون اسباب منها طغيان الفكر املحافظ وعدم الخروج عن معطيات القد

 تحقيق التجديد .

وعلى هذا االساس يروم هذا البحث أن يشتغل بكيفيات توظيف املنهج عند احد الباحثين في قضايا املنهج التوليدي     

 وتطبيق معطياته في محاولة فهم التراكيب العربية .

نحو نظرية لسانية عربية عند الدكتور مازن الوعر من خالل كتابه "  لقد جاء هذا البحث استجابة ملا رصدناه       

" ، فقد الحظ مازن الوعر ــ من خالل البحث العميق في املناهج حديثة لتحليل التراكيب االساسية في اللغة العربية 

ى اإلقدام على هذه الخطوة اللغوية العربية القديمة واللسانية الحديثة ــ التماثل والتشابه بينهما ، وهذا ما شجعه عل

الجريئة من نوعها ، ففكر في امكانية تفسير منهج بمنهج اخر ، فحاول تفسير النحو العربي بأدوات املنهج التوليدي ، من 

 اجل الوصول الى صياغة انموذج جديد في فهم التراكيب اللغوية العربية وتحليلها.

أي حال من االحوال ــ التطابق التام بينهما بقدر ما يعني التماثل في الضوابط   وهذا التشابه بين املنهجين ال يعني ــ على     

التي تحكم صحة التراكيب وتقدير البنية العميقة لها ، مع مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها اللغة العربية عن غيرها من 

 اللغات .

ية حديثة ، بل على العكس من ذلك هو لم يقّر اصال وهذا ال يعني أن مازن الوعر حاول ابتداع نظرية لسانية عرب     

بوجود نظرية لسانية عربية حديثة ، وانما حاول بناء انموذج لساني يمكنه من أن يصف ويشرح التراكيب االساسية للغة 

" وسد  نظرية النحو العالميالعربية ، واظهر هذا العمل امكانية االفادة من مكنونات اللغة العربية من أجل اغناء " 

 النقص الحاصل فيها ، مما يجعلها تكون نظرية للغات عامة العربية وغيرها.

لقد كان لهذه املحاولة التي قام بها مازن الوعر صدى واسع في االوساط اللغوية العربية والعاملية ، فقد اشاد بها عالم      

 هذا البحث االنكليزية منها : ))اللغة االمريكي تشومسكي حين قال واصفا لها بعد ان اطلع على النسخة 
ّ

من الواضح أن

هو دراسة جدية ورائعة ومهمة ، فقد غطت منطقة واسعة من البحث اللساني ، وشملت افكارا هامة جدا ، لقد 

دهشت بشكل خاص بتلك التعليقات اللغوية التي وردت في ثنايا هذه الدراسة والتي قام بها اللغويون العرب 

 هذا و 
ّ

حده يجعل هذه الدراسة اسهاما قيما جدا لتطوير الدراسات اللسانية الغربية بغض النظر عن القدماء ، إن

 العمل اللساني الحديث املطبق على التراكيب العربية والذي يبدو مهما جدا ((.
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 ي.إّن هذا التعليق يبدو كفيال ببيان أهمية هذه املحاولة وقيمتها العلمية وعلى الصعيدين العربي والعالم    

 لقد قسمنا هذا البحث على عناصر جاءت على النحو االتي :     

 تلقي التوليدية في الفكر اللساني العربي. .1

 الفكر التوليدي عند مازن الوعر. .2

 وصف كتاب مازن الوعر " نحو نظرية لسانية عربية حديثة". .3

 وصف املصادرات املنهجية التي ينطلق منها الباحثون. .4

 ة للغة العربية في ضوء القواعد التوليدية التحويلية .تحليل التراكيب االساسي .5

 ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج التي تم التوصل اليها.

 

 تلقي التوليدية في الفكر اللساني العربي : -

شهد القرن العشرين تطورا ملحوظا في البحث اللساني في أمريكيا وأوربا ، وكان لهذا التطور صداه الواسع في العالم       

عامة ، والعالم العربي خاصة ، فمنذ النصف الثاني من القرن العشرين والعالم العربي يتلقى تلك النظريات اللسانية  

َرت البحث اللغوي العربي ، ال سيما النظرية التوليدية في النحو  واللسانيات ، والتي سعت إلى غاية واحدة ؛ هي 
ْ
ث
َ
التي أ

من معطيات اللغات الطبيعية ، الفعلية منها واملمكنة التحقق ، لذا فإنَّ وضع قواعد كلية لوصف أكبر عدد ممكن 

 مصطلح )النحو ( هنا يحيل إلى نسق القواعد االفتراضية املوجودة في الدماغ ، والتي تسهم في تفسير الظواهر املالحظة. 

عت إلى حد كبير فإنها تنتظم في ومن هنا أصبح هدف التوليدية الكشف عن) النحو الكلي الكوني( ،فاللغات وإْن تنو   

ون الجمل النحوية .
ّ
 العملية الشكلية نفسها التي تك

وهذا الذي ذكرناه البد أْن ينعكس تأثيره على النحو العربي الذي لم يعد واحدا في السوق اللغوية ، بل أصبحت      

كان لذلك نتائج إيجابية ، فقد ظهرت الدراسات اللسانية الحديثة عامة والتوليدية  منها خاصة تهدد كيانه ، مما 

متكاملة ملن يدرس العربية دون تعصب لهذا الرأي أو  –من وجهة نظرنا  –دراسات متنوعة ال نقول إنها متعارضة بل هي 

 ذاك .

 :1ويمكن أْن نصف اتجاهات العلماء على ثالثة فرق متميزة هي   

ومناهج منظريه، يبلور مقدرتها لوصفية والتفسيرية فريق ولى وجهه شطر العرب ؛يمتح منه آراء لغوييه  – 1

 على اللغة العربية .

فريق يرتل قواعد النحو العربي املدونة في املتون وكتب النحو ،متصاما عّما ُيكتب أو يقال في ميدان الدرس  – 2

 اللغوي الحديث.
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ا في ضوء الدراسات اللسانية فريق يعمل على إيجاد نظريات ونماذج صالحة لوصف اللغة العربية وترميمه – 3

 الحديثة .

ه البد لنا في هذه  ،ن الجانب العربي وحده يظل منقوصا)أنَّ درس العربية مـ إننا في الوقت الذي نعارض الرأي القائل ب وإنَّ

ر فيما بل  .2(غه الدرس اللغوي الحديث من آفاقاملرحلة من استئناف النظر ،وأْن نتبصَّ

 أننا نرى : ))إنَّ مستحدثات األنظار في اللسانيات نعم إننا نعارض هذا الرأ
ّ

ي ؛ألنَّ العربية متكاملة  مستقلة بذاتها ، إال

يمكن أْن تسهم في إنجاز قراءات جديدة ملناهج النحاة العرب ، وقد تمكننا من إضافة أصوٍل أخرى إلى نظرياتهم ، أصول 

قد أخذوا بها في وصف الظاهرة النحوية وتفسيرها دون أْن يصرحوا  قد نتبّين في هدي كلياتها تلك األنظار أنَّ نحاة العرب

 ,3بها ((

وهذا ما نسعى إليه وسعى إليه العلماء العرب املحدثون إيمانا منهم بأْن يسهم هذا االستقراء والتأطير إلى تفسير جديد     

 .افة جديدة للنظرية اللسانية عامةلقضايا العربية يمكن إْن نحقق من خالله إض

ومن هذا املنطلق الذي آمن به كثير من املعاصرين بعد أْن الحظوا التطور املتسارع للنماذج التوليدية وأخذ التلقي عن    

 شتى، ومن ذلك محاولة ترجمة أهم البحوث التأسيسية فيها لروادها .ثم محاولة بسط 
ً
العربي للنظرية التوليدية صورا

 .4( على حّدِّ وصف مصطفى غلفان: )الكتابة اللسانية التمهيديةهمفاهيمها النظرية ، وهذا ما نطلق علي

وهي محاوالت تسعى إلى تعريف القارئ العربي بنظرية تشومسكي التوليدية ،كما فعل ميشال زكريا في دراسته الجملة   

تتكون من ركنين البسيطة إنموذجا الستثمار أدوات التوليد والتحويل في تفسير البنية الجملية ، ويرى أنَّ الجملة 

 .  5أساسين ؛أحدهما ركن اإلسناد وثانيهما ركن التكملة 

د واملحول ، وتحديد    
ّ
ومنهم من سعى إلى بسط املضامين التي قامت عليها التوليدية وإبراز الفروق بين التركيب املول

 أدنى من الكلمات
ً
 .  6، كما فعل خليل عمايرةالحاملة ملعنى يحسن السكوت عليه الجمل املولدة منظورا إليها حدا

ر محمد علي الخولي اهتمامه بالنظرية في فحصه لجوانب تركيبية مختلفة من اللغة العربية من وجهة نظر  هِّ
ْ
في حين ُيظ

 .7توليدية وبخاصة فرضية تشارلز فلموز 

ن خالل بحث الجوانب فيما يسعى د . عبده الراجحي إلى الكشف عن املظاهر التحويلية التوليدية في النحو العربي م  

 . 8التحويلية فيه ، والتي حددها في جملة من العناصر 

ويخصص حماسة عبداللطيف  بحثا مفردا لدراسة األنماط التحويلية في النحو العربي ، فيعرض األنماط من    

 
ً
 .9 التحويالت املختلفة التي تعرض لها العربية تركيبا وإفرادا

وجهة أخرى هي الوجهة التركيبية الخالصة محاوال تحديد أنماط  –موضوع بحثنا  –في حين يتجه د . مازن الوعر 

وهو ما سنعرض  –التراكيب األساسية في العربية في جمع فريد بين معطيات النحو القديم ومعطيات النماذج التوليدية 

 .-له في هذا البحث 
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 الفكر التوليدي عند د. مازن الوعر :

خاض د. مازن الوعر تجربة مهمة معرفا بالتوليدية من خالل دراسته )نحو نظرية لسانية عربية حديثة ( ضمن مسعى     

 ومن فكره هو 
ً
يهدف إلى درس العربية في ضوء اللسانيات املعاصرة ، فيتخذ من العربية موضوعا ، ومن اللسانيات منهجا

 موجها .

هج الوعر ملحظا ثابتا شموليا متناميا ينزع دوما نحو توحيد ما يتعدد ، وتأليف ما يتنافر لقد مثلت البنية االئتالفية في من  

أو يتخالف ، وليس هذا الصنع إال اقتضاء موجه شمولي ، أو فكر ثابت في بنيته ، ال هو إلى هؤالء فيطمس على مزالقهم ، 

 وال هو عن هؤالء فيغمض في مآثرهم .

القول بوجود نظرية لسانية عربية حديثة ، وإنما حاول نقل معرفة جزئية تتعلق بالجانب فهو لم يقصد من وراء عمله    

التركيبي والجانب الداللي عند العرب القدماء ، وفي النظرية اللسانية الغربية ،وعلى مستوى املناهج واملواد اللغوية عند 

 .ب األساسية في اللغة العربيةكل طرف ، ثم حاول بناء إنموذج لساني يمكنه أْن يصف ويشرح التراكي

وتبنى رأي املتقدمين من أمثال الزمخشري وابن هشام، ثم  10وقد زاوج د مازن الوعر بين نحو تشومسكي ودالليات كوك  

 . 11وضع هذه املزاوجة في مصطلحات ومفاهيم لغوية عربية قديمة مفهومة 

ة (، وعدَّ ما فعله محاوله لإلنطالق ونقل اللسانيات وهكذا لم يطلق على جهده )نظرية(، وإنما قال: )نحو نظري    

 . 12ببعض مفاهيمها النحوية والداللية إلى اللغة العربية –التوليدية 

 

 وصف كتاب الوعر : )) نحو نظرية لسانية عربية لتحليل التراكيب األساسية في اللغة العربية (( :

يشتمل الكتاب على خمسة فصول ، تمثل أبحاثا لسانية عربية تناول فيها دراسة التراكيب األساسية في اللغة العربية ، 

 وهي ؛ 

 التراكيب الفعلية . -1

 التراكيب االسمية . -2

 التراكيب االستفهامية .  -3

 بين البحث النظري والبحث العملي .من خالل إطار لساني حديث ، يمثل إنموذجا  جديدا ملا يمكن أْن تكون عليه العالقة 

 وهو يسعى في هذه الدراسة تحقيق هدفين هما :  

 توضيح بعض املفاهيم اللسانسة العربية لتصب في املعرفة الواسعة للنظرية اللسانية الغربية . –1

 .لعربيةأْن تطبق بعض التقنيات اللسانية الغربية الحديثة  على التراكيب األساسية في اللغة ا –2

ه سعى إلى شرح ووصف التراكيب الثالثة األساسية في العربية من خالل ثالث نظريات هي :   ومن ثم فإنَّ
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 نظرية القواعد التوليدية التحويلية عند تشومسكي . – 1

 النظرية الداللية التصنيفية عند كوك. – 2

 نظرية النحو العربي كما هي عند العلماء العرب القدماء . – 3

األول من الكتاب يقف صاحبه عند نظرية النحو العربي التي أسسها النحاة العرب املتقدمون فيما يتعلق ففي الفصل 

 بدراسة التراكيب والوجوه الداللية لها . 

 وفي الفصل الثاني عمد الباحث إلى تتبع مراحل تطور النظرية التوليدية التحويلية والتغييرات التي طرأت عليها .

فقد حاول فيه املؤلف وضع إطاٍر نظرّيٍ معتمدا على نظرية النحو التوليدي التحويلي، وعلى النظرية أما الفصل الثالث 

 الداللية ثم إسقاط ذلك على النحو العربي من خالل وصف التراكيب الفعلية واالسمية وشرحها نحوا وداللة.

َن فيه املميزات النحوية أّما التراكيب االستفهامية بشقيها )التصديقي والتصوري( فقد خصص لها ال فصل الرابع الذي بيَّ

والداللية للتراكيب االستفاهمية ومن ثم محاولة اقتراح بعض الضوابط النحوية والداللية القادرة على تقييد حركة 

ليمض ي في الفصل الخامس من الكتاب عند بعض املضامين اللسانية  االستفهام لتوليد تراكيب استفهامية صحيحة،

للنظرية اللسانية في محاولة الوصول إلى ما يمكن أْن تضيفه العربية إلى ما يعرف بفرضية النحو العالمي مع املفيدة 

 خاصة بالتراكيب العربية وحدها.مراعاة الصفات ال

وعلى العموم فالكتاب محاولة جادة الستثمار آليات قواعد النحو التوليدي في خدمة العربية بغية تشخيص املعوقات 

مكنونات اللغة العربية وما يمكن أْن تضيفه إلى فرضية النحو العالمي من مميزات، مع محاولة االستفادة من وبيان 

 معطيات النحو التوليدي.

 وصف املصادر املنهجية التي انطلق منها الباحثون 

ى مجموعة من األهداف إل –من أجل تحديد اإلطار املنهجي لتحليل التراكيب األساسية في العربية  -يسعى د. مازن الوعر

للكشف عن التماثالت التي تشكل البنيتين العميقة والسطحية ، ومن أجل ذلك نراه ينطلق من مجموعة من املصادر 

 وهي؛ املنهجية اللسانية،

 النظرية النحوية العربية التراثية وما تاله من أعمال النحاة املتأخرين . -

 .بعده من تعديالت داللية وتفسيريةما أضافه التوليديون من ، و قدمها تشومسكي اللسانيات التوليدية التي -

وقبل هذا نراه يعمد إلى ذكر بعض املناهج اللسانية لتحليل التراكيب على اختالفها  من باحث إلى آخر وفق املناهج التي 

 .13يستقي منها الباحثون على اختالف مشاربهم املعرفية

 .التراكيب والقواعد نحويا وداللياوالباحث في هذه املناهج يجد نفسه أمام فرضيات متنوعة ومختلفة في تحليل  

 14لقد تمكن د مازن الوعر من تمييز هذه املناهج وتصنيفها وفق مصادرها العلمية إلى أصناف  أو مصادرات وهي :
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لى النظرية اللسانية ، وحللوا على أساس ذلك ما وضعه علماء الغرب من خالل نظرتهم التي تعتمد أساسا ع -

 التراكيب العربية .

ما جاء به العلماء العرب املحدثون  الذين بحثوا في املناهج اللسانية الغربية معتمدين على فهمهم التراكيب العربية   -

 من خالل منهج لساني غربي حديث .

قصور الداللي في فهم التراكيب العربية ألنهم تناولوا هذه يعانيان من ال –من وجهة نظر الوعر  –إنَّ هذين املنهجين 

 التراكيب تناوال نحويا ) بنائيا (.

خال من التحليل الداللي أو كان الجانب الداللي يأتي على نحو ضئيل األهمية ، وهذا يؤدي إلى إهمال واضح لجانب مهم من 

 ، ل
ً
ذا ف ))إنَّ مثل هذه التحاليل اللسانية ستكون غير  كافية ، العربية إال وهو الجانب الداللي ويبقى التحليل منقوصا

 . 15وغير دقيقة لشرح الوجوه الداللية للتراكيب العربية ((

وال تعدو هذه املصادر أْن تكون مطابقة ملا دعا إليه تشومسكي في مراحل مختلفة من نظريته وما تالها من تعديالت 

 سايرت منهجه التوليدي .

 زن الوعر في ذكر أصحاب هذه املصادرات. وبعد هذا يفصل ما

ك ِّ
ّ
ثم الباحث العربي  (1967(، ولويكوتش )1966، وكلين )(1965ر الباحثين األمريكيين سنو )فبالنسبة للمصادرة األولى يذ

  16( وقد ذهب هؤالء إلى تحليل التراكيب األساسية في العربية على أنها تتألف من قاعدة 1973عوض )

S →     Np +vP 

           NP+Pred     

 اسمي مركب+  فعلي مركب    ←الجملة                                           

 مركب اسمي + مركب اسمي                                                          

               

(، واملركب تعريف واسم)املركب االسمي يتكون من  ( الذي يرى أنَّ  1957وهي قاعدة مأخوذة مما طرحه تشومسكي )

الفعلي يتكون من )فعل ومركب اسمي(، والعالقة بين املكونين توصف باإلسناد في العربية، وهكذا فإنَّ أصحاب هذه 

يبي على اإلطالق تماشيا مع املنهج النحوي الترك 17املصادرة قد أهملوا في تصورهم هذا املكون الداللي ولم يشيروا إليه

 (.1957الذي جاء به تشومسكي )

 .على املعرفة أو الفرع على األصل إنَّ مثل هذا التحليل يكون على أساس بنيوي للعملية اإلسنادية ، كحمل النكرة

ه النكرة أو الف
ّ
ه املعرفة، وينظر إلى الخبر على أن

ّ
، وبهذه الطريقة يمكن فهم رعفاملبتدأ يكون هو األصل في الكالم أو إن

 .ة وأما تبعتها من عمليات تحويليةير من التراكيب األساسية في العربيالكث
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قدم تحليال آخر للتراكيب أّما املصادرة الثانية التي ذكرها الوعر فهي من جنس املصادرة األولى، إال أّنها حاولت أْن ت

وا بنية التراكيب العربية فهما آخر (، وقد فهم1968، وهي من صياغة الباحثان اللسانيان الغربيان آنشن وشرايبر )العربية

 اعتمادا على قاعدة 

 np  +vp→  s                        ، الجملة →اسم + فعل 

)الجملة الفعلية(، وبالتالي فإنهم يبنون  ـأي أنهم نظروا إلى الجملة من خالل تصّدر الفعل في أركانها، وهو ما نصطلح عليه ب

 .تحليلهم للتراكيب العربيةنمط في مناهجهم على هذا ال

، جة التراكيب العربية بصورة صحيحةوفي الحقيقة إّن مثل هذه املصادرة يعرض لها مجموعة من اإلشكاالت تعّوِّق معال

من حيث عدم  رنة باالسموذلك بالنظر إلى طبيعة الوظيفة التي يؤديها الفعل في الكالم التي تتسم باملحدودية مقا

، وهذا لى االتحاد مع فعل آخر في الكالم، فضال عن عدم قدرته عية دور املبتدأ في الكالم من جهةاستطاعة الفعل من تأد

 .18ما تنبه إليه سيبويه من قبُل حين قال: )) فال بدَّ للفعل من االسم كما لم يكن لالسم األول بّد من اآلخر في االبتداء ((

صف املصادرتين األولى والثانية بأنها غير كافية ألّن تعتمد في تحليل مازن الوعر على حّقٍ حين و  .وعلى هذا األساس يكون د

 التراكيب.

 فهي التي طرحها الباحث اللبناني يوسف عون ) .أّما املصادرة الثالثة التي ذكرها د
ً
( والتي يرى فيها 1979مازن الوعر ناقدا

 ؛19ام فيأنَّ فهم التراكيب العربية ينبغي أْن ينطلق من مصادرة تتألف بشكل ع

 )فعل + فاعل + مفعول به(

 أو )مسند إليه + مسند + فضلة( 

ية املذكورة في املصادرة ( مع االحتفاظ بالعناصر األساسالفضلةويمكن أْن نالحظ وجود عنصر زائد وهو املفعول به )

 .الثانية

يين العرب لبناء نموذج لتحليل وبعد ذكر هذه املصادرات يتجه مازن الوعر وجهة أخرى فيشير إلى محاوالت بعض اللسان  

( حين 1980التراكيب األساسية في العربية لكن من وجهة أو منطلق داللي من أمثال الباحث العراقي مرتض ى جواد باقر )

 :21الداللية على التراكيب األساسية في العربية لينتج عن ذلك القاعدة التالية  20حاول تطبيق نظرية جاكندوف

)                             111(p-)11(n-11n-1v→v 

فضال عّما تقدم يرى مازن الوعر أّن املصادرة األكثر حداثة هي تلك التي أخذ بها الباحث املغربي عبدالقادر الفاس ي 

)الفرضية الوظيفية ـ ( والتي عدها الوعر من الفرضيات األكثر خدمة للهدف ، والتي اصطلح عليها ب1981) الفهري 

 مما وضعته الباحثة األمريكية برزن ) 22املعجمية (
ً
( فأخذه الفهري 1965( على نماذج تشومسكي عام )1980مستفيدا

 .من أجل تفسيرها وتحليل مكوناتها ليطبقه على التراكيب األساس في اللغة العربية
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وضوعات ، وإلى املكونات بواسطة القواعد التركيبيةففي النظرية املعجمية الوظيفية تسند الوظائف النحوية إلى امل

 .23في النظرية  ، وتعد الوظائف املعجمية كلياتبواسطة القواعد املعجمية

 ؛24لزم الفاس ي الفهري نفسه بنموذج جعله يفهم التراكيب العربية فهما خاصا وعلى النحو اآلتيوقد أ

S →    V – NP – NP  

↑=↓  (↓subj↓  ↓obj 

 يمكن ترجمتها على النحو اآلتي :

 م.به  –   فا   – ف     ←ج 

 ↓به مفعول ↑   ↓فاعل↑  ↓فعل↑ ←الجملة 

وهذا التحليل هو تحليل منطلق من بناء عقلي صوري يطمح إلى ربط الظواهر بقيود خاصة منسجمة وفق ألحكام 

 .وتطبيقيا وعلى نحو يمكن تفسيرها معقولة نظريا

العربية في اقتصارها على املركب االسمي واملركب الفعلي وأخيرا يرى د.مازن الوعر أنَّ هذه املصادرات اللسانية للتراكيب 

حاولت اإلقتراب من منطق العربية ولكنه ينتقد قصورها عند استيعاب مواد لغوية أخرى مثل ) اسم الفاعل واسم 

 .25ربيةاملفعول ( فضال عن اعتمادها الجانب البنائي النحوي دون أْن تسعى إلى محاولة إيجاد تحليل داللي للتراكيب الع

ومن هنا وضع نصب عينيه مسألة القيام بافتراضات نحوية داللية للبنية العميقة للتراكيب العربية مستخدما منهجا 

إئتالفيا يجمع بين النظرية النحوية العربية عند العلماء العرب القدماء ، واملنهج الداللي التصنيفي الذي وضعه عالم 

( وذلك بهدف  1980 – 1970ما جاء به املنهجالتوليدي التحويلي لدى تشومسكي ) ( و 1979الدالليات األمريكي ولتركوك )

 .يب العربية وشرحها نحويا وداللياالوصول إلى منهج لوصف وتفسير التراك

 تحليل التراكيب األساسية للغة العربية في ضوء القواعد التوليدية التحويلية 

التي انطلق منها الباحثون في وصف التراكيب األساسية للغة العربية ينتقل بعد أْن عرض مازن الوعر املصادرات املنهجية 

 في محاولة منه لشرح وتحليل التراكيب األساسية وفق املنهج التوليدي التحويلي.

وهذا الطرح الذي تبناه يستمد أصوله من مقولة ترى أّن هناك لغة إنسانية تجمع الناس جميعا ،وتعددت الفرضيات 

ه أراد أْن يكشف عن سمات اللغة العربية وما يمكن أْن 26لك من غير أْن تصل مستوى العاملية التي تفسر ذ
ّ
، لذا فإن

 .للغات باعتبارها ذات صبغة عامليةتقدمه من قوانين تصلح ألْن تكون قوانين لتحليل ا

يل معرفة التمثيالت يعرض الوعر للهدف الذي ينطلق منه في تحليل التراكيب فيقول: ))إنَّ الهدف من هذا التحل

السطحية والعميقة )املقدرة( لهذه التراكيب ، ثم معرفة القواعد التحويلية الحرة التي تعمل على األركان اللغوية في هذه 

ه يعتمد على )) النظرية العربية التي وضعها 27التراكيب ((
ّ
وعلى النظرية  ،العرب القدماء 28، ومن أجل تحقيق الهدف فإن
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، وأخيرا على نظرية القواعد التوليدية التحويلية التي وضعها عها عالم الدالليات األمريكي كوكيدية التي وضالداللية التول

 .29عالم اللسانيات األمريكي تشومسكي ((

ر باألركان اللغوية ا
ّ
، يدعى الركن فهي تتألف من ثالثة أركان ،لتي تتألف منها التراكيب العربيةويعود د مازن الوعر ليذك

اس ي األّول باملسند ) م ( أي خبر الجملة ، أّما الركن األساس ي الثاني فيدعى باملسند إليه ) م أ ( أي الفاعل أو املبتدأ، األس

 إليه ) م أ (
ً
 .30وأخيرا يدعى الركن اللغوي الثالث بالفضلة ) ف( أي كل ما هو ليس مسندا ) م( وال مسندا

بط يدعى اإلسناد )إ س (، وهذه العالقة أو املستوى ) إ س( يحكم من قبل وهذه األركان الثالثة يجمعها أو يضمها را   

يضاف إليه ركن آخر باستطاعته أْن يحول التركيب األساس ي إلى تراكيب مشتقة  ،ى لساني أعلى يدعى بالكالم  )ك(مستو 

 .31أداة الشرط ... الخ جديدة ، ويدعى هذا التركيب الجديد باألداة ) أ د (، وهي أداة االستفهام و أداة النفي و

يعتمد د مازن الوعر في وصف البنية العميقة لهذه التراكيب العربية على األدوار الداللية التي اقترحها عالم الدالليات 

 : 32، والتي تتألف من ر كوك في منهجه الداللي التصنيفياألمريكي ولت

 فاعل  =    فا   –أ 

 مجرب = مج –ب 

 مستفيد = مس –ت 

 مكان = مك  –ث 

 موضوع = مو  –ج 

 فضال عن ذلك أنَّ د مازن الوعر لجأ إلى وصف البنية العميقة للتراكيب العربية مستخدما الحاالت اإلعرابية الثالث :

 الجر –النصب             ت  –الرفع           ب  –أ 

ويرى أننا لو طبقنا هذا املنهج اللساني الحديث على التراكيب العربية ،فسنصل إلى فهم البنية العميقة والسطحية لهذه  

  33التراكيب وفق األمثلة اآلتية :
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ْيَسْيَين  –أ  وسّيانِّ العِّ
ُ
 َضَرَب امل

 ك    

 إس               أد                                                          

                                                 Ø                             

 م          م إ         ف                                                                 

                                                           

 فعل         اسم علم          اسم علم                                                             

                                                                        

 املوسيانِّ          العيسيينِّ     ضرب                                                                                

 +فا                  + مو         }+فعل حركي{                                                                     

 + نصب      +رفع                                                                                                       

 أضارب موس ى عيس ى ؟ –ب 

 ك        

 أد                       إس                                                   

                           } + استفهام {                                         

 )أ(              م          م إ         ف                                                 

                                                           

 فعل         اسم علم          اسم علم                                                              

                                                                        

 ضرب        املوسيانِّ          العيسيينِّ                                                                                

 +فا                  + مو         }+فعل حركي{                                                                      

 +رفع               + نصب                                                                                              
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، وهذا يعني أنَّ اسم )ب( ل مشتق من الفعل في املثالولكنه اسم فاع في املثال )أ( فعل، يذهب الباحث إلى أنَّ ال )م(

ه فعل،
ّ
ه يحّل محّل الف الفاعل يستطيع أْن يعمل بالضبط كما لو أن عل، ويعمل عمله النحوي والداللي، فهو يعمل أي أنَّ

 .34، كما في املثال املتقدم على ال)م إ( الفاعل، وعلى ال)ف( موضوع

، ولذا له من الناحية النحوية والدالليةّل الفعل وتعمل عموفي اللغة العربية الكثير من املشتقات التي يمكن أْن تحّل مح

لد التراكيب ، فيعرض القواعد التي تو توليدية معتمدة على هذه املشتقاتفإّن د مازن الوعر ينطلق في صياغة قواعد 

 :35، وعلى النحو اآلتي األساسية في العربية

 س إ  - أد  ←ك         – 1

 ف  –م إ  –م            ←إس  - 2

  ف –م  –م إ                               

 نفي       +              ←أ د  – 3

 + استفهام                             

 + شرط                              

                  ......              . 

 جملة                          ←م    - 4

 فعل                                

 اسم فعل                             

 ركن اسمي                             

 صفة                             

 جار ومجرور                            

 ظرف                              

 جملة                  ←م إ      - 5

 اسم فاعل                               

 ركن اسمي                               

 جملة                              ←ف  – 6

 ركن اسمي                            
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 موصوف وصفته                            

 جار ومجرور                            

 ظرف                                

ن قبل اإلسناد ال تحكم م –أي األداة  –وعدَّ د مازن الوعر مفهوم األداة ) أ د ( خارجة عن نطاق اإلسناد ، وبالتالي فإنها 

، بل تحكم في مستوى أوسع وهو الكالم  ) ك(، وهذا يشمل التركيبين االسمي والفعلي على حّدٍ الذي يحكم التركيب

 .36سواء

( مستقالن ( و )إ س(، وإنَّ املستويين اللسانيين )أ دنحويا يجاور املستوى اللساني )إسوعليه يكون املستوى ) أ د ( ركنا 

، ويمكن  37ونعني به املستوى ) ك ( عن بعضهما يحكمهما مستوى لساني أعلى ينظم العالقات اللغوية في البنية العميقة،

 : 38أْن نبّين ذلك وعلى النحو اآلتي 

 مثال = أبو نواس شاعر ؟                              

 ك    

 أد                         إس                                 

 م        م إ                م                        }+ استفهام{                           

 أ                    اسم علم         فعل    ضمير          اسم فاعل                                     

 ابو نؤاس       يكون     هو                شاعر                                                         

 39ى النحو اآلتيويعطي د مازن الوعر مثاال آخر للتركيب الفعلي ، وعل

 مثال = أهرب املتنبي الشجاع ؟ 

 ك                                                           

 ف                    إس                            أد                                              

 م إ          صفة      م                               }استفهام+ {                                  

 اسم علم           صفة        فعل                            أ                                           

 )الشجاع(        )املتنبي(           )هرب(                                                                       

ومن خالل هذا التمثيل املتقدم في التركيبين االسمي والفعلي ، فإنَّ األداة )أ د( خارجة عن حكم اإلسناد الذي يحكم        

، وهذه الذي بدوره يحكم اإلسناد ) إ س (( بل هو محكوم من مستوى آخر يدعى ) ك ( االسمية والفعليةاألركان التركيبية )

 (complementizer=comp) :ـاألداة تشبه ما أسماه تشومسكي ب
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ثم يصل الوعر إلى مسألة التشابه الكبير بين البنية املنطقية للعربية والبنية املنطقية التي اقترحها تشومسكي وعلى       

 : 40النحو اآلتي
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 التوليدية التحويلية نظرية التراكيب العربية                    نظرية القواعد              

 S                                            إس                                         

 vp      np                                       م           م إ                  

 يتبّين لنا مما تقدم  أنَّ البنية املنطقية عند كل من سيبويه وتشومسكي متشابهتان إلى حد ما باعتبارهما  بنية تجريدية . 

 وهذا ما سبق إليه العلماء العرب القدماء حين عّدوا األداة ) أ د ( فضلة ال تدخل في حكم اإلسناد ، بل في حكم الكالم .  

د مازن الوعر إلى الرتب األساسية والتراكيب التي يمكن أْن تشتق منها مع بيان الوجوه البنائية وبعد هذا العرض ينتقل     

 والوظيفية لألركان اللغوية املنتقلة ضمن هذه التراكيب من خالل توضيح البنية العميقة لها .

 :41لتراكيب ، وتكون على هذه الصورة وقد بدأ بالتراكيب الفعلية األساسية في اللغة العربية والبنية العميقة لهذه ا     

  ](   x)   2ف  ---)اسم ( 1ف ---م إ )اسم (  ---م ) فعل ( [ 

 ثم وّضح هذه البنية العميقة للتراكيب الفعلية من خالل املثال اآلتي :

                              xف          ف          م إ          م    [

 ضربا     شديدا       ضرب       زيد       أخاه

   xف             xف                     xف    

 ]يوم الجمعة           أمام رفاقه        تأديبا له    

ف ( في املثال تمثل تركيبا أساسيا ، وكل ما تاله من مكمالت يمكن أْن تندرج تحت الركن   ف  –م إ  –فاألركان اللغوية ) م 

x  وهذا النمط من التركيب يسمح بنقل ) تقديم وتأخير ( بعض عناصره على بعض من خالل اتباع القاعدة التحويلية .

 : 42وعلى النحو اآلتي

 إس                   أ = ضرب زيٌد أخاه                   

 م إ        ف      م                                       

 زيد         أخاه   ضرب                                

 +نصب            +رفع                                               

 + موضوع       +فا                                                 

 ب = ضرب أخاه زيٌد                  

 Øإس ............                                            
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 م          ف        م إ                                 

 فعل       اسم       اسم علم                             

 ت = أخاه ضرب زيٌد 

 Øإس ...............                                            

 ف      م        م إ                                  

 اسم       فعل       اسم علم                          

وهذه الحركة مسموح بها وذلك ألنَّ ))   ]مفعول  –اسم   [يتبّين من خالل هذا املثال الحركة التحويلية للركن اللغوي ف 

ه عندما تنتقل ))هذه األركان  43ا الداللية ، وحركتها اإلعرابية ((األركان اللغوية قد احتفظت  بأدوارها ووظائفه
ّ
ولذا فإن

 . 44اللغوية فإنها ستحمل معها الصفات الداللية )األدوار الداللية ( والصفات النحوية )الحركات اإلعرابية(((

ويعلل د مازن الوعر لذلك فاعل (  –وهذا النوع من التحويل يصبح غير مسموح به في حالة الركن اللغوي )م إ ( )اسم 

 .45فاعل ( يعتبران وحدة لسانية واحدة ال يمكن تجزئتها (( –قائال : ))إنَّ الركنين اللغويين م ) فعل ( و ) م إ ( ) اسم علم 

) إنَّ هذا االرتباط بين املسند واملسند إليه والنظر إليهما كوحدة لسانية واحدة كان قد أشار إليه خليل عمايرة الذي يرى )

في الجملة التوليدية أو  46أنَّ الكلمة بعد أنَّ تأخذ موقعها من الجملة فإنها ترتبط آليا من حيث املعنى ببؤرة الجملة

التحويلية الفعلية هو الفعل وال نقول الفاعل ) املسند إليه (باعتبار أنَّ الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة بتحقيقها ما 

 . 47يسمى بالتالزم ((

 : 48ة التحويلية يجب أْن تكون ضمن التركيب األساس ) إ س ( وليس ضمن التركيب ) ك ( ، وفق املخطط اآلتيوهذه الحرك

 ك    

 إس                 أد                                                    

Ø                                                                                                   م              م إ      ف 

 اسم  فعل        اسم علم                                                                        

 ضرب            زيد       اخاه                                         

 

وهي حركة مسموح بها ألنها تمت ضمن الضوابط ف))  فهذه الحركة التحويلية تمت ضمن النطاق الذي يحكمه )إ س (

   49عندما تكون قرينة نحوية أو داللية في هذه التراكيب فإنَّ القاعدة التحويلية يمكن أْن تطبق على نحو جديد((
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ة التحويلية لهذه الكلمات ليست مسموحة لوجود غموض والتباس أّما في حالة حدوث التباس نحوي أو داللي فإنَّ الحرك

يكتنفها ، فإنَّ الحركة التحويلية في هذه الحالة سوف تنتج تراكيب غير سليمة مع انعدام القرينة النحوية أو الداللية 

 الدالة على الفاعل أو املفعول به .

 هذا فيما يخص التراكيب الفعلية.      

وهذا  سمية فيرى د مازن الوعر))إنَّ التراكيب االسمية متولدة في املكون التوليدي املركبي )أي في القاعدة(أّما التراكيب اال  

املكون التوليدي املركبي قادر على توليد نوعين اثنين من التراكيب ، يتألف النوع األول من ال ) م إ ( مبتدأ يتبعه تركيب 

ه يتأ
ّ
. ويمثل لذلك باملخطط  50لف من ال ) م إ ( املبتدأ يتبعه تركيب كوني ) خبر (  ((فعلي )خبر (، أّما النوع الثاني فإن

 51اآلتي :

 1إس                                     .التركيب االول :          1

 م إ                      م                                        

 2اسم                       إس                                    

 م          م إ          ف                                                         

 فعل        ضمير        اسم                                                       

                                                                 

 1إس                       . التركيب الثاني :                   2

 م إ                      م                                      

 2اسم                       إس                                      

 فعل       ضمير         م                                                       

 )كوني(        )هو(        اسم                                                                  

 جار ومجرور                                                                               

 صفة                                   

فالبنية العميقة املوضحة من خالل املخطط توضح أنَّ فيها تركيب يتألف من مبتدأ ) موضوع ( يتبع إّما بتركيب فعلي أو 

 بتركيب كوني .

 ولكن بطريقة مختلفة عن تلك التي حدثت في وهذه التراكيب يمكن أْن تتعرض لعمليتي التقديم 
ً
والتأخير تحويليا

 ، 52التراكيب الفعلية
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 :53وقد أوضح د مازن الوعر ذلك من خالل املثال اآلتي

 1إس                  زيد أبوه شاعر                         –أ 

 م إ                   م                                        

 2اسم علم                   إس                                     

 زيد                     فعل     م إ       م                                          

 +رفع                  يكون   اسم       اسم فاعل                                       

 ابوه           شاعر             +مو                                                       

 +رفع       +رفع                                                                                  

 +مو        +مج/مو                                                                            

 زيد شاعر أبوه                               –ب 

 1إس                                                                     

 م إ                   م                                          

 Ø.............. 2اسم علم                   إس                                          

 فعل     م        م إ                                                                  

 اعل     يكون   اسم ف                                                                  

 

ه إذا كان خبره جملة فالبد من ضمير عائد على املبتدأ ، وهذا  ليصل الباحث إلى أنَّ أهم صفة في التركيب االسمي هي أنَّ

 . 54الضمير يكون مستترا ) مفرغا معجميا ( ، وقد يكون ظاهرا )مليء معجميا (

(وهو في التركيب االسمي ركن مقدم من خالل  م ) اسم فاعل –ففي املثال املتقدم ) زيد أبوه شاعر ( فإنَّ شاعر 

 القاعدة التحويلية املوجودة في املكون التحويلي .

الوعر إلى بحث التراكيب االستفهامية محاوال تطبيق املبادئ العامة للقواعد التحويلية على  .وبعد هذا العرض ينتقل د

تعمل من أجل تقييد حركة األركان اللغوية مطبقا ذلك  التراكيب االسمية والفعلية ومن ثم اقتراح ضوابط نحوية داللية

 . 55على قسمي االستفهام )التصديقي والتصوري (
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وعلى وجه عام يشرح د مازن الوعر الوظيفة التي تؤديها أدوات االستفهام من الناحيتين النحوية والداللية، فيقول :  

عرضة لتحوالت مختلفة تنتج بدورها دالالت متنوعة ، أّما  ))فمن الناحية النحوية إلنَّ هاتين الصيغتين من االستفهام

 .56من الناحية الداللية فإنَّ هاتين الصيغتين تشتركان بالوجوه الداللية نفسها ((

 أي أنها تعمل على تحويل التراكيب األساسية املثبتة إلى تراكيب استفهامية مشتقة .

 : 57التحويلية من خالل االستفهام التصديقي وعلى النحو اآلتيومن أجل تحقيق ذلك بدأ د الوعر بشرح هذه العملية 

 مشتق تركيب ←استفهام تصديقي  + تركيب أساس ي 

58ويمكن توضيح ذلك من خالل املخطط اآلتي
 : 

 ك                                                        

 إد                إس                                                          

 )استفهام(            م إ        م                                                           

 اسم                       ف )اسم(                                                                          

 فعل       م إ )اسم(                                                            

                                                                          

 

 : 59ويشرح الوظائف التي تؤديها أدوات االستفهام ، فيذهب إلى القول بأنها تؤدي وظيفتين دالليتين هما

 في التركيب األساس ي املثبت إلى املعنى االستفهامي في التركيب املشتق.تحويل املعنى العام  – 1

 التجديد الداللي للركن اللغوي الذي يستفهم عنه . – 2

 أدوات تحويل ولها وظيفة داللية .  -كما هي في نظرية القواعد التوليدية التحويلية  –فأدوات االستفهام في العربية 

 :  60ويلية التي تحدث في الجمل االستفهامية بما يليويعطي مثاال على الحركة التح

 أ       

 ك               هل    زيدا ضرب عمرو ؟                

 

 Øإد                          إس ........................                                    

 ف      م          م إ                )+استفهام(                               
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 اسم علم      فعل          اسم علمأ ، هل                                           

 زيد      ضرب           عمرو                                                             

 +رفع                        +نصب                                                          

 +فا                   +مو                                                                    

 

، وبهذا تستطيع القاعدة التحويلية أْن وال يحدث مع هل وهذا النوع من التحويل يحدث إذا كان االستفهام بالهمزة،

 .61تنتقل أكثر من ركن لغوي ليتقدم على الفعل بشرط أن تكون األداة املستعملة هي الهمزة

لقد طبق الوعر هذه الحركة التحويلية على أدوات االستفهام فوجد عددا من الضوابط التي تضبط الحركة التحويلية 

 : 62نذكر هنا أهمها 

هو الذي ينبغي أْن يولد املعنى املحدد ، واملعنى التحويلي تولده أنَّ الركن اللغوي املجاور مباشرة لألداة االستفهامية  -1

 بقية األركان اللغوية في التركيب .

ه  -2
ّ
إنَّ بعض التراكيب وبعد دخول أدوات االستفهام عليها ال يمكن إجراء حركة تحويلية أخرى في التراكيب ألن

 سيحولها إلى تراكيب غير سليمة .

ر من االستفهام ) االستفهام التصوري( إال أنَّ هذا النوع من التركيب يختلف عن النوع وكذا الحال بالنسبة للنوع اآلخ

ه محكوم بموقعه اإلعرابي من الجملة ، وقد اقترح د مازن الوعر   –في سبيل تحليل هذا النوع  –الذي سبق ذكره ألنَّ

 :63وضعين يتولد منهما الركن االستفهامي )التصوري ( في العربية اللذان هما

 الوضع األول : م إ 

 الوضع الثاني :ف

 :64ثم وضع هذه العملية من خالل النبي السطحية والعميقة للوضعين وعلى النحو اآلتي 
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 ك                                                                 ؟  _ أين ميَّ  

 1أد                                  إس                                                                 

 )+استفهام(                       

 م                  م إ                                       Øأين                                          

   2إس          اسم علم                              +نصب                                            

 +مكان         

 مي            فعل     ضمير     ركن استفهامي                                                                                

 Ø+اسم علم      )تكون(    )هو(                                                                                        

 +رفع                                                                               

 +مو/ثا                                                               

    

فالركن االستفهامي هنا واقع ضمن التركيب االسمي فهو في حكم املستوى اللساني )م إ(، ثم ينتقل إلى املستوى اللساني )  

 ك ( ،لذا ال يمكن إجراء أي عملية تحويلية على هذا النوع من التراكيب .

 :65نحو اآلتيوكذا الحال بالنسبة للوضع اآلخر ) ف ( وعلى ال

 _ َمن َضَرب زيد ؟                                

 ك                                                                            

 أد                                  إس                                                                   

 )+استفهام(                       

 م          م إ          ف                                   Øمن                                           

 فعل     اسم علم     ركن استفهامي                                                 +نصب                                           

 Ø)ضرب(      )زيد (                                                +مو                                             

                                                                               +رفع                                                                                                                                                                                                                            

 +فا                                                                                 

         

لذا فإنَّ هذه الحركة التحويلية تمنع التركيب من القيام بحركة تحويلية أخرى ، ألنَّ الركن االستفهامي فيها قد انتقل 

 من املستوى اللساني ) م إ ( إلى املستوى ) ك (.
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نتقال هو إنَّ هذه األدوات لها في اللغة العربية صفات نحوية داللية خاصة بها ، لذا ال يمكن واملستوى التركيبي لهذا اال 

إلى إنتاج تراكيب غير نحوية و ))  –إْن حصل  –أْن تتم عمليتان تحويليتان في آْن واحد ويؤدي هذا النوع من التحويل 

ه إذا نقلنا الركن االس ه سينتمي عندها إلى تأتي عدم نحوية التركيب من حقيقة أنَّ تفهامي إلى مسافة أبعد من ذلك فإنَّ

 .  66التركيب االستفهامي  ، ولم يعد منتميا إلى التركيب املعتمد الذي هو أصال متداخل في التركيب األساس ي ((

 67ويمكن توضيح ذلك من خالل املثال اآلتي :

هم مررت        ك                 ـ قد عرفت بأّيِّ

 

 1أد                                       إس                    

 استفهام( -)         

 

 م        م إ               ف                         قد                         

                                                                    

 2فعل        ضمير            ك                                                      

 )عرف(        )ت(                                                                    

 

 

 2إس         إد                                                                                   

 )+استفهام(                                             

هم                                                                م            م إ          ف                                          Øبأّيِّ

 )ركن استفهامي(      Øفعل         ضمير                         جر                     +                                                  

 مررت            انت                             +مك                                                                                       

 

وهكذا قدم لنا د مازن الوعر تحليال للتراكيب العربية في ضوء ما قدمته النظرية التوليدية التحويلية ، وما قدمته نظرية 

األدوار الداللية ، إيمانا منه بأنَّ البحث الدقيق والعميق لتراكيب العربية األساسية وتحوالتها تشكل فراغا يمكن أْن 

وصف من خالل نظرية عربية حديثة ، ومن جهة أخرى فإنَّ عدم التطابق بين القواعد العربية والقواعد يشرح وي

التوليدية فإنها تسهم لفتح املجال أمام نظرية حديثة تستطيع توحيد املقوالت في إطار عمل مزدوج في إطار نظرية عربية 

 عاملية .
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ة املتعلقة بتركيب اللغة العربية انطالقا من داخلها من أجل تطوير لقد سعى د الوعر إلى وصف وشرح املفاهيم الخاص  

مفهوم النحو العالمي من جهة ، والنظرية اللسانية من جهة أخرى إذا اعتمدت الضوابط الداللية املفروضة على 

 التراكيب اللغوية العربية .

يسهم في درس العربية في ضوء املستجدات التي  وهكذا أصبح عمله عبارة عن بنية إئتالفية وملحظا شموليا متناميا ، فهو

جاءت بها التوليدية ، فيتخذ من العربية موضوعا ، ومن التوليدية منهجا ، ومن فكره موجها وبما يراه يصب في خدمة 

 العربية والكشف عن خباياها ، فالدرس اللساني العربي عنده ينبغي )) أْن يبدأ بدراسة العربية في وقائعها وقضاياها

 .  68وأسئلتها املباشرة متخيرا من مكتسبات النظرية اللسانية منهجا إئتالفيا متكامال مناسبا ((

 

 :اتمةالخ

ن تناولنا قضية التوصيف اللساني للنحو العربي عند الدكتور مازن الوعر، يمكن القول وبكثير من وبعد أ

اللساني الوصفي عبر اعتماد مقاربة لسانية تتبع املنهج ن الكتاب يعد محاولة جادة لرسم مالمح املنهج ، أاالطمئنان

ل النحو على صعيد التوليدي التحويلي لخدمة الدرس اللغوي العربي والعالمي باتباع منهج منظم لضبط مسائ

 .البحث والتطوير

تخذ تعد تجربة الدكتور مازن الوعر تجربة هامة ضمن مسعى يدعو الى صياغة مبادئ لنظرية توليدية عربية ت .1

 تراكيب العربية ميدانا فسيحا للتطبيق والتحليل .

تمثل البنية االئتالفية في منهج الوعر ملحظا ثابتا شموليا متناميا ، ينزع دوما نحو توحيد ما يتعدد ، وتأليف ما  .2

يتنافر أو يتخالف ، وهذا كان ما اقتضاه فكره الشمولي الذي ال يقف عند حدود معينة بل هو حصيلة التالقح 

 الفكري بين الفكرين اللغويين العربي والغربي.

حاول مازن الوعر الربط بين ما اقره نحاة العربية وما تدعو اليه نظرية ولتركوك التصنيفية والتي تقوم على  .3

 التمييز بين الفاعل واملجرب واملستفيد واملكان واملوضوع والزمان.

مثال الزمخشري وابن هشام في تمييزهم ألنواع الجمل فيرى كان مازن الوعر يتبنى رأي النحاة العرب املتأخرين ا .4

معهم أن الجمل إما ان تكون اسمية أو فعلية ، وهما النمطان االساسيان في العربية ، أما الشرطية والظرفية 

 فهما متفرعتان عما سلف.

ة جزءا من التركيب أقّر مازن الوعر بمسألة تحكم االداة واالسناد معا في تكوين الجملة ، فال تكون االدا .5

 االسنادي ، وبالتالي فإّن العملية التحويلية ال تالمس جانب االداة.

واخيرا فإّن هذه املحاولة التي قام بها مازن الوعر ، تعد دعوة نحو االنفتاح العالمي على املناهج الحديثة ، من  .6

ها والغربية مع الحفاظ على اجل االفادة مما يستجد من مناهج تسهم في فهم التراكيب عامة العربية من

 الخصوصية التي تتمتع بها اللغات.
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