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 مقدمة 
 احلمُد هلِل رب العادلُت، والصالة والسالـ على النيب األمُت، وبعد:

َفال َشكَّ أفَّ َأيَّ نظريٍة ِعلميٍة تقـو على مباِدَئ وأُُسٍس؛ لتنهض ّٔا يف َمَصاّؼ العلـو اإلنسانية أو 
الطبيعية، وقد َلِعَب العاِِل اللغوي األمريكي )تشومسكي( َدْورًا بالغ األمهية يف الدرس اللساين 
احلديث، حىت أحدَثْت نظريتو التوليدية التحويلية ثورًة لُغويًة ِعْلميًة، حيُث استطاع أْف يبٍت نظرية 

" مبلًغا كبَتًا وشهرة واسعة بُت ُلغوية علمية، وبلغْت شهرة النظرية التشومسكية "التوليدية التحويلية
ْحَدِثُت وادلعاِصرِين.

ُ
 الباحِثُت واللغويُّْت ادل

فما ادلبادئ والركائز األساسية اليت بٌت عليها تشومسكي نظريتو: التوليدية التحويلية؟ ىذا ما 
 ستتناولو ىذه الدراسة.

 ُملخص:ال
قامْت عليها النظرية التشومسكية  يتناوؿ ىذا البحُث دراسَة الركائز وادلبادئ األساسية اليت

"التوليدية التحويلية"، ِمْن خالؿ ادلنهج الوصفي التحليلي، وقد رّكز البحث على: االجتاه العقلي، 
والِفْطرَة اللُّغوية، والقدرة اإلبداعية يف اللغة، والُكلّْيَّات النَّْحوِيَّة، والتوليد والتحويل، والكفاءة 

 والبنية السطحية، ُُثَّ ُختمت الدراسة بذكر أىّم النتائج، وقائمة ادلراجع. واألداء، والبنية العميقة
 التحويلية. –التوليدية  –تشومسكي  -األساسية  –ادلبادئ  –الركائز  كلمات مفتاحية:

 
Abstract: 
 This research deals with the study of the basic pillars 
and principles on which the Chomskian "transformative 
generative" theory was based, through the analytical 
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descriptive approach. The research focused on: mental 
orientation, linguistic innateness, creativity in language, 
syntactic faculties, generation and transformation, efficiency 
and performance, and deep structure And the surface 
structure, then the study was concluded by mentioning the 
most important results, and a list of references. 
Key words: Pillars - Principles - Fundamental - Chomsky - 
Generative - Transformational 
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ُتََّبع فيو ىو: ادلنهج الوصفي التحليلي؛ ألنو األنسب مع اقتضت طبيعة ا
لبحث أف يكوف ادلنهج ادل

 ىذه البحوث. وقد ُوزَّْع البحُث على سبعة مطالب، وىي:
 ادلطلب اأَلوَّؿ: االجتاه العقلي.
 ادلطلب الثاين: الِفْطرَة اللُّغوية.

 ادلطلب الثالث: القدرة اإلبداعية يف اللغة.
 الُكلّْيَّات النَّْحوِيَّة )القواعد الُكلّْيَّة العامة(.ادلطلب الرابع: 

 ادلطلب اخلامس: التوليد والتحويل.
 ادلطلب السادس: الكفاءة واألداء.

 ادلطلب السابع: البنية العميقة والبنية السطحية.
 دتهيد: مقتضيات بناء النظرية الِعْلِمّية لِلَُّغِة عند تشومسكي

علم اللغة احلديث يف النصف األوؿ من القرف العشرين، وقد كاف يغلب يُػَعدُّ دي سوسَت رائَد 
على الدراسات يف ىذا النّْْصِف االضلصار يف التصنيف؛ أْي: تصنيف ادلعطيات اللغوية وترتيبها؛ 

 ألهنا مدرسة اعتنت بوصف الظواىر اللغوية.
لكنَّ مدرسة دي سوسَت الوصفية ِل َتْطُرْؽ باب النشاط التنظَتي الذي دعا إليو تشومسكي رائد 
علم اللغة احلديث يف النصف الثاين من القرف العشرين، وانصّب اىتمامو عليو، حيث انتشرت 

اْسِم نظريتو انتشارًا واسًعا بُت أوساط الباحثُت والدارسُت، فقد ارتبط الدرس اللغوي احلديث بِ 
ْرُموز ذلا بالرمز )

َ
(، حينما اجتهد َفَحوََّؿ T. Gتشومسكي صاحب النظرية التحويلية التوليدية، ادل

 .(ٔ)الظواىر اللغوية من النشاط الِعْلمي التصنيفي إىل النشاط الِعْلمي التنظَتي
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ب بسب -كما يُػْعتَػَقدُ –وقد استطاع تشومسكي بناء نظرية لغوية، وىذا ليس باألمر السهل 
ظاىرٌة بالَِغُة التعقيد،  -كما ُيِصّر تشومسكي–تداخل ادلعطيات العائدة إىل اللغة، وألّف اللغَة 

 .(ٕ)َوأِلَفَّ دراستها تقتضي بناء نظرية بإمكاهنا أَْف تُفسَّْر القضايا اللغوية
مْنُوَذًجا إّف نظرية تشومسكي التوليدية التحويلية تندرج "يف إطار النشاط العلمي التنظَتي؛ فتضع أُ 

ُ كيف يستطيع  -اللَُّغِويّ –ُمتكاِماًل دُيَكُّْن الباحث األَْلُسٍِتّ  من اعتماد تفسٍَت َجِليٍّ وواضٍح، يُػبَػُتّْ
اإلنساف أْف يصيغ عدًدا غَت ُمتَػَناٍه ِمْن ُُجَِل لَُغٍة معيَّنة، َوْفَق طريقة سُلَْتصَّة، َوِمْن خالؿ عدٍد زلدود 

 .(ٖ)ِمَن القواعد"
راد دراستو، وإّف الواقع ادلدروس يف آّاؿ اللُّغوي ىو َويػُ 

ُ
َفسُّْر النشاُط العلمي التنظَتي الواِقَع ادل

 :(ٗ)اللغة اإلنسانية. وإّف بناء نظرية علمية لُغوية دَيُرُّ بادلراحِل اخلَْمِس اآلتية
 التحسُّس بوجود ظاىرة معيَّنة. .ٔ
 والتعبَت عنها بصورة فكرية. َوْصف ىذه الظاىرة بدقّة والتوسع يف معطياهتا .ٕ
 َوْضع الفرضيات التفسَتية. .ٖ
 إخضاع الفرضيات للتجربة. .ٗ
 َوْضع الفرضيات اجلديدة. .٘

الضَّْوَء َعَلى الركائز وادلبادئ األساسية السائدة يف النظرية  -يف ادلطالِب اآلتيةِ  -َوَسُيَسلُّْط البحث 
 :التوليدية التحويلية؛ إلعطاء فكرة عاّمة حوؿ النظرية

 المطلب األول: االتجاه العقلي
إف أىّم اجتاٍه دييز تشومسكي يف نظريتو اللغوية َسْعُيُو إلقامة نظرية عامٍة لِلَُّغِة تصدر عن 
اجتاه عقلي، وقد بدأ ىذا االجتاه خافًتا أوؿ األمر يف كتاباتو اأُلوىَل ُُث ما لبث أْف قوي وصار 

تَػْنَبٍِت يف لُبػَّْها على ما ديكن تسميتو بِػ "ال هنائية اللغة"، أساس ادلنهج كلو، وىذه النظرية العقلية 
فهو يرى أف كل لغة تتكوف من رلموعة زلدودة من األصوات والرموز الكتابية ومع ذلك فإهنا 

 .(٘)تُػْنِتُج أَْو تُػَولُّْد ُُجَاًل ال هناية ذلا
لتوليدية التحويلية من وأبدى تشومسكي اىتمامو بآّاؿ العقلي الذي تقـو عليو نظريتو ا

خالؿ كتبو يف ىذا ادلضمار، وىي: "علم اللغة الديكاريت"، و"اللغة والعقل"، والكتاب األوؿ غَت 
مًتجم، أما الثاين فمًتجم، وقد خصصو لبحث اإلسهامات اللغوية، واالرتباط الوثيق بُت اللغة 

 العقل نظاـ من القضايا ادلعةرة والعقل، ودور العقل يف فهم اجلملة وحتليلها، حيث قاؿ: "ينشأ يف
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عن معٌت ُجلة معيَّنة حاَلَما ُتدرؾ ىذه اجلملة كإشارة مادية، ُث يرتبط االثناف بعمليات شكلية 
 .(ٙ)معينة ُتدعى بادلصطلحات احلديثة: التحويالت النحوية"

ما ِمْن خالؿ التنظيم العقلي، وينفي  -عند تشومسكي–ويرتبط امتالؾ اإلنساف لِلَُّغِة 
ذىبت إليو ادلدرسة الوصفية أّف لغة اإلنساف موجودة أصاًل عند احليواف لكن اإلنساف أعلى ذكاًء، 

بنوٍع من التنظيم العقلي، وليس رلرد درجة أعلى  -َبسب ِعْلمنا–إذ يقوؿ: "يرتبط امتالؾ اللغة 
أكثر تعقيًدا لشيٍء  من الذكاء، األمر الذي يدحض الرأي القائل بأّف اللغة البشرية رلرد أمُْنُوذج

؛ لذلك يُِلحُّ تشومسكي على الدراسة العميقة لِلَُّغِة البشرية، (ٚ)موجود أساًسا يف عاِلَِ احليواف"
َلَكة الفريدة.

َ
 ىذه ادل

َلُسوفَػُْتِ:  ويرجع الباحثوف تأثر تشومسكي بقضية االجتاه العقلي يف إنتاج اللغة بِالَفيػْ
ـ(، حيث كاف يرى األّوؿ أّف ٖ٘ٛٔين )مهبولت تـ(، واألدلآ٘ٙٔالفرنسي )ديكارت ت

اإلنساف خيتلف عن احليواف يف أّف لو عقاًل، وأّف أىم خصائص ىذا العقل ىو إنتاج اللغة. ورأى 
َتَكلّْم عن ِفْكَرٍة، وىي اللغة، 

ُ
الثاين أّف اللغَة نتاج العقل، وىي الصوت ادلنطوؽ الذي يُػَعبػُّْر بو ادل

 .(ٛ) الذىن ويظهر أثرىا خارجيِّا باألصوات والكلمات واجُلَملاليت تَِتّم داخليِّا يف
وتتجو نظرية تشومسكي إىل اإلنساف "صاحب اللغة أو إىل ما يسميو تشومسكي 
َتَكلّْم السامع ادلثايل، يف رلتمع لغوي متجانس يعرؼ لغتو معرفة كاملة. وىذا الشرط ضروري؛ 

ُ
بادل

 .(ٜ)ة اليت جتعل اإلنساف يتمّيز ّٔذه )القدرة( على اللغة"ألف اذلدؼ ىو معرفة القوانُت اإلنساني
ْنِتِج لِلَُّغِة دُتَثُّْل َحَجَر األساس لنظرية تشومسكي، وقد قادتو  -شلَّا َسَبقَ -يتضح 

ُ
أّف فكرة العقل ادل

 :(ٓٔ)ىذه الفكرة اللغوية إىل قضايا أخرى جديدة ُمهّمة، وىي
 تبنتو ادلدرسة الوصفية البنيوية. َرْفُض ما كاف عليو ادلنهج الوصفي الذي .ٔ
 استعماؿ مصطلحات جديدة، مثل: )الكفاءة(، و)األداء(. .ٕ
َيتَػُْتِ يف اجُلملة، مُهَا: )البنية العميقة( و)البنية السطحية(. .ٖ  الًتكيز على بنػْ
 االىتماـ يف َدْوِر )الُقدرة اإلبداعية( لِلَُّغِة اإلنسانية. .ٗ
ة؛ ألف ادلناىج الوصفية ال تقدـ شيًئا ُمهمِّا يف إضفاء صبغة إنسانية للدراسات اللغوي .٘

فهم اللغة اليت ىي أىم سبيل إىل فهم طبيعة اإلنساف. فَػرَْبُط اللغة بالعقل أضفى على 
نظرية تشومسكي جانًبا إنسانيِّا، وىذا ادللمح اإلنساين ِل يُوَجْد يف ادلدرسة الوصفية 

 السلوكية.
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ى خالؼ ما نادت بو ادلدرسة الوصفية اليت انتقدت الدعوة للعودة إىل النحو القدمي، عل .ٙ
ْتُو تقليديِّا صاِدرًا عن تصورات عقلية، يف حُت أّف تشومسكي ربط  النحو القدمي َوَعدَّ
بُت اللغة والعقل، ودعا إىل ضرورة العودة إىل مناىج النحو القددية، وقد أشار إىل 

 .(ٔٔ)اإلنساف جهود العرب القدماء؛ ألف ىذه ادلناىج كانت أقرب إىل
 تغيَت ادلفاىيم حوؿ قضية اكتساب الطفل لُِلَغِتِو. وىذا ما َسَيتَػَناَولُُو ادلطلب التايل. .ٚ

 المطلب الثاني: الِفْطَرة اللُّغوية
َتَكلّْم مسيطرًة على تفكَت تشومسكي، 

ُ
ظَلَّْت فكرة الفطرة اللغوية الكامنة يف ذىن ادل

تشومسكي واليت قادت تفكَته إىل ما تبعها من أفكار ىي ويبدو أّف "النقطة الرئيسة يف نظرية 
فكرة الفطرية اللغوية يف ذىن اإلنساف، ُمتَِّخًذا إيّاىا من ادلقابلة بُت اإلنساف وغَته من احليوانات؛ 

يستطيع إنتاج اجُلَمل والتعبَت عّما يف نفسو، يف  -َفْضاًل عن الذكّي القادر –فاإلنساف غَت السَِّوّي 
 .(ٕٔ)أذكى احليوانات وأكثرىا تدرُّبًا ال يستطيع ذلك"حُت أّف 

وقد كاف سائًدا عند السلوكيُت "أَفَّ عمليَة اكتساِب الطفِل اللغَة تندرُج ضمن إطار نظرية 
َشْكٌل ِمْن أشكاؿ السلوؾ اإلنساين؛ ِلَذا ال يُِقرُّوَف بوجوِد َأيّْ تبايُن  -بَِتَصوُّرِىم –التعلُّم، فاللغُة 

ثَت  بُت مسار
ُ
تعّلمها ومسار تعّلم َأّي مهارة سلوكية أخرى... فاالستجابات اللفظية تتوّلد عةر ادل
–أو احلافز الفيزيائي وتتعزَّز خالؿ زلاوالت الطفل التلفُّظ ّٔا، ويتلقى الطفل التعزيزات اإلجيابية 

بقدر ما تتوفَّر  يف حاؿ قيامو باالستجابة الكالمية الصحيحة. وتتقدَّـ عملية اكتساب اللغة -فقط
 .(ٖٔ)االستجابات الصحيحة ىذه وتتعزَّز"

 :(ٗٔ)لكنَّ األمر مغاير عند تشومسكي وأتباعو، فَػَقرَُّروا ُُجَْلًة ِمَن النتائج، أمهها
بالنسبة لألطفاؿ الطبيِعيُّْت يف البيئة اللغوية  -إّف اكتساب الطفل لِْلِبٌَت اللُّغوية يَِتّم  .ٔ

َفِمَن ادلناسب األخذ بَعُْت االعتبار أّف كل إنساف َسِوّي على نسٍق واحٍد.  -الواحدة
ا ِمَن الذكاء –يكتسب اللغة يف حُت أفَّ الِقْرد  ال ديكنو أْف يكتسب  -وِإْف بَػَلَغ َحدِّ
 األصوؿ األكثر تبسيطًا يف اللغة.

وال حيتاج  يَِتّم اكتساب الطفل لُِلَغِتِو عن طريق ما يسمعو ِمْن زليطو وما حياوؿ َتَكلَُّمُو، .ٕ
 إىل َمْن ديّده بصورة منّظمة بادلادة اللغوية. -يف احلقيقة –

ِإفَّ الطفل السَِّوّي ينطق يف السنة اأُلوىل ِمْن عمره ببعض الكلمات ادلنفردة، ُُثّ يُػرَكّْب  .ٖ
ُُجَالً مكّونة ِمْن كلمتُت أو ثالث يف عمر السنة والنصف إىل السنتُت، ويف السنة الرابعة 

ِبٌَت لَُغِتِو مبجملها. فهو يكتسب لغة زليطو بسرعة  -تقريًبا –اكتسب يكوف َقد 
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مدىشة؛ لذا يتضح أفَّ َعَمَل الطفِل يف مرحلة اكتساب اللغة َعَمٌل ذايّت َخاّلؽ، وىو 
 خاّصّية إنسانية شُلَيػّْزَة.

عدَّى مع أّف اللغة اليت يكتسبها الطفل ىي إىل َحدٍّ كبَت ُمَعقََّدة فإنو ينبغي أاّل تت .ٗ
خصائصها بصورة أساسية قدرات الطفل الطبيعية على استيعأّا، وإاّل استحاؿ عليو 

 اكتسأّا.
زلتوى  -يف الوقت ذاتو–بل يكتشف  -فقط–ال يكتشف الطفل اللغة واستعماذلا  .٘

 الكالـ، وديتلك تقنية التواصل اللغوي مع زليطو.
الكفاية اللغوية يف  -يف ذاتو –إّف الطفل الذي يكتسب لغة البيئة احمليطة بو يكتسب  .ٙ

لغتو؛ أْي: يكتسب صورة ضمنية لقواعد اللغة اليت تتيح لو إنتاج ُُجل اللغة وتفهمها. 
يقوؿ تشومسكي: "َوِمَن الواضح أّف الطفل الذي تَػَعلََّم اللغَة َقْد َطوََّر دتثياًل داخليِّا 

تُفهم. ونستطيع القوؿ أف لنظاـ القوانُت اليت تقرر كيف تصاغ اجُلَمل، وكيف تستعمل و 
الطفل طوَّر ومثَّل داخليِّا ]يف ذاتو[ قواعد توليدية، بادلعٌت الذي وصفناه. وقد فعل 

 .(٘ٔ)الطفل ذلك استناًدا إىل مالحظة ما ديكن أْف نطلق عليو ادلادة اللغوية اأَلوَّلِيَّة"
ذلا َخَرْجنا بانطباع حاّد  ولعّلنا إذا نظرنا بعمٍق إىل "عالقة الطفل باللغة يف مرحلة اكتسابو

إلدتاـ عملية التكلم؛ فهو ديتلك يف ذاتو كفاية  -بشكل من األشكاؿ –يف أّف ذىن الطفل مهيَّأ 
 -يف الواقع –تتلقَّى ادلظاىر اللغوية اليت يسمعها يف عائلتو ويف بيئتو ويقـو بتحويلها إىل كالـٍ ىو 

 .(ٙٔ)سلتلف عن كالـ الكبار من حيث مظاىره"
 المطلب الثالث: القدرة اإلبداعية في اللغة

ُأِشََت إىل مفهـو القدرة اإلبداعية يف اللغة يف أثناء احلديث عن االجتاه العقلي يف نظرية 
تشومسكي؛ ألهنا نتيجة مًتتبة على االجتاه العقلي، َوَقْد َعرََّؼ ليونز ىذه القدرة فقاؿ: "اإلبداع 

اللغة اإلنسانية غَت احملدودة ونعٍت ّٔا الطاقة أو القدرة اليت جتعل أو القدرة اإلبداعية؛ أْي: قدرة 
بل غَت زلدود من اجلمل اليت ِل  (ٚٔ)أبناء اللغة الواحدة قادرين على إنتاِج وفَػْهِم عدٍد كبَتٍ 

 .(ٛٔ)يسمعوىا قط، وِل ينطق ّٔا أحٌد ِمْن قَػْبُل"
ن العناصر، تظهر بوضوح يف على تنظيم منفتح غَت منغلق م -ِإَذفْ -تقـو لغة اإلنساف 

السمة اإلبداعية من خالؿ قدرة ادلتكلم على إنتاِج عدٍد وفَػْهِمِو، ال هنائي من اجلمل، ِل يسبق لو 
 .(ٜٔ)مساعها قَػْباًل، وختتص ىذه ادلقدرة باإلنساف، لذلك ال صلدىا عند أّي كائن حّي آَخر
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َتَكلّْم الذي يت
ُ
ُز النظرية التشومسكية على ادل ميَّز ّٔذه القدرة على اللغة اليت تُػَعّد ِمْن تُػرَكّْ

 أىّم خصائصو الواضحة.
ويرتكز مفهـو اللغة عند الوصفيُت على ادلذىب السلوكي القائم على: "احلافز، 
واالستجابة للحافز، والتعميم، ..."؛ فَػرَأَْوا أّف ىناؾ تشأًّا بُت لغة اإلنساف واستجابات احليواف، 

االجتاه ورّكز على أف اللغة ظاىرة إنسانية خاّصة ذاتّية، فهناؾ فَػْرٌؽ لكّن تشومسكي رفض ىذا 
 واِضٌح بُت ُقدرة اإلنساف اإلبداعية يف لغتو، وبُت استجابات احليوانات.

فَػيُػْلَحُظ اىتماـ تشومسكي بالقدرة اإلبداعية لإلنساف يف اللغة، وأف ىذه اخلاصية ال 
: "لقد حاولُت أْف أُوحي بأّف دراسة اللغة ديكن أْف تُقدّْـ يتمتع ّٔا سوى اإلنساف، ِلَذا صلده يقوؿ

تقليًدا منظورًا متميّػزًا لدراسة العمليات العقلية البشرية، فاجلانب اإلبداعي يف  -كما أفًتض-
استعماؿ اللغة عندما يُْدَرُس بعناية واحًتاـ للحقائِق يُْظِهُر أَفَّ األفكاَر احلالية عن العادة والتعميم 

َية اللغوية ىذا االستنتاج، كما كعامِ  َلُْتِ زلّددين للسلوؾ أو ادلعرفة غَُت وافيٍة أبًدا، وتعّزز جتريدية البنػْ
تضيف أف العقل يف كل من اإلدراؾ والتعليم يقـو بدور فعاؿ يف حتديد ماىية ادلعرفة 

 .(ٕٓ)ادلكتسبة"
ؽ يف   :(ٕٔ)اللغة، وىيويظهر من نظرية تشومسكي شليزاُت اجلانب اإلبداعي اخَلالَّ

إف استعماؿ اللغة الطبيعي جتددي؛ فالسلوؾ اللغوي لإلنساف لو ميزة االبتكار  .ٔ
والتجديد، فأغلب ما يستعملو اإلنساف يف لغتو تعابَت متجددة، وليس ترداًدا دلا سبق 

 َأْف مسعو.
ِديِّا وغََت ُمتَػَناٍه، بل ىو متحرر من ك -فقط –استعماؿ اللغة العادي ليس  .ٕ ل جَتَدُّ

 ادلثَتات اخلارجية والداخلية، مبعٌت: أف استعماؿ اللغة ال خيضع ألّي حافٍز ملحوظ.
يُثبت االستعماؿ اللغوي دتاسك اللغة ومالءمتها لظروؼ التكلُّم. وىذا التماُسك َمْظَهٌر  .ٖ

 أساسي من مظاىر اللغة اإلنسانية اإلبداعية.
ا اإلنساف بصورة طبيعية، وال ينبغي إّف القدرة اإلبداعية يف اللغة ظاىرة عادية يتميز ّٔ .ٗ

َقة يف رلاؿ اإلبداع اللُّغوي أو األديب. -فقط –حصرىا   يف األعماؿ اخَلالَّ
أفَّ لغة اإلنساف تقـو على تنظيم منفتح غَت مغلق من العناصر، حيث تتجلى  -شلا تقدَّـ – يتضح

متناىية. وىذه ادلقدرة اإلبداعية ترتبط مقدرة ادلتكلم اإلبداعية من خالؿ إنتاجو وفهمو جلمٍل غَت 
بشكل أساسي بتنظيم قوانُت لغوية يُتيح دلن يدركو أْف ينتج بواسطتو اجلمل غَت ادلتناىية، وأف 

اجلمل اليت ينتجها اآلخروف. وعدد قوانُت ىذا التنظيم  -مبوجب التنظيم نفسو –يفهم كذلك 
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تاج عدد غَت زلدود من اجلمل، وتتحدد قوانُت زلدود ومع ذلك يُنتج قوانينو على أوسع نطاؽ، بإن
. وىذا التوليد للجمل عملية إبداعية يتميز ّٔا (ٕٕ)ىذا التنظيم تبًعا لقدرات اإلنساف الذاتية

عن باقي ادلخلوقات، وترفع عنو صفة اآللية اليت تَػبَػنَّْتها  -سواء أكاف ذكيِّا أو أَبْػَلوَ -اإلنساف 
 ادلدرسة الوصفية.
ِديِّا ال فيمكن القوؿ ب اختصار: إّف ادلقدرة اإلبداعية استعماٌؿ لنظاـ اللغة استعمااًل ابتكاريِّا جتدُّ

 .(ٖٕ)رلرد تقليد سليب لقواعده
 :(ٕٗ)واإلبداعية نوعاف

-إبداعيُة تغيَِت نظاـِ اللغة، وزللها التأدية. َفُكلُّ االضلرافات االجتماعية والنفسية  .ٔ
َقْد  -. اليت يظهر فيها االختالؼ ِمْن فرٍد آلَخرَ كضعِف الذاكرة، والثقافة، والتعب، ..

 تؤدي إىل تغيَت يف َمَلَكِة ىذا ادلتكلّْم.
َلَكة. وىي اليت تسمح للمتكلم  .ٕ

َ
اإلبداعية اليت حَتُْكُمها القواعد َوتُػَوجُّْهَها، ورلاذُلا ادل

 بتوليِد ُُجٍَل ال هنائية.
ع الثاين من اإلبداعية؛ ألنو بالنو  -كما يظهر على أعمالو–وهتتم أعماؿ تشومسكي 

َلَكة اخلاصة باإلنساف دوف غَته.
َ
 يسَُت وفق نظاـ لغوي يُػْعٌَت بادل

وجيدر أَْف نُػَنبَّْو إىل أفَّ ِفْكَريَت )الفطرة اللغوية( و)القدرة اإلبداعية يف اللغة( قاَدتَا 
 لذي سيتناولو ادلطلب التايل.تشومسكي إىل مبدأٍ آخر ىو )القواعد الُكلّْيَّة( أو )النحو الُكلّّْي( ا

 المطلب الرابع: الُكلِّيَّات النَّْحوِيَّة )القواعد الُكلِّيَّة العامة(
إىل أصٍل واحٍد، ىي  -على اختالؼ أنواعها-تُػْرِجُع النظريُة اللغويُة اللغاِت اإلنسانيَة 

نسانية واحدة نظرية قددية تكشف بعض األساطَت حوؿ اللساف يف )باِبل(، حيث كانت اللغة اإل
قبل ذلك، كما ترددْت فكرة األصل الواحد أو ادلشًتؾ للغات اإلنسانية عند اليوناف والروماف 

ىػ( تشابُػًها بُت اللغات العربية والعةرانية ٙ٘ٗوالعرب، فَػَقْد الَحَظ اْبُن َحْزـٍ الظاىرّي )ت 
دراسات ِعلمية وفلسفية،  والسريانية، أما يف عصر النهضة األوروبية فقد قامت ىذه النظرية على

ُث قسمت اللغات اإلنسانية إىل عائالت بناًء على التشابو الصويت والصريف والنحوي، وكاف 
 .(ٕ٘)الًتكيب النحوي ىو األساس الذي أُقيمت عليو نظرية العائالت اللغوية

ويف القرف العشرين أمهلْت ىذه الفكرة على يد ادلدرسة الوصفية البنيوية، لكْن يرجع 
الفضل إىل تشومسكي الذي استطاع أْف يبلور نظرية لُغوية عامة، تبحث عن ادلشًتكات يف 
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(، أو )القواعد اللغات الطبيعية، ُعرَِفْت ىذه النظرية بِاْسم )الُكلّْيَّات النَّْحِويَّة(، أو )النَّْحو الُكلّْيّ 
 الُكلّْيَّة العامة(.

واضًحا، حيث  -يف إقامة نظريتو -ويبدو تأثػُُّر تشومسكي بادلذىب الفلسفي والعقلي 
قاؿ: "يؤكد ادلختصوف بالنحو الفلسفي أف اللغات ال ختتلف إاّل قلياًل يف بناىا العميقة، برغم 

ا الرأي فإف البنية األساسية للعالقات وجود اختالؼ واسع يف ادلظاىر السطحية، واستناًدا إىل ىذ
والفصائل النحوية، وجلوانب معينة من الفكر، والعقلية البشرية ال تتغَّت تغيػُّرًا جوىريِّا من لغة إىل 
أخرى برغم أف اللغات قد ختتلف فيما بينها يف التعبَت الشكلي عن العالقات النحوية، عن طريق 

ؤَكّْد تشومسكي وجود أصوؿ عامة جتمع اللغات اإلنسانية ، فَػيػُ (ٕٙ)التصريف، أو ترتيب الكلمات"
من قولو: "وخالصة القوؿ: إف نظريات النحو الفلسفي والتوسعات  -أيًضا-كّلها، يتضح ذلك 

األخَتة احلاصلة فيها تفًتض أف اللغات، برغم الفرؽ الواضح بينها يف التعبَت الشكلي، لن ختتلف 
 .(ٕٚ)ا عندما نكتشف بَناىا العميقة"فيما بينها إاّل مبقدار ضئيل ِجدِّ 

وأشار تشومسكي إىل تأثُّرِِه بالفيلسوؼ الفرنسي ديكارت، فقد حصر األخَُت اىتمامو 
 .(ٕٛ)بادلبادئ الكلية للبنية اللغوية وبالطرؽ الطبيعية اليت يعةر فيها اإلنساف عن أفكاره

اإلنسانية جعل الفالسفة وعلماء النفس "إف اعتقاد تشومسكي بأمهية دراسة الكليات يف اللغة 
يولوف اىتماًما كبَتًا يف السنوات األخَتة، األمر الذي أكسب اللسانيات أمهية أكثر من ذي قبل. 

على افًتاض أهنا فعاًل –ويقوؿ تشومسكي: إف تفسَت اشًتاؾ ُجيع لغات العاِل بقالب واحد 
روث جيةره على استعماؿ لغات من ىذا يكمن يف أف تركيب العقل البشري ادلو  -تشًتؾ يف ىذا

 .(ٜٕ)النوع بالتحديد"
َحطّات اليت استلهمها تشومسكي ِمْن آراء الفالسفة العقالنيُت، وأىم ىذه 

َ
وىناؾ رلموعة ِمَن ادل

 :(ٖٓ)احملطات واأُلُسس
اشًتاؾ ُجيع اللغات يف وحدات فونولوجية "صوتية" وضلوية وداللية كلية شاملة، وىو ما  .ٔ

 تشومسكي "األصوؿ الكلية الثابتة للنظرية اللغوية".أطلق عليو 
اللغات ملتصقة بالتجهيز البيولوجي القائم ضمن عملية اكتساب اللغة واستعماذلا؛ َأْي:  .ٕ

 هتدؼ إىل تبيُت خصائص اللغة اإلنسانية.
النظرية اللغوية تدرس ادللكة اللغوية عند اإلنساف؛ ألهنا خاصية إنسانية؛ فادللكة اللغوية  .ٖ

 نسانية متجانسة برغم تنوع اجلنس البشري.اإل
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الوسيلة ادلتيسرة  -يف جوىرىا–تبقى  -وإْف تنوعت إىل حد كبَت–اللغات اإلنسانية  .ٗ
لإلنساف ليحقق عملية التواصل يف رلتمعو؛ فجميع اللغات البشرية َتْسَأُؿ َوتَْأُمُر 

 َوتَػتَػَعجَُّب َوتَػْنِفي... إخل.
ُت لغات متنوعة ال جاِمَع بينها تارخييِّا، وأظهرت وجود بعض الظواىر ادلتشأّة ب .٘

يف ادلستوي العميق،  -بصورة أساسية–الدراسات اللغوية أّف ىذا التماثَُل بُت اللغات 
 يف حُت أّف التباينات يف مستوى يقارب ادلستوى السطحي.

يف العمليات الشكلية  -يف احلقيقة–تنتظُم  -مع تنوعها إىل حد كبَت–إف اللغات  .ٙ
فسها اليت ُتَكوّْف اجلمل النحوية؛ لذا اختذ تشومسكي من ىذا النوع من التماثُل ن

 ادللحوظ بُت اللغات البشرية دلياًل كافًيا لدعم نظريتو اللغوية العقالنية.
ّي" والسؤاؿ الذي ال بُدَّ ِمَن اإلجابِة عنو اآلَف ىو: ما الُكلّْيَّات النَّْحِويَّة أو النحو الُكلّّْي "العاَلمِ 

 الذي دعا إليو تشومسكي؟
قاؿ تشومسكي يف تعريفو للقواعد الُكلّْيَّة أهنا: "قائمة على عدد قليل من ادلبادئ العامة 
نوًعا )ما(، جيب أف يكوف كافًيا لتحصيل نتائج أنظمة القواعد ادلعقدة وادلسهبة اخلاصة بكل لغة 

 .(ٖٔ)على ِحَدة"
نظرية تفسَتية ِمْن  -ِإَذفْ –لنحو الكلي ُيَشكُّْل يف كتابو اللغة والعقل: "ا -أيًضا–وقاؿ 

 .(ٕٖ)نوٍع أعمَق ِمَن النحو اخلاص بلغٍة معينة، ديكن أْف يُػَعّد ىو اآلخر نظرية تفسَتية"
ُث يفسر تشومسكي ادلقصود بكلمة القواعد الُكلّْيَّة فيقوؿ: "ونعٍت بكلمة القواعد الُكلّْيَّة 

... حتتوي القواعد الكلية على الشروط -قواعد اللغات–واعد تنظيَم الشروط الذي تقـو عليو الق
 .(ٖٖ)اليت جيب أْف تتوفَّر يف ُكّل لغٍة إنسانية وعلى ادلبادئ اليت تُػَفصّْل كيفية تفسَتىا"

يف ُجيع اللغات، ولكْن مبعٌت أنو دُيكن  -بالضرورة –وليس ادلقصود بالُكلّْيَّة أهنا قائمة 
عندما تَرُِد يف لغٍة  -بصورٍة عامةٍ  -لغة خاصة معيّنة، بل تُػْلَحُظ  حتديدىا مبعزؿ عن ورودىا يف

 .(ٖٗ))ما(، انطالقًا ِمَن التعريف الذي يُػَعيػُّْنها يف إطار النظرية العامة
ْنَتَجة وتنظيمها بقواعد وقوانُت لغوية  -إذفْ –فالقواعد الكلية 

ُ
ىي: "اليت تقـو بضبط اجلمل ادل

ينتجها ادلتكلم وخيتار ما يتصل بلغتو من قوالب وقواعد من بُت اأُلطر عامة، ختضع ذلا اجلمل اليت 
"، متساوية عند بٍت البشر Universalsالكلية العامة يف ذىنو، واليت ىي كلية مشولية عادلية "

تكوف يف اإلنساف منذ والدتو ويسميها تشومسكي: صيغة "جهاز/ أداة" اكتساب اللغة 
Linguistic Aquisition Device"(ٖ٘). 
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ِهّم يف ىذه الفرضية: ماذا تتضمن القواعد الُكلّْيَّة؟ َوِممَّ تَػَتَكوَّف؟ أَْو باألحرى ما 
ُ
والسؤاؿ ادل

 موضوع القواعد الُكلّْيَّة؟
أجاب د. ميشاؿ قائاًل: "حتتوي القواعد الُكلّْيَّة على كل ادلعلومات والقضايا اليت يأيت ّٔا الطفل 

ة. ومبا أّف اكتساب اللغة يقتضي تعلُّم قواعدىا بصورة ضمنية فإنو إىل مسار عملية اكتسابو اللغ
ينبغي أف تقـو القواعد الُكلّْيَّة بتحديد الشكل الذي تتخذه قواعد اللغة وأنواع القوانُت اليت تندرج 

 .(ٖٙ)فيها والنمط الذي ُتصاغ عليو ىذه القواعد والعالقات اليت تتشابك فيها"
يََّة فطريٌة ذىنيٌة ُكلّْيٌَّة "عادليٌة"، وليس كما رآىا السلوكيوف أهنا اكتساب بالتقليد َأْي أَّف القواعَد الُكلّْ 

 .(ٖٚ)واحملاكاة والتخزين يف الذىن الذي يولد صفحة بيضاء
وديكن القوؿ: "إّف القواعد الُكلّْيَّة حتتوي على ادلبادئ الُكلّْيَّة القائمة بصورة مشًتكة ضمن كفاية 

ة عن جوىر اللغة البشرية وحتتوي على متكلم أيّة لغة  من اللغات اإلنسانية؛ فهي صورة معةرّْ
 .(ٖٛ)ادلبادئ الدائمة والثابتة والقائمة ضمن الفكر اإلنساين، واليت ال تتغَُت نسبًة لتنوع البشر"

ة، فقواعد النحو الُكلّّْي ىي: "اليت تقـو بضبط اجلمل بعد توليدىا لتجعلها ُجاًل ضلوية أو غَت ضلوي
 .(ٜٖ)يدركها ادلتكلم والسامع ادلثايل يف لغة معينة"

وألجِل إيضاح مفهـو )القواعد الكلية( يُورُِد تشومسكي مثالُت مشهورين لديو؛ ليبُّت اجلملة 
 :(ٓٗ)الصحيحة واجلملة غَت الصحيحة

1- Colorless green ideas sleep furiously. 
 األفكار اخلضراء اليت ال لوَف ذلا تناـ بشدة.

.2- Furiously sleep ideas green colorless 
 بشدة تناـ اخلضراء اليت ال لوَف ذلا األفكار.

فيدرؾ ادلتكلم/ السامع يف اجلملة األوىل أهنا بال معٌت؛ ولكنها تنتظم كلماهتا طبًقا لقواعد اللغة 
وال انتظاـ يف مفرداهتا، اإلصلليزية، أما يف اجلملة الثانية فيدرؾ ادلتكلم/ السامع أهنا ُجلة بال معٌت 

 .(ٔٗ)طبًقا لقواعد النحو يف اللغة اإلصلليزية؛ فليست ُجلة ضلوية
 مكّونات النحو الُكلِّّي:

 تتضمن القواعد الكلية من مكّونات القواعد اخلاصة، وىي:
َكّوف الًتكييّب "النحوّي" الُكلّّْي: .ٔ

ُ
 ادل

اليت دُيكن حتديدىا بعيًدا عن ورودىا يف لغة حيتوي ادلكّوف الًتكييب الكلي على القواعد الًتكيبية 
الفئاُت النحوية، مثل: االسم، والفعل، وصيغة ادلاضي...  -ضمن ىذه القواعد –معيَّنة. وتندرج 
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اليت يتّم من خالذلا َوْصُف الًتاكيب اللغوية. ويعٌت ىذا ادلكّوف بتحديد رلموعة ال متناىية من 
تتضمَّن ُكلّّ منها ادلعلومات ذات الصلة بتأويل واحٍد جلملة  العناصر الصَّْوِغيَّة آّردة اليت

 .(ٕٗ)معينة
َكّوف الفونولوجّي "الصويّت" الُكلّّْي: .ٕ

ُ
 ادل

خيتص ادلكّوف الصويت الكلي بَِلْحِظ ُكلّْ العناصر الصوتية اليت تقـو بدور مالئم يف اللغات 
العناصر الصوتية. وحيدد ادلكّوف  اإلنسانية، كما يهتم بتحديد قوانُت تنّص على طرؽ توافق ىذه

بالسمات الصوتية  -أيًضا–الصويت الصيغَة الصوتيَة جلملة مولَّدة بواسطة القوانُت النحوية. ويهتم 
 .(ٖٗ)العامة، مثل: اذلمس، واجلهر، ... إخل

َكّوف الداليّل الُكلّّْي: .ٖ
ُ
 ادل

َكّوف بتحديد التأويل الداليل جلملة معينة، مبعٌت:
ُ
أنو يصل تركيًبا َولََّدُه ادلكوف  خيتص ىذا ادل

َكّونَػُْتِ الصويتَّ والّداليلَّ ُمَؤوَّالِف فقط. كما 
ُ
النحوي بتمثيل أو صورة داللية معينة. وعلى ىذا فإّف ادل

َكّوف بتفصيل القوانُت الداللية ادلشًتكة وادلقبولة يف اللغات ادلختلفة. إاّل أف ىذا 
ُ
يهتم ىذا ادل

َكّونَػُْتِ الساِبَقُْتِ  - اآلفحىت–ادلكّوف ِل حيظ 
ُ
 .(ٗٗ)بالدراسات الداللية ادلتطورة، َكَما َحَدَث مع ادل

 أنواع القواعد الكلية اللغوية:
يتضح أّف القواعد الكلية تكوّْف اذليكلية العظمية لبنية القوانُت اليت ختضع ذلا كل لغة إنسانية، كما 

. وىناؾ (٘ٗ)الواجب توفرىا يف قواعد اللغاتعلى الكليات اللغوية  -بصفة أساسية –حتتوي 
 :(ٙٗ)ثالثة أنواع من الكليات اللغوية

الكليات اجلوىرية: تتكوف من رلموعة فئات مثبتة ورلرَّدة ُتؤخذ منها العناصر  .ٔ
اخلاصة بكل لغة. مثل: السمات الداللية يف رلاؿ علم الداللة: ]+إنساف[ 

 ادلتعلقة بوصف اللغات.]+ذكر[. فالكليات اجلوىرية ختتص بادلفردات 
الكليات الصورية: تتكّوف من رلموعة الشروط والقوانُت ادلشًتكة بُت اللغات،  .ٕ

وتنص على طرؽ توافق الكليات اجلوىرية وفق أنواع متنوعة من القواعد. فالكليات 
َؤلَّْفة قواعَد اللغة.

ُ
 الصورية تتناوؿ خصائص القوانُت ادل

ط القوانُت بعضها ببعض وعالقة ادلستويات اللغوية الكليات التنظيمية: تتناوؿ ارتبا .ٖ
 فيما بينها.

 أمهية القواعد الكلية "النحو الكلي" يف الدراسات اللغوية:
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النشاط الذىٍت  -بصورة أساسية–اإلسهاـ يف تطوير نظرية اكتساب ادلعرفة اليت تراعي  .ٔ
 .(ٚٗ)الذايت

تلتـز بو اللغات اإلنسانية، حيث تقـو تُػَزوُّْدنا مبادُئ القواعد الكلية برسٍم ختطيطي زلدد  .ٕ
ـُ وخصائص اللغة اإلنسانية  .(ٛٗ)القواعد الكلية بدوِر ِمْصَفاٍة تعزؿ ُكلَّ قاعدة ال تتالَء

ٖ.  ُ َتَصوَُّر األضلاء اخلاصة وتشكيلها "أضلاء  -ِبَدْورِهِ  -يُعطي النحو الُكلّْي َتَصوُّرًا واقعيِّا يُػبَػُتّْ
جيعل النظرية النحوية اخلاصة بكل لغة تتضمن وحدات أو اللغات ادلختلفة"، على منٍط 

نظريات أصغر، ىي: )نظرية السُت البارية، ونظرية الثيتا، ونظرية الربط، ونظرية 
 .(ٜٗ)احلالة(

ُ كيفية استخداـ النَّْحِو لتلَك اللغة. .ٗ ُد القواعُد الكليُة شروطًا معينة أليّْ لغٍة، تُػبَػُتّْ  حُتَدّْ
 القواعد الكلية على اللغات العادلية ال ِسيَّما العربية؟ ما مدى صالحية تطبيق

ُوجَّْهْت لفرضية النحو الكلي بعض االنتقادات، منها: أهنا تصلح للغة اإلصلليزية دوف سواىا، لكن 
تشومسكي طبقها بنجاح على اللغة الفرنسية واليابانية. وقد ظهرت بعد الثمانينيات من القرف 

 .(ٓ٘)تقتفي أثر النظرية التشومسكية، وُتطَبُّْق قواعدىا وحتليالهتا للجملةالعشرين مؤلفات كثَتة 
كما تلتقي نظرية تشومسكي مع طرائق التحليل عند علمائنا األوائل، فمنهج النظرية وإف كاف 
قائًما على الفرضيات واحلدس إال أنو يصلح للتطبيق على العربية، وكثَت من طرائق حتليل النظرية 

 ليالت علماء العربية القدماء وتطبيقاهتم.تلتقي مع حت
 مفهـو النحوية عند تشومسكي:

–إّف كلمة "النَّْحو" عند النحاة التقليديُت "كانْت تشمُل الصرَؼ والًتكيَب، وأصبحْت َتْشَمُل 
 َفْضاًل َعِن الصَّْرِؼ والًتكيِب الداللَة والفونولوجيا "آّاَؿ الصويتَّ". -عند تشومسكي

فهو جهاٌز لتوليد اجُلَمل النحوية الصحيحة يف اللغة.  -يف النظرية التشومسكية -النحو  أّما َحدُّ 
وحسب )ليونز( فإّف استعماؿ ىذه ادلصطلحات، مثل: ")جهاز( و)توليد( يف ىذا ادلقاـ َقْد َأَضلَّ  

آيلّّ، ُيَكّرر أَْو يفحص سلوؾ كثَتًا ِمَن الُقرَّاء، حيُث فهموا ِمْن كالمو أفَّ النَّْحَو جهاٌز إلكًتوينّّ أَْو 
َتَكلّْم عندما يتلّفظ أَيََّة ُُجَْلٍة"

ُ
 .(ٔ٘)ادل

ٌَت اجُلَمُل يف اللغات ادلختلفة،  يتناوؿ النحو عند تشومسكي "ادلبادئ والعمليات اليت ّٔا تُػبػْ
إنتاِج ُُجَِل وهتدؼ الدراسة النحوية لُِلَغٍة ما إىل بناء نظاـٍ للقواعد ديكن اعتباره وسيلة ِمْن وسائل 

 .(ٕ٘)اللغة اليت قَػْيد التحليل"
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فالنحو عند تشومسكي: "ىو تنمية ادللكة اللغوية َكُمَكّوٍف للحالِة القارَِّة يف ظروؼ جتريبية تبتعد 
 .(ٖ٘)عن ظروؼ احلياة العادية، وباخلصوص ظروؼ جتانس التجربة اللسانية"

ة ديكن دتثيلها بواسطة َنَسٍق من القواعد يرسم فهناؾ ما يدؿ على أف "ادلعرفة يف  ىذه ادلرحلة القارَّ 
خصائص العبارات اللغوية. وىذا النسق ضلٌو توليدي يقدـ دتثيالت سلتلفة ذلذه العبارات، وعلى 

 .(ٗ٘)األخص دتثياًل صوتيِّا ودتثياًل دالليِّا"
اسها تكوف ُجلٌة وعّرؼ د. الراجحي النحويَة قائاًل: "النحوية يف اللغة؛ أْي: القواعد اليت على أس

ما مقبولة لدى صاحب اللغة؛ ومعٌت ذلك أّف ىدؼ النحو ىو أْف ديّيز ُكلَّ ما ىو )ضلوي( شلا 
)ليس ضلويِّا( يف اللغة؛ أْي: أّف النحو ينبغي أف ينتظم كل اجلمل اليت تكوف مقبولة ضلويِّا، على أْف 

 .(٘٘)ينتظم كل ىذه اجلمل النحوية فحسب"
يتناوؿ  -عند تشومسكي باختصار- Grammaticality (ٙ٘)لنحويَّةوىذا يعٍت أف مصطلح ا

اللغة مبجموعها: النحوّي والصريّف والصويّت والداليّل؛ لتكوين ُجلة مقبولة ضلويِّا، واستبعاد غَت 
 الصحيحة ضلويِّا.

بُت  وينبغي االنتباه إىل أف "اللغة ال متناىية، إذ ديكن اعتبارىا رلموعة ال متناىية من ادلزاوجات
األصوات وادلعاين، وليس ىناؾ حدود دلعرفتنا ذلذه ادلزاوجات. إاّل أّف معرفتنا ىذه ديكن دتثيلها عن 

 .(ٚ٘)طريق َنَسٍق ُمتناٍه من القواعد، حيدد خصائص ىذا العدد الالزلدود من اجلمل اليت نبنيها"
ُمثَّ 
ُ
ل يف الدّْماغ، وىذه الفكرة ترجع ِلَذا نَػَقَل تشومسكي عنايتو من دراسة اللغة إىل دراسة النحو ادل

إىل ديكارت. فالنحو واقعي ّٔذا ادلعٌت؛ ألنو موجود يف دماغ ادلتكلّْم، واللغُة ليست   -يف أصلها–
 .(ٛ٘)كذلك، بل تبدو كأهنا ظاىرة عارضة ديكننا تصورىا كما نُريد

لزًما بتصوُّر وقد أشار ليونز إىل أمٍر قد يبدو فيو تعارض يف الظاىر "وىو أف ادلرء ليس م
بُت  –تشومسكي ادلثايل عند توليد ُجيع اجلمل، واجلمل فقط يف اللغة؛ ألّف َوْضَع حدوٍد فاصلة 

إحدامها صحيحة ضلويِّا  (ٜ٘)سلسلة متتابعة من الكلمات وبُت سلسلة أخرى على أساس أفّ 
أمٌر من الصعب الَبّت فيو بشكٍل قاطع، ولكن من السهل أف نقرر  -واألخرى غَت صحيحة ضلويِّا

 .(ٓٙ)دائًما أّف سلسلة معينة ِمَن الكلمات ِمَن ادلمكن أْف تُػَولَّْدَىا قواعُد اللغة"
ن طريقو إنتاج ُُجٍَل تعٍت نظاًما من القواعد يتمّكن ادلتكلّْم ع -عند تشومسكي-فالنحوية 

صحيحة ضلويِّا يف لغتو مع اشتماذلا على اجلوانب الصوتية والداللية والصرفية، شليزًا اجلمل غَت 
الصحيحة ضلويِّا. فلو قلنا: )الباُب يشرُب الذاكرَة( لكانْت ُجلة صحيحة الًتكيب ضلويِّا لكنها غَت 

 صحيحة معنويِّا، بعيًدا عن القراءة آّازية ُىَنا.
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 وإذا نظرنا إىل اجلملتُت اآلتيتُت، وقْد َسَبَق احلديُث عنهما وتَػْرَُجَُتهما يف ادلطلب السابق:
green ideas sleep furiously. (ٙٔ)1- Colourless 

2- Furiously sleep ideas green colourless. 
ف على معٌت، ولكن اإلصلليزي يشعر أف اجلملة األُ  وىل )ضلوية(، والثانية )غَت فَػيُػْلَحظ "أهنما ال َتُدالَّ

 .(ٕٙ)ضلوية(؛ ألف البنية السطحية يف اأُلوىل تتوافق مع قوانُت البنية العميقة عنده"
أَمَّا إذا تأمَّْلنا "اجلمل األربع التالية فإننا نلحظ أهنا ُجيًعا ذات معٌت، ولكن اإلصلليزي يعتةر 

 :(ٖٙ)اجلملتُت اأُلولَيَػُْتِ فقط ضلويتُت"
 (ٙٗ)1- Have you a book on modern music?    

                         (ٙ٘)2- The book seems interesting. 
       (ٙٙ)3- Read you a book on modern music? 

                                     (ٙٚ)4- The Child seems sleeping. 
ُجاًل ال هناية ذلا من عناصر لغوية زلددة، مع أف النحوية تُػْعٌَت بإنتاج ادلتكلم  -شلا سبق-يتضح 

 التمييز بُت ما ىو صحيح مقبوؿ ضلويِّا شلا ليس مقبواًل ضلويِّا.
وادلقصود باجلملة الصحيحة ضلويِّا يف نظرية تشومسكي ىي اجلملة ادلوافقة لقواعد اللغة يف 

جيب أالَّ تنحرؼ بالنسبة  -لكي نعتةرىا أصولية-مستوياهتا الثالثة، يقوؿ د. ميشاؿ: "إف اجلملة 
أليّة قاعدة من القواعد اليت تُعُت توافق العناصر اللغوية يف مستويات اللغة الثالثة: ادلستوى 

 .(ٛٙ)الصويت، وادلستوي الًتكييب، وادلستوي الداليل"
 )احَلْدس(ال بُّد أف يهتم مبفهـو  -عنده–وىذا يوضح الفرؽ بُت تشومسكي والوصفيُت، فالنحو 

تكلم؛ وذلك ألنو ليس آلة تصدر أصواتًا وفًقا لعوامل خارجية، إمنا ىناؾ شيء داخلي عند ادل
جيعلو يتحرؾ وىو متحرر من ىذه العوامل. فَػ "احلدس" ليس عنصرًا ثانويِّا يف الدرس اللغوي، وإمنا 
ىو عنصر جوىري. وىذا كلو ناتج أف تشومسكي من التيار العقالين الذي يرى أف العقل 

 وسيلة ادلعرفة، يف حُت أف الوصفيُت ينتموف إىل التجريبيُت فَتوف أننا نصل إىل ادلعرفة عن اإلنساين
 .(ٜٙ)طريق التجربة

قاؿ د. ميشاؿ ُمَعرّْفًا احَلْدَس اللُّغوّي اخلاص مبتكلم اللغة: "ىو مقدرة ادلتكلم على أْف يُْديلَ 
ف ُجلة صحيحة يف اللغة أو مبعلومات حوؿ رلموعة متعاقبة من الكلمات من حيث ىي ُتؤل

 .(ٓٚ)ُجلة منحرفة عن قواعد اللغة"



                                     مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                التحويلية التوليدية النظرية في األساسية والمبادئ الركائز

 

115  

 
 

وعرََّؼ د. خليل عمايرة احَلْدَس ادلتعلَّْق بالباحث فقاؿ: "ىو َحْدُس الباحث للوصوؿ إىل نية 
ادلتكلم القادر على إنتاج اجلمل من جهة، وعلى احلكم بصحة أو خطأ ما يسمع، وحدس 

ادلتكلم بلغتو معرفة ضمنية بادلالحظة وغَتىا من وسائل الباحث أيًضا يف الوصوؿ إىل معرفة 
 .(ٔٚ)البحث؛ ليتوصل إىل استنباط قواعد اللغة وقوانينها"

َوِمْن َُثَّ فإّف فوائَد اللجوء ادلنظم إىل احلدس اللغوي اخلاص مبتكلم اللغة أمراف، أحدمها: يتيح 
استنباط  -أيًضا–واآلخر: يتيح لو احلدس للباحث اللغوي مالحظة القضايا ادلثَتة االىتماـ، 

 .(ٕٚ)القوانُت اللغوية من خالؿ ىذا احلدس اللغوي
"فاحلكم على استقامة العبارة "اجلملة" ضلويِّا راجٌع إىل َحْدِس ادلتكلّْم، ولكي يكوف حدسو إطارًا 

انة اليت مرجعيِّا حيتكم إليو، ال بد أف تكوف لغة العبارة ىي لغة ادلتكلم. َوِمْن ىنا أضحت ادلك
أفردىا تشومسكي للحدس دلياًل على القطيعة التامة اليت نشبت بينو وبُت األَباث السلوكية، اليت 
حتدد ادلعٌت من خالؿ القرائن احمليطة بالتخاُطب، أّما النظرية التوليدية فقد أعادْت للمتكلّْم اعتباره 

 .(ٖٚ)ومكانتو يف التعبَت، َكَما َردَّْت إليو ادلعٌت"
 اختيار قواعد حتويلية على قواعد حتويلية أخرى:معايَت 

إذا كانت القواعد التحويلية تستند إىل نظرية وقوانُت ضلوية، فال بُدَّ ِمْن وجود معايَت تقرر أفضلية 
 :(ٗٚ)قواعد حتويلية على قواعد حتويلية أخرى، وىذه ادلعايَت ىي

لتقييم ُُجَاًل صحيحة لُغويِّا. الكفاية: أْي أْف تكوف اجُلَمل اليت تنتجها القواعد حتت ا .ٔ
وإذا كانت صحيحة فَػَقد اجتازت َفْحَص الكفاية، وإاّل فهذا يدؿ على أْف ىناؾ خلاًل 

 ما يف تلك القواعد.
ادلنهجية: وىي أْف تستند القواعد إىل نظرية لُغوية متسقة ثابتة ذلا معايَت واضحة للتقييم  .ٕ

 إىل الِعْلم. الذايت، وجتعل ىذه ادلنهجيُة القواعَد أقرب
الوضوح: أْي أْف تكوف القواعُد واضحًة ال غموَض فيها اعتماًدا على أّف القارئ يفهمها  .ٖ

 دوف شرٍح، وعلى أهنا بدىية أو مفهومة ِضْمًنا.
العاَلِمّية: ىي أْف ترتكز القواعد على نظرية عاّمة. وادلقصود بالنظرية العاّمة أْف تكوف  .ٗ

ٍة ذلك االرتباط الذي جيعلها غَت صاحلة للتطبيق على النظرية غَت مرتبطة بلغٍة معين
لغاٍت أخرى. فإذا ارتبطت قواعد معينة بلغٍة ما، وعجزْت تلك القواعد عن االتصاؿ أو 
االقًتاب من اللغات األخرى فهذا حَيْرُِمها ِمَن العمومية والعادلية، اليت ىي بال شّك أحد 

 خصائص العلم الرئيسة.
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 :(٘ٚ)ىي تشملالبساطة والسهولة: و  .٘
عدد العناصر: ُكلَّما َقلَّ عدُد ادلكّونات اللغوية كاف ذلك أفضل َشْرط أالَّ يؤثر  .ٔ

 ذلك على ادلعايَت السابقة.
أْي: ما تشملو القواعد ِمْن أسس –عدد القوانُت: ُكلَّما َقلَّ عدُد القوانُت  .ٕ

 كاف ذلك أفضل شريطة عدـ اإلخالؿ بادلعايَت السابقة.  -وتعميمات
اطة الشاملة: أْف يؤدي تبسيط جزء ِمَن القواعد إىل تبسيط األجزاء األخرى، البس .ٖ

 وإاّل فإّف ىذا التبسيط سينقلب يف النهاية إىل تعقيٍد ُكلّّْي.
 بساطة القوانُت: أْف يكوف القانوف الواحد معقواًل ِمْن حيُث طولو وشروط تطبيقو. .ٗ
نَػُْتِ أو أكثر يف قانوف واحد؛ فإّف قوة القوانُت: أْي أْف يكوف باإلمكاف َدْمُج قانو  .٘

 ىذا الدَّْمَج جيعل القانوف الناتج أقوى وأمشل.
جتنُّب القوانُت االعتباطية: ِمَن الواجب أْف يتجنََّب اللُّغويُّ تَػبَػٍتَّْ قانوٍف )ما(، ِمْن  .ٙ

أجل التخلُّص ِمْن ورطٍة معينة، أو للتخلُّص ِمْن مشكلة دوف النظر يف تأثَت ذلك 
ٍـّ.على   القواعد بوجٍو عا

 ادلطلب اخلامس: التوليد والتحويل
تقـو النظرية التوليدية التحويلية عَلى َمْبَدأَْيِن ِمْن أىّم مبادئ النظرية التشومسكية، مُهَا: )التوليد 

Generative ( و)التحويلTransformational( حيُث يُرمز للنظرية بالرمز ،)T. 
G.). 

: "انبثاؽ تركيب أَْو رلموعة ِمَن الًتاكيب، ِمْن ُُجَْلٍة Generativeادلقصود مبصطلح التوليد 
ىي األصل، وتسّمى اجُلملة األصل باجُلملة التوليدية. َوأََىمُّ َوْصٍف للُجملِة التوليدية أهّنا: اجُلملة 

هِنا أيًضا خاليًة ِمْن ُكلّْ اليت تؤّدي معٌت مفيًدا، َمَع َكْوهِنَا أََقلَّ َعَدًدا شلكًنا ِمَن الكلمات، َوَمَع َكوْ 
 .(ٙٚ)ضروب التحويل"

فالتوليد إنتاج َعَدٍد ال زلدود ِمَن اجُلَمِل انطالقًا ِمْن َعَدٍد ِمَن ادلفرداِت زلدوٍد، مع دتييزه بُت اجلمل 
 ادلقبولة الصحيحة وغَت ادلقبولة تبًعا لقواعد اللغة.

لٍة إىل أخرى، أو تركيب إىل فهو: "حتويل ُجُ  Transformationalأّما مصطلح التحويل 
َُحوَُّؿ عنها ىي ما يُعرؼ باجُلملة األصل. والقواعُد اليت تتحكم يف حتويل ُجلِة 

آخر، واجُلملُة ادل
 .(ٚٚ)األصِل "البنيِة العميقِة" ىي القواعُد التحويلية"
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ا أْف تكوَف ُكلُّ قاعدٍة أَفَّ ُكلَّ قاعدٍة حتويليٍة ىي توليديٌة، وليس ضروريِّ  -شلَّا َسَبقَ  –ُيستنتُج 
 .(ٛٚ)توليديٍة حتويليًة، ِإْذ َقْد تكوُف القاعدُة التوليديُة حتويليًة، َوَقْد ال َتُكوف

 ادلطلب السادس: الكفاءة واألداء
عند -َحَجَر الزاويِة  (Performance( و)األداء Competenceدُيَثُّْل مفهوَما )الكفاءة 

تحويلية، َوَقْد جاء ىذاف ادلفهوماف نتيجًة متطّورة عن الثنائية يف نظريتو التوليدية ال -تشومسكي
اليت حتّدث عنها دي سوسَت وىي )اللغة( و)الكالـ(، وكذلك نتيجة لالجتاه العقلي الذي تبّناه 

يف دراسة اللغة. حيث يرى تشومسكي "أّف اللغة ذلا  -كما َمرَّ سابًقا–تشومسكي يف بناء نظريتو 
 خالص، مَسَّاُه )الكفاية(، واآلخر: عملي منطوؽ مسموع، مَسَّاُه وجهاف، أحدمها: ذىٍت

 .(ٜٚ))األداء("
َتَكلِّْم  -عند تشومسكي–والكفاءة اللغوية 

ُ
 .(ٓٛ)الساِمِع بُِلَغِتِو" –ىي: "معرفُة ادل

، َوِقيَل ىي: "القدرة على بناء أمُْنُوذَج لُغوي ذىٍت مشًتَؾ بُت ادلرِسل وادلستقِبل، َسَداُه الصوتُ 
 .(ٔٛ)َوحلَُْمُتُو الداللُة، وعلى أساسو تتمثَّل القواعد اللغوية"

فَػُتَمثُّْل الكفاءُة اللغويُة اجلانَب الذىٍتَّ الباطٍتَّ عند ادلتكلّْم والساِمع يف معرفتو لُِلَغِتِو، وقدرتو َعَلى 
 إنتاج اجُلَمِل.

ُنُو ِمَن التعبَت عن نفسو، واإلتياف َوِمْن تعريفاهِتا أيًضا: "القدرة اليت تتكوَّف لدى الفرد  ادلتكلّْم، َودُتَكّْ
 .(ٕٛ)بعدٍد ال هنائي ِمَن اجُلَمل"

َوَعرََّؼ تشومسكي القدرَة فقاؿ: "رلموعة قواعد )عقلية( يستطيع ادلرء ّٔا أَْف ينتج عدًدا غَت 
 .(ٖٛ)زلدوٍد ِمَن اجُلَمل"

 .(ٗٛ)مواقف حقيقية" أّما األداء الكالمي فقاؿ تشومسكي: "استعماؿ اللغة يف
َوَعرََّفُو آخروف: "التحقيق الَعْيٍِتّ ذلذا التمكُّن اللُّغوي؛ َأْي: الكالـ ادلنطوؽ أو ادلكتوب الذي َقْد 

تكلّْم"
ُ
 .(٘ٛ)خيتلف أَْو يتفق وقواعد اللغة بشكٍل أو بآَخر، تبًعا لظروؼ الكالـ أَِو ادل

دلتكلّْم مع مقدرتو على إنتاج ُُجٍَل ال هناية ذلا. أّما فالكفاءة أو الكفايَة اللغوية ىي فطرة كامنة يف ا
 األداء فهو توظيف ادلتكلّْم ذلذه الفطرة والقدرة بشكٍل مكتوب أو منطوؽ.

ـٌ عقلّي يتمّثل يف ادلعرفة اللغوية الباطنية للفرد؛ أْي: رلموعة  ديكن القوؿ باختصار: إّف الكفاءة نظا
ىو: االستعماؿ الِفْعِليُّ اآلينُّ لِلَُّغِة يف ادلواقف احلقيقية لعملية التكلُّم  القواعد اليت تَػَعلََّمَها. واألداء

 .(ٙٛ)يف ادلنطوؽ وادلكتوب
 شلا سبق يتبُت ما يأيت:
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 الكفاية = الوجو الباطن، وىو القدرة العقلية على إنتاج اجُلَمل.
ْنَتَجة.

ُ
 األداء = الوجو الظاىر، وىو اجُلَمُل ادل

 دُيَثََّل ذلك بالرسِم اآليت:َودُيِْكُن أَْف 

 
َويَػَرى ليونز َأّف استعماَؿ تشومسكي ِلُمْصطََلَحِي الكفاءة واألداء دليٌل على تطوّّر ملحوظ يف ِفْكرِِه 

 .(ٚٛ)ِمْن مرحلة اإلدياف بادلذىب التجرييب إىل مرحلة االلتزاـ بادلذىب العقلي
 ادلطلب السابع: البنية العميقة والبنية السطحية

َيُة  َية الَعِميَقة( اليت  -عند تشومسكي–تُقسم اجلملة ِمْن حيُث البنػْ إىل قسمُت رئيسُت، مُهَا: )البنػْ
َية السَّْطِحيَّة( اليت تعةر عن شكل اجلملة أماـ القارئ  ُراد، و)البنػْ

تعةر عن الفكرة العقلية أو ادلعٌت ادل
 أو صوهتا أماـ السامع.

َية العميقة( َوُتَسمَّى  َية الباِطِنيَّة التَّْحِتيَّة( ِىَي: "القواعد اليت أوجدْت ىذا التتابع و)البنػْ تتابع –)البنػْ
وىي اليت تتمثل يف ذىن ادلتكلّْم ادلستِمع ادلثايل؛ َأْي: ىي عبارة  -الكلمات الصادر من ادلتكلم

 .(ٛٛ)عن حقيقة عقلية يعكسها التتابع اللفظي للجملة؛ َأْي: اجلملة السطحية"
خليل عمايرة بأهنا: "األساس الذىٍت آّرد دلعٌت معُت، يوجد يف الذىن ويرتبط بًتكيب  وعرفها د.

 .(ٜٛ)ُُجِلّي أصويل"
فالبنية العميقة تتعلق بالعمليات العقلية الكامنة خلف اجلملة الظاىرة اليت نسمعها أو نَػْقَرأىا. 

كار الذىنية حىت تَػَتَكوَّف الصورة وىذا يدؿ على االرتباط الوثيق بُت البنية العميقة وادلعاين واألف
؛ وذاَؾ ألفَّ ادلعاين ال يعرفها السامع أو حيَِّس ّٔا إال عندما يتّم حتويل الكالـ ِمَن (ٜٓ)الداللية

 العملية الذىنية إىل كالـ ظاِىٍر مكتوب أو منطوؽ.
َية الظّاِىرِيَّة( َفِهَي: " َية السَّْطِحيَّة( َوُتَسمَّى )البنػْ البنية الظاىرة عةر تتابُِع الكلمات اليت أَمَّا )البنػْ

 .(ٜٔ)تصدر عن ادلتكلّْم"
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َية السطحية تتمثَُّل يف األداء الواقعي الظاىر للجملة ادلسموعة أو ادلكتوبة؛ َأْي: أّف البنية  فالبنػْ
َيتَػُْتِ تكاملية؛ ولذلك  السطحية نتيجة للبنية الذىنية العميقة. وىذا يدؿ على أف العالقة بُت البنػْ
َيتَػُْتِ العميقِة والسطحيِة ستكوناِف ُمَتَماثَِلتَػُْتِ  قاؿ تشومسكي: "دُيِْكُن َأْف نَػْفًَتَِض أَفَّ ُكالِّ ِمَن البنػْ

" َواـِ  .(ٕٜ)َعَلى الدَّ
َعلُّْم الدَّْرَس بَِقَلٍم َيْكُتُب بِِو َعَلى السَّبُّورَِة( فإّف ىذه اجلملة ا

ُ
-دلنطوقة فَػَلْو قُػْلَنا َمَثاًل: )َيْشرَُح ادل

أصوليٍة )نَػَواة(، جُتَسُّْد ُكلُّ واحدٍة منها  -عميقة-تتكّوف يف األصل من ثالِث ُُجٍَل  -السطحية
 :(ٖٜ)معًٌت عقليِّا يف ذىن ادلتكلّْم، وىذه اجُلَمُل ىي

َعلُّْم الدَّْرَس(. .ٔ
ُ
 )َيْشرَُح ادل

َعلُّْم بِالَقَلِم(. .ٕ
ُ
 )َيْكُتُب ادل

َعلُّْم َعَلى ال .ٖ
ُ
 سَّبُّوَرِة(.)َيْكُتُب ادل
عالقة بُت نقاط رئيسة: )ادلعلّْم، الدَّْرس، السَّبورة، القلم(،  -يف رلموعها -"دُتَثُّْل اجُلَمُل الثالث 

ىي البنية العميقة، اليت يأيت دور جتسيدىا متتابعة منطوقة بنيًة سطحية، وتأيت  -الركائز-وىذه 
ة عن العالقة بُت  ىذه البنية السطحية متآلفة ِمَن اجُلَمِل النػََّواة الثالث لُِتَكوّْف ُجلة حتويلية معةرّْ

َعلُّْم الدَّْرَس بَِقَلٍم َيْكُتُب بِِو َعَلى السَّبُّورَِة(... فالبنية 
ُ
الكلمات السابقة، كما يلي: )َيْشرَُح ادل

نتظم السطحية ىي الكالـ ادلنطوؽ ادلرتبط ارتباطًا وثيًقا بالقواعد التحويلية يف اللغة، فَِبَها ت
 .(ٜٗ)الكلمات يف ُُجٍَل يُػَعبػُّْر ّٔا ادلتكلّْم عن عالقة ذىنية رلرَّدة )معٌت( بكلمات زلسوسة منطوقة"

ْرِئيَّ( فهذه ُجلة حتويلية، 
َ
وقد ساؽ تشومسكي ادلثاؿ التايل: ")اهلُل الذي ال يُػَرى َخَلَق العاِلََ ادل

 التالية: -العميقة–ا باجلمل النواة وىي البنية السطحية دلعاٍف ذىنية رلرَّدة دُيكن دتثيله
 .((ٜ٘))اهللُ ال يُػَرى .ٔ
 )العاَِلُ َمْرِئّي(. .ٕ
 )َخَلَق اهللُ العاَِلَ(. .ٖ

ـُ لِرَْبِط اجُلَمِل النػََّواة   -العميقة–ويتم ىذا التحويل بواسطة عدٍد من العناصر اليت ُتْسَتْخَد
 .(ٜٙ)ببعضها"

لة توليدية سطحية منطوقة أو مكتوبة، منبثقة عن وكذلك لو قلَت: )َضَرَب َزْيٌد َعْمرًا( فهذه ُج
عناصر َأْصٍل ىي البنية العميقة: )َضَرَب، زيد، عْمرو(، وديكن إنتاج ُجل أخرى من اجلملة 

 السابقة، مثل:
 )َضَرَب َعْمرًا َزْيٌد(. .ٔ
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 )َعْمرًا َضَرَب َزْيٌد(. .ٕ
 )َزْيٌد َضَرَب َعْمرًا(. .ٖ
 )ُضِرَب َعْمٌرو(. .ٗ

 األربعة ُُجٌَل حتويلية عن اجلمل التوليدية النػََّواة: )َضَرَب زَْيٌد َعْمرًا(، وىكذا...وىذه اجُلَمُل 
السامع؛ فهي حقيقة عقلية  –و"شلَّا ال َشكَّ فيو أّف البنية العميقة ضمنية، وتتمثل يف ذىن ادلتكلم 

ترتبط البنية العميقة  قائمة، يعكسها التتابع الكالمي ادلنطوؽ الذي ُيكوّْف البنية السطحية. من ىنا
بالدالالت اللغوية؛ َأْي: أهنا حُتَدّْد تفسَت اجلمل الداليل، يف حُت ترتبط البنية السطحية 

 .(ٜٚ)باألصوات اللغوية ادلتتابعة وحتدد تفسَت اجلمل من الناحية الصوتية"
َيتَػُْتِ العميقة والسطحية، حيث إف العميقة  :(ٜٛ)ويتضح الفرؽ بُت البنػْ

 التفسََت الداليل للجملة.دُتَثُّْل  .ٔ
 إهنا البنيُة اليت ديكن أف حُتَوَّؿ بواسطة قواعد حتويلية إىل بنية سطحية. .ٕ

َية السطحية فإهنا  :(ٜٜ)َوأَمَّا البنػْ
 تتابع العملية التوليدية اليت يقـو عليها ادلكوف الًتكييب. .ٔ
 ىي الشكل الصويت النهائي للتتابع الكالمي ادلنطوؽ ِفْعاًل. .ٕ
 صوات اللغوية ادلتتابعة، ويتم حتديد التفسَت الصويت للُجَمِل عةرىا.ترتبط باأل .ٖ

وجتدر اإلشارة إىل أّف النظرية التوليدية التحويلية تشتمل على ثالثة مكّونات: )ادلكّوف الًتكييب(، 
و)ادلكّوف الداليل(، و)ادلكّوف الفونولوجي(، حيث يعمل ادلكوناف األوؿ والثاين على البنية 

 .(ٓٓٔ)ويعمل ادلكوف الثالث على البنية السطحية العميقة،
وحتظى البنية العميقة بأمهية كبَتة يف النظرية التوليدية التحويلية، يقوؿ جوف ليونز: "ال بُدَّ لنا أْف 
ـّ يف النحو،  نعرؼ دتاًما أّف فكرة الًتكيب العميق يف نظرية تشومسكي ما زالت تقـو بدورىا اذلا

ْوُر نَػْفُسوُ   .(ٔٓٔ)الذي تقـو بو يف بناء قواعد النحو التحويلي" وىو الدَّ
 :(ٕٓٔ)وتتميز البنية العميقة مبجموعة من اخلصائص، منها

عجمية(. .ٔ
ُ
 إهنا البٌت اأُلوىل ادلوّلدة يف قاعدة النحو )عن طريق القواعد الًتكيبية والقواعد ادل

عجمي"  .ٕ
ُ
عجمي "ادلْلء ادل

ُ
 .Lexical insertionإهنا آّاؿ الوحيد لإلدراج ادل

 إهنا البٌَت اليت تُػَؤوَّؿ دالليِّا. .ٖ
 إهنا البٌَت اليت ديكن أْف حتّوؿ بواسطة حتويالت إىل بًٌت سطحية سليمة البناء. .ٗ
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تُػَعُتّْ الكلياِت اللغويَة الصوريَة؛ ألف الكليات اللغوية تنتمي بصفة أساسية إىل البنية  .٘
 العميقة.

 اجلملة. حُتَدّْد الوظائَف النحوية، وتُػرَتّْب عناصر .ٙ
َيٍة عميقٍة. .ٚ  تشًتؾ اللغات اإلنسانية باحتوائها على بنػْ

 نتائج البحث
ركز البحث على مبادئ النظرية التوليدية التحويلية، حيُث قاَمْت على مبادئ رئيسة  .ٔ

وركائز أساسية سبعة، وىي: االجتاه العقلي، والِفْطرَة اللُّغوية، والقدرة اإلبداعية يف اللغة، 
النَّْحوِيَّة، والتوليد والتحويل، والكفاءة واألداء، والبنية العميقة والبنية والُكلّْيَّات 

 .السطحية
ِمْن خالؿ التنظيم العقلي، وينفي ما  -عند تشومسكي–يرتبط امتالؾ اإلنساف لِلَُّغِة  .ٕ

ذىبت إليو ادلدرسة الوصفية أّف لغة اإلنساف موجودة أصاًل عند احليواف لكن اإلنساف 
 أعلى ذكاًء.

َلُسوفَػُْتِ: الفرنسي )ديكارت  .ٖ تأثر تشومسكي بقضية االجتاه العقلي يف إنتاج اللغة بِالَفيػْ
 ـ(.ٖ٘ٛٔـ(، واألدلاين )مهبولت ت ٓ٘ٙٔت 

َتَكلّْم السامع  .ٗ
ُ
يهتم تشومسكي باإلنساف "صاحب اللغة"، أو إىل ما يسميو: "ادل

 ادلثايل"، يف رلتمع لغوي متجانس يعرؼ لغتو معرفة كاملة.
َتَكلّْم مسيطرًة على تفكَت تشومسكي، ظَلَّ  .٘

ُ
ْت فكرة الفطرة اللغوية الكامنة يف ذىن ادل

ويبدو أهّنا النقطة الرئيسة يف نظريتو اليت قادت تفكَته إىل ما تبعها من أفكار، مثل: 
 القدرة اإلبداعية يف اللغة.

ة ال يتمتع اىتم تشومسكي بالقدرة اإلبداعية لإلنساف يف اللغة، ورأى أّف ىذه اخلاصي .ٙ
ّٔا سوى اإلنساف. فقد كاف يرتكز مفهـو اللغة عند الوصفيُت على ادلذىب السلوكي 
القائم على احلافز، واالستجابة لو؛ فَػَرأَْوا أّف ىناؾ تشأًّا بُت لغة اإلنساف واستجابات 
احليواف، لكّن تشومسكي رفض ىذا االجتاه ورّكز على أف اللغة ظاىرة إنسانية خاّصة 

، فهناؾ فَػْرٌؽ واِضٌح بُت ُقدرة اإلنساف اإلبداعية يف لغتو، وبُت استجابات ذاتّية
 .احليوانات

النظرية اللغوية تدرس ادللكة اللغوية عند اإلنساف؛ ألهنا خاصية إنسانية؛ فادللكة اللغوية  .ٚ
 اإلنسانية متجانسة برغم تنوع اجلنس البشري.
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ف فطريٌة ذىنيٌة ُكلّْيٌَّة "عادليٌة"، وليس كما رآىا القواعُد الُكلّْيَُّة اليت دعا ذلا التحويليو  .ٛ
السلوكيوف أهنا اكتساب بالتقليد واحملاكاة والتخزين يف الذىن الذي يولد صفحة بيضاء؛ 
فهذه القواعد حتتوي على ادلبادئ الُكلّْيَّة القائمة بصورة مشًتكة ضمن كفاية متكلم أيّة 

ة عن جوىر اللغة البشرية وحتتوي على لغة من اللغات اإلنسانية؛ فهي صورة معةرّْ 
 ادلبادئ الدائمة والثابتة والقائمة ضمن الفكر اإلنساين، واليت ال تتغَُت نسبًة لتنوع البشر.

َكّوف الفونولوجّي  .ٜ
ُ
َكّوف الًتكييّب "النحوّي" الُكلّّْي، وادل

ُ
مكّونات النحو الُكلّّْي ثالثة: ادل

َكّوف الدَّ 
ُ
 اليّل الُكلّّْي."الصويّت" الُكلّّْي، وادل

مبفهـو )احَلْدس( عند ادلتكلم؛ فَاحلدس ليس  -عند تشومسكي–ال بُّد أف يهتم النحو  .ٓٔ
عنصرًا ثانويِّا يف الدرس اللغوي، وإمنا ىو عنصر جوىري؛ فاحلكم على استقامة اجلملة 

ال بد أف ضلويِّا راجٌع إىل َحْدِس ادلتكلّْم، ولكي يكوف حدسو إطارًا مرجعيِّا حيتكم إليو، 
 تكوف لغة العبارة ىي لغة ادلتكلم.

التوليد: إنتاج َعَدٍد ال زلدود ِمَن اجُلَمِل انطالقًا ِمْن َعَدٍد ِمَن ادلفرداِت زلدوٍد، مع دتييزه  .ٔٔ
بُت اجلمل ادلقبولة الصحيحة وغَت ادلقبولة تبًعا لقواعد اللغة. أما التحويل فهو: حتويل 

َُحوَُّؿ عنها ىي ما يُعرؼ باجُلملة ُُجلٍة إىل أخرى، أو تركيب إىل آ
خر، واجُلملُة ادل

األصل. والقواعُد اليت تتحكم يف حتويل ُجلِة األصِل "البنيِة العميقِة" ىي القواعُد 
التحويلية. ِلَذا َفُكلُّ قاعدٍة حتويليٍة توليديٌة، وليس ضروريِّا أْف تكوَف ُكلُّ قاعدٍة توليديٍة 

 القاعدُة التوليديُة حتويليًة، َوَقْد ال َتُكوف.حتويليًة، ِإْذ َقْد تكوُف 
دتثل الكفايُة الوجَو الباطن، وىو القدرة العقلية على إنتاج اجُلَمل، أّما األداء فهو الوجو  .ٕٔ

ْنَتَجة. َويَػَرى ليونز أَّف استعماَؿ تشومسكي ِلُمْصطََلَحِي الكفاءة 
ُ
الظاىر، وىو اجلَُمُل ادل

لحوظ يف ِفْكرِِه ِمْن مرحلة اإلدياف بادلذىب التجرييب إىل مرحلة واألداء دليٌل على تطوّّر م
 االلتزاـ بادلذىب العقلي.

َية السَّْطِحيَّة  .ٖٔ راد للمتكّلم، وتعةر البنػْ
ُ
َية الَعِميَقة عن الفكرة العقلية أو ادلعٌت ادل تُػَعبػُّْر البنػْ

 عن شكل اجلملة أماـ القارئ أو صوهتا أماـ السامع.
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 الهوامش:
                                                           

ة للدراسة وتصنيفها وفق   ٔ النشاط الِعْلمي التصنيفي: مالحظُة أكبر عدٍد ممكن ِمَن المعطيات الُمَعدَّ
في –القائمة فيما بينها، ويقتصر عمل الباحث اللغوي ترتيب معيَّن وبهدف تبيان الصالت أو العالقات 

ْهج على مالحظة أكبر عدد ممكن من الكالم الَخطِّي أو الشفوي. أّما النشاط الِعْلمي  -ىذا الن َّ
التنظيري: فَ َيَتَخطَّى ىدَف التصنيف حيُث يسعى إلى َوْضِع نظريات عامة أو نماذج فرضية واستنباطية، 

المالحظات أو االختبارات، وتهدف ىذه النظريات إلى تحليل المعطيات من خالل عدد محدود من 
ُن بمعطيات جديدة. انظر: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية  المتوافرة وتفسيرىا، كما تَ َتَكهَّ

 .ٖٜاأللسنية(، د. ميشال زكريا: 
، والقواعد التحويلية ٖٜ-ٕٜميشال زكريا: انظر: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د.   ٕ

 .ٕٔفي ديوان الحطيئة، حمدان رضوان أبو عاصي: 
 .ٖٜاأللسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا:   ٖ

ع في المراحِل الَخْمِس انظر: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(،   ٗ د. لالستزادة والتوسُّ
 .ٜٙ-ٜٗميشال زكريا: 

، والقواعد التحويلية في ديوان ٗٔٔ-ٖٔٔانظر: النحو العربي والدرس الحديث، د. عبُده الراجحي:   ٘
 .ٗٔالحطيئة، حمدان رضوان أبو عاصي: 

 .ٔٗاللغة والعقل، نعوم تشومسكي، ترجمة: بيداء العلكاوي:   ٙ
 .ٜ٘العلكاوي: اللغة والعقل، نعوم تشومسكي، ترجمة: بيداء   ٚ

. وانظر: القواعد التحويلية في ديوان الحطيئة، حمدان ٘٘في َنْحِو اللغة وتراكيبها، د. خليل عمايرة:   ٛ
 .٘ٔرضوان أبو عاصي: 

 .٘ٔٔ-ٗٔٔانظر: النحو العربي والدرس الحديث، د. عبُده الراجحي:   ٜ
، ونظرية ٚٙو ٓ٘باقر: انظر: جوانب من نظرية النحو، لتشومسكي، ترجمة: مرتضى جواد   ٓٔ

، والنحو العربي والدرس الحديث، ٛٚ-ٚٚتشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترجمة: د. حلمي خليل: 
-ٚٗ، واأللسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا: ٜٔٔد. عبُده الراجحي: 

 .ٙٔ-٘ٔعاصي: ، والقواعد التحويلية في ديوان الحطيئة، حمدان رضوان أبو ٓ٘
 .ٜٔٔانظر: النحو العربي والدرس الحديث، د. عبُده الراجحي:   ٔٔ
 .٘٘في َنْحِو اللغة وتراكيبها، د. خليل عمايرة:   ٕٔ

 .ٔ٘-ٓ٘انظر: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا:   ٖٔ
-ٚٔالحطيئة، حمدان رضوان أبو عاصي:  ، والقواعد التحويلية في ديوانٜٗ-ٚٗانظر: السابق:   ٗٔ

ٔٛ. 
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 .ٛٗجوانب من نظرية النحو، لتشومسكي، ترجمة: مرتضى جواد باقر:   ٘ٔ

 .ٕ٘. Noam Chomsky: Aspects of the theory of syntax, Pوانظر:     
 .ٓ٘انظر: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا:   ٙٔ
 أْن تكون الترجمة: "على إنتاِج عدٍد كبيٍر َوفَ ْهِمِو"؛ للفصل بين الُمَتَضايَِفْيِن.األصوب   ٚٔ
 .ٚ٘نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترجمة: د. حلمي خليل:   ٛٔ
 .ٜٕانظر: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا:   ٜٔ

. وانظر: القواعد التحويلية في ديوان ٕٙٔرجمة: بيداء العلكاوي: اللغة والعقل، نعوم تشومسكي، ت  ٕٓ
 .ٜٔالحطيئة، حمدان رضوان أبو عاصي: 

 .ٖٔانظر: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا:   ٕٔ
 .ٕٓ، والقواعد التحويلية في ديوان الحطيئة، حمدان رضوان أبو عاصي: ٜٕانظر: السابق:    ٕٕ

 .ٚٗانظر: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، د. شفيقة العلوي:   ٖٕ
 .ٜٗ-ٛٗانظر: السابق:   ٕٗ

(. وانظر: القواعد ٔ، ىامش رقم )ٖٕٛنظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترجمة: د. حلمي خليل: ٕ٘
 .ٕٔالتحويلية في ديوان الحطيئة، حمدان رضوان أبو عاصي: 

 .ٔٓٔنعوم تشومسكي، ترجمة: بيداء العلكاوي:  اللغة والعقل،  ٕٙ
 .ٕٓٔالسابق:   ٕٚ

، والقواعد التحويلية في ٗٚانظر: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا:   ٕٛ
 .ٕٕديوان الحطيئة، حمدان رضوان أبو عاصي: 

الجانب الفلسفي والعقلي، أىّمهم: )دي مارسيو  َوَقْد جاء بعد )ديكارت( علماء تأث ََّر بهم تشومسكي في   
Du Marsais م(، و)بوزه ٜٕٚٔتBeauzee م(، و)بيتي ٚٙٚٔتBeattie 

م(، حيُث رََأْوا أنَّ القواعد العامة نتاُج الِعْلم العقلي، وأّن اللغات جميعها يحتوي على ٛٛٚٔت
قَّقة الوجود في ُكّل لغٍة. انظر: مجموعة من الخصائص المشتركة فيما بينها، وأّن ىذه الخصائص ُمحَ 

، واأللسنية التوليدية ٜٕجوانب من نظرية النحو، نعوم تشومسكي، ترجمة: مرتضى جواد باقر: 
، والقواعد التحويلية في ديوان الحطيئة، ٙٚ-ٗٚوالتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا: 

 .ٕٕحمدان رضوان أبو عاصي: 
 .ٗ٘ٔلتسابق والتطور، جفري سامسون، ترجمة: د. محّمد زياد كبة: ا –مدارس اللسانيات   ٜٕ
، واأللسنية ٖٕٛ-ٖٕٙانظر: نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترجمة: د. حلمي خليل:   ٖٓ

، والقواعد التحويلية في ديوان ٖٚ-ٕٚالتوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا: 
 .ٖٕ-ٕٕأبو عاصي: الحطيئة، حمدان رضوان 

 .ٕ٘ٚالمعرفة اللغوية، نعوم تشومسكي، ترجمة: د. محّمد فتيح:   ٖٔ
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 .ٓٗاللغة والعقل، نعوم تشومسكي، ترجمة: بيداء العلكاوي:   ٕٖ
 .ٜٚالسابق:   ٖٖ

 .ٗٛانظر: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا:   ٖٗ
 .َٙ٘نْحِو اللغة وتراكيبها، د. خليل عمايرة: في   ٖ٘

 .ٛٚ-ٚٚاأللسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا:   ٖٙ
 .ٙ٘انظر: في َنْحِو اللغة وتراكيبها، د. خليل عمايرة:   ٖٚ

 .ٛٚاأللسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا:   ٖٛ
 .ْٙ٘حِو اللغة وتراكيبها، د. خليل عمايرة: في نَ   ٜٖ
 .ٜٔانظر: البَنى النحوية، نوم تشومسكي، ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيز:   ٓٗ
 .ٚ٘انظر: في َنْحِو اللغة وتراكيبها، د. خليل عمايرة:   ٔٗ

يدية ، واأللسنية التولٜٖانظر: جوانب من نظرية النحو، نعوم تشومسكي، ترجمة: مرتضى جواد باقر:   ٕٗ
 .٘ٛ-ٗٛوالتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا: 

 انظر: المرِجَعْين السابَِقْين، الصفحات نْفسها.  ٖٗ
، واأللسنية التوليدية ٜٖانظر: جوانب من نظرية النحو، نعوم تشومسكي، ترجمة: مرتضى جواد باقر:    ٗٗ

 .٘ٛوالتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا: 
 .ٚٛانظر: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا:   ٘ٗ

انظر األنواع الثالثة لِْلُكلِّيَّاِت اللُّغوية في: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال   ٙٗ
 .ٛٛ-ٚٛزكريا: 

 .ٖٛسنية(، د. ميشال زكريا: انظر: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األل  ٚٗ
 .ٖٛانظر: السابق:   ٛٗ
. ولالستزادة ٙانظر: مقدمة مترِجم كتاب: المعرفة اللغوية، لنعوم تشومسكي، ترجمة: د. محّمد فتيح:   ٜٗ

 .ٜٖٙ-ٜٕٙحول النظريات األربع المذكورة انظر الكتاَب نفسو: 
، ومقدمة مترِجم ٜٕٛ-ٜٕٚمي خليل: انظر: نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترجمة: د. حل  ٓ٘

، والقواعد التحويلية في ديوان ٓٔ-ٜكتاب: المعرفة اللغوية، لتشومسكي، ترجمة: د. محّمد فتيح: 
 .ٕٚالحطيئة، حمدان رضوان أبو عاصي: 

 .ٜٕٓ-ٕٛٓالنشأة والتطّور، أ. أحمد مومن:  –اللسانيات   ٔ٘
 )مقدمة الُمَؤلِّف(. ٖٔيل يوسف عزيز: البَنى النحوية، نوم تشومسكي، ترجمة: د. يوئ  ٕ٘
 .ٗٗ/ٔنماذج تركيبية وداللية، د. عبد القادر الفاسي الفهري:  –اللسانيات واللغة العربية   ٖ٘
 .٘ٗ/ٔالسابق:   ٗ٘
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. وانظر: محاضرات في المداس ٙٔٔ-٘ٔٔالنحو العربي والدرس الحديث، د. عبُده الراجحي:   ٘٘

 .ٜٗالعلوي: اللسانية المعاصرة، د. شفيقة 
أّما مفهوم النحو عند تشومسكي فعبارة عن: "تحرُّك لمنواٍل نحويٍّ بأكملو يمّكن من توليد أجزاء   ٙ٘

الكالم التي ال حصر لها ِمَن الُجَمِل الفصيحة في لغة ِمَن اللغات ولهذه اللغة وحدىا. والنظرية 
صوات المتتالية التي يمكن قَبولها أو التوليدية تتكّون ِمْن قواعد تحدد سلسلة ِمَن الكلمات أو األ

رَْفضها". انظر: المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، د. محّمد الصغير بناني: 
ٛٔ. 

 .٘ٗ/ٔنماذج تركيبية وداللية، د. عبد القادر الفاسي الفهري:  –اللسانيات واللغة العربية   ٚ٘
 .ٙٗ/ٔانظر: السابق:   ٛ٘

الكتاب الُمتَ ْرَجم )َأْو(، وليس )أّن(، ولعّلو َسْهٌو، والصواب ما أُثِْبَت ُىَنا؛ لتناُسِب السياق لذلك. في   ٜ٘
 .ٜٛانظر: نظرية تشومكسي اللغوية، جون ليونز، ترجمة: د. حلمي خليل: 

 .ٜٛنظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترجمة: د. حلمي خليل:   ٓٙ
( بريطانيِّا َكَما أُثِْبَتْت سابًقا، َوتَ ْرَجَمُتها على colourlessيِّا، وكذلك )( أمريكcolorlessُتكتب )  ٔٙ

 الحالتين: عديم اللون.
 .ٚٔٔ-ٙٔٔانظر: النحو العربي والدرس الحديث، د. عبُده الراجحي:   ٕٙ
 .ٚٔٔانظر: السابق:   ٖٙ
 الترجمة: ىل لديك كتاب عن الموسيقى الحديثة؟  ٗٙ
 و مثيًرا لالىتمام.الترجمة: الكتاب يبد  ٘ٙ
ىذا التركيب ليس نحويِّا في اللغة اإلنجليزية؛ ألن التركيب بهذه الطريقة غير صحيح؛ الحتياج الجملة   ٙٙ

(، مع أنّها ذات معنى، ومعناىا: )أقرُأ لَك كتابًا عن الموسيقى do( أو )canلفعٍل مساعد، مثل: )
 Can you read a book onالحديثة؟(. والتركيب الصحيح لها في اإلنجليزية: 

modern music؟ 
 … …؟ Do you read a bookأو:     
ىذا التركيب ليس نحويِّا في اللغة اإلنجليزية؛ ألنو بحاجة إلى مصدر في اإلنجليزية، مع أّن الجملة   ٚٙ

 ذات معنى، ومعناىا: )الطفل يبدو نائًما(.
 .ٛٓٔاأللسنية(، د. ميشال زكريا: انظر: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية   ٛٙ

َوَقْد فرََّق العلماء بين أنواع من الجمل، أشهرىا: الفرق بين الجملة الصحيحة َنْحِويِّا والجملة األكثر    
قَبواًل. وبين الجملة الُمْمِكن تفسيرىا والجملة الملحوظة في الُمَدوَّنَة. وبين الجملة األصولية والجملة 

ة حول ىذه الفروق انظر: جوانب من نظرية النحو، نعوم تشومسكي، ترجمة: المنحرفة. لالستزاد
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، واأللسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا: ٖٛ-ٖٗمرتضى جواد باقر: 
ٔٔٓ-ٖٔٔ. 

 .ٛٔٔانظر: النحو العربي والدرس الحديث، د. عبُده الراجحي:   ٜٙ
 .ٜٛية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا: األلسنية التوليدية والتحويل  ٓٚ
 .ٓٙفي َنْحِو اللغة وتراكيبها، د. خليل عمايرة:   ٔٚ

، والقواعد التحويلية في ٜٛانظر: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا:   ٕٚ
 .ٜٕديوان الحطيئة، حمدان رضوان أبو عاصي: 

ٌم(، د. مختار درقاوي:  -ويلية التوليدية نظرية تشومسكي التح  ٖٚ  .ٙاألسس والمفاىيم، )َبْحٌث ُمَحكَّ
، واأللسنية التوليدية والتحويلية ٙٗ-ٖٗانظر: قواعد تحويلية لِلَُّغِة العربية، د. محّمد علي الخولي:   ٗٚ

، حمدان ، والقواعد التحويلية في ديوان الحطيئةٛٓٔ-٘ٓٔ)النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا: 
 .ٕٖأبو عاصي: 

 .ٙٗ-٘ٗانظر: قواعد تحويلية لِلَُّغِة العربية، د. محّمد علي الخولي:   ٘ٚ
 .ٛٚٔالمجال، والوظيفة، والمنهج، أ. د. سمير شريف إستيتية:  –اللسانيات   ٙٚ

 .ِٖٔمَن األنماط التحويلية في النحو العربي، د. محّمد َحماسة عبد اللطيف:   ٚٚ
 .24 :قواعد تحويلية لِلَُّغِة العربية، د. محّمد علي الخوليانظر:   ٛٚ
 .ٚٚٔالمجال، والوظيفة، والمنهج، أ. د. سمير شريف إستيتية:  –اللسانيات   ٜٚ
 .28 جوانب من نظرية النحو، نعوم تشومسكي، ترجمة: مرتضى جواد باقر:  ٓٛ
 .177 :ستيتيةالمجال، والوظيفة، والمنهج، أ. د. سمير شريف إ –اللسانيات   ٔٛ
 .ُٜٚمعجم اللسانيات الحديثة، تأليف: سامي عياد حنا، وآخرين:   ٕٛ

 )مقدمة الُمتَ ْرِجم(. ٘البَنى النحوية، نعوم تشومسكي، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز:   ٖٛ
 .ٕٛجوانب من نظرية النحو، نعوم تشومسكي، ترجمة: مرتضى جواد باقر:   ٗٛ

 .ٜٚسامي عياد حنا، وآخرين:  ُمعجم اللسانيات الحديثة، تأليف:  ٘ٛ
النشأة  –، واللسانيات ٖٖ: انظر: األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا  ٙٛ

ر، أ. أحمد مومن:   .ٕٓٔوالتطوُّ
 .78-77 :انظر: نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترجمة: د. حلمي خليل  ٚٛ
 .ٓٙٔانظر: السابق:   ٛٛ
 .ٛ٘ر: في نحو اللغة وتراكيبها، د. خليل أحمد عمايرة: انظ  ٜٛ
)حاشية المترِجم(، وِعْلم  ٜ٘ٔانظر: نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترجمة: د. حلمي خليل:   ٜٓ

 .ٜٗالداللة بين النظر والتطبيق، د. أحمد نعيم الكراعين: 
 )حاشية المترِجم(. ٜ٘ٔ: نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترجمة: د. حلمي خليل  ٜٔ
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 .ٜٖمن نظرية النحو، نعوم تشومسكي، ترجمة: مرتضى جواد باقر:  جوانب  ٕٜ
 .ٛ٘انظر: في نحو اللغة وتراكيبها، د. خليل أحمد عمايرة:   ٖٜ
 .ٜ٘-ٛ٘في نحو اللغة وتراكيبها، د. خليل أحمد عمايرة:   ٜٗ

الُمَجرََّدة في الدنيا َوَقْد َخَلَق لنا ىذا الكوَن الُمشاَىد أماَم بالَعْيِن  -تعاَلى –المقصود: ال يُ َرى اهلُل   ٜ٘
نَّة النبويَّة. وجملة )اهلُل ال  َأْعيُِنَنا، أمَّا في اآلخرة فرؤية المؤمنين لربهم ُمَحقََّقة ثابتة بالقرآن الكريم والسُّ

 يُ َرى( ىي للتمثيل على البنية العميقة.
 .ٜ٘ا، د. خليل أحمد عمايرة: انظر: في نحو اللغة وتراكيبه  ٜٙ
 .164 :األلسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا  ٜٚ
 .ٛ٘ٔانظر: المدارس اللسانية المعاصرة، د. نعمان بوقرة:   ٜٛ
 .ٛ٘ٔانظر: السابق:   ٜٜ

 .ٗٗانظر: القواعد التحويلية في ديوان الحطيئة، حمدان أبو عاصي:   ٓٓٔ
 .ٜٜٔظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترجمة: د. حلمي خليل: انظر: ن  ٔٓٔ

، ٛٙ/ٔنماذج تركيبية وداللية، د. عبد القادر الفاسي الفهري:  –انظر: اللسانيات واللغة العربية   ٕٓٔ
القواعد التحويلية في ، و ٗٙٔ: واأللسنية التوليدية والتحويلية )النظرية األلسنية(، د. ميشال زكريا

 .٘ٗطيئة، حمدان أبو عاصي: ديوان الح
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