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لقد ساىم العرب القدامى يف تطوير اللغة العربية على مر العصور من خالل نظرياهتم       
.  لغة القرآنخلدمة وقواعدىم اللغوية اليت تبنوىا، وما كان ذلك إال 

  وعلى الرغم شلا بلغتو اللغة العربية من تطور إال أهنا ما زالت ربتاج إىل الكثَت من الدراسات 
 لذلك راحت ،لفك شفراهتا وإقامة نظريات علمية خاصة هبا يف ضوء التطور اللغوي  احلاصل

اللغة العربية تنهل من وارد ىذه ادلناىج احلديثة مع ما يتوافق وتقديسها للقرآن الكرًن ، ويف 
 ال أهنا صلد فئة من ادلفكرين تنكر االستعانة و األخذ من ىذه ادلناىج حبجة األخذخضم ىذا 

. تتوافق ولغة القرآن، ومن جهة أخرى فئة ذبوز استخدام ادلناىج الغربية يف النصوص العربية
ق ائوذلذا جيدر ربكيم العقل يف النهل من ىذه ادلناىج الكثَتة ادلتطورة وادلختلفة يف توجهاهتا وطر

. ربليلها، وطريقة دراستها وتدارسها للغة، ووقع االختيار على ادلنهج التوليدي التحويلي

ىل ديكن تطبيق ادلنهج التوليدي التحويلي على :  مفادىاإشكالية   وىذا ما يؤدي إىل طرح 
النص العريب؟ وكيف ديكن تطبيقو إن أمكن ذلك؟  

بناء الجملة الطلبية في بردة :" جاء ىذا البحث موسوما بــ اإلشكالية على ىذه ولإلجابة    
" البوصيري دراسة توليدية تحويلية

صلى اهلل _     وقد وقع االختيار على ىذا ادلوضوع دلا يف ادلدونة من قيمة ومدح للمصطفى 
.  للغة العربية ضلو امن" التوليدي التحويلي "  ادلنهج لقرب، و  _عليو وسلم

 نظري وتطبيقي وخاسبة فأما الفصل األول فقد ينوقد دار موضوع البحث على مقدمة وفصل    
اخللفيات الفلسفية : النظرية التوليدية التحويلية وقسم إىل أربعة مباحث ىي:  جاء معنونا بـــ

، مث االختالفات بُت البنيوية        للنظرية التوليدية التحويلية وفيو جاء احلديث عن جذورىا الفكرية
العميقة   التوليدية التحويلية، ادلبادئ العامة للنظرية التوليدية التحويلية الكفاءة واألداء والبنيتُتو



 مقدمة
 

 

 ب

أما ادلبحث الرابع ىو  تطور النظرية   و السطحية والتوليد والتحويل إضافة ألمناط التحويل،
 بسبعة مراحل كل مرحلة جاءت كتعديل للمرحلة اليت  تطورىا و بذلك مر،التوليدية التحويلية

. سبقتها

 أربعةوورد بو " التوليد والتحويل يف الصيغ الطلبية  يف الربدة:" الفصل الثاين فقد جاء معنونا بــأما
 الثاين فهو جلملة االستفهام، والثالث صبلة أما، أول كمبحث األمر صبلة كاأليتمباحث 

. النهي،أما صبلة النداء جاءت لتكون كمبحث رابع

.  النتائج ادلرجوة من البحثأىم اخلاسبة جاءت للًتكيز على أما

    وقد اعتمد البحث على ادلنهج الوصفي يف الفصل النظري  للعرض ذلذه النظرية، وادلنهج 
 .  التوليدي التحويلي يف الفصل التطبيقي والذي سار التحليل وفقو

.   ومن بُت الصعوبات اليت اعًتضت البحث صعوبة احلصول على بعض ادلصادر وادلراجع

اجلملة الطلبية يف شعر ادلتنيب دراسة : وقد جاء البحث موازيا لدراسات سابقة من أمهها  
توليدية ربويلية لـمنصور خلخال، أمناط التحويل يف اجلملة الفعلية دراسة تطبيقية يف القرآن 

 .ذلبة موفق عبد احلميد النعيمي (سورة آل عمران أمنوذجا )الكرًن 

 البحث، ىذا إصلاز يف ساعدين من كل إىل اخلالص والتقدير الوافر، بالشكر أتقدم اخلتام يف   
يف  الفضل عظيم ذلا كان اليت ،صفية طبني الدكتورة الفاضلة، أستاذيت والتقدير وأخص بالشكر

 الشكر وجزيل واالحًتام، التقدير مٍت فائق فلها ادلشرفة، األستاذة نعم فكانت البحث، ىذا إصلاز
 .والعرفان
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 :  تمهيد

 وكان ذلك منذ اكتشاف اللغة ،شهدت الدراسات اللغوية تطورا كبَتا يف سلتلف رلاالهتا      
 والذي كان لو األثر البالغ يف ىذا التطور، خاصة بعد الوصفيالسانسكريتية  إىل غاية ادلنهج 

 Ferdinand deسوسَت  ديد فردينانل" زلاضرات يف اللسانيات العامة"صدور كتاب 
Saussure "،وقد سبيز بكونو منهجا وصفيا ألنو ال يؤمن إال دبا يقع ربت احلواس . 

 الدراسة الوصفية يف رلال الدرس اللغوي، ادلنهج البنيوي ىذا ادلنهج الذي نتائجومن أىم        
 وقد توسعت البنيوية يف العامل لتصل يف ربليل ادلعطيات اللغوية،جديدة  علمية رائق لنفسو طرسم
سنة " Bloom Fieldبلومفيلد " ــل" اللغة"صدور كتاب ، وقد بدت بوضوح مع  أمريكاإىل

1933 .

 ومن مث إجراء ربليل وصفي ة اللغويةدا جبمع املين الدراسات اللغوية عند البنيويسبيزتوقد 
: ل جون سَتلوقي إىل مستوياهتا الوحدات تقسم ىذه إىل وحدات أساسية ، مث ىاليلأي تحذلا، 

ادلستوى : نبدأ العمل على ىذا ادلنت للغة فيصنف عناصر ادلنت إىل سلتلف مستوياهتا اللغوية"
ظات ومن فة الوظيفية، أي الفونيمات أو الاللتنمية الوحدات الصوتية الصغرى ذات الدال: األول

مث ذبمع الفونيمات، على ادلستوى التايل، لتشكل العناصر الدالة الصغرى احململة بادلعٌت، أي 
وصوف  وبعد ذلك ذبمع ادلورفيمات على ادلستوى األعلى بشكل الكلمات و [...]ادلورفيمات

الكلمات كادلركبات االمسية وادلركبات الفعلية وتأيت أخَتا على ادلستوى األرفع تتابعات صفوف 
     .                                                                         1"الكلمات، أي اجلمل وأنواع اجلمل ادلمكنة

 نقطة ربول ذي اعترب وال1957و أمريكا قبل سنة  ىذا ىو حال ادلنهج البنيوي يف أوروبا
يف  الدرس اللغوي، والذي يعترب ثورة على ادلنهج البنيوي، واليت شهدت فيها الدراسات اللغوية يف 

 أمريكا ميالد نظرية لغوية جديدة يف ربليل ادلعطيات اللغوية، وىي النظرية التوليدية التحويلية 

                                                           
.  125-124، ص (9-8)، العددان 1979جون سَتل، تشومسكي والثورة اللغوية، رللة الفكر العريب، بَتوت، لبنان، -  1

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDoPPKlcvMAhVGQBQKHQkPCzwQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFerdinand_de_Saussure&usg=AFQjCNHYCRIQ_ljxXsd-yj-R_v1aemkFKg&bvm=bv.121421273,d.bGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDoPPKlcvMAhVGQBQKHQkPCzwQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFerdinand_de_Saussure&usg=AFQjCNHYCRIQ_ljxXsd-yj-R_v1aemkFKg&bvm=bv.121421273,d.bGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDoPPKlcvMAhVGQBQKHQkPCzwQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFerdinand_de_Saussure&usg=AFQjCNHYCRIQ_ljxXsd-yj-R_v1aemkFKg&bvm=bv.121421273,d.bGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDoPPKlcvMAhVGQBQKHQkPCzwQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFerdinand_de_Saussure&usg=AFQjCNHYCRIQ_ljxXsd-yj-R_v1aemkFKg&bvm=bv.121421273,d.bGg
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تفرض واليت استطاعت أن Noam Chomsky" 1نعوم تشومسكي  ،"للعامل االمريكي 
من خالل جذورىا ومنهجها وطرائقها يف التحليل واليت  بُت النظريات ادلعرفية ادلختلفة، نفسها

. زبتلف عن البنيوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

درس اللسانيات الرياضيات [...]1928لساين امريكي ولد ارفن ريفن نعوم تشومسكي بفيالديلفيا يف السابع من كانون االول _  1
جون ليونز، تشومسكي، ترصبة زلمد  )...تأثر بأستاذه ىاريس وكذلك بوالده...نالت أعمالو بالتقدير يف العديد من الدوائر األكادديية...والفلسفة

 .97، ص1987زياد كبة، النادي األديب، الرياض، ادلملكة العربية السعودية، 
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 التوليدية التحويلية الخلفيات الفلسفية للنظرية:ول المبحث األ

 الوصفي أديا تطور، وأخذت قواعده تستعمل وتعتمد من "يردي سوس"لقد تطور منهج 
قبل الباحثُت باعتبار الوصف الوسيلة العلمية الصحيحة لدراسة كافة الظواىر اللغوية، فقد شهد 

، إىل أن جاء "بلومفيلد"ىذا ادلنهج تطورا ملحوظا عرب كافة ادلدارس اليت تبنتو إىل غاية مدرسة 
آخر خيتلف يف أصولو عن سابقو صرحا  وأقام ثورة على ىذا ادلنهج حيث أقام  "تشومسكي"

ت ذبلفقد أقام منهجو وفق أفكار فلسفية . نظرتو إىل طبيعة اللغة البشريةالختالف راجعوذلك 
  :فيما يلي

: التفسير اآللي ديكارت- 1

ذلك أن األجسام : " آلة تفسر ما يصدر عنها آلياكونو للحيوان ىي "ديكارت"إن نظرة 
  فاحليوان ال1"ادلادية كلها زبضع للقوانُت اآللية واحليوان جسم مادي ألنو ال عقل وال شعور

، احلق أن ىناك حيوانات تؤدي مهارات اإلطالقيتصرف واعيا وإمنا ىو مربمج ال عقل لو على 
 آليا اوىذا راجع إىل الطبيعة اليت ذلا تأثَت 2 أحيانا، لكن ذلك ليس دليال على أن لو عقال،اإلنسان

    . على سبيل ادلثالالنحلةن نلحظها عند احليوان أ ومن الصور اليت ديكن ،على ىذه احليوانات
إشارات  ىي عبارة عن 3فالشفرة اإلشارية اليت يستعملها النحل يف ربديد االذباه ادلسافة إىل الرحيق

أن النحل : ""K.Van Frisch فريش نفا.ك"زبرج بشكل منتظم وكما قال العامل األدلاين 
 4."يستطيع عن طريق التنويع يف شدة حركة اجلسم أن حيدد ادلسافة بُت مصدر الرحيق واخللية

                                                           
. 120، ص1979عبده الراجحي، النحو العريب والدرس احلديث، دار النهضة العربية، بَتوت، لبنان، -  1
. 120ادلرجع نفسو، ص-  2
 45 ، ص 2011جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية ، ترصبة حلمي خليل ، دار ادلعرفة اجلامعية اإلسكندرية ، مصدر -  3
. 45ادلرجع نفسو ، ص-   4
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خيضع للتفسَت   الاإلنسان واحليوان يعد اختالفا جوىريا لكون اإلنسانبُت   فاالختالف
اآليل، بالرغم من وجود أشياء ديكن أن نفسرىا آليا، غَت أن لديو عادلا آخر يتمثل يف النشاط 

. العقلي والفكري الذي يستحيل خضوعو لقوانُت وقواعد آلية

 قادر على اللغة فاإلنسان واحليوان يف القدرة على اللغة، اإلنسان ويتمثل أىم فرق بُت 
 عن بقية اإلنسان وىنا ديكن القول أن ىذه القدرة على التحكم ينفرد هبا 1واحليوان عاجز عنها

ذلا قدرة زلدودة أو مغلقة دبعٌت أهنا احليوانات ستعملها تالكائنات احلية ألن النظم االتصالية اليت 
 . فقطتنقل الرسائل الغريزية ذات الداللة الثابتة

:  واإلبداع اللغوياإلبداعية- 2

 غَت احملدودة، ونعٍت هبا الطاقة اليت ذبعل أبناء اللغة اإلنسانية نعٍت هبا قدرة اللغة اإلبداعية 
 وفهم عدد كبَت بل غَت زلدود من اجلمل اليت مل يسمعوىا قط ومل ينطق إنتاجالواحدة قادرين على 

 أن جيب اإلدراك، ومع ىذا  الصحيحة غَت زلدود من اجلمل السلميةإنتاج فهي 2هبا أحد من قبل
صاحب ىذه اللغة إمنا يتحكم يف لغتو عن غَت وعي فهو ال يلقي باال لعملية تطبيق القواعد 

تقًتن ىنا ة تأليفو للجمل، إال أن أبناء لغتو يقبلون كل ما يقولو، فاإلبداعية يلالنحوية أثناء عم
ت ادلفهومة ابفكرة ال زلدودية اإلنتاج، إذ أننا نستطيع أن ننتج عددا غَت متناه من اجلمل والعبار

. بسهولة من معجم واحد

الصوت " أهنا أي مثال يرى أن اللغة عبارة عن عمل عقلي "Humboldtت دمهبول"ــ  ف
 عندما رأى أن اللغة "تشومسكي" ومن ىنا انطلق 3"ادلنطوق الذي نستطيع أن نعرب بو عن الفكر

                                                           
. 120عبده الراجحي، النحو العريب والدرس احلديث، ص -  1
.  44جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، ص -  2
. 122عبده الراجحي، النحو العريب والدرس احلديث، ص -  3
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 عرب مقدرة ادلتكلم اإلبداعيةاإلنسانية تنظيم منفتح وغَت مغلق من العناصر، تتجلى فيو السمة 
        1. و تفهم عدد غَت متناه من اجلمل مل يسبق لو مساعها قبالإنتاجعلى 

مها م واحليوان حقيقة جوىرية واضحة، فاإلنسانأن الفرق بُت " ديكارت"وكما يقول 
وصل احليوان إىل الذكاء ال يستطيع أن ينطق كما ينطق إنسان واحد حىت ولو كان غبيا، وىذا 

لق كلمات كما نطليس راجع إىل نقص يف أعضاء احليوان، ألن ىناك طيور كالببغاء تستطيع أن ت
 2.تكلم، وذلك برىان على أهنا ال تفكر فيما تقولننطق، ولكنها ال تستطيع أن تتكلم كما ن

 ىي عبارة عن نتاج عقلي ال جيب اخللط بُت القدرة اللغوية اليت "تشومسكي"فاللغة عند 
 والغرائز احليوانية واالنفعاالت اآللية اليت عند احليوان، ومصدر ذلك كما يؤكد اإلنسانديتلكها 

جوىريا، إنو ليس آلة   خيتلف عن احليوان اختالفافاإلنسان: "نابع من نظرتو ادلنافية للتيار السلوكي
لكن ىناك عادلا آخر لديو يتمثل يف النشاط العقلي  [...]ومن مث مل خيضع للتفسَت اآليل 
  3"يستحيل خضوعو ذلذه القوانُت

 يف اللغة واإلبداعية اإلبداعإىل فكرة   واحليوان من ىذه الناحية يقوداإلنسانوالتفريق بُت 
 ىذه اجلمل إنتاج على اإلنسانغَت أن قدرة  ."تدىومبل"اليت بدت واضحة عند ادلفكر األدلاين 

 زلدود  األمرقيقةح صبل، ذلا عالقة بتنظيم لغوي ىذا التنظيم يف معينة إلنتاجترتبط بقوانُت 
                                                                                   .بقوانُت معينة

                                                           
ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت، لبنان،  (النظرية األلسنية)ة التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية، يميشال زكريا، األلسن-  1

. 29، ص1986 ، 2ط
. 121عبده الراجحي، النحو العريب والدرس احلديث، ص -  2
. 120ادلرجع نفسو، ص -  3
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 عدد غَت متناه من اجلمل، إنتاج عن آلية زلددة وقادرة على "تشومسكي"فعندما يتكلم 
 ىي اتادر على القيام بنشاطق اإلنساينفهو حيلل يف حقل اللغة كيف أن جهازا زلدودا كالعقل 

.  اللغوياإلنتاجأي ال زلدودية 1يف احلق غَت متناىية

 2: التاليةبادلميزات يف اللغة اإلبداعيويتصف ادلظهر 

ميزة كميزة خاصة إن استعمال اللغة الطبيعي ذبددي، فالسلوك اللغوي العادي يتضمن  -1
، غالبا، يف اإلنساناالبتكار والتجديد وبناء صبل جديدة وبٌت جديدة، فكل ما يتلفظ بو 

سبق  ا تعابَت متجددة وال ديكن، بأي حال من األحوال، اعتباره تردادىواستعمالو اللغة 
 .أن مسعو

ال خيضع استعمال اللغة ألي حافز ملحوظ، بل ىو حر فاستعمال اللغة العادي ليس  -2
يرات خارجية كانت ثفقط ذبدديا ومداه الضمٍت غَت متناه بل ىو أيضا متحرر من كل امل

أم داخلية، وبفضل ىذا التحرر من ضوابط ادلثَتات ديكن استعمال اللغة كوسيلة تفكَت 
 ".وتعبَت ذاتيُت

يثبت االستعمال اللغوي سباسك اللغة ومالءمتها لظروف ادلتكلم وىذا التماسك ىو يف  -3
 .اإلنسانيةالواقع مظهر أساسي من مظاىر اللغة 

 يف اإلبداعيتتجلى عرب مظهر استعماذلا : "يكرر تشومسكي القول" اإلنسانيةإن اللغة       
القدرة اخلاصة على التعبَت عن أفكار متجددة وعلى تفهم تعابَت فكرية أيضا متجددة وذلك يف 

ىي نتاج ثقايف خاضع لقوانُت ومبادئ زبتص هبا جزئيا وتعكس، جزئيا، " مؤسسة"إطار لغة 
 3"خصائص عامة للفكر

                                                           
. 29ة التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية، النظرية األلسنية، ص ينميشال زكريا، األلس-  1
. 30-29ادلرجع نفسو، ص   2
. 31ادلرجع نفسو ، ص -  3



النظرية التوليدية التحويلية : لفصل األولا  
 

 

10 

 غَت متناه جلمل لغوية وفقا لقواعد ونظم يف إنتاجفاإلبداعية تتمثل يف قدرة متكلم على 
. غاية التعقيد

 القدرة على ادلمارسة الفعلية للغة  تلك  قصد باإلبداعية"تشومسكي"يتبُت أن ىذا ومن 
 وليس ادلراد هبا اخللق يف اجملال الفٍت واألديب الذي يقوم  التواصلييف الواقع ادلعيش أي يف الكالم

. ، وإن كانت اللغة غَت األدبية ال زبلو من مسات التصوير الفٍتالبيان والبديععلى 

 صبل متجددة يستعملها يف سلتلف اجملاالت التواصلية، وىذا إنتاجفاإلنسان قادر على 
.   يف ظل النظرية التوليدية التحويليةإبداعياستعمال 
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  :االختالفات بين البنيوية والتوليدية التحويلية: ثانيالمبحث ال

 Noamنوعم تشومسكي "وترتبط النظرية التوليدية التحويلية باسم العامل األمريكي 
Chomsky"ىاريس .ز": ، وقد كان يف بدايتو تلميذا لـ Z.Harris" وقد الحظ أن ىذا

الوقوف عند أوجو االلتقاء ، و لذا جيب ادلنهج الذي يتدارسو ال يتعدى أن يكون وصفا لغويا
 :أخرى وتتمثل يف  النظرية البنيوية من جهة والنظرية التوليدية التحويلية من جهة بُتالفواالخت

: لسلوكيةخالفا لالذهنية - 1

ن وفيو البنيوياعتمد يف الوقت الذي   على ادلنهج العقلي الذىٍت،"تشومسكي"اعتمد      لقد 
 سلوك لغوي، وىي عبارة عن ين عبارة عنادلنهج السلوكي وبناء على ذلك فإن اللغة عند السلوكي

ختلف عن بقية السلوكات،  تـ، وبذلك التكلم يف موقف كالمي معُت عادة كالمية يكيفها امل
 فقد اعتمد "تشومسكي"ادلثَت واالستجابة وال زبضع لضابط فكري، أما مبدأي وىي قائمة على 

 1"فاللغة عنده خاصة إنسانية ديتاز هبا اإلنسان من دون سائر ادلخلوقات"منهجا فكريا وعقليا، 
فرد، وىذا ما دييز الة ناصبة عن ملكة لغوية ديتلكها يوديكن القول أهنا عبارة عن عمليات فكر

  واخللقاإلبداع عن احليوان، فالسلوكيون يشرحون الظاىرة اللغوية من خالل قتل وذباىل اإلنسان
. اللغوي

 مع أصحاب النظرية البنيوية يف كيفية اكتساب الطفل للغة "تشومسكي" كما اختلف 
أن عملية اكتساب الطفل للغة تتدرج ضمن إطار نظرية التعلم، فاللغة بتصورىم شكل "فهم يرون 

 لذا ال يقرون بوجود أي تباين بُت مسار تعلمها ومسار تعلم أية اإلنساينمن أشكال السلوك 
     2"أخرىمهارة سلوكية 

                                                           
. 25ة التوليدية التحويليية وقواعد اللغة العربية، صيميشال زكريا، األلسن-  1
. 50ادلرجع نفسو ص-  2
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 1" عامة للتعلمبإسًتاتيجيةوصبلة القول عندىم أن الطفل الذي ىو، يف نظرىم، مزود فقط "   

 فَتى أن عملية اكتساب اللغة فريدة من نوعها، فاإلنسان خيتلف عن "تشومسكي"أما 
ة لفمفهوم اللغة، كسلس"كون لو ما يعرف بادللكة اللغوية، تاحليوان فهو يتميز بوجود ملكة فطرية 

 يف اإلبداعيةوحدات قائمة على العادات الكالمية كما يذىب السلوكيون ال يتالءم مع الناحية 
 على إظهاره "تشومسكي"اللغة وال يراعي احلقيقة العقلية الكامنة وراء كل سلوك عقلي، ويصر 

 فهو يرى أن الطفل يولد وىو مزود جبهاز معريف أي أنو ال 2" العقليةاإلنسانيةىذه احلقيقة 
. يكتسب اللغة كما يرى أصحاب االذباه السلوكي

: صفولتصنيف والل فاالخالشرح والتفسير - 2

دلعطيات اللغوية، فقد كان جلميع ايهدف االذباه البنيوي إىل الوصف العلمي الدقيق 
تصنيف عناصر اللغات ادلدروسة، على حُت جعل التوليديون بالبنيويون حياولون بدراستهم القيام 

،أي زلاولة الغوص يف العمليات الذىنية 3 تعيُت القواعد النحوية الكامنة وراء بناء اجلملة ىدفا ذلم
. للكشف عن عدد غَت متناه من اجلمل

 وادلالحظ أن كثَتا من البنيويُت يستبعدون ادلعٌت يف دراستهم للغة استبعادا كليا ويهتمون 
بالشكل اخلارجي للغة، وذلذا اعترب ادلعٌت مسة أساسية يف الدراسة اللغوية لدى التوليديُت 

. التحويليُت

: القواعد التحليلية- 3

دلكونات األساسية ادلباشرة فقد لالتحليل   لقد اعتمد البنيويون يف طريقة ربليلهم إىل
 و اتمأن ادلنهج البنيوي الذي يتمتع بشيء من اجلدوى، يف دراسة الفوين"الحظ تشومسكي

                                                           
 .51 وقواعد اللغة العربية ، صالتحويليةة التوليدية يميشال زكريا، األلسن-  1
. 54، صادلرجع نفسو-  2
. 187، ص1997، 3غة ومناىج البحث اللغوي، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، مصر، طلرمضان عبد التواب، ادلدخل إىل علم ال-  3
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ادلورفيمات،  يتوافق مع دراسة اجلمل، ألن كل لغة هبا عدد زلدود من الفونيمات و ادلورفيمات، ال
غَت أن عدد اجلمل يف أية لغة واقعية، ىو عدد غَت متناه إذ ليس ىناك حد لعدد اجلمل 

  .1"اجلديدة

 إىل ادلورفيمات واليت ا يبدؤون من اجلملة كعنصر أساسي ليصلو يف ربليالهتم فالبنيويون
. تعد عناصر هنائية يف التحليل، مثال صبلة ناقش األستاذ الرسالة

الرسالة    + األستاذ      +  ناقش   = ناقش األستاذ الرسالة 
مركب امسي + مركب امسي + مركب فعلي = ج  

وكل مكون يفكك إىل عناصره الصغرى وبذلك ضلصل على الوحدات األساسية للجملة 
. وكل وحدة صغرى تضمها وحدة أكرب منها وىكذا (الوحدات الصغرى)

م تكتف بالتحليل السابق، وإمنا ذباوزتو إىل توليد عدد ال فل أما ادلدرسة التوليدية التحويلية 
: ناقش األستاذ الرسالة: هنائي من اجلمل نأخذ ادلثال السابق

مركب امسي + مركب امسي + مركب فعلي = ناقش األستاذ الرسالة = ج 
مركب امسي + مركب فعلي + مركب امسي = األستاذ ناقش الرسالة = ج 
مركب امسي + مركب فعلي + مركب امسي = الرسالة ناقشها األستاذ = ج 

 انطلق من اجلملة على أساس كائن نظري، فقد سبيزت قواعده "تشومسكي"فادلالحظ أن 
عن ادلنهج البنيوي يف كوهنا قواعد توليدية على مستوى الًتكيب، وأيضا قد استعمل أتباع ادلدرسة 

حبيث يشَت الركن إىل " الركن" يستعمل "تشومسكي"البنيوية مصطلح ادلكونات ادلباشرة فإن 
. رلموعة كلمات مكونة لوحدة، أي أنو عناصر مرتبة بعضها ببعض

 

                                                           

. 189غة ومناىج البحث اللغوي ، ص لرمضان عبد التواب، ادلدخل إىل علم ال-  1
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:  المتكلمالنص وقدرة- 4
واليت 1 يف الوقت الذي كانت ادلدرسة البنيوية تتخذ من النصوص اللغوية موضوعا لدراستها،

 "تشومسكي"سبثل عينة تتدرج فيها رلموعة من اجلمل واليت ينطق هبا أفراد بيئة لغوية معينة فإن 
، وذلك 2ذباوز ذلك إىل قدرة ادلتكلم على إنشاء اجلمل اليت مل يكن يسمعها من قبل موضوعا ذلا

انطالقا من مقدرتو اللغوية الباطنة، أي ادلعرفة الالشعورية الكامنة يف عقلو حىت لو مل يسمعها من 
. قبل

أن مستخدمي اللغة األكفاء :" رؤيتو السابقة على فرضية ىي"تشومسكي"وقد بٌت 
سروا عددا كبَتا جدا من التعابَت ادلؤلفة يف تلك اللغة، وطادلا يستحيل على ادلرء أن فديكنهم أن ي

طريقة اليت يفًتض أنو تعلم بواسطتها معٌت الوحدات ادلعجمية فإنو اليكون قد تعلم معٌت مؤلف ب
 3"ينبغي أن تكون ىناك دالة ربدد معٌت التعابَت ادلؤلفة على أساس معٌت الوحدات ادلعجمية

: الستقراء والتجريبخالفا لاالستنباط واالستنتاج - 5

 اللسانية ناىجيعد الوصف النقطة البارزة يف االختالف القائم بُت البنيوية وغَتىا من امل
البنيوية على عدم ادلفاضلة بُت اللغات  ركزتقد السابقة اليت كانت تعتمد على ادلعيارية، ف

اعتمد ادلنهج البنيوي على استقراء ادلادة اللغوية وفحصها بأسلوب ذبرييب مث فواأللسن البشرية، 
 4:ربليلها متبعا اخلطوات التالية

 .مالحظة ادلادة اللغوية -
 .حدس للمواد اللغوية وأبنيتها -
 .صياغة فرضية قائمة على نظرية معينة -

                                                           
. 187رمضان عبد التواب، ادلدخل إىل علم الغة ومناىج البحث اللغوي، ص-  1
. 187ادلرجع نفسو، ص -  2
. 165 ص1987نز، اللغة وادلعٌت والسياق، ترصبة عباس صادق الوىاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، يوجون ل-  3
عامر بن شتوح، اجلهود اللسانية عند مازن الوعر، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه قسم اللغة واألدب العريب، كلية اآلداب واللغات، جامعة -  4

 .(سلطوط) 29، ص 2، ىامش 2014قاصدي مرباح،  ورقلة، اجلزائر، 
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 .متها للمواد اللغويةئفحص الفرضية من خالل مال -
ونلحظ من خالل ىذه ادلراحل أن ادلنهج البنيوي منهج علمي ذبرييب وموضوعي، ورغم 

 قد رفض  ىذا التناول للمادة اللغوية "تشومسكي"موضوعية ىذا ادلنهج وسلوكو هنجا علميا فإن 
يتعدى وصف وتصنيف ادلادة اللغوية، وبناء على ذلك،  وعد ىذا األسلوب أسلوبا ميكانيكيا ال
 يتصل بادلتكلمُت بعمق حىت يستطيع استنباط القدرة  أنفهو يرى أنو من الواجب على عامل اللغة

يف صياغة الفرضيات الشكلية اليت تسمح لو  اللغوية اليت تتحكم يف كالمهم مث إن عليو أن يبدأ
 1:بإقامة نظرية لغوية عامة وشاملة ويتم ذلك من خالل

صياغة فرضية معينة قائمة على رلموعة من القواعد ادلتشكلة من ادلواد اللغوية يف كل لغة  -
 .من لغات العامل

 .فحص الفرضية ادلوضوعة وتطبيقها على مواد لغوية أخرى تابعة للغات أخرى -
إعادة صياغة الفرضية إذا دعت احلاجة لذلك لشرح األمثلة اللغوية الشاذة ادلوجودة يف  -

 .اللغات األخرى
 .    تثبيت صحة الفرضية والربىان عليها إن أمكن -

فنظرية تشومسكي تسعى جاىدة لفهم الطريقة اليت من خالذلا ينتج ادلتكلم عددا من اجلمل 
. بطريقة ال إرادية وال حصر ذلا، وىذا ما يسميو تشومسكي ادلعرفة الضمنية

 ومن خالل النقاط السابقة يتبُت أن موضوع النظرية التوليدية التحويلية ىو ادلتكلم الذي 
ينتمي إىل بيئة لغوية معينة فهو عارف بلغتها، وحُت يطبق معرفتو لتلك اللغة يف إصلاز كالمي ىذا 

 . لو عمل عقلياإلنسان أن ين واخللق الذي يباإلبداعيةاالصلاز ديثل العملية 
 

 
 

                                                           
 .(سلطوط) 30عامر بن شتوح، اجلهود اللسانية عند مازن الوعر، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، ص - 1
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المبادئ العامة للنظرية التوليدية التحويلية : المبحث الثالث

 ادلستمع ادلثايل كما أسلف احلديث عن /لية ىو ادلتكلمي إن موضوع النظرية التوليدية التحو
 على نطق عدد غَت زلدود من اجلمل اجلديدة اليت مل يسبق أن اإلنسان يف اللغة وقدرة اإلبداعية

: عدة مبادئ أمهها" تشومسكي"مسعها وللوصول إىل تلك ادلقدرة اعتمد 

الكفاءة اللغوية : أوال

 عدد غَت متناه من اجلمل أثناء عملية التكلم إنتاج تلك القدرة على "تشومسكي" يسمي 
. بالكفاءة اللغوية

ىي قدرة ادلتكلم ادلستمع ادلثايل على رلانسة خطابات اجملتمع "  وتعٍت الكفاءة اللغوية 
 "تشومسكي"أما مصدر تلك القدرة فَتجعها  2"وىي وصف دلثالية ادلتكلم  " 1"الذي يعرف لغتو

إىل الفطرة اإلنسانية إذ أن الطفل يولد وىو مزود بالقدرة الفطرية اليت تؤىلو الكتساب اللغات 
البشرية واكتساب نظامها ادلعقد، فالكفاءة ىي ادلعرفة اللغوية الباطنية للفرد أي رلموعة القواعد 

 ديكننا ىنا القول أن ىذه الكفاءة اللغوية انطبع عليها الطفل الصغَت من أوائل حياتو 3اليت تعلمها
. وخالل مراحل اكتساب اللغة

مشكلة اللغوي ال زبتلف عن مشكلة الطفل الذي يتعلم اللغة، و   أن"تشومسكي" ويرى 
 الفعلي أداءهىي هتدف إىل ربديد الكفاءة اليت يسيطر عليها ادلتكلم ادلستمع واليت يستعملها يف 

                                                           
1- Noam Chomsky. Aspects of theory of syntax, Library of Congress, the United States of 
America. 1965. p 3." primarily with an ideal speaker listener ,in a completely homogeneous 
speech-community, who knows its language perfectly". 

2 -Ebidem, p 4. " to be a description of the ideal speaker-hearer's"  
. 210 ص،2005، 2أضبد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط-  3
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وعلى ىذا فإن النظرية اللغوية نظرية  عقلية هتدف إىل اكتشاف احلقيقة العقلية الكامنة وراء 
 1.لسلوك الفعليا

 إن الكفاءة نظام عقلي ربيت قابع خلف السلوك الفعلي وعليو غَت قابل للدراسة ا وإذ
  2.التجريبية ادلباشرة

 ونشَت أن مستعمل اللغة ال يستطيع أن حيكي من دون وعيو وإدراكو ادلوجود يف العقل 
 3 :م السامعلفهو متحكم يف أفكاره ادلنتجة وتعٍت الكفاءة عند ادلتك

 لك اجلمل اليت ننطق هبا ومل تسمع قبل ذلك ديكن ذأن كل صبل اللغة السائدة عندىم، ك
 . وفهمهاإنتاجها

  (أي اليت جاءت حسب نظام اللغة وقواعدىا)أهنا تستطيع سبييز اجلمل النحوية يف اللغة 
من اجلمل غَت النحوية كما ديكنها أن نتعرف على مدى صحة اجلملة أو الدرجة النحوية 

 .هبا
 أهنا تتعرف على ما إذا كانت اجلملة أكثر وضوحا يف رلال الداللة من غَتىا. 
 أنو ديكنها إنتاج اجلمل وتفسَتىا يف اللغة بناء على طريقة فعالة    .

 اإلنسانفهي كامنة يف  4ىن الباطٍتع أداء صبل عديدة عن املبواسطتهافالكفاءة إذا ىي اليت يتم 
 وفقا لسياقوىي اليت سبكنو من استيعاب اللغة والنطق بعبارات مل يسمعها من قبل بل شكلها 

                                                           
1- Noam Chomsky. Aspects of theory of syntax,  p 4."  The problem for the linguist, as well 
as for the child learning the language, is to determine from the data of performance the 
underlying system of rules that has been mastered by the speaker-hearer and that he puts to 
use in actual performance. Hence, in the technical sense, linguistic theory is cementalistic 
ntralistic, since it is concerned with discovering a mental reality underlying actual behavior". 

. 210أضبد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص -  2
.  194، ص1985زلمود جاد الرب، علم اللغة نشأتو وتطوره، دار ادلعارف، القاىرة، مصر، -  3
. 38، ص 1985، مصر، اإلسكندريةأضبد سليمان ياقوت، علم اللغة التقابلي، دار ادلعرفة اجلامعية، -  4
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 الكالمي اليت تسهم باحلكم األداءربكم يف آلية التكلم أو عملية تادلوقف الذي ىو فيو أي أهنا 
. على صبل بأهنا موافقة للقواعد أو اضلرافها عن تلك القاعدة اللغوية ادلفروضة

: األداء الفعلي: ثانيا

ىو الكيفية اليت يقدم هبا ادلتكلم :" "تشومسكي" الفعلي فيعٍت عند األداء  إن مصطلح 
 فهو يقصد االستعمال الصحيح للمعرفة 1"  طريقة فعالة لبناء اشتقاق معُتأوادلستمع عمال 

 التحقيق الفعلي للكفاءة اللغوية أو ادلقدرة اللغوية ويعرف أيضا بأنو االستعمال أي أنواللغوية 
ىو :" الفعلي بأنواألداءعرف ي أخرى ديكن أن جهة ومن 2"الفعلي للغة يف ادلواقف احلقيقية

 الكالمي يعود متكلم اللغة، بصورة طبيعية األداءاالستعمال اآلين للغة ضمن سياق معُت، ويف 
، وعلى ىذا صلد أن الكفاية اللغوية ىي اليت تقود مباشرة 3"القواعد الكامنة ضمن كفايتو اللغوية
. إىل عملية األداء الفعلي أو الكالمي

 واإلنسان حيث يتكلم يستعمل كفاءتو اللغوية وىذا ال يعٍت أنو يستعملها بصورة تامة 
وكاملة أثناء عملية التكلم واألداء الفعلي وإن يكن ناصبا عن الكفاءة الغوية فإنو يشتمل على 

واضح أن استعمال اللغة، أي األداء الكالمي الفعلي نالحظو ال يعكس فقط :"مظاىر أخرى
العالقات األصلية القائمة بُت الصوت اللغوي وبُت ادلعٌت، واليت تندرج يف تنظيم القواعد اللغوية، 

 وهبذا الصدد ال ديكننا عزل دراسة األداء 4"فاألداء الكالمي ينطوي أيضا على عوامل متعددة
..  اللغة يستخدم تنظيمات  معرفية تتعدى الكفاية اللغوية استعمالإن : "الكالمي عن احمليط

ورة تتضمن القواعد وبٌت معرفية أخرى، كما تشتمل تطفنظرية األداء الكالمي رباول وضع مناذج م

                                                           
1-. Noam Chomsky. Aspects of theory of syntax,  p   9" How the speaker or hearer might 
proceed, in some practical or efficient way, to construct such a derivation". 

.  210أضبد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص -  2
. 33ة التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية، ص يميشال زكريا، األلسن-  3
. 33 ،ص ادلرجع نفسو-   4
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أيضا دراسة احلاالت الفيزيائية واالجتماعية الستعمال اللغة، ىذه ادلسائل ال يلحظها التجريد 
 . 1"العلمي

 مالئمة: أي أن البحث يف أبعاد األداء الفعلي يتطلب منا أن نتناول أبعاد متمثلة يف
 فهم كالم معُت، سالمة الكالم ومراعاتو دلقتضى احلال، األسلوب سهولةالكالم للظرف، 

.  ادلعرفية للمتكلمىنالكالمي، وأيضا ال نعزذلا عن الب

نفرق إذن بُت الكفاءة اللغوية : ""تشومسكي"ويف رلال ادلقارنة بُت الكفاءة واألداء يقول      
 .2"واستعمال اللغة، وىو االستخدام احلايل للغة يف سياق معُت (وىي معرفة ادلتكلم السامع بلغتو)

غوية اليت لاألوىل ىي نظرية الكفاية ال: وديكن القول أن النظرية األلسنية متكونة من نظريتُت     
تتوسل اكتشاف تنظيم القواعد الضمنية اليت سبثل البٌت اللغوية الكامنة ضمن الكالم العادي، 

 الكالم إنتاج دراسة األسس اليت يسلكها ادلتكلم يف تتبٌتوالثانية نظرية األداء الكالمي اليت 
وتفهمو واليت تتصدى لدراسة سلتلف العوامل السيكولوجية ادلتداخلة مع العوامل اللغوية يف عملية 

 صبل غَت إنتاج دلتكلم لغة ما من تيح الذي ياإلبداعي، وىذا ما يفسر لنا العمل 3 الكالمإنتاج
. متناىية وذلك بواسطة عدد زلدود من القواعد

البنية العميقة والبنية السطحية : ثالثا

 وأتباعو من أصحاب ادلدرسة البنيوية يعتمدون يف "BlomFieldبلومفيلد " كان 
ربليلهم اللغوي للملفوظات على ادلكونات األساسية ادلباشرة وذلك يف مستوى لغوي واحد، غَت 

 االعتماد إىل "تشومسكي" دعاأن ذلك ما أدى هبم إىل العجز عن تناول بعض اجلمل، وىذا ما 
على مستويُت يف ربليلو اللغوي وقد أكد أن ادلنهج البنيوي وإن كانت لو قيمة كبَتة يف ربليل 

                                                           
. 39ة التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية ، ص يميشال زكريا، األلسن-  1
.  195زلمود جاد الرب، علم اللغة نشأتو وتطوره، ص -  2
.  40ميشال زكريا، األلسنة التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية، ص -  3



النظرية التوليدية التحويلية : لفصل األولا  
 

 

20 

الفونيمات وادلورفيمات إال أنو قاصر على التحليل الدقيق للجمل، وذلك راجع إىل أن فونيمات 
. ومورفيمات أي لغة من اللغات زلدودة خالفا جلملها اليت ال تعد وال ربصى

شارلز " واجلدير بالذكر أن أول من استعمل مصطلحي البنية السطحية والبنية العميقة ىو 
ولكن ىذين " زلاضرة يف اللسانيات احلديثة" يف مؤلفو الشهَت "Charles Hokitىوكيت 

ية سنة ب بطريقة جلية إال يف مظاىر النظرية الًتكي"تشومسكي"ادلصطلحُت مل يظهرا عند 
1965.1  

 وعلى اعتبار أن اللغة عمال للعقل وآلة للتعبَت الذايت دبعٌت أن للغة جانبُت، داخلي 
وخارجي، وعلى ىذا فاجلملة جيب أن تدرس من اجلانبُت األول فيعرب عن الفكر والثاين يعرب عن 

   2.شكلها الفيزيائي باعتبارىا أصوات ملفوظة

 وقد استقى فكرتو ىذه من خالل اتصالو بادلدرسة العقالنية الديكارتية اليت اعتربت أن 
للغة جانبُت كما سبق ذكره، وعلى ىذا فاجلملة جيب أن تدرس من وجهة النظر اليت تدل هبا على 

الشكل ادلظهري أي الفكر، ومن جهة التفسَت الداليل أو التفسَت الصويت، وىذه األفكار  ىي 
 ربت اسم البنية العميقة والبنية السطحية، ودلا كانت "تشومسكي"اليت ظهرت بعد ذلك عند 

 وعلينا أن اإلنساينيف كل اللغات فإهنا تعكس أشكال الفكر " ادلعٌت"البنية العميقة تعرب عن 
 البنية إىل كالم على السطح وىذا ىو األصل يف النحو التحويلي، والذي هنعرف كيف تتحول ىذ

 3.يهتم بالقوانُت اليت ربدد البنية التحتية وتربطها ببنية السطح

 وملخص القول أن البنية العميقة ىي شكل ذبريدي داخلي يعكس العمليات الفكرية 
 4 التحويليةاإلجراءاتوديثل التفسَت الداليل الذي تشتق منو البنية السطحية من خالل سلسلة من 

                                                           
.   212أضبد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص -  1
. 124أنظر عبده الراجحي، النحو العريب والدرس احلديث، ص -  2
. 124عبده الراجحي، النحو العريب والدرس احلديث، ص -  3
. 212أضبد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص-  4
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فهي تتمثل يف ذىن ادلتكلم، أي أهنا البنية الداخلية األساسية الصادرة من الكلمات ادلتتالية 
نية السطحية فتمثل اجلملة كما ىي مستعملة يف عملية ب الالتطبيق قواعد تركيبية ومعجمية، أم

 أي أهنا البنية النهائية 1موزالتواصل أي يف شكلها الفيزيائي بوصفها رلموعة من األصوات أو الر
الظاىرة اليت يصدرىا ادلتكلم من الكلمات ادلتتالية ذات السمات الصوتية اخلاضعة لقواعد لغة 

. ةمعُت

 سمات البنية السطحية

 2:سبتاز البنية السطحية بـ

 .ىي البنية ادلنطوقة وادلسموعة أو ادلكتوبة فعال ال تصورا أو زبيال -
االختصار ألن ادلتكلم يعمد إىل ما يرد بأقل العبارات أو اجلمل ادلتعارف عليها، لذلك فهو  -

 .كل ما يراه أو يتصور أنو غَت مفيد (السطحية)يغفل يف منتجو اللغوي النهائي 
السهولة والوضوح يف ادلعٌت والبعد عن التعقيدات اللفظية ما أمكن، فاالىتمام باللفظ حيتل  -

 . مكانة عظيمة عند ادلتعاملُت مع البنية السطحية

: السمات المميزة للبنية العميقة

   3:سبتاز البنية العميقة بـ

صعوبة ربديدىا ألهنا تعتمد على إعمال الفكر واحلدس والتخمُت، وذلك ألن التوىم حالة  -
 .ون فاسدةك معها تصورات قد تكون صحيحة وقد تاإلنساننفسية يتصور 

 .ليس ذلا شكل معُت أو صياغة واحدة، فهي زبتلف باختالف ادلتصور ذلا -

                                                           
. 212أضبد مومن، اللسانيات النشأة والتطور ، ص-  1
.  05، ص2015، (شبكة)عبد اهلل أضبد جاد الكرًن حسن، البنية العميقة ومكانتها لدى النحاة العرب، األلوكة -  2
. 05ادلرجع نفسو، ص-  3
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تعتمد على ادلعٌت أكثر من اعتمادىا على اللفظ، فهو زلورىا ومناط اىتمام الباحثُت عن  -
 .البنية العميقة

أقدم من السطحية نشأة يف تصور أكثر العلماء، لذا فهي مصدر أو مرجع البنية  -
 .السطحية

وادلالحظ أن لكل صبلة مهما كانت بسيطة بنية سطحية وأخرى عميقة، ففي الوقت الذي 
تنشأ البنية العميقة نتيجة القواعد الركنية وادلعجم، فإن البنية السطحية تتولد نتيجة تطبيق القوانُت 

. التحويلية على البنية العميقة

 وإلعطاء وتتصف البنية العميقة بأهنا غَت ظاىرة يف الكالم إال أهنا أساسية يف فهمو، 
التفسَت الداليل، وىي ضمنية تتمثل يف ذىن ادلتكلم السامع، وىي حقيقة عقلية يعكسها التتابع 

 أي أن لكل بنية سطحية ظاىرة جلملة ما خارجة 1الكالمي ادلطوق الذي يكون البنية السطحية
. عن بنية عميقة

مفهوم الجملة األصولية والمقبولة : رابعا

نظر ادلنهج البنيوي إىل ادلنهج التقليدي على أنو ينظر إىل ادلسائل اللغوية دبفهوم ادلعيارية 
 ىذا ادلفهوم ولكن مع قليل ا سرعان ما أحي"تشومسكي"يف القواعد، لكن ادلالحظ بعد ذلك أن 

من االختالف وذلك ألمهيتو يف الوصف اللغوي حيث استطاع من خاللو التفريق بُت اجلمل 
الصحيحة وغَت الصحيحة من جهة، ومن جهة أخرى يسمح لنا بوصف قدرة ادلتكلم اللغوية 

.     والقواعد اليت تتحكم يف الفعل اللغوي

ل اليت توافق البنية التنظيمية للقواعد، فلما كانت م ونعٍت باجلمل النحوية  أو األصولية اجل
القواعد التوليدية التحويلية تتألف من ادلكون الًتكييب وادلكون الداليل وادلكون الصويت فإن اجلملة 

 : "السليمة ضلويا ىي اجلملة اليت توافق تلك القواعد يف كل مستوياهتا ، أما اجلمل ادلقبولة فهي

                                                           
. 268، ص 1980، 1ميشال زكريا، األلسنية علم اللغة احلديث، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت، لبنان، ط-  1
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 أهنا دون خرق فيها دبعٌت أكرب وفهمها بسهولة إنتاجها قبوال ىي اجلمل اليت يتم األكثراجلمل 
 .1"  طبيعيةأكثر

 أنو جيب أن تتوفر ادلقبولية النحوية يف اللغة، حيث تتمركز يف "تشومسكي" وهبذا يرى 
مسألة ىل بإمكان جملموعة من اجلمل النحوية ادلقبولة من الناحية النحوية يف لغة ما، أن تتطابق 

 إىل تساؤل يؤدي وىذا ما 2مع رلموعة أخرى من اجلمل اليت تكون مقبولة من الناحية الداللية
زلوره ىل جيب أن يكون للجملة معٌت كي تقع ضمن اجلمل ادلقبولة من الناحية النحوية؟ وخَت 

ىي صبلة ضلوية "  تنام األفكار اخلضراء عددية اللون بتيهج"لدراسة ، اجلملة ادلشهورة اختَت لمثال 
أصولية سليمة الًتكيب من حيث بنيتها القواعدية إال أنو ليس ذلا معٌت، فإن ىذه اجلملة ربتوي 
على تعبَت تناقضي واحد على األقل وليس ىناك كيان يف أي عامل زلتمل ديكنو أن يكون عدًن 

وأن الكائنات احلية  [...]اللون كليا، ويف الوقت يكون أخضر أو أضبر أو أزرق وما إىل ذلك 
زلتوية على " تنام األفكار اخلضراء عددية اللون بتيهج"فقط ديكنها أن تنام، وعليو تعترب صبلة 

   3.تناقضُت آخرين

 أثار يف كتابو شيئا يقًتب من ذلك "بويويس" العامل اللغوي العريب إىل اإلشارة ومن الضروري    
، فمنو مستقيم حسن ومنو وزلال مستقيم واإلحالةىذا باب االستقامة من الكالم : "حُت قال

 فمصطلح االستقامة عنده يوافق مصطلح 4" ىو زلال كذباكذب مستقيم ومستقيم قبيح، وم
ضبلت اجلبل، : النحوية أو األصولية يف النظرية التوليدية التحويلية أما ادلستقيم الكذب فقولك

                                                           
1 -Noam Chomsky. Aspects of theory of syntax,  p  11  "  The more acceptable sentences are 
those that are more likely to be produced, more easily understood, less clumsy, and in some 
sense more natural". 
 

يًتينس موور وكريستُت كارلنغ، فهم اللغة ضلو علم اللغة دلا بعد مرحلة جومسكي، ترصبة حامد حسُت احلجاج، دار الشؤون الثقافية العامة، -  2
.   108، ص 1998، 1بغداد، العراق، ط

. 128نز، اللغة وادلعٌت والسياق، ص يوجون ل-  3
. 25،ص1، ج1988، 3 بشر عمرو بن قنرب، الكتاب، ربقيق زلمد عبد السالم ىارون، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، مصر، طوسبويو، أب-  4
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فهذه اجلملة سليمة الًتكيب غَت أهنا ال تستويف ادلعٌت، أما ادلستقيم القبيح فأن  1وشربت ماء البحر
 2.قد زيدا رأيت: تضع اللفظ يف غَت موضعو ضلو قولك

 تتمثل يف أن األصولية "تشومسكي"قة بُت مفهوم األصولية ومبدأ القبولية كما وضحها الومنو الع
. ل فيو عدة عناصر من ضمنها األصوليةاخجزء من مفهوم القبول الذي تتد

ن حيكمان على اجلملة بأهنا صحيحة من خالل االباحث ومستعمل اللغة مها الوحيدان اللذف
. كفاءهتما اللغوية

                                                                     التوليد والتحويل: خامسا

 على مبدأين كبَتين، وادلالحظ أن ذلما سبام الوجود يف كافة اللغات "تشومسكي"تقوم نظرية 
 وهبذا مسيت ىذه transformation والتحويل generationالتوليد : مها و  اإلنسانية

 .ةيليالنظرية بالنظرية التوليدية التحو

: التوليد- 1

ىو انبثاق تركيب أو رلموعة من الًتاكيب، من صبلة ىي األصل وتسمى اجلملة األصل باجلملة 
قول أهنا جهاز حيتوي على أجبدية رموز ىي دبثابة معجمو، ال وبعبارة أخرى ديكن 3التوليدية

 فهي إنشاء صبل صحيحة 4فمستخدم اللغة يستطيع أن يفهم صبال وتعبَتات مل يسبق لو أن مسعها
 أهنا مكونة من رلموعة من القواعد "تشومسكي" لقواعد خاصة وكما يرى امن صبلة أصلية استناد

وىو يقوم على مبدأ يقول بأن اجلمل تولد عن طريق سلسلة من االختيارات تبدأ : النحوية احملدودة

                                                           
. 26 بشر عمرو بن قنرب، الكتاب ، صوسبويو، أب-  1
. 26نفسو، صادلرجع -  2
. 178، ص 2008، 2مسَت شريف استيتية، اللسانيات اجملال والوظيفة وادلنهج، عامل التب احلديث، أربد، األردن، ط-  3
. 146، ص2003نعمان بوقرة، ادلدارس اللسانية ادلعاصرة، مكتبة اآلداب، القاىرة، مصر، -  4
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من اليسار إىل اليمُت، أي عند االنتهاء من اختيار العنصر األول، فإن كل اختيار يأيت عقب 
   .1ذلك يرتبط بالعناصر اليت سبق اختيارىا مباشرة وبناء ذلك جيري النحو الًتكييب للجملة

: التحويل- 2

عد تصور التحويالت تصورا أساسيا يف النظرية التوليدية بل إنو أحد التجديدات اليت ي 
 على ضلو "تشومسكي" قبل أن يدرسو تلميذه "ىاريس"اقًتنت بالنظرية، فالتحويل نادى بو 

 إىل أن التحويل جيري باشتقاق صبلة أو رلموعة من اجلمل من صبلة "ىاريس"مفصل، فقد ذىب 
.  ىو ذبديد العالقة بُت ادلقاطعه ويتضح أن التحويل عند2تسمى اجلملة النواة

 كما يعرف التحويل على أنو إمكانية ربويل صبلة معينة إىل صبلة أخرى واعتماد مستوى 
أعمق من ادلستوى الظاىر من الكالم، وبإمكان مفهوم التحويل أن يكشف أيضا ادلعاين الضمنية 

:   للتوضيح نأخذ مثاال3.العائدة للجمل

عبارة عن صبلة مبنية للمعلوم، وعند ربويلها إىل صبلة مبٍت فعلها إىل " شرح األستاذ الدرس"
: اجملهول تصبح شرح الدرس، ويكون بذلك التحويل حدث على النحو التايل

. اسم+ اسم + مورفيم البناء للمعلوم + الفعل : شرح األستاذ الدرس: 1

. اسم+ مورفيم البناء للمجهول + الفعل : شرح الدرس: 2

ن على ودرااللغة األصليُت قأىل ويهدف  تشومسكي من خالل ىذا ادلنهج التحويل إىل أن 
ربويل اجلملة الواحدة إىل عدد كبَت وغَت متناه من اجلمل، 

 

                                                           
.  79،80جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، ص -  1
. 178مسَت شريف استيتية، اللسانيات اجملال والوظيفة وادلنهج، ص-   2
ة التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية، اجلملة البسيطة، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت، لبنان، يميشال زكريا، األلسن-  3
. 14، ص 1986، 2ط
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  1:لتوضيح الفكرة" مسَت شريف استييو: " ونأخذ ادلثال الذي أورده

. عزفت الفرقة ادلوسيقية حلن الرجوع األخَت: الجملة النواة

 (ناء إىل اجملهول واحلذفببال)ير خعزف حلن الرجوع الرجوع األ -
 (حبذف كلمة ادلوسيقية)عزفت الفرقة حلن الرجوع األخَت  -
 (التقدًن والتأخَت)الفرقة ادلوسيقية عزفت حلن الرجوع األخَت  -
 (بالتقدًن والتأخَت واحلذف)الفرقة عزفت حلن الرجوع األخَت -

: يقوم التحليل التوليدي التحويلي ثالثة مكونات ىي

 وىي قواعد تركيب العبارة وديكن التوصل إليها عن طريق ربليل اجلملة إىل :القواعد التوليدية- أ
 وادلثال التايل يوضح طريقة 2مكونات صغَتة، وىكذا يتم ربليل اجلملة إىل أصغر عناصرىا

: التحليل

 .ركن امسي + ركن فعلي+ ركن امسي = الطالب ناقش الرسالة: ج -1
 .اسم+ تعريف = مسياركن  -2
 .فعل+ زمن = ركن فعلي  -3
 اسم + التعريف = ركن امسي  -4
 .رسالة+ طالب = اسم  -5
 .ناقش= فعل  -6
 . ماضي(تام  + ) =زمن  -7
 .ال= التعريف  -8

 

                                                           
. 179مسَت شريف استيتيو، اللسانيات، اجملال والوظيفة، وادلنهج، ص -  1
.  125زلمود فهمي حجازي، مدخل إىل علم اللغة، دار قباء، القاىرة، مصر، طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، ص -  2
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                 اجلملة

      ركن امسي           ركن فعلي                ركن امسي

 تعريف اسم          زمن      فعل             تعريف   اسم

 تام      ناقش           ال      رسالة+ال   طالب         

"  ناقش الرسالةبالطال"باالشتقاق النحوي للجملة  (8)إىل  (1)وتسمى العمليات السابقة من 
وىي عبارة عن عمليات تفكيك كل عنصر إىل أجزائو ادلكونة وذلك باستبدال ادلكونات 

. بالوحدات ادلعجمية ادلناسبة وذلك وفق ترتيب معُت وقد مثل ذلا بادلشجر أعاله

: القواعد التحويلية- ب

ىي القواعد اليت ديكن بواسطتها ربويل اجلملة إىل صبلة أخرى تتشابو معها يف ادلعٌت وذلك مع 
مالحظة  عالقات اجلمل ادلتماثلة، واإلجراءات اليت ربدث لتجعل صبلة على مستوى السطح 

 1.زبتلف عن اجلمل األخرى

على النحو ركن كالمي آخر دال عليو  موقع ركن كالمي بإبدال يقوم التحويل :اإلبدال- 1
:  التايل

. كتب التلميذ الدرس  :أ

. كتبو  التلميذ :ب

.  إبدال، حيث أبدلت التلميذ باذلاء  ربويل إجراءبواسطة أ زلولة عن اجلملة ب  إن اجلملة 

                                                           
1
 .125زلمود فهمي حجازي ،مدخل اىل علم اللغة، ص -   
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حيث  2ب+ أ       ب   +  أ : ويقوم التحويل بتوسيع ركن من مؤلفات اجلملة:التوسع- 2
.  ىي توسيع ب2ب

.  علمت شيئا:أ

.   علمت أن زيدا سافر:ب

فجملة أن زيدا سافر ىي توسيع لكلمة شيئا ويتم التوسيع بشكل كبَت يف اجلمل ادلندرجة يف صبل 
    1.أخرى

 الذي يدخل ضمن رلال ين يقوم التحويل حبذف عنصر من عناصر ادلشَت الرك:الحذف- 3
يف إجابة عن سؤال، إذ األصل " زيد"ن أساسي كالفعل يف ضلو رك وقد يكون ىذا احلذف ل2إجرائو

يف إجابة عن سؤال كيف زيد؟ وأيضا، كتب الولد الدرس  " خبَت"فيها جاء زيد، أو امسا ضلو 
. كتب الدرس   

إدراج ب ، حيث مت +  أ أ        إدراج وإدخال ركن يف السياق  إذ دبقتضاه :اإلدراج- 4
. ب يف اجلملة 

:  بادلعٌتإخالل أحد أركان اجلملة دون وتأخَتويتم بتقدًن : التقديم والتأخير- 5

. عزفت الفرقة ادلوسيقية حلن الرجوع األخَت: أ

                                            .الفرقة ادلوسيقية عزفت حلن الرجوع األخَت: ب
فالقواعد التحويلية السابقة تولد عددا كبَتا من اجلمل انطالقا من البنية العميقة ضلو بنايات 

                                                           
. 155، ص(النظرية األلسنية)ة التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية، يميشال زكريا، األلسن-  1
. 156صادلرجع نفسو، -  2
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ديكننا القول أن األمهية ادلتمثلة يف ىذه القواعد التحويلية ىي منحنا عدد كبَت  و 1سطحية متعددة
. من اجلمل وفق ىذه القواعد ووفق ما ىو مسموح بو ضمن القواعد

 2وىي القوانُت اليت تشكل اجلملة على مستوى البنية السطحية: القواعد الصوتية والصرفية- ج
:   مثال3ويقصد هبا أيضا القواعد اليت ربول ادلورفيمات إىل سلسلة من الفونيمات

حركة  فعل + فعل : أ

فتح  جلس +   جلس 

ملحقات   فعل يف شكلو األخَت + فعل : ب

وا    جلسوا +    جلس 

 4:عمل القواعد التوليدية التحويلية   
ينبغي أن يكون دبقدور القواعد التوليدية التحويلية أن تولد صبل اللغة األصولية وأن تولد  -1

 .فقط ىذه اجلمل وأن تقرر يف الوقت نفسو أي صبل أصولية وأيها غَت أصولية
ينبغي أن يكون ذلذه القواعد االستطاعة على أن ربلل العالقات القائمة بُت عناصر  -2

 .اجلملة
 .جيب أن ربدد القواعد سلتلف الفئات النحوية اليت تتشابك مع العالقات الًتكيبية -3
على ىذه القواعد أن تصف شكل اللغة الصويت أي الفونيمات كما جيب ذلا وصف  -4

 .دالالت اجلمل
 يف أي لغة كي اإلبداعية والسيما اإلنسانيةالقواعد خصائص اللغات أن تشرح ينبغي  -5

 . عدد ال متناىي من اجلملإنتاجتستعمل ىذه القواعد يف 
                                                           

. 148نعمان بوقرة، ادلدارس اللسانية ادلعاصرة، ص-  1
.  125زلمود فهمي حجازي، مدخل إىل علم اللغة، ص-  2
. 149نعمان بوقرة، ادلدارس اللسانية ادلعاصرة، ص-  3
. 104، 103، 102، ص(النظرية األلسنية)ة التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية، يانظر، ميشال زكريا، األلسن-   4
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 .ينبغي على ىذه القواعد أن تفسر كيف أن اجلملة الواحدة ربمل أكثر من داللة واحدة -6
 .ان نفس الداللةنعلى ىذه القواعد أن تفسر كيف أن بنيتُت سلتلفتُت تتضم -7
جيب أن تفسر القواعد كيف أن البنية الًتكيبية نفسها ديكن أن تتخذ قراءة واحدة أو  -8

 .قراءتُت أو ال تتخذ بتاتا أية قراءة
ويف اخلَت نشَت إىل أن إجراء أي ربويل خيضع لشرط أساسي متمثل غي قابلية الًتكيب  -9

للتحليل حبيث ديكن ربليلو إىل عناصر يف البنية العميقة وىذا كي يتضح التغَت الًتكييب 
 . الذي حيصل على البنية العميقة لكي تتولد منها البنية السطحية
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التطور الذاتي للنظرية التوليدية التحويلية : المبحث الرابع

 تتخذ اآلن ومل حلدبالرغم من أن النظرية التوليدية التحويلية مل تعرف طريقا لالستقرار 
، إال أن علماء اللغة درجوا على تقسيمها إىل سبعة مراحل أساسية وكل مرحلة ناذبة اهنائي شكال

 "تشومسكي"عن مرحلة سابقة بعد إجراء بعض التعديالت عليها، وكان ذلك نتيجة شعور 
ات الكالمية من جهة، ظعلى معاجلة بعض ادلعطيات اللغوية وبعض ادللفو بقصور بعض القوانُت

ومن جهة أخرى، فقد كان للنقد وادلراجعات اليت أثارىا تالمذتو وزمالئو الدور البالغ يف تطوير 
. النظرية وإدخال بعض التجديدات وبعض التعديالت على القوانُت ادلطبقة يف ادلرحلة السابقة

مراحل التطور الخاصة بالنظرية 

: البنى التركيبية- 1

 وديكننا أن نعتربىا الدستور 1957سنة " البٌت الًتكيبية ""تشومسكي"ترتبط ىذه ادلرحلة بكتاب 
 يف بداياتو مهتما بتحليل ثالث مكونات للًتاكيب "تشومسكي" فقد كان ،األول ذلذه النظرية

. اللغوية

  1 وىو الذي جيعل البنية العميقة أساسا يف توليد الًتاكيب اللغوية:المكون التوليدي- أ
العميقة وأنو اعتربىا فرعا من فروع البنية فالباحث ىنا ال ديكن لو أن يعزل البنية السطحية عن 

 التوليدي ادلستوىإن ىذا . البنية العميقة وأنو ال ديكن عزذلا والعمل هبا دبعزل عن ادلعاين ادلعجمية
 2:ادلركيب يعمل من خالل نوعُت اثنُت من القواعد مها

 .القواعد التفريعية اليت تفرع ادلستويات اللغوية العليا إىل مستويات لغوية دنيا (1
 .القواعد ادلعجمية اليت تعطي القراءة الداللية الصحيحة للكلمات (2

                                                           
. 182مسَت شريف استيتيو، اللسانيات، اجملال والوظيفة، وادلنهج، ص -  1

مازن الوعر، ضلو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الًتاكيب األساسية يف الغة العربية، طالس للدراسات والًتصبة والنشر، دمشق، سوريا، -  2
.   53،ص1987، 1ط
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  1: ويتألف من نوعُت من القواعد:المكون التحويلي- ب

 .كون يف ىذا ادلكون وديكن أال تكون ت اليت ديكن أن :القواعد اجلوازية (1
 . اليت ال بد من وجودىا يف ىذا ادلكون:القواعد الوجوبية (2

 على اعتبار أن ذلا (2) وىو الذي يدل على ادلباين الصرفية ادلختلفة:المكون الصوتي الصرفي- ج
  .تأثَتا صوتيا يف تكوينها

المنهج المعياري وتسمى المرحلة النموذجية - 2

" مظاىر النظرية النحوية ""تشومسكي"ديكننا القول أن التأريخ ذلذه النظرية بدأ مع ظهور كتاب 
وقد " البٌت الًتكيبية" تدارك مافاتو يف كتابو السابق "تشومسكي" وديكن القول أن 1965سنة 

: قسم ىذا ادلنهج ادلعياري إىل ثالث مستويات

  3: ولو مكونان:المستوى المركبي- أ

 .الذي يتضمن القواعد التفريعية، والتصنيفية وادلعجمية: ادلكون التوليدي -
 .الذي يتضمن التحويالت الوجوبية واجلوارية: ادلكون التحويلي -

 فهذا ادلكون 4 عبارة عن مستوى تفسَتي يعمل على البنية العميقة:المستوى الداللي- ب
يعطي البنية العميقة عدة تفسَتات انطالقا من القواعد الداللية، حيث يشتق كل صبلة من بنيتها 

 "تشومسكي" إذ يعترب ىذا ادلكون عنصرا أساسيا قد أمهلو 5العميقة بواسطة قواعد التفسَت الداليل
.  من قبل

                                                           
. 53مازن الوعر، ضلو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الًتاكيب األساسية يف الغة العربية ، ص-  1
. 182مسَت شريف استيتيو، اللسانيات، اجملال والوظيفة، وادلنهج، ص -  2
. 183ادلرجع نفسو، ص -  3
. 56مازن الوعر، ضلو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الًتاكيب األساسية يف الغة العربية، ،ص-  4
.   232أضبد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص-  5
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 وىو ما ديكن ترصبتو فيما يظهر يف البنية السطحية، ويشتمل على :المكون الفونولوجي- ج
 1.رلموعة من القواعد الفونولوجية اليت تقوم باشتقاق التفسَت الصويت لكل صبلة

: وادلخطط التايل عبارة عن سلطط توضيحي ذلذه ادلرحلة

: المنهج المعياري الموسع وتسمى النظرية النموذجية الموسعة- 3

 واعتمادىا سنوات بدأت تظهر مالمح جديدة مع 1965بعد ظهور النظرية النموذجية سنة 
 الداللة ادلعجمية وتقدديها على القواعد التحويلية إبرازبداية السبعينات، حيث نالحظ انصرافو إىل 

  2:وتعتمد على فرضيتُت

 .الفرضية ادلعجمية القائمة على اعتبار معاين ادلفردات األصلية وكل ما اشتق منها (1
الفرضية التفسَتية القائمة على اعتبار رؤية ادلتكلم من تركيز وقصد واىتمام أو نقيض  (2

 . ذلك
كما ديكننا أن نالحظ أن جل القواعد التحويلية مل تعد تطبق إال بعد إقحام الكلمات ادلأخوذة 

 إبراز إىل االعتماد على "تشومسكي" إذن فهنا تنبو 3من ادلعجم يف رسم أركان اجلملة العميقة
. الداللة وادلعجمية على حساب القواعد التحويلية

: المنهج النحوي الداللي- 4

 يف ادلرحلة السابقة بدأ العمل يف نظريتو التوليدية التحويلية "تشومسكي"بعد الصياغة اليت وضعها 
فقد بدأ بوضع ضوابط خيص نظريتو وىي الضوابط ادلتعلقة وادلفروضة على احلركة التحويلية، فَتتكز 

وبعض القواعد ادلفروضة على  [...]ىذا ادلنهج على القواعد التوليدية ادلطبقة على البنية السطحية 

                                                           
. 232أضبد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص-  1
. 184مسَت شريف استيتيو، اللسانيات، اجملال والوظيفة، وادلنهج، ص -  2
. 161نعمان بوقرة، ادلدارس اللسانية ادلعاصرة، ص-  3
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ادلستوى التوليدي ادلركيب، وعلى ادلستوى التحويلي، وعلى ادلستوى الداليل السيما أركان اجلار 
  1.واجملرور والصفة وادلوصوف

كادلبتدأ أو الفاعل وادلفعول بو، ومنها ما ىو  (ركن أساسي) وىو يركز على ما ىو أساسي
  . كالزمان وادلكان، واذليئة وغَت ذلكمهمل

: المنهج الداللي الوصفي- 5

كوك " يهدف ىذا ادلنهج إىل وصف ادلضمون الداليل الًتاكيب، فقد قدم العامل 
Cook" تصورا جديدا، دلا ينبغي أن يكون عليو النظر التحليلي يف اللغة، وقد أخذ 

 وأعاد النظر يف ادلكونات السابقة لنظريتو على أساس 1979 هبذا التصور يف سنة "تشومسكي"
 فال جيدر اعتبار 2ذلك وقد صنفت دالالت األلفاظ باعتبار ما دييزىا يف حركة أو سكون أو شعور

. دلا كان ناقصا يف سابقتو من النظريات ىذا ادلنهج تصحيحا وإمنا ىو استكمال

: منهج الربط العاملي- 6

قام منهج تشومسكي ىذا على رلموعة من التصورات النظرية ومسي كل تصور منها نظرية ويتكون 
: ىذا ادلنهج من رلموعة من الفرضيات وىي

األساس الذي تقوم عليو ىذه الفرضية ىو أن اجلملة تتكون من : فرضية زمرة السيئات (1
من الوحدات ادلعجمية وتسمى كل وحدة منها ادلكون ادلعجمي وعدد  (متالحقة)زمرة 

 3.ىذه ادلكونات ليس ثابتا وال زلدودا يف كل صبلة

                                                           
.  65مازن الوعر، ضلو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الًتاكيب األساسية يف اللغة العربية، ص-  1
. 184مسَت شريف استيتيو، اللسانيات، اجملال والوظيفة، وادلنهج، ص -  2
  185ادلرجع نفسو، ص- 3
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 األدوار احملورية ىي عبارة عن مواقع ذات داللة مركزية يف :فرضية األدوار المحورية (2
السياق وادلالحظ أهنا تتكون من مركبات امسية وأخرى فعلية كما ديكن أن ربتوي على 

 .عناصر ثانوية
 1 زبتص ىذه الفرضية باجلمل ادلشاهبة اليت فيها مصادر مؤولة يف العربية:فرضية الحالة (3

 2.فهذه النظريات تعمل على استقراء واستنباط القواعد اليت ربول ادلركب االمسي أو الفعلي
 . ادلعروفة وكذلك العودة بالضمَتاإلحالةأساس ىذه الفرضية أمناط : فرضية الربط (4
 .تدرس ىذه الفرضية القواعد ادلتحكمة يف بناء الًتاكيب واجلمل يف أي لغة: فرضية العامل (5

: منهج الثنائيات الصغرى- 7

م 1993م وأخرجو سنة 1991ظهر سنة 

تقابل  (X)ر الصغرى ادلتقابلة وكل رلموعة منها هيعترب أن اللغة عبارة عن رلموعة من الظا
أي أن اجلملة األوىل تستدعي  3وىذا يعٍت وجود إحدامها حباجة إىل وجود األخرى (y)رلموعة 

. بالضرورة اجلملة الثانية

 عامة سلكتها النظرية التوليدية التحويلية عرب مراحلها السبعة وأىم جولةىذه كانت عبارة عن 
 الطرق يرالتطورات اليت صاحبت كل مرحلة واليت كانت نتيجة األحباث ادلتعمقة وىذا أجل تفس

.  اليت يستخدمها ادلتكلم إلنتاج اجلمل غَت النهائية وفهمها

 
 

                                                           
. 186انظر مسَت شريف استيتيو، اللسانيات، اجملال والوظيفة، وادلنهج، ص -  1
. 187 مسَت شريف استيتيو، اللسانيات، اجملال والوظيفة، وادلنهج ، ص _ 2
. 188ادلرجع نفسو ، ص -  3
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:             الفصل الثاني

التوليد والتحويل في الصيغ   

 الطلبيت في البردة للبوصيري
جملة األمر: المبحث األول  

جملة االستفهام: المبحث الثاني  

جملة النهي: المبحث الثالث  

جملة النداء: المبحث الرابع  
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 :تمهيد

: أسلوباناجلملة يف العربية 

أي حيتمل أن يقال لقائلو صادق  1 وىو ما حيتمل الصدق والكذب لذاتو:  الخبرياألسلوب/ 1
. ىو موجود يف الواقع او كاذب وادلراد ما طابقت نسبة القول فيو ما

  وىو ما ال يصح قولنا لقائلو 2كذبا لذاتو  وىو ما ال حيتمل صدقا أو:اإلنشائي األسلوب/2
: وينقسم األسلوب اإلنشائي إىل قسمُت . صادق أو كاذب 

 ويضم ىذا النوع 3 استدعى الكالم الذي نقولو شيئا غَت حاصل عند النطقإن : ـيبالطل/ أ
. رلموعة من األساليب وشلثلة يف األمر واالستفهام والنداء والتمٍت والنهي 

التعجب وادلدح :  ، ومن أساليبو 4 حاصال عند الطلبأمراوىو ما ال يستدعي : غَت الطليب/ ب
. والذم والدعاء وصيغ العقود والقسم 

 

 

 

 

 

                                                           
. 55، ص 1999، 1السيد اضبد اذلامشي ،جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع ، ادلكتبة العصرية ،بَتوت ، لبنان ،ط  1
. 69 نفسو ،ص رجع امل 2
. 147، ص 1997، 4 فضل حسن عباس ، البالغة العربية فنوهنا وأفناهنا علم ادلعاين ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ،إربد، األردن، ط 3
 .147 نفسو،صرجعامل 4
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 .جملة األمر: المبحث األول

األمر  من األساليب البالغية ويصنف ضمن علم ادلعاين  غَت أن بعض النحويُت ربدثوا عنو و من 
اذَىب  :وأما بناء ما مل يقع فإنّنو قولك آمِمراً :" بينهم سيبويو الذي وصفو بالفعل الذي مل يقع 

 : ،ولألمر أربعة صيغ وىي متمثلة يف2 طلب الفعل على وجو االستعالءاىو1 "واقتُتلْل واضرِمبْل 

﴿مثل قولو تعاىل:فعل األمر/1      ﴾3. 

﴿:مثل قولو تعاىل: ادلضارع ادلقًتن بالم األمر/2   ﴾
4. 

﴿:مثل قولو تعاىل:ادلصدر النائب عن الفعل / 3         

  ﴾
 . تقديرىا أحسن لوالديك5

 ...صو: مثل: اسم فعل األمر/ 4

 :7 البوصيري6جملة األمر في بردة

والمصدر النائب  افعلمن خالل فحص بردة البوصَتي لوحظ أن صيغ األمر توزعت بُت صيغة 
 .عن الفعل 

 : صيغة افِعل : أوال
                                                           

، 1 ، ج1988 ،3القاىرة، مصر، ط  بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ، الكتاب ، ربقيق عبد السالم ىارون ، مكتبة اخلاصلي،و سيبويو أب 1
.  12ص

. 149فضل حسن عباس ، البالغة العربية فنوهنا وأفناهنا علم ادلعاين ،ص  2_
 .20 ادلزمل االية  3_

. 07الطالق اآلية _ 4
 .23االسراء اآلية _ 5
 _ صلى اهلل عليو وسلم_ قيلت يف مدح ادلصطفى  من القصائد الطوال: الربدة_  6

رلهول، العمدة يف إعراب الربدة، شرح  )زلمد بن سعيد بن ضباد بن صنهاج، شاعر مصري من شعراء القرن السابع اذلجري: البوصَتي 7_  
 .15،ص 2002، 1وربقيق عبد اهلل اضبد جاجة، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت،لبنان، ط
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 :تعد ىذه الصيغة األكثر ورودا يف الربدة وزعت وفق النماذج التالية

 :الجملة البسيطة/ أ

 :قال البوصَتي

 1فَفُربَّ َمْخَمَصٍة َشرٌّر مِّمَن التُّتَخمِ ...َواْخَش الدََّساِئَس ِمْن ُجْوٍع وَِّمْن ِشَبٍع 

 :البنية العميقة ذلذه اجلملة

+ خشي + أمر + و + جوع + من + صبع + دسيسة + ال + أنت + خشي   + (تام _  )أمر 
 . شبع+ من + صبع + دسيسة + ال + أنت  

 :ولتوليد اجلملة إىل بنية سطحية جيب إجراء التحويالت اآلتية

 :مت إجراء ربويل صريف وذلك متمثل يف/1

 .أنت+ اخش  + (تام _  )أنت                 + خشي  + (تام_  )+ أمر 

خيضع للركن االمسي الذي " خشي "ىذا التحويل ىو عبارة عن ربويل سياقي ،إذ إن ربويل صيغة 
 .ادلخصصة للمخاطب" اخش"يلحق فعل األمر ألن الضمَت أنت ىو الذي يفرض صيغة 

" يتم إجراء ربويل احلذف الذي يتم فيو حذف الركن االمسي ادلخاَطب الذي ديثلو ىنا الضمَت / 2
 ".أنت 

 .دسائس  + ال + دسائس                اخش + ال + أنت + اخش 

ديكننا اعتبار ىذا التحويل إجباري ألنو ال ديكنو الظهور يف البنية السطحية، وديكن اعتبار اإلشارة 
 .إليو عبارة عن عالمة صفرية يدل عليها الفعل

                                                           
. 68، ص2002، 1 مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة ،الدار ادلصرية اللبنانية،القاىرة ،مصر، ط 1
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 :مت ربويل باحلذف يف الصيغة التالية/ 3

خشي + أمر + و + جوع + من + صبع + دسيسة + ال + أنت + خشي  + (تام _  )+  أمر 
+ ال + اخش  + (تام _  )شبع                 + من + صبع  + دسيسة + ال + أنت + 

 .شبع+ من + و + جوع + من + دسائس 

يسبب ضعفا يف اجلملة ، "اخش الدسائس"ىذا الًتكيب واجب وجوده ألن إعادة الًتكيب 
 .وغرض احلذف ىنا استقامة الكالم وذبنب ما خيل الًتكيب ويشوىو

 :مت إجراء ربويل بالتقدًن والتأخَت يف الصيغة كالتايل/4

شبع                                                      + من + و + جوع + من + دسائس + ال + أنت + خشي  + (تام _  )+ أمر 
+ من + و + شبع + من + دسائس + ال + أنت + خشي  + (تام _  )+ أمر               

 . جوع

" شبع"ىذا التحويل ليس باإلجباري إذ تبقى اجلملة مقبولة يف كلتا احلالتُت سواء بتقدًن 
 ".جوع"أو

 .صبع           دسائس+ دسيسة : التحويل باجلمع /5

  .ىذا التحويل جيري على مستوى القوانُت ادلعجمية، اي على مستوى ادلعجم

 :ومنثل لو بادلشجر اآليت
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 :الجملة المركبة/ب

 :يقول البوصَتي:أوال 

ًنا وََّسْل َبْدرًا وََّسْل ُأُحًدا ى ِمَن اْلَوَخمِ  ...َفَسْل ُحنَفيَفْ  1 ُفُصوَل َحْتٍف لَُّهْم َأْدهٰه

نقوم بفصل كل صبلة عن األخرى لدراستها مث صلمعها إلكمال الدراسة وذلك تفاديا للتعقيد يف 
 .التحليل

 :تتكون ىذه اجلملة يف بنيتها العميقة من . سل حنينا: صبلة/ أ

 حنينا + أنت + سأل  + (تام _  )أمر 

 :ولتوليد بنيتها السطحية طرأت عليها التحويالت اآلتية 

 :مت إجراء ربويل صريف وذلك متمثل يف/1

                                                           
. 75مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة،ص   1



التوليد والتحويل يف الصيغ الطلبية يف الربدة للبوصَتي:  الفصل الثاين  
 

 

42 

 .أنت+ سأل + تام _ أنت                 + سأل  + (تام _  )+ أمر 

خيضع للركن االمسي الذي " سأل "ىذا التحويل ىو عبارة عن ربويل سياقي ،اذ إن ربويل صيغة 
 .ادلخصصة للمخاطب" سل"يلحق فعل األمر ألن الضمَت أنت ىو الذي يفرض صيغة 

" يتم إجراء ربويل احلذف الذي يتم فيو حذف الركن االمسي ادلخاَطب الذي ديثلو ىنا الضمَت / 2
 ".أنت

 .حنينا  + سل + تام _ حنينا                + أنت + سأل 

ديكننا اعتبار ىذا التحويل إجباريا ألنو ال ديكنو الظهور يف البنية السطحية، وديكن اعتبار اإلشارة 
 .إليو عبارة عن عالمة صفرية يدل عليها الفعل

 :تتكون ىذه اجلملة يف بنيتها العميقة من . سل بدرا: صبلة /ب

 بدرا + أنت + سأل + أمر 

 :ولتوليد بنيتها السطحية طرأت عليها التحويالت اآلتية 

 :مت إجراء ربويل صريف وذلك متمثل يف/ 1

 .أنت+ سأل + تام _أنت                 + سأل + أمر 

خيضع للركن االمسي الذي " سأل "ىذا التحويل ىو عبارة عن ربويل سياقي، إذ إن ربويل صيغة 
 .ادلخصصة للمخاطب" سل"يلحق فعل األمر ألن الضمَت أنت ىو الذي يفرض صيغة 

" يتم إجراء ربويل احلذف الذي يتم فيو حذف الركن االمسي ادلخاَطب الذي ديثلو ىنا الضمَت / 2
 " .أنت 

 .بدرا  + بدرا                سل+أنت+سأل 
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ديكننا اعتبار ىذا التحويل إجباري ألنو ال ديكنو الظهور يف البنية السطحية، وديكن اعتبار اإلشارة 
 .إليو عبارة عن عالمة صفرية يدل عليها الفعل

 :تتكون ىذه اجلملة يف بنيتها العميقة من. سل أحدا: صبلة/ جـ

 أحدا +أنت+سأل+أمر

 :ولتوليد بنيتها السطحية طرأت عليها التحويالت اآلتية 

 :مت إجراء ربويل صريف وذلك متمثل يف/1

 .أنت+ سأل + أنت                 أمر + سأل+أمر 

خيضع للركن االمسي الذي " سأل "ىذا التحويل ىو عبارة عن ربويل سياقي، إذ إن ربويل صيغة 
 .ادلخصصة للمخاطب" سل"يلحق فعل األمر ألن الضمَت أنت ىو الذي يفرض صيغة 

يتم إجراء ربويل احلذف الذي يتم فيو حذف الركن االمسي ادلخاَطب الذي :التحويل باحلذف/ 2
 ".أنت " ديثلو ىنا الضمَت 

  .أحدا+ سل + تام _ أحدا                 + أنت + سأل 

ديكننا اعتبار ىذا التحويل إجباري ألنو ال ديكنو الظهور يف البنية السطحية، وديكن اعتبار اإلشارة 
 .إليو عبارة عن عالمة صفرية يدل عليها الفعل

 .نقوم بالوصل بُت اجلمل الثالثة/ د

+ سل + تام _ أحدا         + و + بدرا + و + حنينا + أنت + سأل  + (تام _  ) +أمر 
 .أحدا+ سل  + (تام _  )+ و + بدرا + سل  + (تام_  )+ و + حنينا 

ىناك ربويل بالزيادة أو التوسع حيث مت فيو تكرار الركن الفعلي وذلك للتأكيد ومع ىذا فال يضر 
 .ىذا التكرار من تناسق الكالم
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 .ىناك ربويل بالتقدًن والتأخَت/ ىـ

+ و + بدرا + سل + تام _ أحدا               + سل + و + بدرا + سل + و + حنينا +سل 
 .حنينا+ سل + و + أحدا + سل  (تام _  )

إن ىذه اجلملة مركبة من عدة صبل و معطوفة فيما بينها حيث حصل فيها تقدًن وتأخَت بُت 
وسل "وتأخَت كل من الركنيُت اإلسناديُت" وسل حنينا"اجلمل حبيث لوحظ تقدًن للركن اإلسنادي 

،وألنع من الناحية التارخيية وجدنا الًتتيب لغزوات الرسول صلى اهلل عليو " وسل أحدا"و" بدرا
 .  وىذا راجع للضرورة الشعرية 3(ىـ8)، حنُت2(ىـ3)، أحد 1(ه2 )بدر:وسلم كاآليت

 :و ادلشجر يوضح العملية

 
 :يقول البوصَتي: ثانيا

                                                           
1
.16،ص1،1996عبدالحميدشاكر،غزواتالرسولصلىهللاعليهوسلم،جروسبرس،طرابلس،لبنان،ط_ 

2
https://ar.wikipedia.org/wikiموقع_ 

3
المرجعنفسه_ 
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ى َما تَفَولَّى ُيْصِم َأْو َيِصمِ  ...فَاْصِرْف َهَواَها َوَحاِذْر َأْن تَفَولِّمَي ُ   1.ِ نَّ اْلَهوٰه

 :تتألف ىذه اجلملة من صبلتُت أمرتُت ، ولتسهيل الدراسة نقسم اجلملة إىل صبلتُت

 ".اصرف ىواىا: "اجلملة األوىل

 :تتكون البنية العميقة ذلذه اجلملة من 

 ىي + ىوى + أنت + صرف  + (تام _  )+ أمر 

 :ولتوليد بنيتها السطحية طرأت عليها التحويالت اآلتية 

 :مت إجراء ربويل صريف وذلك متمثل يف/1

 .أنت+اصرف + تام _ أنت                 + صرف  + (تام _ )+ أمر 

خيضع للركن االمسي " صرف "ىذا التحويل ىو عبارة عن ربويل سياقي، إذ يتم فيو ربويل صيغة 
 .ادلخصصة للمخاطب" اصرف"الذي يلحق فعل األمر ألن الضمَت أنت ىو الذي يفرض صيغة 

" يتم إجراء ربويل احلذف الذي يتم فيو حذف الركن االمسي ادلخاَطب الذي ديثلو ىنا الضمَت / 2
 ".أنت

  .أحدا+ اصرف + تام _ أحدا                  + أنت  + اصرف+ تام _ 

ديكننا اعتبار ىذا التحويل إجباري ألنو ال ديكنو الظهور يف البنية السطحية، وديكن اعتبار اإلشارة 
 .إليو عبارة عن عالمة صفرية يدل عليها الفعل

يف الركن " اذلاء"بالضمَت ادلتصل " ىي"حيث مت إبدال الضمَت ادلنفصل : ربويل اإلبدال/ 3 
 "ىواىا"االمسي 

                                                           
. 68مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة ، ص  1
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 "حاذر أن توليو : "اجلملة الثانية

 :تتكون البنية العميقة ذلذه اجلملة من

 . ىو+ أنت+ ويل + (تام _  )+مضارع + أن + أنت + حذر  + (تام _  )+ أمر 

 :ولتوليد بنيتها السطحية طرأت عليها التحويالت اآلتية 

 :مت إجراء ربويل صريف وذلك متمثل يف/1

 .أنت+حاذر + تام _ أنت                 + حذر  + (تام _ )+ أمر 

خيضع للركن االمسي " حذر "ىذا التحويل ىو عبارة عن ربويل سياقي، إذ يتم فيو ربويل صيغة 
 .ادلخصصة للمخاطب" حاذر "الذي يلحق فعل األمر ألن الضمَت أنت ىو الذي يفرض صيغة 

 .أنت+تويل + تام _ أنت                 + ويل  + (تام _ ) + مضارع

خيضع للركن االمسي " ويل "ىذا التحويل ىو عبارة عن ربويل سياقي، إذ يتم فيو ربويل صيغة 
 .ادلخصصة للمخاطب" تويل "الذي يلحق فعل ادلضارع ألن الضمَت أنت ىو الذي يفرض صيغة 

" يتم إجراء ربويل احلذف الذي يتم فيو حذف الركن االمسي ادلخاَطب الذي ديثلو ىنا الضمَت / 2
 ".أنت

  .أحدا+ حاذر + تام _ أحدا                  + أنت  + حاذر+ تام _ 

ديكننا اعتبار ىذا التحويل إجباري ألنو ال ديكنو الظهور يف البنية السطحية، وديكن اعتبار اإلشارة 
 .إليو عبارة عن عالمة صفرية يدل عليها الفعل

 .كما مت حذف الركن االمسي ادلخاَطب الذي ديثلو الضمَت أنت

 تويل    + تام _ أنت            + تويل + تام _ 
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يف الركن " اذلاء"بالضمَت ادلتصل " ىو"حيث مت إبدال الضمَت ادلنفصل : ربويل اإلبدال/ 3 
 "توليو "الفعلي  

 :يتم الربط بُت اجلملتُت فمحصل على البنية التالية

+ أنت + حذر  + (تام _  )+ أمر + و + ىي + ىوى + أنت + صرف  + (تام _  )+ أمر 
 . ىو+ أنت+ ويل + (تام _  )+مضارع + أن 

 :وادلشجر يوضح العملية التحويلية

 
 :جملة األمر الواقعة جوابا للشرط / جَف

 :يقول البوصَتي

 1 َوِ ْن ُهَما َمَحَ اَا النُّتْصَ  فَاتَِّهمِ  ...َوَخاِلِف النَفَّْفَس َوالشَّْيطَاَن َواْعِصِهَما

                                                           
. 68 مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة،ص 1
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تتألف ىذه اجلملة من صبلتُت ،أحدامها صبلة الشرط واألخرى صبلة جواب الشرط وادلالحظ أن 
: ، ولتسهيل الدراسة نقسم اجلملة إىل صبلتُت"اهتم"صبلة جواب الشرط عبارة عن صبلة أمرية 

 :صبلة الشرط/ أ

 :تتكون البنية العميقة ذلذه اجلملة من 

 .نصح+ ال + أنت  + (النفس والشيطان  )مها + زلض + مها + شرط 

 .تعد ىذه اجلملة صبلة فعلية بسيطة مكونة من ركن فعلي وركن امسي

"  األلف"بالضمَت ادلتصل " مها"مت إجراء ربويل االستبدال حيث مت استبدال الضمَت ادلنفصل / 1
حيث يتم ىذا التحويل حُت " الكاف"بالضمَت ادلتصل " أنت"كما مت استبدال الضمَت ادلنفصل 

 .يكون للضمَتين نفس السمات اخلاصة هبما

 "   النصح"مت إجراء ربويل التوسع حيث ديكننا االستغناء عن الركن االمسي / 2

 :صبلة جواب الشرط/  ب

 :فاهتم وىي صبلة مكونة يف بنيتها العميقة من

 أنت + اهتم  + (تام _  )+ أمر 

 :ولتوليد بنيتها السطحية طرأت عليها التحويالت اآلتية 

 :مت إجراء ربويل صريف وذلك متمثل يف/1

 .أنت+اهتم + تام _ أنت                 + اهتم + أمر 

خيضع للركن االمسي " اهتم "ىذا التحويل ىو عبارة عن ربويل سياقي، إذ يتم فيو ربويل صيغة 
 .ادلخصصة للمخاطب" اهتم"الذي يلحق فعل األمر ألن الضمَت أنت ىو الذي يفرض صيغة 
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" يتم إجراء ربويل احلذف الذي يتم فيو حذف الركن االمسي ادلخاَطب الذي ديثلو ىنا الضمَت / 2
 ".أنت

  .أحدا+ اهتم + تام _ أحدا                  + أنت + اهتم 

ديكننا اعتبار ىذا التحويل إجباري ألنو ال ديكنو الظهور يف البنية السطحية، وديكن اعتبار اإلشارة 
 .إليو عبارة عن عالمة صفرية يدل عليها الفعل

 : يتم الربط بُت صبلة الشرط وجواب الشرط فنحصل على/ جـ

+ اهتم  + (تام _  )+ أمر + فـــــ + نصح + ال + أنت + األلف + زلض + تام + مها  +شرط
 .           أنت

 : وديكن سبثيل ما سبق يف ادلشجر اآليت
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 :جملة مركبة من جملة أمرية مؤكدة وجوابها/ د

 :يقول البوصَتي 

نَفْيَك ِ ْن قَفْلَت اْكُفَفا َهَمَتا  1 َما ِلَقْلِبَك ِ ْن قَفْلَت اْسَتِفْ  َيِهمِ  ...َفَما ِلَعيَفْ

 :نقسم ىذه اجلملة إىل صبلتُت لتسهيل الدراسة

 "إن قلت اكففا: " فما لعينيك:اجلملة األمرية ادلؤكدة

 :البنية العميقة للجملة السابقة كما يلي

+ قال  + (تام _  )+ ماض + شرط + أنت + تثنية + عُت + حرف جر + استفهام + عطف 
 أنتما + توكيد + كفّن  + (تام _  )+ أمر + أنت 

 :ولتوليد بنيتها السطحية خضعت ىذه اجلملة للتحويالت اآلتية

 :إذ يتم دبقتضاه إدخال أداة االستفهام يف موقع ادلبتدأ وذلك وفق: ربويل اإلدراج/ 1

 أنت  + تثنية + عُت + حرف جر + استفهام + عطف 

يف الركن " الكاف"بالضمَت ادلتصل " أنت"حيث مت إبدال الضمَت ادلنفصل :  ربويل اإلبدال/2
يف الركن الفعلي " التاء"بالضمَت ادلتصل " أنا"، كما مت إبدال الضمَت ادلنفصل "عينيك"االمسي 

 ".األلف"، كما مت إبدال نون التوكيد اخلفيفة وتعويضها بـــ "قلت"

 : مت إجراء ربويل صريف وذلك متمثل يف/3

 .أنتما+اكففا + تام _ أنتما                 + توكيد + كفّن  + (تام _  )+ أمر 

                                                           
. 67 مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة،ص 1
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خيضع للركن االمسي الذي " كفّن "ىذا التحويل ىو عبارة عن ربويل سياقي، إذ إن ربويل صيغة 
 .ادلخصصة للمخاطب" اكففا"يلحق فعل األمر ألن الضمَت أنتما ىو الذي يفرض صيغة 

يتم إجراء ربويل احلذف الذي يتم فيو حذف الركن االمسي ادلخاَطب الذي : التحويل باحلذف/ 4
 " .أنتما " ديثلو ىنا الضمَت 

 .أنتما                اكففا+ توكيد + اكففا 

ديكننا اعتبار ىذا التحويل إجباريا ألنو ال ديكنو الظهور يف البنية السطحية، وديكن اعتبار اإلشارة 
 .إليو عبارة عن عالمة صفرية يدل عليها الفعل

 .مثٌت               عينُت + عُت : التحويل بادلثٌت

 .ىذا التحويل جيري على مستوى القوانُت ادلعجمية، أي على مستوى ادلعجم

 "مهتا"صبلة : جواهبا/ ب

 :تتكون ىذه اجلملة يف بنيتها العميقة من

 .مها+ التاء + مها + تام + ماض

العائد على " األلف"بالضمَت ادلتصل " مها"مت إبدال الضمَت ادلنفصل : التحويل باإلبدال/ 1
 ".مهتا"يف الركن الفعلي " الدموع"

 :يتم الربط بُت اجلملتُت فنحصل على/ جـ

أنت + قال + تام + ماض + شرط + أنت + تثنية + عُت + حرف جر + استفهام + عطف 
 .مها+ التاء + مها + تام + أنتما + توكيد + كفّن    + (تام_  )+ أمر +

  :وتتوضح البنية وفق ادلشجر اآليت
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 :صيغة المصدر النائب عن الفعل:  ثانيا 

 :يقول البوصَتي

 1 مِّمنِّمي ِ لَْيَك َوَلْو أَْنَصْفَت َلْم تَفُلمِ  ...يَا الَِئِمي في اْلَهَوى اْلُعْذِريِّم َمْعِذرَةً 

 :ديكن تقسيم اجلملة كالتايل

 ركن إسنادي + ج            ركن ندائي 

 ركن امسي+ ركن ندائي             أداة النداء 

 ركن امسي+ ركن إسنادي            ركن فعلي 

 أداة               يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

                                                           
. 67مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة،ص  1
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 .عذري+ ال + ىوى + ال + يف + أنت + ركن امسي               الئم 

 ركن فعلي               معذرة  

 :من ىذا التحليل تالحظ البنية العميقة التالية

 (أنت + عذر  + (تام _  )+ أمر  )+ عذري + ال + ىوى + ال + يف + أنت + الئم + يـــا 

 :ولتوليد بنيتها السطحية خضعت ىذه البنية إىل التحويالت التالية

 .أنت+ أنت            أعذر + عذر  + (تام _  )+ أمر :مت ربويل األمر الصريف/ 1

حيت مت ربويل الفعل األمري إىل مصدر أمري :مت ربويل التأسيم أو كما يعرف باالمسية/ 2
 "معذرة"

يف الركن " الياء"الضمَت ادلتصل " أنت"حيث مت استبدال الضمَت ادلنفصل : ربويل االستبدال/ 3
 ".الئمي"االمسي 

 .مت حذف الركن االمسي الواقع بعد ادلصدر األمري والذي يعود على الالئم: ربويل احلذف/4

أو " يف اذلوى العذري"حيث انو ديكن االستغناء على الركن اإلسنادي : ربويل التوسع/ 5
.                 لكونو صفة ديكن االستغناء عنها يف اجلملة" العذري"االستغناء على الركن االمسي 
 :وادلشجر اآليت يوضح العملية 
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 :خالصة القول و

 .أن فعل األمر فعل غَت تام خيرج كصيغة خاصة دالة على معٌت معُت وطلب إيقاع الفعل

إن صبلة األمر مت توليدىا بإجراء ربويل صريف، وىو ربويل سياقي يتم عندما يكون األمر موجها 
 .دلخاطب

.أن الفاعل ىو عبارة عن عنصر ومهي ال يظهر يف السياق اخلطايب وإمنا تدل عليو قرينة الكالم
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 جملة  االستفهام :المبحث الثاني

 أي انو 1 االستفهام طلب الفهم وىو استخبارك من الشيء الذي مل يتقدم لك علم بو:تعريف 
 .طلب العلم بشيء مل يكن معلوما 

   2:وينقسم االستفهام حسب الطلب إىل

 .ما يطلب بو التصور تارة والتصديق تارة أخرى وىو اذلمزة/ 1

 .ىل: ما يطلب بو التصديق فقط/ 2

 .  من،ما، أين، أيان، أىن، كيف، كم، أي، مىت:ما يطلب بو التصور فقط وىي األمساء وىي/3

 : جملة االستفهام في بردة البوصيري

 :3الهمزة/ 1

 .الجار والمجرور+ الهمزة : أوال

 :يقول البوصَتي

َراٍن ِبِذي َسَلمٍ  . 4 َمَزْجَت َدْمًعا َجرٰهى ِمن مُّتْقَلٍة ِبَدمِ  ...َأِمْن َتذَكُّتِر ِجيَفْ

 :تتكون ىذه اجلملة يف بنيتها العميقة من 

+ دمعا + سلم + ذي + بــ + جَتانا + أنت + تذكر + بــ + أنت + مزج + ماض + استفهام 
 .دم+ بــ + مقلة + من + ىو + جرى + ماض  

                                                           
. 168 فضل حسن عباس ، البالغة العربية فنوهنا وأفناهنا علم ادلعاين، ص  1
. 70السيد اضبد اذلامشي ،جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع، ص  2
 . تعد اذلمزة ام باب االستفهام، وىي من احلروف  3

 .67مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة،ص 4  
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 :ولتوليد بنيتها السطحية طرأت عليها التحويالت اآلتية

 .واليت ربمل مسة استفهام وابتداء" اذلمزة"حيث مت إدراج أداة االستفهام  : ربويل اإلدراج / 1

 ".جرى"مت حذف الركن االمسي الواقع بعد الفعل : التحويل باحلذف/2

 جرى+ تام + ىو             ماض + جرى + تام +  ماض 

حيث مت تأخَت الفعل وتقدًن كل من اجلار واجملرور يف اجلملة وفق : التحويل بالتقدًن والتأخَت/ 3
 :ما يلي

سلم          + ذي + بــ + جَتانا + أنت + تذكر + بــ + أنت + مزج + ماض + استفهام 
 .دمعا+ أنت + مزج + ماض + سلم + ذي + بــ + جَتان + تذكر + من + استفهام 

 .وىذا التقدًن أفاد االختصاص لتذكر اجلَتان عن غَتىم بادلزج

 :وذلك على مستوى اجلملة: التحويل باإلبدال/ 4

+ دمعا + سلم + ذي + بــ + جَتانا + أنت + تذكر + بــ + أنت + مزج + تام + استفهام 
+ جَتان + تذكر + من + دم             استفهام + بــ + مقلة + من + ىو + جرى + ماض 

مقلة + من + ىو + جرى + ماض + دمعا + أنت + مزج + تام + ماض + سلم + ذي + بــ 
 . دم+ بــ + 

بالضمَت " أنت"مت إبدال الضمَت ادلنفصل :   حيث مت اإلبدال على مستويات يف اجلملة يف 
وىذا للتبعيض" من"وحل زللو " الباء"ادلخاطبة، وكذلك إبدال حرف اجلر " التاء"ادلتصل 
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 فعل+ الهمزة : ثانيا

 : يقول البوصَتي
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 1.مَّا بَفْيَن ُمْنَسِجٍم مِّمْنُ  َوُمْ َطرِمِ  ...أََيْحَسُب الصَّبُّت َأنَّ اْلُحبَّ ُمْنَكِتمٌ 

 :تتكون ىذه اجلملة يف بنيتها العميقة من

 .منكتما+ حب + ال + توكيد + صب+ ال + حسب  + (تام _  )+ مضارع + استفهام 

 :ولتوليد بنيتها السطحية خضعت اجلملة للتحويالت اآلتية

 .واليت ربمل مسة استفهام وابتداء" اذلمزة"حيث مت إدراج أداة االستفهام  : ربويل اإلدراج / 1

 : وذلك متمثل يف:ربويل صريف/ 2

 .حب+ ال + حب                 حيسب + ال + حسب  + (تام _  )+ مضارع

 .ىذا التحويل ىو عبارة عن ربويل سياقي

 :ومنثل  لو بادلشجر اآليت

 
                                                           

. 67 مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة،ص 1
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 :1"ما"االستفهام بَف

 ....جار ومجرور+ ما : أوال

 :يقول البوصَتي   

نَفْيَك ِ ْن قَفْلَت اْكُفَفا َهَمَتا  2.َوَما ِلَقْلِبَك ِ ْن قَفْلَت اْسَتِفْ  َيِهمِ  ...َفَما ِلَعيَفْ

 :البنية العميقة للجملة السابقة كما يلي

 .ىو+ىام+ أنت+أفاق+أمر+أنت+قال+ ماض+شرط+أنت+قلب+حرف جر+استفهام+عطف

 :ولتوليد بنيتها السطحية خضعت ىذه اجلملة للتحويالت اآلتية

 :إذ يتم دبقتضاه إدخال أداة االستفهام يف موقع ادلبتدأ وذلك وفق: ربويل اإلدراج/ 1

 أنت +قلب+حرف جر+استفهام+عطف

يف الركن " الكاف"بالضمَت ادلتصل " أنت"حيث مت إبدال الضمَت ادلنفصل :  ربويل اإلبدال/2
يف الركن الفعلي " التاء"بالضمَت ادلتصل " أنا " ، كما مت إبدال الضمَت ادلنفصل "قلبك"االمسي 

 ".قلت"

 : مت إجراء ربويل صريف وذلك متمثل يف/3

 .أنت+أنت                 استفق+ أفاق+أمر 

خيضع للركن االمسي الذي " أفاق "ىذا التحويل ىو عبارة عن ربويل سياقي، إذ إن ربويل صيغة 
 .ادلخصصة للمخاطب" استفق"يلحق فعل األمر ألن الضمَت أنت ىو الذي يفرض صيغة 

 يهم +ىو           جزم+ىام+ مضارع+جزم 
                                                           

 دخلت على حرف حذفت ألفها   إذا ، ىي نكرة متضمنة معٌت احلرف ، األمساء تعترب من  1
. 67 مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة،ص 2
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يتم إجراء ربويل احلذف الذي يتم فيو حذف الركن االمسي ادلخاَطب الذي : التحويل باحلذف/ 4
 ". استفق"يف الركن الفعلي " أنت " ديثلو ىنا الضمَت 

 .أنت                استفق+استفق 

ديكننا اعتبار ىذا التحويل إجباري ألنو ال ديكنو الظهور يف البنية السطحية، وديكن اعتبار اإلشارة 
 . إليو عبارة عن عالمة صفرية يدل عليها الفعل

اللتقاء الساكنُت يف " يهيم"، كما حذفت الياء من "يهم"كما حذف الضمَت الغائب من الفعل
 .اجلزم غَت أهنا حركت لعارض حرف الروي 

 :                                                                                                      وتتوضح البنية وفق ادلشجر اآليت

 
 .......خبر+ ما : ثانيا
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 :يقول البوصَتي

َر لَفٰهِكن مَّا ائَفَتَمْرُت ِب ِ   1!وَما اْستَفَقْمُت َفَما قَفْوِلي َلَك اْسَتِقمِ  ...َأَمْرُتَك اْلَخيَفْ

 :تتكون البنية السطحية ذلذه اجلملة يف أساسها من

الكاف + حرف جر + قويل + استفهام + عطف + أنا + استقام  + (تام _  )+ ماض + نفي 
 .أنت+ استقام  + (تام _  )+ أمر + 

 :ولتوليد بنيتها السطحية خضعت ىذه اجلملة للتحويالت التالية

 :إذ يتم دبقتضاه إدخال أداة االستفهام يف موقع ادلبتدأ وذلك وفق : ربويل اإلدراج/ 1

 قويل  + استفهام + عطف 

يف الركن الفعلي " التاء"بالضمَت ادلتصل " أنا"حيث مت إبدال الضمَت ادلنفصل :  ربويل اإلبدال/2
 ".الكاف"بالضمَت ادلتصل " أنت"، أيضا مت إبدال الضمَت ادلنفصل "استقمت"

 : مت إجراء ربويل صريف وذلك متمثل يف/3 

 .أنتما+ أنت                 استقم + استقام  + (تام _  )+ أمر 

خيضع للركن االمسي الذي " استقام"ىذا التحويل ىو عبارة عن ربويل سياقي، إذ إن ربويل صيغة 
 .ادلخصصة للمخاطب" استقم"يلحق فعل األمر ألن الضمَت أنت ىو الذي يفرض صيغة 

يتم إجراء ربويل احلذف الذي يتم فيو حذف الركن االمسي ادلخاَطب الذي : التحويل باحلذف/ 4
 ".أنت" ديثلو ىنا الضمَت 

 .أنت                استقم+ استقم 

                                                           
. 68مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة،ص    1
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ديكننا اعتبار ىذا التحويل إجباري ألنو ال ديكنو الظهور يف البنية السطحية ، وديكن اعتبار اإلشارة 
 .إليو عبارة عن عالمة صفرية يدل عليها الفعل

 :وتتوضح البنية وفق ادلشجر اآليت

 
 ......ماذا : ثالثا

 :يقول البوصَتي

ُهْم مََّصاِدَمُهمْ  ُهْم في ُكلِّم ُمْصَطِدمِ  ...ُهُم اْلِجَباُل َفَسْل َعنَفْ . 1 مَّاَذا رََأى ِمنَفْ

 :البنية العميقة ذلذه اجلمل وكااليت 

  .مصطدم+ كل + يف + ادليم + اذلاء + من + ىو + رأى + تام + ماذا 

 :ولتوليد بنيتها السطحية طرأت عليها التحويالت اآلتية 

                                                           
. 75 مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة،ص  1
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حيث مت إدراج أداة االستفهام يف موقع الركن االمسي الواقع موقع ادلفعول بو، :ربويل اإلدراج/ 1
 .أي انو موقع ادلسؤول عنو يف اجلملة

إىل موقع الصدارة يف " ماذا " حيث يتم وفقو تقدًن أداة االستفهام : ربويل التقدًن والتأخَت/ 2
 .اجلملة والذي من الطبيعي أن يكون ادلفعول بو بعد الفعل

يتم إجراء ربويل احلذف الذي يتم فيو حذف الركن االمسي الغائب الذي ديثلو : ربويل احلذف/ 3
 " .ىو" ىنا الضمَت 

العائد " اذلاء"بالضمَت ادلتصل " ىم"حيث مت إبدال الضمَت ادلنفصل : ربويل اإلبدال/ 4
 ".معشر اإلسالم"على

 : وادلشجر اآليت يوضح العمليات التحويلية
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 :1"كيف"االستفهام بَفَف

 .كيف حاال: أوال

 : يقول البوصَتي

نَفَيا َحِقيَقَت ُ   2.َقوٌم نَفِّمَياٌم َتَسلَّوا َعْنُ  بِاْلُحُلمِ  ...وََكيَف يُْدِرُا في الدُّت

 :البنية العميقة ذلذه اجلملة ىي كاأليت

 اذلاء + حقيقة + دنيا + ال + يف + نيام + قوم + أدرك  + (تام _  )+ مضارع + استفهام 

 :ولتوليد بنيتها السطحية خضعت ىذه اجلملة إىل رلموع من التحويالت متمثلة كما يلي

حيث مت إدراج أداة االستفهام اليت ربمل مسة احلال الن السؤال ىنا قائم : ربويل اإلدراج / 1 
 .على احلال أي أن ادلسؤول كان حاال

من موقع احلال يف البنية " كيف"حيث يتم وفقو تقدًن أداة االستفهام : ربويل التقدًن والتأخَت/ 2
 .األصلية إىل موقع االبتداء

 . التحويل بالتأخَت مشل الفاعل حيث أخر الفاعل وجاء بعد ادلفعول بو واحلال  يف البنية السطحية

العائد " اذلاء"بالضمَت ادلتصل " ىو"حيث مت إبدال الضمَت ادلنفصل : ربويل اإلبدال/ 3
 .يف الركن االمسي حقيقتو"الرسول صلى اهلل عليو وسلم"على

 : وادلشجر اآليت يوضح العمليات التحويلية

                                                           
 .، يستعمل لتعيُت احلال االستفهامأمساء تعد كيف من  1
. 70مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة، ص   2
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 .كيف مفعوال ب : ثانيا

 :يقول البوصَتي

نَفَيا َضُرورََة َمنْ  نَفَيا ِمَن اْلَعَدمِ  ...وََكْيَف َتْدُعوا ِ َلى الدُّت  1.َلْوالاُل َلْم َتْخُرِج الدُّت

 :تتكون ىذه اجلملة يف بنيتها العميقة من

+ اذلاء + لوال + من + دنيا + ال + إىل+ ضرورة + دعا  + (تام _  )+  مضارع + استفهام 
 عدم+ ال + من + دنيا + ال + احدىم + خرج + مضارع + نفي 

 :ولتوليد بنيتها السطحية خضعت إىل رلموعة من القوانُت التحويلية اآلتية

إىل موقع  (ادلفعول بو )وذلك حبذف العنصر ادلستعار ونقل الركن االمسي : ربويل باحلذف/ 1
 .الفاعل

 ربويل صريف حيث يتم ربويل الفعل ادلبٍت للمجهول وىو توليد صريف ألنو يغَت صيغة الفعل من /2

                                                           
. 69مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة، ص   1
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 .يَفَعل              يُتفَعل

 .(ادلفعول بو )حيث يتم إدراج أداة االستفهام اليت ربمل مسة ادلسؤول عنو: ربويل اإلدراج/ 3

من موقع ادلفعول بو يف البنية "كيف"حيث مت تقدًن أداة االستفهام : ربويل التقدًن والتأخَت/4
 األصلية إىل موقع االبتداء يف البنية السطحية

أيضا مت تأخَت الفاعل والذي من ادلفروض أن يلي الفعل مباشرة وبذلك جاء الفاعل بعد ادلفعول 
 بو واجلار واجملرور يف البنية السطحية 

العائد على " اذلاء" بالضمَت ادلتصل " ىو"حيث إبدال الضمَت ادلنفصل : ربويل اإلبدال/ 5
 "لواله"الرسول صلى اهلل عليو وسلم يف ادلركب 

: وادلشجر التايل يوضح العملية التحويلية
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 :1"من"االستفهام بَفَف

 :يقول البوصَتي

 2.َكَما يَفَردُّت ِجَماُح اْلَخْيِل بِاللُّتُجمِ  ...َمن لِّمي ِبَردِّم ِجَماٍح مِّمْن َغَوايَِتَها

 :البنية العميقة ذلذه اجلملة كاآليت

تام _  )+ مضارع + ما + كـ + اذلاء + غواية + من + صباح + ردّن + بـ + الياء + لـــ + استفهام 
 جلم  + ال + بـ + خيل + ال + صباح + احدىم + ردّن  + (

 :ولتوليد بنيتها السطحية خضعت اجلملة جملموعة من التحويالت متمثلة كما يلي

وىذه  (مبتدأ+إنسان )حيث مت إدراج أداة االستفهام ادلناسبة اليت سبثل مسة : ربويل اإلدراج/ 1
 .ورثتها عن االسم الذي وقع عليو السؤال" من"السمات ديكن اعتبار أن 

يف الركن االمسي " اذلاء"بالضمَت ادلتصل " ىي"حيث مت إبدال الضمَت ادلنفصل: ربويل اإلبدال/ 2
 ".يل"يف الركن احلريف " الياء"بالضمَت ادلتصل " أنا " ، كما مت إبدال الضمَت ادلنفصل "غوايتها"

 .وادلشجر يوضح العملية التحويلية

 

 

                                                           
 تعترب من من امساء االستفهام   1
 . 68مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة، ص  2



التوليد والتحويل يف الصيغ الطلبية يف الربدة للبوصَتي:  الفصل الثاين  
 

 

68 

 
وكخالصة تعد اجلملة االستفهامية ىي صبلة زلولة عن اجلملة اخلربية ، حيث يتم نقل الركن الذي 

 دخلت عليو األداة إىل موقع الصدارة 

كما يتم توليد اجلملة االستفهامية عن طريق إدراج أداة من أداة من أدوات االستفهام يف اجلملة 
 . يف موقع ادلسؤول عنو يف اجلملة
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 .جملة النهي: المبحث الثالث

 ، ولو صيغة 1 ىو طلب الكف عن الفعل او االمتناع عنو على وجو االستعالء و االلزام:تعريف 

﴿:قولو تعاىل.واحدة فقط وىي ادلضارع مع ال الناىية  

  ﴾
2. 

:  أسلوب النهي في بردة البوصيري
 :جملة النهي البسيطة: أوال

 :يقول البوصَتي

 3. ِ نَّ الطََّعاَم يَفَقوِّمي َشْهَوَة النَِّهمِ  ...َفالَ تَفُرْم بِاْلَمَعاِصي َكْسَر َشْهَوِتَها

 :تتكون ىذه اجلملة يف بنيتها العميقة من

 .صبع+ معصية + ال + بــ + اذلاء + شهوة + كسر + أنت + رام  + (تام _  )+ أمر + نفي 

 :ولتوليد بنيتها السطحية خضعت للتحويالت اآلتية

  (جزم+نفي )ضمن اجلملة واليت ربمل مسات" ال"حيث مت إدراج أداة النهي: ربويل اإلدراج/ 1

 : ربويل صريف/ 2

 .أنت             ال ترم + رام  + (تام _  )+ أمر + نفي 

 . صبع          معاصي+معصية :ربويل اجلمع/ 3

  .ىذا التحويل جيري على مستوى القوانُت ادلعجمية، أي على مستوى ادلعجم
                                                           

. 79، ص 1972 عبد العزيز عتيق ،يف البالغة العربية علم ادلعاين، البيان، البديع، دار النهضة العربية ، بَتوت، لبنان ،  1
. 85 االعراف اآلية  2
. 68  مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة، ص 3
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 .حيث مت نقل ادلفعول بو للفعل رام إىل ما بعد اجلار واجملرور: ربويل التقدًن والتأخَت/ 4 

حيث مت حذف الركن االمسي الذي يشغلو ادلخاطب والذي يعوضو الضمَت : ربويل باحلذف/ 5
 .أنت

يف الركن االمسي " اذلاء"بالضمَت ادلتصل " ىي"مت إبدال الضمَت ادلنفصل: ربويل اإلبدال/ 6
 ".شهوهتا"

 :وادلشجر يبُت العملية التحويلية

 
 :جملة النهي واقعة جوابا للشرط: ثانيا

 :يقول البوصَتي
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ِ ْن ِهَي اْسَتْحَلِت اْلَمْرعٰهى َفال ُتِسمِ  ...َورَاِعَها َوِهَي في اأَلْعَماِل َساِئَمةٌ   1.وَّ

+ ال + ىي + التاء + استحل + تام + ماض + ىي + التاء + استحل + تام + ماض + شرط 
 .أنت + سوم  + (تام _  )+ أمر + نفي + فــــــ + مرعى 

 :ولتوليد بنيتها السطحية خضعت للتحويالت اآلتية

 )ضمن صبلة جواب الشرط واليت ربمل مسات" ال"حيث مت إدراج أداة النهي: ربويل اإلدراج/ 1
  (جزم+نفي

 : ربويل صريف/ 2

 .أنت             ال تسم + سوم + أمر  + (تام _  )+ نفي 

 " .استحلت"حيث مت حذف الركن الفعلي والذي فسره الفعل : ربويل باحلذف/ 3

:وادلشجر يبُت العملية التحويلية

                                                           
 68 مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة، ص 1
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 :جملة النهي البسيطة والمؤكدة: ثالثا

 :يقول البوصَتي

 1.َتَجاُهالً وَّْهَو َعْيُن اْلَحاِذِ  اْلَفِهمِ  ...الَ تَفْعَجَبْن ِلَحُسوٍد رَّاَح يَفْنِكُرَها

 :البنية العميقة ذلذه اجلملة متمثلة يف

ىو + راح + تام + ماض + حسود + لــ + أنت + توكيد + عجب  + (تام _  )+ أمر + نفي 
 .ىي+ ىو + أنكر  + (تام _  )+ مضارع + 

  :ولتوليد بنيتها السطحية خضعت اجلملة إىل رلموعة من التحويالت

يف موقع يدل على النفي، واليت ربمل مسات " ال"حيث مت إدراج أداة النهي: ربويل اإلدراج/ 1
 .، وكذلك أداة التوكيد ضمن سياق ادلركب الفعلي  (جزم+نفي)

 : ربويل صريف/ 2

 .أنت              ال ربسنب+ توكيد + حسب  + (تام _  )+ أمر + نفي 

 :حيث مت حذف الركن االمسي من ادلركبات التالية: ربويل باحلذف/ 3

 ".تعجنب"يف " أنت"حذف الركن االمسي الذي يشغلو ادلخاطب والذي يعوضو الضمَت / أ

 ".ينكر"و " راح"يف مل من الفعلُت " ىو"حذف الركن االمسي الذي يشغلو ضمَت الغائب / ب

يف الركن الفعلي " اذلاء"بالضمَت ادلتصل " ىي"حيث مت إبدال الضمَت ادلنفصل: ربويل اإلبدال/ 4
 ".ينكرىا"

 :ادلشجر التايل يوضح العمليات التحويلية

                                                           
 . 73 مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة، ص  1
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صبلة النهي ىي صبلة أصلها خربي أي أهنا صبلة زلولة عن اجلملة اخلربية ، مت توليدىا بإضافة     _

 .مورفيم النفي للسياق اخلطايب 
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 .جملة النداء: المبحث الرابع

 :تعريفو 

دعوة : طلب إقبال ادلخاطب، وان شئت فقل" يعد النداء احد األساليب اإلنشائية الطلبية ،وىو 
   1.(أنادي)او (أدعو)سلاطب حبرف نائب مناب فعل كــ 

 .آ، وا ، يا، أيا، آي، أي، اذلمزة، ىيا: وحروف النداء شبانية وىي

قد نابت عنهما أداة من  (أدعو أو أنادي)إن ركن النداء يف اجلملة ىو يف األصل فعل وفاعل 
 . أدوات النداء

 :أسلوب النداء في بردة البوصيري

 : النداء في جملة بسيطة: أوال

 :يقول البوصَتي

َر َمن يَّمََّم اْلَعاُفوَن َساَحَت ُ   2.َسْعًيا وَّفَفْوَ  ُمُتوِن األَيَفُنِ  الرُّتُسمِ  ...يَا َخيَفْ

 :ديكن تقسيم اجلملة كالتايل

 ركن إسنادي + ج            ركن ندائي 

 ركن امسي+ ركن ندائي             أداة النداء 

 ركن امسي+ ركن إسنادي            ركن فعلي 

 أداة               يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

                                                           
. 164فضل حسن عباس ، البالغة العربية فنوهنا وأفناهنا علم ادلعاين، ص   1
 . 73مأمون غريب ،البوصَتي شاعر الربدة، ص   2
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 .من + ركن امسي               خَت 

 ديم + تام + ركن فعلي             ماض 

 اذلاء + ساحة + اجلمع + عايف + ركن امسي             ال 

 :تتكون ىذه اجلملة يف بنيتها العميقة من

 .اذلاء+ ساحة + صبع + عايف + ال + ديم + تام + ماض +من + خَت + أنا +أنادي 

 :ولتوليد بنيتها السطحية خضعت للتحويالت اآلتية

ضمن اجلملة ويف موقع يدل على النداء، زلل " يا"حيث مت إدراج أداة النداء: ربويل اإلدراج/ 1
 .الفعل احملذوف أنادي

 خَت+ خَت             يا + أنا + أدعو 

 .صبع          عافون+ عايف  :ربويل اجلمع/ 2

  .ىذا التحويل جيري على مستوى القوانُت ادلعجمية، أي على مستوى ادلعجم

 ".أنا"حيث مت حذف الركن االمسي الذي يشغلو ادلتكلم : ربويل باحلذف/ 3

يف الركن االمسي " اذلاء"بالضمَت ادلتصل " ىو"حيث مت إبدال الضمَت ادلنفصل: ربويل اإلبدال/ 4
 ".ساحتو"

 :وادلشجر يبُت العملية التحويلية
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 .جملة مركبة من النداء واألمر:ثانيا

 :يقول البوصَتي

َعِكسٍ  َر ُمنَفْ َر ُمْنَخرِمِ  ...يَا َربِّم َواْجَعْل رََجاِئي َغيَفْ  1.لََّدْيَك َواْجَعْل ِحَساِبي َغيَفْ

 :ديكن تقسيم اجلملة كالتايل

 ركن إسنادي + ج            ركن ندائي 

 ركن امسي+ ركن ندائي             أداة النداء 

 ركن امسي + ركن إسنادي            ركن فعلي 
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 أداة               يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 .ركن امسي               ربّن 

 أنت + جعل  +(تام _  )+ ركن فعلي              أمر 

 منعكس        +ركن امسي             غَت

 :تتكون ىذه اجلملة يف بنيتها العميقة من 

 منعكس+ غَت + أنا + رجاء + أنت + جعل  + (تام _)+ أمر + أنا + رب + أنا + أدعو 

 :ولتوليد بنيتها السطحية خضعت إىل صبلة من التحويالت ىي

ضمن اجلملة ويف موقع يدل على النداء، زلل " يا"حيث مت إدراج أداة النداء: ربويل اإلدراج/ 1
 .الفعل احملذوف أنادي

 رب + رب             يا + أنا + أدعو 

يف فعل النداء، مت " أنا"حيث مت حذف الركن االمسي الذي يشغلو ادلتكلم : ربويل باحلذف/ 2
 ".أنت"إجراء ربويل احلذف الذي يتم فيو حذف الركن االمسي ادلخاَطب الذي ديثلو ىنا الضمَت 

 .أنت                 اجعل+ اجعل 

ديكننا اعتبار ىذا التحويل إجباري ألنو ال ديكنو الظهور يف البنية السطحية، وديكن اعتبار اإلشارة 
 .إليو عبارة عن عالمة صفرية يدل عليها الفعل

 واالكتفاء بكسرة " رب"حذف ياء ادلتكلم يف الركن االمسي

يف الركن االمسي " الياء"بالضمَت ادلتصل " أنا"حيث مت إبدال الضمَت ادلنفصل: ربويل اإلبدال/ 3
 ".رجائي"
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 :مت إجراء ربويل صريف وذلك متمثل يف/ 4

 .أنت+أنت                 اجعل+ جعل + أمر 

خيضع للركن االمسي الذي " جعل"ىذا التحويل ىو عبارة عن ربويل سياقي، إذ إن ربويل صيغة 
 .ادلخصصة للمخاطب" اجعل"يلحق فعل األمر ألن الضمَت أنت ىو الذي يفرض صيغة 

 :وادلشجر يبُت العملية التحويلية

 
 .جملة مركبة من نداء ونهي:ثالثا 

 :يقول البوصَتي

 1.ِ نَّ اْلَكَباِئَر في اْلُغْفَراِن َكاللََّممِ  ...يَا نَفْفُس الَ تَفْقَنِطي ِمْن زَلٍَّة َعظَُمتْ 

 :ديكن تقسيم اجلملة كالتايل

 ركن إسنادي + ج            ركن ندائي 
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 ركن امسي+ ركن ندائي             أداة النداء 

 ركن فعلي + ركن حريف + ركن إسنادي            ركن فعلي 

 أداة               يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 .ركن امسي               نفس

 الياء  + قنط  +(تام _  )+ أمر +ركن فعلي              نفي 

 زلة+ ركن حريف            من 

 ىي + مورفيم تأنيث +عظم + تام + ركن فعلي             ماض 

 :تتكون ىذه اجلملة يف بنيتها العميقة من 

تأنيث + عظم + زلة + من + الياء + قنط + تام + ماض + نفي + أنا + نفس + أنا + أدعو 
 .أنت+ 

 :ولتوليد بنيتها السطحية خضعت اجلملة إىل التحويالت اآلتية

ضمن اجلملة ويف موقع يدل على النداء، زلل " يا"حيث مت إدراج أداة النداء: ربويل اإلدراج/ 1
 .الفعل احملذوف أنادي

 رب + رب             يا + أنا + أدعو 

  (جزم+نفي )ضمن اجلملة واليت ربمل مسات" ال"أيضا مت إدراج أداة النهي

:ربويل صريف/ 2

 .الياء            ال تقنطي + قنط  + (تام _  )أمر + نفي 
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واالكتفاء بكسرة واليت أبدلت عن " نفس"حذف ياء ادلتكلم يف الركن االمسي: ربويل باحلذف/ 3
 ".أنا"الضمَت ادلنفصل 

 
صبلة النداء ىي صبلة زلولة عن صبلة خربية فعلية تصلها أدعو أو أنادي ويتم ىدا التحويل       _ 

. عن طريق حذف الفعل وتعويضو بأداة من أدوات النداء يف اجلملة وذلك بإدراجها أول اجلملة

 

 

 

                                         

 



 

 

 

 

 

 

     
    خاتمة     

 
 



 خاسبة
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 : من خالل ىذا البحث ديكن استنتاج صبلة من النتائج أمهها

ادلنهج التوليدي التحويلي ديكن تطبيقو على النص العريب وذلك لوجود تشابو بينو وبُت النحو / 1
 .العريب

 :إن النظرية التوليدية التحويلية زبتلف عن ادلنهج البنيوي من حيث/ 2

 .تفسَت طريقة اكتساب الطفل للغة_     أ 

 . جذور كل نظرية من النظريتُت ومبادئ كل واحدة منهما_    ب 

 .ادلستويات ادلعتمدة يف ربليل كل منهج_   جـ 

 .موضوع الدراسة اللغوية عند كل منهما/    د

قدرة النظرية التوليدية التحويلية على ربليل اجلمل اليت ربتمل أكثر من معٌت وذلك العتمادىا / 3
 .على الدقة يف ربليل الكالم ادللفوظ

قدرة النظرية التوليدية التحويلية على اكتشاف العالقات القائمة بُت اجلمل اليت تعود ألصل / 4
 .(بنية عميقة واحدة )واحد 

إن مفهوم البنية العميقة أو ادلقدرة ال يعٍت معٌت اجلملة بل يعٍت البنية اجملردة ادلوجودة يف العقل / 5
الباطن، واليت يتم توليدىا فيما بعد، أما عن وظيفتها فهي تزويدنا العالقات اليت تربط بُت سلتلف 
عناصر اجلملة وذلك وفق شرط أساسي وىو توافق مسات كل ادلكونات فيما بينها ، واختالل أي 

 .مسة يشكل صبلة مرفوضة لغويا

تعترب النظرية التوليدية التحويلية أن كل صبلة يف أصلها مولدة عن صبلة أساسية، وذلك بعد / 6
 .إخضاعها لعدة عمليات ربويلية



 خاسبة
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ركن امسي + ركن فعلي + أمر : إن صبلة األمر يتم توليدىا بإجراء ربويل صريف حيث/ 7
وىذا ما سيعطي الصيغة األمرية ادلناسبة ، وبعدىا يتم إجراء ربويل احلذف على الركن  (ادلخاطب)

 .االمسي ادلخاطب مع ترك قرينة داخل الفعل للداللة عليو

 :يتم توليد اجلملة االستفهامية كما يلي/ 8

بالنسبة لالستفهام باألمساء أو كما يطلق عليو االستفهام التصوري يتم إدراج أداة االستفهام يف / أ
موقع ادلسؤول عنو يف اجلملة وىذا خيضعو لتوافق السمات ، ويتم نق ىذه األداة إىل موقع الصدارة 

 .يف اجلملة وىذا خاضع لتحويل التقدًن والتأخَت

ال ضلتاج فيو للتقدًن الن موقع  (االستفهام التصديقي )بالنسبة االستفهام باحلروف /  ب
 .االستفهام ىنا يف مقدمة اجلملة أي يتم إدراجها يف ادلقدمة

 :ومنو تصبح"ال"يتم توليد صبلة النفي بإدراج مورفيم النفي / 9

 .ركن فعلي+ ركن امسي                      ال + ركن فعلي + أمر + نفي 

صبلة النداء ىي صبلة خربية األصل مت توليدىا بإجراء ربويل اإلبدال أي إبدال الركن الفعلي / 10
 .والركن االمسي وإدراج أداة النداء زللهما وذلك يف مركب جديد
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 :التلخيص

 ىل ديكن تطبيق ادلنهج التوليدي التحويلي على النص :انطلقت ىذه الدراسة من إشكالية مفادىا
العريب؟ وكيف ديكن تطبيقو إن أمكن ذلك؟  

 . ولإلجابة على ىذه اإلشكالية توزع ىذا البحث بُت مقدمة وفصلُت نظري تطبيقي وخاسبة

إن اذلدف من ىذه الدراسة يتمثل يف القدرة على تكييف ادلناىج الغربية  وتطبيقها على النص 
 .العريب و بالتحديد ادلنهج التوليدي التحويلي

فادلقدمة جاءت للحديث عن أمهية ادلوضوع، والدوافع األساسية الختياره، وادلنهج ادلتبع، واخلطة 
 .ادلتبعة

 :فجاء ملما بالنظرية التوليدية التحويلية بتسليط الضوء على عدة نقاط أمهها: أما الفصل األول

إن التوليد والتحويل منهج لساين غريب حديث، جاء على يد اللساين األمريكي تشومسكي _ 
 .كرد على ادلناىج السابقة كالبنيوية

اخللفيات الفلسفية للنظرية وادلتمثلة يف كون اإلنسان ال خيضع للتفسَت اآليل كاحليوان، بل لديو 
وذلك وفق مبادئ يسَت .قدرة أبداعية غَت زلدودة على إنتاج عدد غَت زلدود من اجلمل من لغتو

عليها وقواعد أسسها تشومسكي لتكون منهجو الكفاءة اللغوية و األداء الفعلي، أصولية اجلملة 
 . ومقبوليتها، التوليد، التحويل وأمناطو

تتميز النظرية التوليدية التحويلية عن غَتىا من ادلناىج بكوهنا قادرة على ربليل اجلمل اليت ذلا اكثر 
، (البنية العميقة)، وكذا العالقات القائمة بينها واليت تعود ألصل واحد(البنية السطحية)من معٌت 

غَت أن البنية العميقة ال تعٍت معٌت اجلملة بل تعٍت  البنية اجملردة ادلوجودة يف العقل واليت يتم 
 (...احلذف، التوسع،اإلدراج، اإلبدال، التقدًن والتأخَت )توليدىا عن طريق صبلة من التحويالت 

 .احلديث عن تطور النظرية وان ىذا التطور أمنا جاء ليتدارك النقص ادلوجود يف سابقتها_ 



 

 

فجاء لتطبيق ما ورد يف الفصل األول على النص العريب وكانت الربدة ىي : أما الفصل الثاين
ىي عبارة عن صبلة مولدة  (أمرية، استفهامية، هني، ندائية )ادلدونة ادلدروسة، حيث أن كل صبلة 

 .عن صبلة أصلية وذلك بإخضاعها لعدة ربويالت

 فاألمر يتم توليدىا بإجراء ربويل صريف مع حذف للركن االمسي_

االستفهام يتم توليدىا بإجراء ربويل اإلدراج ألداة االستفهام  مع وجود تقدًن وتأخَت حسب _
 االستفهام

 .النهي يتم توليده بإجراء ربويل اإلدراج وذلك بإدراج مورفيم النفي_

النداء يتم توليدىا بإجراء ربويل اإلبدال أي إبدال الركن الفعلي والركن االمسي وإدراج أداة النداء _
 . مكاهنما

 ليخلص يف النهاية إىل أنو ديكن تطبيق ادلنهج التوليدي التحويلي على اللغة العربية دلا يف ذلك من 
تشابو وتقارب بُت ضلوىا وبُت قواعده، ىذا مع ما يتوافق وتقديسها للغة القران دون ادلساس 

 .بأصوذلا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

     This study started from the problematic effect: can be 
applied curriculum generative transformational on the Arab 
text? And how it can be applied that possible? The answer to 
this problem of this research is distributed between the 
introduction and two chapters theoretical and practical and 
conclusion. 

      The aim of this study is the ability to conditioning the 
western curriculum and applied to the Arabic text and 
curriculum specifically generative transformational. 

      The introduction came to talk about the importance of 
the topic and the main motivations choice the approach and 
the plan followed. 

      The first chapter came familiar with generative theory of 
manufacturing shed light on several points, the most 
important:  

 The generation and conversation approach tongue 
western talk, it came to the hand of the American lingual 
Chomsky response to previous approach curriculum. 

 Backgrounds and philosophical theory of the human 
universe is not subject to automatic interpretation like an 
animal but has unlimited creativity to produce an 



 

 

unlimited number of sentences of language. And in 
accordance with the principles and rules followed by the 
Chomsky, it was founded to be the method of language 
proficiency and the actual performance, fundamentalist 
of sentences and acceptability, generation, conversion, 
and patterns. 

 Featuring theory generative manufacturing for other 
approaches being able to sentences that have more than 
one meaning analysis (surface structure) and as well as the 
relationships between them and going back to the 
original one (deep structure) however, the deep 
structure does not mean the abstract structure being in 
mind that is generated by a series of transfers, deletion, 
expansion insertion, presentation and delay. 

 Talk about the evolution theory and that this 
development but came to rectify deficiencies found in its 
predecessor  

However, the second chapter came to apply what is stated 
in the first chapter on the Arab text " El bourda " and  
entries are studied as each sentences ( prescriptive, 
interrogative, prohibition and solicitation) is a sentence 
generated for the original sentence and then be subjected to 
several transformations. 



 

 

 Order is generated by a transfer, conjugate with the 
deletion of the nominal corner. 

 Interrogative generated by a transfer insertion 
interrogative tool with a submission and delay by 
interrogative. 

 Prohibition is generated by a transfer, the insertion 
and inserting Marvin exile. 

 Solicitation is being generated by a transfer 
substitution modify any actual and nominal corner 
and insert the tool in their corner.  

 To summarize in the end, it can be applied 
transformational generative approach on the Arabic 
language because of the similarity and convergence 
between the rules and likes this is consistent with and 
consecrated to the language of the Koran, without 
prejudice to its origins. 

 

 


