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 املقدمة

الّدرس األكادميّي الرصني هو ذاك الذي يعتمّد عّلى  ّنليس من اخلفّّي عّلى مهتّم أ
البحث والتنقري يف مصادر املعرفة وحفرياتها أين ما كانت ؛ ليوازن ويقارن وحيّلِّل 

هذه  جاءتوبناًء عّلي  ؛  ،موديًا يف حركة التاريخ ويناقش ويتابع املعّلومة أفقيًا وع
إىل تسّليط الضوء عّلى   مع خّط هذا النسق ؛ إذ تسعى هذه الّدراسةلتنسجم  الّدراسة

وركن مهم من األركان اليت قامت عّليها النظرية التوليّدية التحويّلية  ّيمفصل أساس
عميقة املتمِثل بـ) البنية ال 

     ( ، وذلك من وجهتني ؛ تتمَثل األوىل بتوضيح مفهوم هذا املصطّلح  
) البنية العميقة ( وبيان  من وجهة نظر مؤّسس النظرية التوليّدية التحويّلية ) أفرام 

وهّي حمور دراستنا  -( ، وأما الوجهة الثانية  .A.Nومسكّي چنعوم 
 قوف عّلى هذا املفهوم من منظار الّدراسات الّلسانية العربيةفتتمَثل بالو -الرئيس 

 اليت تناولت  تنظريًا وتطبيقًا عّلى اختالف مراحل النظرية . احلّديثة
تشمل  دراساتإن الناظر يف الّدرس الّلسانّي العربّي احلّديث جيّد أن  قّد خّّلف      

والنظرية التوليّدية تعريفات وتطبيقات وموازنات تارخيية بني النظرية الّلغوية العربية 
:  جابر عبّد األمري جبار التميمّي يف رسالت التحويّلية يف إطارها العام كمحاولة 

، وحماولة حممود شاكر حممّد يف ( جذور النظرية التوليّدية التحويّلية يف كتاب سيبوي )
 مالمح النظرية التحويّلية يف الّدراسات البالغية عنّد عبّد القاهر اجلرجانّي: )  رسالت 
، وحماولة رفعت كاظم السودانّي : ) املنهد التوليّدي والتحويّلّي دراسة (  هـ174

وصفية وتارخيية منحنى تطبيقّي يف تركيب اجلمّلة يف السبع الطوال اجلاهّليات ( ، 
وحماولة إمساعيل محيّد محّد أمني : ) الرتاكيب التوليّدية التحويّلية يف شعر الراعّي 

   ولة معصومة عبّد الصاحب يف أطروحتها : النمريي ( . أو يف إطارها اخلاص كمحا
ومسكّي التوليّدية چ) اجلمل الفرعية يف الّلغة العربية بني حتّليل سيبوي  ونظرية 
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التحويّلية ( . إال أننا ال جنّد من الّدارسني العرب من خَصص دراست  لّلحّديث عن 
رب يف البنية العميقة من وجهة عربية من خالل االطالع عّلى ما كتب  الّدارسون الع

دراساتهم من كتابات تتناول هذا املفهوم وآراءهم في  عّلى أساس أن  احملور الرئيس 
الذي انطّلقت من  النظرية التوليّدية التحويّلية يف فكرة التوليّد والتحويل ، واختذت ب  
من التفسري والتحّليل منهجًا هلا ، وبصفت  من أقرب املصطّلحات اليت تقرتب يف 

ات عّلماء العربية من وجهة منطقية مقارنة ، باستثناء مفهومها من بعض مصطّلح
دراسة كريم عبيّد عّلوي يف رسالت  املوسومة بـ) النظرية التوليّدية التحويّلية يف 
الّدراسات النحوية العربية ( بيَّد أن  حتّدث فيها عن النظرية بنحو عام ومل خيِصص 

اخرتنا موضوع ) البنية مفهومًا بعين  مما منح دراستنا حّقها يف الظهور فكان أن 
العميقة يف الّدرس الّلسانّي العربّي : املقولة واإلجراء ( متخذين من املنهد الوصفّي 

 التحّليّلّي منهجًا ُيّتبع .
عّلى مقّدمة وأربعة فصول وخامتة ، وجاء كل فصل مببحثني اثنني  قّسمت الّدراسة     

 ، وظائفهاوة : مفهومها ، ، فكان الفصل األول فصاًل متهيّديًا بعنوان ) البنية العميق
ومسوغات افرتاضها ( تضمن املبحث األول من هذا الفصل مفهوَم البنية العميقة يف 

ها يف دراستنا دون غريها عتمادالّلغة واالصطالح ، واملصطّلحاِت املرادفة هلا ، وعّلَل ا
ميقة من املصطّلحات املرادفة . أما املبحث الثانّي فيعنى باحلّديث عن وظائف البنية الع

 ، واملسّوغات اليت تسّوغ افرتاضها .
ووقف الفصل الثانّي عنّد ) اجلذور التارخيية لّلبنية العميقة ( فعين يف املبحث      

ة اجلذور نزلاألول بتأصيل البنية العميقة يف الرتاث الّلسانّي العربّي وقّد عّددناها مب
ول الفكرية لّلبنية العميقة غري املباشرة لّلبنية العميقة ، أما املبحث الثانّي فتناول األص

وهّي اجلذور املباشرة لّلبنية العميقة ، وتتمّثل هذه األصول بالنحو املشرقّي العربّي 
والنحو العربي ، والعّلوم غري الّلغوية كاملنطق والفّلسفة ، وعّلم النفس ، وعّلم 

 األحياء ، وعّلم الرياضيات ، وعّلم الفيزياء .



 - 13 - 

البنية العميقة يف النظرية التوليّدية التحويّلية ( واهتّم الفصل الثالث بـ) حتّوالت     
) أمنوذج البنى  خّصص املبحث األول لّلحّديث عن مناذج النظرية الثالثة األوىلف

 4571، واألمنوذج املعيار املوسع  4599، واألمنوذج املعيار  4597النحوية 
ة يف الّدرس وتعّديالت  ( . أما املبحث الثانّي فعرض هلذه النماذج الثالثة املذكور

عّلى حّدة ، من خالل تتّبع الكتابات العربية اليت كتبت عن  الّلسانّي العربّي كاًل
 النظرية يف مراحّلها هذه . 

ومسكّي يف نظريت  وهو چوُخّصص الفصل الرابع لّلحّديث عن آخر ما استحّدث      
( فكان عنوان املبحث minimalist programما أطّلق عّلي  ) الربنامد األدنى 

عن  من  ) الربنامد األدنى : مسارات التحّول وآليات االشتغال ( وفي  حتّّدثنااألول 
الربنامد األدنى من وجهة منّظره ، فتطّرقنا إىل مبادئ هذا الربنامد ، ومستويات  
التمثيّلية ومكونات  ، ومراحل توليّد اجلمّلة في  ، واىل ما بعّد الربنامد األدنى وهو ما 

ق باملرحّلة ، ومن ثم تطرقنا إىل ثوابت النحو التوليّدي أطّلق عّلي  أمنوذج االشتقا
التحويّلّي كالعقالنية ، والكّلية ، والعّلمية االستنباطية ، والصورية ، كما عرضنا ألهم 
ما جاء ب  هذا الربنامد من تطورات أهمها إلغاء البنية العميقة واالستعاضة عنها 

ميّس موضوع الرسالة مّسًا مباشرًا مما ببّديل وهو التطّور األبرز يف هذه املرحّلة ، الذي 
 استّدعى أن نضّمن  عنوان هذا الفصل الذي جاء بعنوان ) بّديل البنية العميقة ( . 

أما املبحث الثانّي من الفصل الرابع فتناول الربنامد األدنى من وجهة عربية من      
األدنى ، خالل التعرض ألهم ما كتب  الّلسانيون العرب عن النظرية يف برناجمها 

واختتم هذا املبحث بأهم ما توّصّلنا إلي  من إشكاالت التّلقّي يف الكتابات التوليّدية 
التحويّلية العربية اليت من أهمها اإلشكال املنهجّي ، وإشكالية الرتاث الّلغوي العربّي 

 ، والتصّور اخلاطئ لّلغة العربية .
ن أك كان واجبًا عّلّّي إّن من جتّليات شكر اخلالق عّز وجّل ، شكر خّلق  ؛ لذل     

أتوج  بشكري وتعظيمّي إىل شيخني من شيوخ العربية كان هلما الفضل بعّد اهلل تعاىل 
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يف توجيهّي هذه الوجهة اليت أنا عّليها اآلن : والّدي الذي أنار لّي دربّي وعّّلمين أن 
حّب العربية من اإلميان ، وخّدمتها شرف بل واجب ب  ال يستهان ، األستاذ الّدكتور 

عبّد اهلل حسني العنبكّي ( لعّّلّي أكون باّرًة ب  . ومّلهمّي املعريف الذي أدين ل   ) عّلّي
بكثري غري حمصور تعجز عن الوفاء حبق  هذه السطور ، فال اعّلم أّيًا من مجيل بذل  

، أسأل اهلل هلما  الّدكتور ) مشتاق عباس معن (املساعّد  ستاذأذكر وأّيًا من  أذر ، األ
 ... واحلمّد هلل الذي ليس التوفيق إال من  .احلفظ ودوام العطاء ..
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 األوّل  الفصل
 البنية العميقة 

 مفهومها ، ووظائفها ومسِوغات افرتاضها 

 
 مفهوم البنية العميقة .ث األول : ـاملبح 

 : وظائف البنية العميقة ومسِوغات افرتاضها. املبحث الثاني  
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 األول املبحث
 ( العميقة  بنيةال)   هوممف

 ) البنية العميقة   تعريف:  أواًل

 لغًة : العميقة  البنية)  -

كما يقول ابن فـارس   ناء، والِب (1) ناءمن الِب تقةالّلغة مش يف ( ْنَية)الِب     
 وضـع  ))هو  أو.  (3) ((بنيُت البناَء أبني   ))تقول :  ، (2)بعض  إىلضم الشّيء بعض  

 عّلـى املبنـى أيضـاً    بنـاء ال ويطّلـق ( ، 4) (( بها الثبوت يرادشّيء عّلى شّيء عّلى صفة 
 ،بالضـم مقصـور   ،الَبنى... والُبنـى   وهو ،: ما َبَنْيَتُ   ْنَيةو الُب ةالِبْنَي ))و ،واجلمع أبنية 

وأبنْيـُت   ، ةفطـر أي ال الِبْنَيةصحيح  ن: ُبْنَيٌة وُبًنى وِبْنَيٌة وِبًنى ... وفال ليقا لَبنىمثل ا
 . (1)ُيبنى عّليها  اهليأة اليت والِبْنَية (5) (( دارهالرجَل : أعَطيُتُ  بناًء أو ما يبتين ب  

                                                 
املخزومـّي ، ود. إبـراهيم    يهــ ( ت : د. مهـّد   : اخلّليـل بـن أمحـّد الفراهيـّدي ) ت      العني:  ينظر ((1

 دار(  هــ  177 ت)  منظـور  ابن:  العرب ولسان ، 283/  8 : بغّداد /   –السامرائّي ، دار الرشيّد 
 . 51/  71:  7591/  بريوت – بريوت دار ، صادر

:  /  ر، دار الفكـ  ونحممّد هار السالمهـ( ، ت : عبّد )ت  ارسغة : ابن فالّل مقاييس:  ينظر (2)
  / . 

 بريوت /   – وتهـ( ، دار صادر ، دار بري: أساس البالغة : الزخمشري ) ت  ظرم . ن . وين ()
 :  . 

 مؤسسـة  ، املصـري  ّدوحممـ  ، درويـش  عـّدنان . د:  ت(  هــ  7951 ت)  الكفـوي  البقـاء  أبو:  الكّليات( 4)
 . 399:  3977/  3ط ، دمشق – الرسالة

 شـي  عّليـ  ووضـع حوا   قهــ( عّّلـ  وينظر : مجهرة الّلغة : ابن دريّد ) ت  ، / لسان العرب :  ()
 والصـحاح ،  /  :  /  بـريوت ، ط  –الكتب العّلمية  ار: إبراهيم مشس الّدين ، د  وفهارس
 -لّلماليـني   لعّلـم ( ، ت : أمحّد عبّد الغفور عّطـار ، دار ا ـهاجلوهري )ت :  لعربيةا صحاحو غةتاج الّل

 . / :  /  بريوت ، ط
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 جـع فقط ، وإمنـا تر  هااسم اهليأة ال من مادت يغةإذن مستفاد من ص الِبنيةفتعريف      
كّلـها   عـين وت )) بنـى مصطّلح مرادف لّلبناء وامل والِبنيةالتماسك والثبوت .  إىلمادتها 

 لفعـل مبناه وبنيت  وبنـاهه ولالسـم وا   فّلّلحرف ،ذات الّلفظ وتركيب  ومادت  وأصول  
 .  (2) ((  كذلك

 فلأس إىلالبعّد  ))وهو  ْمقوالَع ْمقمن الُع شتقةم فهّي(يقةكّلمة )عم أما     
 (( قًةعمي جعّلها... وتعميق البئر وإعماقها : ،والوادي   : هو قعر البئر والفدِّ لوقي ،
فهـو   ، فيـ  يف األمـر: تنـَوق    وتعّمـق رجل ُعمقّيِّ الكالم : لكالم  غـور....   )) و (3)

يطّلـب أقصـى غايتـ  . والَعْمـق      الذي  املتشّدِّد في ر: املبالغ يف األم املتعمِّقمتعمِّق... 
ــقوال ــاوِ  ُعْم ــن أطــراف املف ــّد م ــا َبُع ــق (4) ((ز: م ــّد امل )) والُعْم ــاطعالبع ــول ق       لّلط

 . (5) (( والعرض

 : اصطالحًا(   عميقةال البنية)  -

 العناصـر مـن   جمموعـة )) :  يةاصطالح انيةوجهة لس منبالبنية يقصّد    
 الالّلغوي كاملستوى النحوي عّلى سبيل املث لتحّليلا اتالّلغوية متوافرة يف أحّد مستوي

.  (6) ((لّلمستويات األخرى وكذلك احلال  ،من املورفيمات  موعةإذ يتكون من جم ،
: (7)من تعاضّد ثالثة أسس  شأنسيد ين والبنية

                                                                                                                        
 . / العرب :  لسان:  ينظر (1)

/  بريوت ، ط -مؤسسة الرسالة  ،النحوية والصرفية : د. حممّد مسري جنيب الّلبّدي  تمعجم املصطّلحا ()
  : . 

 . / وينظر : الصحاح :   ، / لسان العرب :   ()
 . / وينظر : العني :  ،  - / م . ن . :   ()

 . بغّداد :  -الثقافية العامة  الشؤون ارهـ( ، د )ت انّيالتعريفات : الشريف اجلرج ( )

 . :  /  ّيالعراق لعّلمّي: د. أمحّد مطّلوب ، اجملمع ا رهامعجم املصطّلحات الّلغوية وتطو  ()

   :   ط،  دناألر -احلّديثالكتب  عامل: د. رابح بوحوش ،لنصوصوحتّليل ا ّلسانياتينظر: ال  ()
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احلية  ّليةكامّلة يف ذاتها كاخل هّي إذ ،لّلوحّدة  ّداخّلّيالتماسك ال : وتعين الشمولية -
تنبض باحلياة .

كاجلمّلة اليت ميكن أن يتفرع  ،تنبع من داخل النسيد  ع: وهّي عمّلية تفري التحّول -
جّديّدة . تبّدو ملجلمنها عّدد من ا

 . ريهابنفسها عن غ ة: ويعين استغناء البني الذاتّي التحُكم -
إن صّح  جميًامذهبيًا وبرنا لواًلاأللسنية مّد يف مصطّلح )البنية(  اكتسب     

ليست  ةمبّد عام  قبلمن األلسنيني  فريق. ت حبث قّد ثّب موضوعالتعبري؛ فـالبنية 
عناصر منعزلة  إىلالّلغة  جيِزئ لكون  غةالتارخيّي لّل معّلى املفهو ضواانتف ذإ ؛بالطويّلة 

    السويسريمن عامل الّلغة  أصول وقّد أخذ هذا التيار الفكري  ، تهاوتهتم مبتابعة حتوال
شّّدد عّلى مفهوم البنية والنظام ، مع انـ    الذي دي سوسري (  ّد) فردينان

 ( 1) ( النظاممفهوم )  تعملاس بل(  البنية)  ممل يستعمل مفهو
 وقرنوهـا بعّد  فيما( البنيةعّلى استعمال مصطّلح )  نيوناأللس دأب     

( يقـة العم البنيـة )  طّلحمصـ  صفيةتّلك املركبات الو منو ةإضاف وبوصف أ
 ةلتوليّديـ اليت قامت عّليها النظريـة ا  (2) ستعّد أهم األركان واألس يتال 

     الّلغـوي األمريكـّي    لّلعـامل  التحويّلية 
           بأنهــاتعريــف البنيــة العميقــة  وميكــن ( ومســكّيچ نعـوم ) 
 أصـولّي برتكيب مجّلـّي   طيوجّد يف الذهن ويرتب عني،األساس الذهين اجملرد ملعنى م ))

                                                 
 لبنان ، ط -زكريا ، املؤسسة اجلامعية  ميشالمتهيّدية : د.  قراءات) عّلم الّلغة احلّديث (  األلسنية:  ينظر ()

 ّلـة لّلسانية احلّديثة ) حبث ( : د. حممـّد يـونس عّلـّي ، جم   ، وأصول اجتاهات املّدارس ا  - :  / 
 . :  /   ّلّد، اجمل ، العّدد  فكرعامل ال

 شاء اهلل تعاىل .  إن لثالثا لواملفاهيم يف الفص ألسسا ذهه إىل سنتطرق ()
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النواة اليت البـّّد منهـا لفهـم     وهّي ،املعنى وجتسيّدًا ل   ذلكيكون هذا الرتكيب رمزًا ل
 . (1(( ) فيها ظاهرةالّداللّي وإن مل تكن  ناهااجلمّلة وحتّديّد مع

من ذات املتكّلم أو  ةالقواعّد الّلغوية النابع سقالعميقة هّي الكاشفة عن ن نيةالب إن      
ــةمــن املقــّدرة ا ــة  لّلغوي ــل.  (2)الفطري ــة ال ويقاب ( قــةعميمصــطّلح )البني

 نبني االثنني أ والفرق  (ةالسطحي البنية) مصطّلح 
اليت يوّد املتكّلم التعبري عنهـا   اإلنسان لعق اجملردة يف لذهنيةهّي الفكرة ا لعميقةالبنية ا

يتم بها حتويل  منطوقةكّلمات  يفجتسيّد هلذه الفكرة الذهنية  فهّي طحيةأما البنية الس ،
 Semantic الـّداللّي  خفيـة حتـّدد التفسـري    األوىلف (3) أخرى إىل ّلةمن مرح الفكرة

 صورةالصوتّي وال لتفسريلّلوحّدات اليت حتّدد ا طحّيس تيبالثانية فهّي تر مالّلجمّلة أ
 فرع عّلى االستعمال .  الثانيةو ةلّلجمّلة . واألوىل فرع السّليق الفيزيائية

أو ننطقهـا   االـيت نكتبهـ   مـل يف اجلتظهر  ال العميقة  والبنية     
بنيـة سـطحية    إىل حتويّلـها  ميكـن ولكن  ،لكنها حاضرة يف العقل فهّي عقالنية منطقية 

التحويّليـة (   القواعـّد )  سـمى طائفة مـن القواعـّد ت   طةبوسا
 عالنهــائّي لّلتتــاب صـوتّي ال كلالشــ فهـّي األوىل ،  نتــاج - إذن - خريةفـاأل  ، 

                                                 
، :  /  طجـّدة ،   - عرفـة امل امل، ع ايرة. خّليل عمد) منهد وتطبيق ( :  كيبهاالّلغة وترا وحن يف ()

 كتـاب املسـافة بـني    منوالنظرية التوليّدية التحويّلية وأصوهلا يف النحو العربّي ) حبث ( : د. خّليل عمايرة ض
 . :  / األردن ، ط -دار وائل  ، يالّلغو بيقالنحوي والتط ظريالتن

) ( 

 
ضمن كتاب املسافة  يرة( : د. خّليل عما حبثينظر : حّلقة الوصل بني األلسنية احلّديثة والنحو العربّي )   ()

: / األردن ، ط -، دار وائل  يبني التنظري النحوي والتطبيق الّلغو
 . :  دمشق /  -حممّد قّدور ، دار الفكر ّد: د. أمح الّلسانيات بادئوم ، - 
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متثـل   عميقـة ال لبنيةيف حني أن ا الّلغويةباألصوات  تبطنطوق فعاًل فهّي ترالكالمّي امل
 : انجانب - إذن -. فّلّدينا  (1) مّلةالّداللّي لّلج التعبري

 عن الفكر. ريعّب : األول -
 بها الفكر. جعن اهليأة الكالمية اليت خير ريعّب : والثانّي -

 وهلـا نسـتطيع تنا  ال  لعميقـة حني نتحّدث عـن البنيـة ا   وحنن    
أن نفهـم العمّليـة    نـا إذ ال ميكن ؛  السـطحية   نيةالب عنمبعزل 

 ،)املعنـى(   نتعـرب عـ   ))  يقـة العم فالبنيـة ؛  ةالنظرة املزدوجـ  هذه بوساطة الّلغوية إال
 مكـال  إىللتتحـول   ، نيثم ختضع لطائفة من القـوان  ، نسانّيوتعكس أشكال الفكر اإل

البنية العميقـة تعـّّد أكثـر     ن: إ نقولهذا ال مينعنا من أن  كنل ،( 2) ((سطح( عّلى )ال
 ((البشـرية   طبيعـة ال واننيتوقفنا عّلى قـ  اليت هّي نهاأل ))   ؛ طحيةالس البنيةأهمية من 

 . (4)يف ذلك  حيةقبل أن تشركها البنية السط كالملّل نوياجلانب املع وتفسِّر (3)
 

                                                 
،  / :  /  القـاهرة ، ط  - كتـب ، عـامل ال  ان: د. متام حس دبينظر : مقاالت يف الّلغة واأل  ()

ّلغـة  ، ومباحـث يف عّلـم ال  لبنـان :   –، دار النهضـة العربيـة    ّدانفهمّي زيـ  ود: د. حمم ّلغةويف فّلسفة ال
،   - :  لوشـن ، املكتـب اجلـامعّي احلـّديث /      ىالبحث الّلغـوي : د. نـور اهلـّد    مناهدو

،  األردن –والرتاكيب التوليّدية التحويّلية يف شعر الراعّي النمريي : إمساعيـل محيـّد محـّد أمـني ، دار الرايـة      
  : . 

 .  :  بغّداد /   –العامة الثقافية  لشؤونا دار،  طّليبامل لبيف عّلم الّلغة : غا  ()

:  اإلسـكنّدرية /   – جلامعيـة ا املعرفـة النحو العربّي والّدرس احلّديث : د. عبـّده الراجحـّي ، دار    ()
 . 

 .  :  الرباط /  –دار األمان  ، كرييالش حممّد: د.  رتكيبيف ال روس: دينظر ()
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مـن اسـتخّدم    (1)أول  هـو ( ومسـكّي چأن ) ىلإ رةبنا اإلشا وجتّدر     
وذلك يف  انيةميّدان الّدراسات الّلس يف ( ةمصطّلح  ) البنية العميق

 عـام  ( النحـو )جوانـب مـن نظريـة     كتاب 
 . (2) ةيف نظريت  الّلغوي أساسيًاوأصبح ل  من األهمية حتى عّّد عنصرًا  

 سنة  كورابتّداًء من صّدور كتاب  املذ بتحوالتالعميقة (  البنيةوقّد مرت )      
مـن   ابتّداًء وحتى صّدور برناجم  املسمى بالربنامد األدنوي 

 واستعاضالعميقة  نيةعن الب اهذ  يف برناجم ّلىإذ إن  خت حتى سنة   سنة
مـع    (3)األوليـة(  عنهـا مبصـطّلح ) األدلـة النظميـة     

 . (4) اهلل تعاىل شاءإن  ًانفس  يف تفصيل يرد ذكره الحق املفهوماالحتفاظ ب
 
 
 

                                                 
 عنــّد               مــرة أول اســتعمال(  الســطحية البنيــة) و(  عميقـة ال البنيــة)  مصــطّلحّي أن بــوقرة نعمــان. د ذكـر  (1)

 فكـرة  هـّي (  العميقـة  البنية)  أن خرما نايف. د وذكر( .  احلّديثة الّلسانيات يف حماضرة)  كتاب  يف( هوكيت) 
:  ينظـر .  الكامّلـة  قواعـّدها  ووضـع  بتوضـيحها  قـام  مـن  أول هـو  ومسـكّي چ أن إال ، متامـاً  جّديّدة ليست
 3995/ 7ط ، األردن –احلـّديث  الكتـب  عـامل  ، بـوقرة  نعمـان . د:  الراهنـة  وقضاياها اجتاهاتها اتالّلساني

/  الكويـت  – املعرفـة  عـامل  ، خرمـا  نايف. د:  املعاصرة الّلغوية الّدراسات عّلى وأضواء ،( اهلامش) 793:
7518  :299 . 

، السـنة األوىل   - ّددكر العربّي ، الع)مقال( : جون سريل ، جمّلة الف لّلغويةوالثورة ا ومسكّيچينظر :  ( )
 /  : . 

 اراجلبـ  ّد. عبـ د و ، قر: د. مرتضى جواد با ترمجة،  مسكّيوچ: تأمالت يف الّلغة :  نود ات: حماضر ظرين  ()
 .  - :  بغّداد /  –العامة  فيةالثقا الشؤونحممّد عّلّي ، دار 

 . الكتاب من الرابع والفصل الثالث الفصل:  ينظر (4)
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 العميقة (  البنيةاملرادفة ملصطلح )  املصطلحات:  ثانيًا

( املقابـل لّلمصـطّلح   ميقـة تـرادف مصـطّلح )البنيـة الع    حاتمصطّل جمموعةهناك     
عّلى اختيار ترمجـة   (1)اتفاق الّدارسني  عّدم بسبب ؛ يزي االنكّل
 هـّي برتمجـات   ّلونـ  يقاب فهـم  -  -هلذا املصـطّلح   موحّدة عربية

اسـتطعنا اإلملـام بـ  مـن      ماوهّي جّل  تهامسميا اختّلفتاملعنى واملّدلول وإن  متقاربة
 ، مـني ومرتِج فنيوالبـاحثني مـؤلِ  الّدارسني  جاتعّلى ما أمكن من نتا العناخالل اّط

 ذكره :  آلتّيحبسب ما يبّين  اجلّدول ا
 العميقة البنية.  

الصفحةاملصّدرماملرتِج أو   املؤِلفت

(2)العربّي يف مواجهة العصر النحوالسامرائّي إبراهيم

(3)التوليّد يف الرتاث الّلغوي / حبث  مالمححممّد ألبب إبراهيم

(4)النص  حنوالّلسانيات و يفحممود خّليل   يمإبراه

(5) قاًلليست ع الّلغةحاطوم أمحّد

(6)دراسة تطبيقية  قابّلّيالّلغة الت عّلم يفاقوتي مانسّلي أمحّد

                                                 
هـذا املصـطّلح برتمجـات عربيـة      ّلونيقـاب  همف نفسها تنطبق عّلى مصطّلح  واحلال ()

،  املسـّطح  الرتكيـب الّلفـظ ، و  هروظـا  ،السطحية ، والرتكيب الظاهري  لبنية: ا لمنها عّلى سبيل املثا خمتّلفة
يف النحو العربّي : د. حممّد محاسة عبـّد   تحويّليةط ال: من األمناينظر.. اخل .  الفوقية البنية، و اخلارجية البنيةو

 ( . اهلامش)  :  القاهرة /  –الّلطيف ، دار غريب 

 . /   ، ط بريوت  –دار اجليل  (
(

3
اجملّلـّد   اآلداب والعّلوم اإلنسانية سّلسّلة   -نشر ضمن جمّلة جامعة تشرين لّلّدراسات و البحوث العّلمية   (

 .(العّدد )( 72)
 . 3995/  3ط ، األردن – املسرية دار (4)
 . بريوت – الّلبنانّي الفكر دار (5)
 . 7585/  اإلسكنّدرية – اجلامعية املعرفة دار (6)
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الصفحةاملصّدرماملرتِج أو   املؤِلفت

 (1) يفّيالّلغة العربية الوظ ويف حن دراسات. املتوكل أمحّد
(2)الوظيفية مّدخل نظري  الّلسانيات. 

 

ياتالّلسان مبادئحممّد قّدور ّدأمح
(3) ألسّلوبيةمن منظور الّدراسات ا االنزياححممّد ويس أمحّد

(4)النحوية  الوظائفيف  عنويةامل األبعادكامل جرادات   أسامة 

ــل ــ إمساعي ــّد  ّدمحي مح
أمني

يف شــعر الراعــّي  لتحويّليــةالتوليّديــة ا الرتاكيــب
النمريي

 (5)لغوية  اجتهادات. حسان متام
 يف الّلغة واألدب مقاالت. 

 
/ 
/

ــا الـــنّصحّسان ) مرتجم ( متام واإلجـــراء / روبـــرت دي  بواخلطـ
(6)بوجرانّد 

عبـّداألمري جبـار    جابر
التميمّي

ــذور ــاب   ج ــة يف كت ــة التحويّلي ــة التوليّدي النظري
(7)سيبوي  / رسالة 

(8)الطفل العربّي  ةغول األلسنيةكالس جورج

                                                 
 . 7581/  7ط ، البيضاء الّدار – الثقافة دار (1)
 . 3979/  3ط ، بريوت – املتحّدة اجلّديّد الكتاب دار (2)

 . /  بريوت ، ط  – امعيةاجل سسةاملؤ ()

 . األردن /   –دار الفرقان  ()

 . /  ، ط ةالقاهر  –عامل الكتب  ()
 . 3991/  3ط ، القاهرة – الكتب عامل (6)

 . بغّداد /  جامعة  – اآلدابكّلية  ()
 . 7581/  3ط ، بريوت – اجلامعة املنشورات (8)
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الصفحةاملصّدرماملرتِج أو   املؤِلفت

ــافظ ــاعيّلّي  حــ إمســ
عّلوي

(1) صرةيف الثقافة العربية املعا الّلسانيات

حسـني احلجـاج             حامّد
) مرتجم(

ــم ــةا فه ــ   لّلغ ــة مل ــم لغ ــو عّل ــة   احن ــّد مرحّل بع
(2)موور، وكريستني كارلنغ  تريينس/ومسكّيچ

 عنــّدالّلغــوي     بــني الــتفكري بطالــر أهميــة. ساويالبهن حسام
 (3) احلّديثالّلغوي   حثالعرب ونظريات الب

العربية  الّلغويةالنحو الكّلّي والرتاكيب  نظرية. 
(4)) دراسات تطبيقية ( 

 
 
 

(5) لعربيةجين عامل ا ابنسعيّد النعيمّي حسام

 جـواد عبّد الغين  حسن
األسّدي

(6)اجلمّلة عنّد سيبوي   مفهوم

(7) والغموض العربيةلخّلي حّلمّي

(8)ومسكّي الّلغوية / جون ليونز چ نظرية()مرتجم يلخّل حّلمّي

ــّدر ــ حيـ ــرب  ّدحممـ جـ
العبودي

أيـوب /   نالّلغويـة عنـّد عبـّد الـرمح     الّدراسات
(9)رسالة 

                                                 
 . 3995/   بريوت – املتحّدة اجلّديّد الكتاب دار (1)

 . /  ، ط بغّداد  –: د. سّلمان داود الواسطّي ، دار الشؤون الثقافية العامة  مراجعة( )

 . /  ةالقاهر –مكتبة الثقافة الّدينية  ()

 . /  ، ط القاهرة – نيةالثقافة الّدي مكتبة ()

 ./ ، ط بغّداد  – امةالثقافية الع الشؤون دار( )

 . /  ، ط بنانل  –دار الكتب العّلمية  ()

 ./  ، ط ّدريةاإلسكن  – امعيةاجل عرفةامل دار( )
 . 7589/  7ط ، اإلسكنّدرية – اجلامعية املعرفة دار (8)

 . بغّداد /  جامعة  – باآلدا كّلية( )
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الصفحةاملصّدرماملرتِج أو   املؤِلفت

(1)الّلسانيات العربية املعاصرة  يفحسان إمساعيل خالّد

 بـن بـن سـّليمان    خالّد
نّديمهنا الك

ــل ــوي   التعّلي ــّدرس الّلغ ــوي يف ال ــّديمالنح  الق
(2) ثواحلّدي

 
اهلامش

ــّد ــّدحم خالـ ــة  مـ مجعـ
)مرتجم(

(3) نّديرسنظرية اسّلوبية لسانية / فيّلّي سا حنو

ــة. أمحّد عمايرة خّليل ــةالت البني ــّد القــا حتي ــني عب اجلرجــانّي  هرب
 (4)/ حبث  ومسكّيچو

يف الّلغة اجلمّلّي  كيبأمناط الرت بعضيف  رأي. 
 (5)عّلى ضوء عّلم الّلغة املعاصر / حبث يةالعرب
يف بناء اجلمّلة االمسية وقضاياها دراسـة   رأي. 

 (6)/ حبث  وصفية
 وتطبيق ( منهد) وتراكيبهاحنو الّلغة  يف. 
يف النحو  وأصوهلاالتوليّدية التحويّلية  النظرية. 

العربّي / حبث

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ــةالبعبّده داود ــةالّداخ ني ــة ا ّلي ــةلّلجمّل ــة /  لفعّلي يف العربي
(7)حبث

                                                 
 . القاهرة /   –اآلداب  مكتبة ()

 . /  األردن ، ط  –املسرية  ردا ()

 . /  ، ط دمشق  – الفكردار  ()

 . /  األردن ، ط  –ضمن كتاب : املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق الّلغوي ، دار وائل  ()
 . ن.  م (5)

 م . ن . ()
 . 7582/  27 السنة ، بريوت – األحباث جمّلة ضمن نشر (7)
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الصفحةاملصّدرماملرتِج أو   املؤِلفت

ــوش ــار اهلل  دخلــ جــ
يّي دزهحسني    

اإلعجـاز لعبـّد    ئلاملتغايرة يف كتاب دال الثنائيات
(1)القاهر اجلرجانّي 

الّداللــة  وعّلمــاءالنحويــة بــني النحـاة   األحكـام مزوز دليّلة
(2)دراسة حتّليّلية نقّدية 

 – أنواع  –يف النحو العربّي مفهوم   التحويل. بو معزة رابح
 صوره

ــّدة.  ــنادية ا الوحـ ــةاإلسـ ــرآن  يف لوظيفيـ القـ
 (3)الكريم

 
 

عبــّد الــرمحن    رشــيّد
ّديالعبي

 (4)/ حبث ّدثنيبني عبّد القاهر واحمل األلسنية. 
(5)املعاصر  غويالّل بحثوال العربية. 

 

ــنهدكاظم السودانّي رفعت ــفية    امل ــة وص ــويّلّي دراس ــّدي والتح التولي
(6)خييةوتار

(7)وتعّليقات يف الّلغة  دراساتعبّد التواب رمضان

ــان ــهل رمضـــ  مهّلـــ
( مرتجم) سّدخان    

(8) ومسكّيچوالعقل الّلغة والطبيعة /  الّلغة

ــاط. تيةشريف ستي مسري ــتفهامية   األمن ــة االس ــة يف اجلمّل  التحويّلي

                                                 
 . 3998/  7ط ، األردن – دجّلة دار (1)
 . 3977/  7ط ، األردن – احلّديث الكتب عامل (2)
 . 3998/  القاهرة – لّلكتاب العامة املصرية اهليأة (3)

 . ، /  ، مد  جمّلة املورد ، ع  ()
 . 3991/  بغّداد – العّلمّي اجملمع منشورات (5)
 . 3995/  7ط ، األردن – دجّلة دار (6)
 . القاهرة – اخلاجنّي مكتبة (7)

 . /  ، ط بغّداد  –دار الشؤون الثقافية العامة  ()
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الصفحةاملصّدرماملرتِج أو   املؤِلفت

 (1) العربية / حبث
(2)والوظيفة ، واملنهد ،اجملال  ، الّلسانيات. 

 

(3) اتلغة الّنّص املفاهيم واالجتاه عّلمحسن حبريي سعيّد

ــعيّد ــريي   س ــن حب حس
)مرتجم(

 مبـاول حتـى نـاعو    رمانعّلم الّلغة من ه مناهد
(4)بارتشت  رجييت / ب ومسكّيچ

(5)  واإلبّداع الّلغةحممّد عياد شكري

(6)يف العربية  لّداللةحتقيق ا عناصررشّدي شّديّد صائل

 صــاحالــّدين  صــالح
حسنني

(7) ووالنح الّداللة

(8)احلذف يف الّدرس الّلغوي  ظاهرةسّليمان محوده طاهر

(9)التوليّدية والتحويّلية  الّلسانيةفاخوري   عادل

 (10)العربية   اتالّلساني يف دراسات. احلميّد السيّد عبّد
ــات. ــاك  دراس ــة املش ــانيات العربي  – ّلةيف الّلس

 

                                                 
 . /  ، مد  جمّلة املورد ، ع  ()

 . /  ، ط اربّد  –الكتب احلّديث  عامل ()
 . 3991/  7ط ، القاهرة – املختار مؤسسة (3)

 . /  ، ط القاهرة  – ختارمؤسسة امل ()

 ./  لقاهرةا  –برس  انرتناشينال ()
 . 3991/  7ط ، ناألرد – والتوزيع لّلنشر األهّلية (6)

 ./  اآلداب ، ط مكتبة ()

 اإلسكنّدرية . – عيةالّدراسات اجلام ()
 . 7588/  3ط ، بريوت – الطّليعة دار (9)

 . /  األردن ، ط –احلامّد  دار( )
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الصفحةاملصّدرماملرتِج أو   املؤِلفت

(1)رهى حتّليّلية  –التنغيم 

اهلل أمحــّد جـــاد   عبــّد 
الكريم

(2)النحوي يف القرن العشرين  الّدرس

اهلل حممــّد طالــب  عبــّد
الكناعنة

(3) النحويةبني الرتاكيب  الصراع

(4)الّلسانيات احلّديثة  عّلماجلّليلالقادر عبّد  عبّد

ــّد ــّي   عب ــادر الفاس الق
يالفهر

ــانيات.  ــة    الّلس ــاذج تركيبي ــة من ــة العربي والّلغ
 (5)وداللية 

والتخطـــيط يف البحـــث الّلســـانّي  املقارنـــة. 
 (6)العربّي

ــة وهن ذّرات.  ــة العربيـ ــتهاالّلغـ ــة  ّدسـ دراسـ
(7) نويةاستكشافية أد

/ 
 

 
 

ــّد ــيين   عبـ ــادر قنـ القـ
رتجم()م

ــة ــيمانطيقا ( / را   نظري ــة ) الس ــم الّدالل  ثعّل
(8)كيمبسون 

العربّي والّدرس احلّديث  النحوالراجحّي عبّده

                                                 
 . 3995/  3ط األردن – احلامّد دار (1)
 . 3991/  7ط ، القاهرة – اآلداب مكتبة (2)
 . 3991/  األردن – يفالثقا الكتاب دار 3))

 . /  األردن ، ط –صفاء  دار( )

 .  املغرب /  –دار توبقال  ،بغّداد  – العامةالثقافية  ونالشؤ دار ()
 . 7558/  7ط ، املغرب – توبقال دار (6)

 . /  لبنان ، ط –الكتاب اجلّديّد املتحّدة  دار( )

 . /  وت ، طبري – ناشرون -العربية لّلعّلوم  الّدار ()
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الصفحةاملصّدرماملرتِج أو   املؤِلفت

البحث الّلغوي بـني الـرتاث وعّلـم الّلغـة      منهد زوين عّلّي
(1)احلّديث 

(2)والتأويل  الّلغةناصر عمارة

 صـــخّيفهـــّد  فوزيــة 
اجلنابّي

حلّديث عنّد عبّد القادر الفاسّي النحوي ا الّدرس
(3)الفهري / رسالة 

يف الّلسـان   يالّلغـو  لـّدرس التشـكيل يف ا  قضاياصفا راهيمإب فيصل
(4) بّيالعر

/  يّديـة ؛ دراسة يف ضوء النظريـة التول  االشتغالشحاتة ّدحمم قباري
(5)حبث 

اسات النحوية التحويّلية يف الّدر ليّديةالتو النظريةعبيّد عّلوي كريم
(6)العربية / رسالة 

 (7)الّلغوي بني القّديم واجلّديّد  التفكري. بشر   كمال
 (8)مّدخل  االجتماعّيالّلغة  عّلم. 
(9)العربية بني الفهم وسوء الفهم  الّلغة. 

 
 

ــو. الوعر مازن ــة ل حن ــانيةنظري ــل   س ــة لتحّلي ــة حّديث  عربي

                                                 
 . 7581/  7ط ، بغّداد – العامة الثقافية الشؤون دار (1)
 . 3991 ، 7ط ، بريوت -  الفارابّي دار ، ناشرون – لّلعّلوم العربية الّدار (2)

 . بغّداد /  جامعة - بناتالرتبية لّل كّلية ()

 . /  ، ط األردن  –الكتب احلّديث  املع ()

 . /  القاهرة  –، دار غريب  ، مد  الّلغة ، ع  كتاب : عّلوم ضمن(  )

 ./  يةاملستنصر اجلامعة ()

 . /  لقاهرةا  –دار غريب  ()

 . القاهرة  –دار غريب  ()

 . القاهرة  –دار غريب  ()
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الصفحةاملصّدرماملرتِج أو   املؤِلفت

 (1)العربية الرتاكيب األساسية يف الّلغة 
(2)ّديثأساسية يف عّلم الّلسانيات احل قضايا. 

 

(3) ةلساني شظايااملاشطة جميّد

ــّد ــر  حممـــ األخضـــ
الصبيحّي

(4)إىل عّلم النص وجماالت تطبيق   مّدخل

 / (5)الّلغوية  الوسائطوراغّياأل حممّد
/

ــّد ــّد  حممـ ــة عبـ محاسـ
الّلطيف

 تحويّلية يف النحو العربّياألمناط ال من. 
مــّدخل لّدراســة املعنــى    اللــةوالّد النحــو. 

(6) ّداللّيال -النحوي

- 
 

(7)الّداللية لّلجمّلة العربية  الوظائفرزق ُشعري حممّد

(8)املصطّلح إىل املفاهيم  منالعربّي  النحوسويرتّي حممّد

 لعربيـة ا حويةحتّليل اخلطاب يف النظرية الن أصولالشاوش حممّد
(9))) تأسيس حنو النص (( 

/ 
/

                                                 
 . 7581/  7ط ، دمشق – طالس دار (1)
 . 7588/  7ط ، دمشق – طالس دار (2)

 . /  ، ط ّدنلن  –دار السياب  ()

 . /  ، ط لبنان  –الّدار العربية لّلعّلوم ناشرون  ()

 . الرباط /   –دار األمان  ()

 . /  القاهرة  –غريب  دار( )
 . 3991/  7ط ، القاهرة – اآلداب مكتبة (7)
 . 3991/  املغرب - الشرق أفريقيا  (8)

 . /  تونس ، ط  –املؤسسة العربية لّلتوزيع  ()
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الصفحةاملصّدرماملرتِج أو   املؤِلفت

ــة   دروسالشكريي حممّد ــة التوليّديـ ــني النظريـ ــب بـ يف الرتكيـ
 التحويّلية والنحو املعجمّي الوظيفّي 

) تطبيقات عّلى العربية (       
ــّد ــار   حممـ ــّد اجلبـ عبـ

العزاوي
ــانيات ــتكّلم /     الّلس ــّدى امل ــّدلّي ل ــر اجل والفك

(1)حبث

ــّد ــاح  حممـ ــّد الفتـ عبـ
اخلطيب

-/(2)الفكر النحوي  ضوابط

/  احلّديثـة املّدارس الّلسـانية   جتاهاتا أصول. عّلّي نسيو حممّد
 حبث
(3) سانياتإىل الّل مّدخل. 

 
 

(4)إىل دراسة اجلمّلة العربية  مّدخلأمحّد حنّلة حممود

ــّد الــّدكتور مــازن  الفكــرريمحّد مسا حممود ــوعر /  الّلســانّي عن ال
(5)رسالة

غري الصحيحة حنويـًا يف )الكتـاب(    الرتاكيب. سّليمان ياقوت حممود
 (6)لسيبوي  دراسة لغوية 

ــايا.  ــّدم  قضـ ــني القـ ــوي بـ ــّدير النحـ  اءالتقـ
(7)احملّدثني

 
 

                                                 
 . )الّلسانيات( ، جامعة بغّداد /  ، ج  ع ،جمّلة اآلداب  ()
 . 3991/  القاهرة – البصائر دار (2)

 . /  ليبيا ، ط  –املتحّدة  يّداجلّد تابالك دار( )

 . بريوت /   –العربية  نهضةدار ال ()

 . بغّداد /   – ستنصريةاجلامعة امل ()

 . /  رفة اجلامعية ، طدار املع ()

 . القاهرة /   –دار املعارف  ()
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الصفحةاملصّدرماملرتِج أو   املؤِلفت

يف الّدراسـات البالغيـة    لتحويّليةالنظرية ا مالمحشاكر حممّد حممود
(1)هـ / رسالة  جانّيعنّد عبّد القاهر اجلر

ــّدي )  حمــّي ــّدين محي ال
مرتجم (

(2) ومسكّيچالّلغة /  معرفة

(3)النسق الّلسانّي  انفتاححمسَّب لّدينا حمّي

والـّدرس   ومسكّيچالبنية العميقة بني  مفهوم. جواد باقر مرتضى
 (4)النحوي العربّي / حبث 

(5)يف نظرية القواعّد التوليّدية  مقّدمة.

 
 

 جـــــواد  مرتضـــــى 
باقر)مرتجم (

  (6)ومسكّيجنظرية النحو /  نم جوانب. 
ــرات.  ــة /  ودن حماضــ ــأمالت يف الّلغــ : تــ

 ومسكّيج
(7)/ جيفري بوول  النحوية النظرية

 
 

 
 

 ()والغربية  ةالعربي وتياتالص يفبوعنانّي مصطفى

ــاني يفغّلفان مصطفى ــا ، طب  اتالّلسـ ــة تارخيهـ ــايالعامـ ،  عتهـ
(1) يمها، مفاه موضوعها

                                                 
 . بغّداد /  جامعة  –كّلية اآلداب  ()
 . 3993/  7ط ، السعودية – الزهراء دار (2)
 . 3998/  7ط ، بريوت  – املتحّدة اجلّديّد الكتاب دار (3)

 . /  جمّلة الّلسان العربّي ، ع  ()
 . 3993/  7ط ، ردناأل – الشروق دار (5)

 العراق .  –مطابع جامعة املوصل  ()
 . 3995/  7ط ، بريوت  – لّلرتمجة العربية املنظمة (7)
 . 3979/  7ط ، األردن – احلّديث الكتب عامل (8)
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الصفحةاملصّدرماملرتِج أو   املؤِلفت

غّلفـــــان  مصـــــطفى
وآخران

ماقبل املعيار اىل  لنموذجالتوليّدية من ا الّلسانيات
(2)،  مفاهيم وأمثّلة  يالربنامد األدنو

(3)قضايا الّلغة  منالنحاس مصطفى

 عبــــــّد معصــــــومة
احبالص

سـيبوي    ّليليف الّلغة العربية بني حت يةالفرع اجلمل
(4) ويّليةالتوليّدية التح ومسكّيجنظرية و

والعمــل وتطــوره يف النظريــة  اإلعــراب مفهــومعاشور املنصف
(5)النحوية احلّديثة ) حبث ( 

الّلـــبس يف العربيـــة جـــّدل التواصـــل  ظـــاهرةعرارأسعّد  مهّدي
(6)والتفاصل 

محــّد مصــطفى  مهــّدي
العانّي

ــ  ــن الزمّل    توجي ــّد اب ــو عن ــانّي النح ــانّيمع               ك
هـ ( / رسالة) 

املعاصرة يةعّلى الّدراسات الّلغو أضواءرماخ نايف

واجتاهاتها وقضاياها الراهنة  الّلسانياتبوقرة نعمان

(7)واملعاصرةالبحث الّلغوي بني الرتاث  مناهدرحيم العزاوي نعمة

ــةاملوسى نهاد ــو الع نظري ــّيالنح ــاهد النظــر   رب ــوء من يف ض

                                                                                                                        
 . /  ، ط بريوت  –الكتاب اجلّديّد املتحّدة  دار( )

 . /  ط ،األردن   –الكتب احلّديث  عامل( )

 . /  ، ط الكويت  –الكويت  امعةج عاتمطبو ()

 . القاهرة /   –دار غريب  ()
:  عشـر  الثالـث )  الـّدولّي  النقّد مؤمتر عن الصادر والّلغة واألدب النقّد يف املرجعيات:  كتاب ضمن نشر (5)

 . 3977/  7ط ، األردن -  احلّديث الكتب عامل ، الثانّي اجملّلّد(  3979 اربّد

 . /  لبنان ، ط  –مكتبة لبنان  ()
 . 3997/  بغّداد – العّلمّي اجملمع منشورات (7)
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الصفحةاملصّدرماملرتِج أو   املؤِلفت

(1) يثاحلّد لّلغويا

ــاتالّدين صّدار نور ــة   مرجعي ــرة البنيوي ــة املعاص ــاهد النقّدي املن
(2)التكوينية أمنوذجًا ) حبث ( 

البحث الّلغوي ديف عّلم الّلغة ومناه مباحثلوشن  هلّدىا نور

(3)الوصفّي يف كتاب سيبوي   املنهدحسن أمحّد نوزاد

عبابنـــة وآمنـــة  حييـــى
الزعيب  

(4)مقّدمات وتطبيقات  عاصرالّلغة امل عّلم

 التحتية البنية. 

الصفحةاملصّدرِجمأو املرت  املؤِلفت
(5الّلغوي العربّي ) فكرال الوظيفّي يف املنحىاملتوكل أمحّد

ــة. أمحّد عمايرة خّليل ــة البني ــّد القــاهر اجلرجــانّي   التحتي ــني عب ب
 / حبث كّيومسجو

يف بعض أمناط الرتكيب اجلمّلّي يف الّلغة  رأي. 
العربية / حبث

 
 

الفعّليـة يف العربيـة /    لّلجمّلـة الّداخّلية  البنية. عبّده داود
 ثحب

(1الفعل املاضّي األجوف / حبث ) حركة. 

 
 

                                                 
 . 7589/  7ط ، بريوت – والنشر لّلّدراسات العربية املؤسسة (1)
:  عشـر  الثالـث )  الـّدولّي  النقّد مؤمتر عن الصادر والّلغة واألدب النقّد يف املرجعيات:  كتاب ضمن نشر (2)

 . 3977/  7ط ، األردن -  احلّديث تبالك عامل ، الثانّي اجملّلّد(  3979 اربّد
 . 3991/  7ط ، األردن – دجّلة دار (3)
 . 3999/  األردن – الثقايف الكتاب دار (4)
 . 3991/  7ط ، الرباط – األمان دار (5)
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الصفحةاملصّدرِجمأو املرت  املؤِلفت
حسـني   اهللجار  دخلوش
دزه يّي

 (2) وي الّداللّي يف كتاب سيب البحث. 
املتغايرة ثنائياتال. 

 

 بّداعواإل الّلغةيادحممّد ع شكري
العربّي والّدرس احلّديث  النحوالراجحّي عبّده
   يبيف الرتك دروسالشكريي حممّد

ــّي ــ حمـ ــّدي ّدينالـ          محيـ
) مرتجم (

ومسكّيچالّلغة /  معرفة

(3والّداللة ) الّلسانياتعياشّي منذر 
الوصفّي يف كتاب سيبوي  املنهدحسن أمحّد وزادن

الّلغة املعاصر  عّلمزعيبوآمنة ال نةعباب حييى

 يةالداخل البنية. 

الصفحةاملصّدراملرتِجم أو  املؤِلفت
/يف الّلغة واألدب مقاالتحسان متام

ولغة الطفل العربّي األلسنيةكالس جورج
 غموضوال عربيةالخّليل حّلمّي

الّداخّليــة لّلجمّلــة الفعّليــة يف العربيــة /  البنيــة. عبّده داود
 ثحب

(4وظاهر الّلفظ / حبث ) التقّدير. 

 
 

ــوش ــار اهلل  دخلــ الّداللّي يف كتاب سيبوي  البحثجــ

                                                                                                                        
 . /  الكويت ، ع  جامعة  – والرتبيةكّلية اآلداب  جمّلة ()
 . 3991/  7ط ، األردن – دجّلة دار (2)
 . 3991/  3ط ، احلضاري اإلمناء مركز 3))

 .،  /ليبيا ، لبنان ، ع   –الفكر العربّي  جمّلة ()
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الصفحةاملصّدراملرتِجم أو  املؤِلفت
حسني دزه يّي

 الــرمحن عبــّد   رشــيّد
العبيّدي

املعاصر يوالبحث الّلغو العربية

الّلغة العربية دالليًا يف ضوء مفهوم الّداللـة   وصفنس عّلّييو حممّد 
(1املركزية )

املعاصرةعّلى الّدراسات الّلغوية  أضواءخرما نايف
 

 العمقّية البنية.  

الصفحةاملصّدرمأو املرتِج  املؤِلفت
حممـّد أمـني    لقمـان  أمني

احلبار
(2)حةالعربية / اطرو مّلةاالشتقاقّي يف اجل النظام

ولغة الطفل العربّي األلسنيةكالس جورج
ــيّد ــرمحن   رشـ ــّد الـ عبـ
العبيّدي

والبحث الّلغوي املعاصر العربية

وقواعـّد الّلغـة    والتحويّليـة  ةالتوليّدي األلسنية. زكريا ميشال
 (3)) اجلمّلة البسيطة (  العربية

 غـة التوليّدية والتحويّليـة وقواعـّد الّل   األلسنية. 
 (4)بية ) النظرية األلسنية ( العر
ــنية.  ــادئ    األلس ــّديث ( املب ــة احل ــم الّلغ ) عّل

 ()واألعالم 

 
 

 
 

 
 

                                                 
 . 7552/  ليبيا – الفاتح جامعة منشورات (1)

. املوصل /  جامعة  –كّلية الرتبية  (2)
 . /  بريوت ، ط  –املؤسسة اجلامعية  ()
 . 7581/  3ط ، بريوت – اجلامعية املؤسسة (4)
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(2)وتعّليم الّلغة يةيف النظرية األلسن مباحث. 

احلّديث ( قراءات متهيّدية  ّلغة) عّلم ال األلسنيةزكريا )مرتجم( ميشال

. الرتكيب العميق

الصفحةاملصّدرمِجأو املرت  املؤِلفت
/(3)يف عّلم الّلغة العام  حماضراتزهران البّدراوي

(4)/ جون الينز  ومسكّيچعّلّي العبيّدي )مرتمجة( بيّداء

ــّد ــني  حامــ ــاجحســ              احلجــ
) مرتجم(

الّلغــة حنــو عّلــم لغــة ملــا بعــّد مرحّلــة   فهــم
/ تريينس موور، وكريستني كارلنغ ومسكّيچ

الّلغـة   أمناط الرتكيب اجلمّلّي يف عضيف ب رأيأمحّد عمايرة لخّلي
العربية / حبث 

النحوي يف القرن العشرين الّدرساهلل أمحّد جاد الكريم عبّد
(5)/ جون لوينز  الّلغوياتو الّلغة) مرتجم ( عنانّيال حممّد

ةفّلسفة الّلغ يففهمّي زيّدان حممود
النظـر   منـاهد النحو العربـّي يف ضـوء    ةنظرياملوسى نهاد

الّلغوي احلّديث

 الباطين الرتكيب. 

الصفحةاملصّدرمأو املرتِج  املؤِلفت
تطبيقية ةعّلم الّلغة التقابّلّي دراس يفسّليمان ياقوت أمحّد
  أنواع  –يف النحو العربّي مفهوم   التحويل. بو معزة رابح

                                                                                                                        
 . 7582 ، 3ط ، بريوت – اجلامعية املؤسسة (1)
 . 7581/  7ط ، بريوت – اجلامعية املؤسسة (2)
 . 3998/  7ط ، القاهرة – العربّي العامل دار (3)
 . 3997/  7ط/  بغّداد – العامة الثقافية الشؤون دار (4)
 . 3995/  7ط ، األردن – جرير دار (5)
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الصفحةاملصّدرمأو املرتِج  املؤِلفت
 احملولة – صوره -

إلســنادية الوظيفيــة يف القــرآن   ا الوحــّدة. 
الكريم

 

النحوي يف القرن العشرين الّدرسالكريم جاد ّداهلل أمح عبّد
(1)التأليف النحوي  مناهدحسن ناصح اخلالّدي كريم

(2) بيةحتويّلية لّلغة العر قواعّدعّلّي اخلولّي حممّد

زلوين / جون توالّلغويا الّلغة( مرتجم)  نّيالعنا حممّد

 العميق املستوى. 

الصفحةاملصّدرماملرتِج وأ  املؤِلفت
التوليــّدي والتحــويّلّي دراســة وصــفية  املــنهدكاظم السودانّي رفعت

وتارخيية 
 بحـــثالّلغـــة ومنـــاهد ال مإىل عّلـــ املـــّدخلعبّد التواب رمضان

(3)الّلغوي

الصوتيات العربية والغربية  يفنانّيبوع مصطفى
معانّي النحو عنّد ابـن الزمّلكـانّي      )    توجي محّد مصطفى العانّي مهّدي

رسالة( /  ـه ت

 . البنية األساسية

الصفحاملصّدرمأو املرتِج   املؤِلفت
ة

ملعاصروالبحث الّلغوي ا العربيةعبّد الرمحن العبيّدي رشيّد

                                                 
 . 3991/  7ط ، األردن – صفاء دار (1)
 . 7555/  األردن – الفالح دار (2)
 . 7551/  2ط،  القاهرة – اخلاجنّي مكتبة (3)
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(1)ربية بناء اجلمّلة الع يفمحاسة عبّد الّلطيف حممّد

ــنية. زكريا ميشال ــم)ع األلس ــادئ   ّل ــّديث( املب ــة احل الّلغ
 واألعالم

وتعّليم الّلغة سنيةيف النظرية األل مباحث. 

 
 

 املقَدرة البنية. 

الصفحةاملصّدرمأو املرتِج  املؤِلفت
  يّليةالتوليّدية والتحو الّلسانيةفاخوري عادل
ــوالوعر مازن ــ حن ــاننظري ــل   يةة لس ــة لتحّلي ــة حّديث عربي

األساسية يف الّلغة العربية اكيبالرت
النحـو العربـّي يف ضـوء منـاهد النظـر       نظريةاملوسى نهاد

الّلغوي احلّديث

 ألساسيا الرتكيب. 

الصفحةاملصّدرمأو املرتِج  املؤِلفت
عّلم الّلغة التقابّلّي دراسة تطبيقية يفياقوت انسّليم أمحّد
 العشرين قرنالنحوي يف ال الّدرساهلل أمحّد جاد الكريم عبّد

العميق املبنى. 

الصفحةاملصّدرماملرتِج أو  املؤِلفت
البحث الّلغوي بني الرتاث وعّلم الّلغـة   منهدزوين عّلّي

احلّديث
(2) ّديثيف القّديم واحل النحوحممود غالّي حممّد

املعاصرةّدراسات الّلغوية عّلى ال أضواءخرما نايف
                                                 

 . 7583/  7ط ، الكويت – القّلم دار (1)
 . 3991/  7ط ، مصر ، لوجنمان –لّلنشر العاملية املصرية الشركة (2)
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املضمرة البنية. 

الصفحةاملصّدراملرتِجمأو   املؤِلفت
التوليــّدي والتحـويّلّي دراســة وصــفية   املـنهد كاظم السودانّي رفعت

وتارخيية 
ــاميّدةمح مصطفى ــاطاالرت نظ ــة   ب ــب اجلمّل ــربط يف تركي وال

(1)العربية 

 العميق املعنى. 

الصفحةاملصّدرِجمأو املرت  املؤِلفت
والّدرس احلّديث / حبث العربيةرحيم العزاوي نعمة
تطبيقية راسةعّلم الّلغة التقابّلّي د يفياقوت نسّليما أمحّد

العميق البناء. 

الصفحةاملصّدرمأو املرتِج  املؤِلفت
(2)املعاصرة  لّلغوياتيف ا مقّدمةفارع وآخرون شحّدة

الوظيفّي ودوره يف حتّليل الّلغة / حبـث   االجتاهأمحّد حييى
(3)

املقَدر الرتكيب. 

الصفحةاملصّدرماملرتِج أو املؤِلفت
 -أنواع   –يف النحو العربّي مفهوم   التحويلمعزةبو رابح

                                                 
 . 7551/  7ط ، مصر ، لوجنمان –لّلنشر العاملية املصرية الشركة (1)
 . 3998/  1ط ، ردناأل – وائل دار (2)

 . /  ويت، الك ، ع  ضمن جمّلة عامل الفكر ) األلسنية ( مد  نشر ()
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صوره 
النحو العربّي  نظريةاملوسى نهاد

 . املستوى الداخلي

الصفحةاملصّدرمأو املرتِج  املؤِلفت
معانّي النحو عنـّد ابـن الزمّلكـانّي )ت     توجي محّد مصطفى العانّي مهّدي

( / رسالة ـه

 الكربى البنية. 

الصفحةاملصّدرماملرتِج أو  املؤِلفت
التوليّد يف الرتاث الّلغوي / حبث مالمححممّد ألبب إبراهيم

 األولية البنية. 

الصفحةاملصّدررتِجمأو امل   ؤِلفاملت
الّلغة موتعّلي لسنيةاأل لنظريةيف ا مباحثزكريا ميشال

يةاجلوان البنية. 20

الصفحةاملصّدراملرتِجمأو    املؤِلفت
والبحث الّلغوي املعاصر العربيةبيّديعبّد الرمحن الع رشيّد

 عَمقة. البنية امل

الصفحةاملصّدرمِجأو املرت   املؤِلفت
الّلغوي املعاصر البحثو العربيةعبّد الرمحن العبيّدي رشيّد

 الباطين العميق املبنى. 

الصفحةاملصّدررتِجمأو امل   املؤِلفت
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عّلى الّدراسات الّلغوية املعاصرة أضواءخرما نايف

 العميقة الطبقة. 

الصفحةاملصّدرماملرتِج أو  املؤِلفت
الّلغوية املعاصرة اتعّلى الّدراس أضواءرماخ نايف

األصلية البنية. 

الصفحةاملصّدرمأو املرتِج   املؤِلفت
التعّليل يف النحـو العربـّي بـني القـّدماء      نظريةمخيس سعيّد املّلخ حسن

واحملّدثني

األصليةاملقَدرة  البنية. 

ةالصفحاملصّدرماملرتِج أو  املؤِلفت
التوليّدية والتحويّلية  الّلسانيةفاخوري عادل

 اجلَواني. 

الصفحةاملصّدرماملرتِج أو  املؤِلفت
النظـر   دالنحـو العربـّي يف ضـوء منـاه     نظريةاملوسى نهاد

الّلغوي احلّديث

 باطينال املبنى. 

الصفحةاملصّدرمأو املرتِج   املؤِلفت
الّلغوي بني الرتاث وعّلم الّلغـة  البحث  منهدزوين عّلّي

احلّديث

 الداخلي املبنى. 

الصفحةاملصّدرمأو املرتِج   املؤِلفت
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البحث الّلغوي بني الرتاث وعّلم الّلغـة   منهدزوين عّلّي
يثاحلّد

 

 العمق نية. ب

الصفحةاملصّدرمأو املرتِج   املؤِلفت
واملعاصرة لرتاثبني ا البحث الّلغوي مناهدويرحيم العزا نعمة

 

 ة. البنية الباطن

الصفحةاملصّدراملرتِجمأو    املؤِلفت
(1)/ حبث  لألسّلوباإلحصائية  الّدراسةمصّلوح سعّد

 

املقصود الرتكيب.   00  

املرتِجم أو  املؤِلف املصّدر الصفحة  ت 

 يف وتعّليقــات دراســات 411
 الّلغة

التواب عبّد رمضان  4 

 

 العقلي الرتكيب  .02 

املرتِجم أو   املؤِلف املصّدر الصفحة  ت 

 الّلغـة  عّلـم  يف حماضرات 4/491
 العام

 4 زهران البّدراوي

السفلي الرتكيب. 05  

املرتِجم أو   املؤِلف املصّدر الصفحة  ت 

الزعيب وآمنة عبابنة حييى املعاصر الّلغة عّلم 414  4 

                                                 
 . ، الكويت /  ، ع  ) األلسنية ( مد  لفكرجمّلة عامل ا نضم نشر (1)
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 لدراسةهذه ا يفقة( العمي البنية) حاعتماد مصطل علل:  ثالثًا

الّلسـانيون يف مقابـل مصـطّلح     ارسـون الّد اسـتعمّلها كثرت املصـطّلحات الـيت         
واحـّدًا   ًاهذه مصـطّلح  استنادر يف ناوقّد اعتمّد ،ذكرها  ّركما م 

 دتعـّد  بسـبب منعًا من أن يصاب القـارئ بالتشـويش الـذهين ؛     ؛العميقة(  البنيةهو) 
الشـخص   نـّد الرتمجة من شخص آلخر بل اضـطرابها ع  تالفيات ، نتيجة الخالتسم

عنـّدما يرتمجـون    ذلـك و أنفسهممع  تىح نمرتمجون متناقضو لكفهنا ؛ نفس  الواحّد
 طّلبـاً  صـطّلح لذلك آثرنا تبين هـذا امل  ،يف كثري من األحيان  ثراملصطّلح ترمجتني أو أك

 غموض .  أوتعثر  دون من استنادر ريالفكرة ، حتى تس توحّدل
بـ  مصـطّلح    لدون غريه من املصـطّلحات لنقابـ   طّلحاملص ذاه ارسبب اختي أما      

الثالثة اليت يعتمّدها عّلم املصطّلح يف صياغة  املعايري إىلفريجع  
 لّلمفهـوم املصـطّلحات املتعـّّددة    بنياألفضل من  املصطّلحاختيار  أو األمثل صطّلحامل

 ، الراجحـة هـّي   يقـة ق هذه املعايري وجّدنا أن كفة البنيـة العم تطبي وبعّد ، (1)الواحّد 
 هّي :  املعايري وهذه

 ىعّلـ  يّدّل( مصّدر هيأة  ِفْعَّلةوزن  )  ْنَيةإن مصطّلح الِباملعيار البنيوي الشكّلّي :  -
كالرتكيـب والبنـاء واملسـتوى     ألخرىهيأة حّدوث الفعل . يف حني أن املصطّلحات ا

حّدوث الفعل . أما عميقة فهّي عّلـى وزن   ةعّلى هيأ هّي مصادر دالة عّلى احلّدث ال
 ّلزومهو  داللت  عّلى الثبوت وال البناءما ميِيز هذا  أبرزمشبهة . و ةصف وهّي( َفِعْيَّلة) 

 ّلـى يّدّل ع ذيال ّلفعلاالسم بصفة عامة يّدّل عّلى الثبوت خالفًا ل أن؛ فصحيح  (2)

                                                 
 ، 17 – 29:  القاهرة – غريب مكتبة ، حجازي فهمّي حممود. د:  املصطّلح لعّلم الّلغوية األسس:  ينظر (1)

. د:  العربيـة  يف املصطّلحات وضع وطرائق املصطّلح وعّلم ، 72/  املفاهيم إىل املصطّلح من العربّي والنحو
 ، القـامسّي  عّلـّي . د:  املصـطّلح  وعّلـم  ، 17 – 18:  3998/  دمشق – الفكر دار ، خسارة حممّد ممّدوح
 . 18 – 11:  3998/  7ط ، بريوت – ناشرون لبنان مكتبة

 51:  7587/  7ط ، الكويت – الكويت جامعة ، السامرائّي فاضل. د:  العربية يف يةاألبن معانّي:  ينظر (2)
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واحّدة مـن الّداللـة عّلـى     ةرجد عّلى كّّلهااألمساء ليست  أنوالتجّّدد ، إال  ثاحلّدو
الصـفة   ثبوت إىلمن الفعل ولكن  ال يرقى  بتأدوم وأث )) ل، فاسم الفاع (1)الثبوت 
الكشاف  يف جاءاسم الفاعل .  من واستقرارًاأكثر ثبوتًا  ملشّبهةفالصفة ا (2) ((املشّبهة 

)هـود/    ق. ِبِ  َصّْدُرك (()) َفَّلَعَّلَك َتاِرٌك َبْعَض َما ُيْوَحى إَلْيك وَضاِئ: قول  تعاىل  يف
فإن قّلت : ِلَم عّدل عن ) ضّيق ( إىل ضائق ؟ قّلت : ليـّدّل عّلـى أنـ  ضـْيق      ))( 21

عارض غري ثابت ؛ ألن رسول اهلل ) صّلى اهلل عّليـ    وآلـ  و وسـّّلم ( كـان أفسـح      
 . (3) ((الناس صّدرًا 

يف داللتهـا مـن    ثبوتـاً  أكثـر هّي صفة مشـبهة ،   اليت(  عميقةيعين أن لفظة )  اوهذ    
 ةداخّليـ  -باطنية  -داخّلّي  –استعمّلت مرادفة هلا حنو : ) باطين  ليتاأللفاظ األخرى ا

كانت أفضل من غريها  ولذلك...(  مقصود – ّمقةمع –مضمرة  –مقّّدرة  –مقّّدر  –
( قصفة ) الُعْم وهّيوغري زائّلة  ضةصفة ثابتة غري عار عّلى تّدّل هالالستعمال ؛ إذ إن

لفظة حتمل معًنى يّدّل عّلى العمـق بشـكل ثابـت     هناك نالعميقة ( تعين أ ة، فـ) البني
 متماسك ال يهّّدده زوال .   

( 4(( ) أصول الّلفظ وتركيب  ومادت  و تذا ))تعين  نيةإن كّلمة الب : اللّياملعيار الّّد -

وسكون  مـع   ،وحركات   ،مثل عّدد حروف   ،يشارك  فيها غريه  أناليت ميكن  وهيأت  ،

                                                                                                                        

/  بـريوت  – العصـرية  املكتبـة  ، هنـّداوي  احلميـّد  عبـّد . د:  الكريم القرآن يف الصريف اإلعجاز و ، 799 –
3998  :39 . 

 . 11/  العربية يف األبنية معانّي:  ينظر (1)
 . 11. /  ن.  م (2)
 شـرح :  وينظر ، 53/  3:  7581/  بريوت – العربّي الكتاب دار( هـ938 ت)  لزخمشريا:  الكشاف (3)

 الـّدين  جالل:  والنظائر واألشباه ، 339/  3:  7518/  طهران – الصادق مؤسسة:  الكافية عّلى الرضّي
 . 391 – 397/  3:  7581/  7ط ، بريوت -العربّي الكتاب دار( هـ577 ت)  السيوطّي

: حمـروس   اللـة ، وينظر: البنية الصرفية وأثرها يف تغـيري الّد  ات النحوية والصرفية / معجم املصطّلح ()
 .  - :  /  طالقاهرة ،  –، دار البصائر  راهيمحممّد إب
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تعين  إذن  بنية. فكّلمة ( 1) احلروف الزائّدة واألصّلية كل يف موضع  عّّد
الفعـل   نـزل   تعـين     ةبني ))فـ ؛ (2) غيريقبل تعرضها لّلت املفرتض اهيأة الكّلمة وأصّله

.  (3) ((تنتظم هذه احلروف من حركة أو سكون  يتال يئةمنها ، واهل يتكّون اليت ف حرو
بــ) عّلـم دراسـة     سـمى ما ي ارُعرف مصطّلح ) البنية ( يف إط ويف عّلم الّلغة احلّديث

 يالـذ  العّلـم  ))  بأّنـ   بّلومفيّلـّد عّرفـ    لـذي ا البنية (  
القّدامى ) عّلم   عّلي أطّلقما  وهو( 4(( )املفردة يف حّّد ذاتها  الكّلماتالصيغ و رسيّد

) عّلــم  نّدثني عــمــع مفهــوم احملــ فهومــ يّلتقــّي مب الــذيالعّلــم  وهــوالتصــريف ( 
 . (5)(الصرف

واسـم أو بـني    فعلكّلمة واحّدة وقّد يقع بني  نيجعل الكّلمت ))فهو  الرتكيب أما      
، و  وإّنمـا : جاد املوىل ، وبعّلبك ،  ثال م (6) ((أو بني حرف وفعل  حرفنيامسني أو 

 (8) ((أو ال الوضـع  تبةأو ال ، مر كانت تّلفةمؤ شياءضم األ ))يعين  فهو.  (7)قّد قام 
      كون الّلفظ مما يقصـّد زـزء منـ  الّداللـة عّلـى جـزء       هو )) لإلفراداملقابل  والرتكيب

 . (9(( )معناه 

                                                 
احلسن وآخـران   نور( ، ت : حممّد ـه)ت باذياالسرتا الّدين ضّيينظر: شرح شافية ابن احلاجب : ر ()

 . /بريوت   -، دار الكتب العّلمية 

 . /  الليًاالّلغة العربية د فينظر: وص ()

 . النحوية والصرفية /  طّلحاتاملص معجم (3)
 ( )   

 . 32/  الّداللة تغيري يف وأثرها الصرفية البنية:  ينظر (5)
 . 59/  النحوية والصرفية ّلحاتاملصط معجم (6)
 .. ن  م:  ينظر (7)
 . 319/  الكّليات (8)
ري ، تعريـب : حسـن هـانّي    گ: القاضّي األمحّد ن نونالعّلماء وجامع العّلوم يف اصطالحات الف دستور (9)

 . 751/  7:   /  ط،  بريوت –الكتب العّلمية  دارفحص ، 
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(  العميقـة لفظة )  من العمق كما أسّلفنا، وتّدّل فمأخوذة  قةمفردة عمي أما    
        لفظـة   فاسـتعمال . ( 1) غايتـ   ىيف األمر والتشّّدد في  حبيث يطّلـب أقصـ   بالغةعّلى امل

يكن ليصل إلي   مل (2)الصرفية  ّداللةالسامع بقّدر من الّداللة تّدعى بال ميّّد) عميقة ( 
... اخل ( .  قـّّدرة ) بـاطين أو داخّليـة أو م   اظلو أن املـتكّلم اسـتعمل ألفـ    تصّورهأو ي

 ًامعًنى خفي ردةعّلى أن هناك لّلمف يّدّل عميقة (  بنيةفمصطّلح ) 
 ْمـق والفـرق بـني العُ   سطحيةال البنيةالعميقة تقابل  نيةلّلظاهر ، والب ًاالفبعيّدًا غوره خم

        أمـا السـطح فهـو    ،( 3(( )لّلطـول والعـرض    طعاملقـا  البعّد)) هو  قوالسطح أن العم
مصـطّلح   نال ّداب ا. من هن( 4(( )ال عمقًا  ضًاطواًل وعر بالذاتاالنقسام  ليقب الذي ))
 ر داللًة من املصطّلحات األخرى .( وكأن  أكث لعميقةا البنية) 

أهـم األسـباب الـيت حـّدتنا عّلـى اختيـار        مـن :  املعيار التّداولّي )االستعمالّي( -
إذ  ؛ لسنينياأل ثنيعنّد الباح ول كثرة تّدا ، مصطّلح البنية العميقة 

مـن   وترمجـاتهم  دراسـاتهم يف  دًاورو أكثَر -ذكره  بقكما يبّين  اجلّدول السا –وجّدُت  
 كثري يف نراهم رآخ حًامصطّل مويف حالة استعماهل ، نّدهمع دًااعتما كثراأل فهوغريه ، 

هو  خريالعميقة وكأن األ البنيةمن األحيان يردفون ذلك املصطّلح املستعمل مبصطّلح 
 وميكـن أحيـان قّليّلـة .    يفعنـ  إال   نونأو الرئيس حبيث ال يسـتغ  ّياملصطّلح األساس

ملصطّلح  ملرتِجمةوا ّلةالعربية املقاِب املصطّلحات بِيني يق الذالرجوع إىل اجلّدول الساب

                                                 
 .  - / : لسان العرب : ينظر ()
 ومصـطّلحات  ، 11:  ت. د ، ط. د ، املصـرية  األجنّلـو  مكتبـة  ، أنـيس  هيمإبرا. د:  األلفاظ داللة:  ينظر (2)

 . 795: 3991/  7ط ، بريوت – العّلمية الكتب دار ، العبود عبّد حممّد جاسم. د:  العربية الّداللة

 . /التعريفات ( )

 ./دستور العّلماء :  ( )
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 وذلــك دًااألقــل ورو إىلمــن املصــطّلح األكثــر شــيوعًا  اًءابتــّد 
 . رتَجمًةوم مؤَلفًة هااملصادر اليت أحطنا ب عّلىباالعتماد 
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 الثاني املبحث
غاتالعميقة  البنية وظائف

ّ
 اههاافرت ومسو

   العميقة البنية ف: وظائ أواًل

تقـوم عّليهـا ) النظريـة التوليّديـة التحويّليـة (       لـيت ا واملبـادئ من أهم األسـس        
أو مفـرتض   ساسـّي تركيـب أ  وجود 

بـ    ؤخذبل ما ي ،باأللفاظ ب  املتكّلم  حمل يصّر ما ))والرتكيب املفرتض هو  -لّلجمّلة 
العميقـة (  البنيـة )  والرتكيب ه ذلك  – (1(( )حينما يعرب عن أمر ما  ضمنًا

ويقابّل  تركيب ظاهري منطوق ب  يطّلـق   ،ب   نطوقالرتكيب غري امل وهو
 – عميقـة أعـين ال  – ة. وهلـذه البنيـ   (  طحيةالسـ  البنيـة عّلي  ) 

 اآلتّيبـ  –مسـتنتجني إياهـا    –أن حنّددها  كنمي ، أجّلهاوقّدِّرت من  اوم بهوظائف تق
 : ذكره

 :  لتعميموا  ار. االختص
الّلفظ مـع   تقّليل )). أو هو (2) : احلذف مع دليلباالختصار املراد      

موضـوعًا   ّلفـظ ال نكـو  )) فهـو  . أما التعمـيم  ( 3(( )كثرة املعنى 

                                                 
 . التوليّدية والتحويّلية /  نيةالّلسا  ()

/  لبنـان ، ط  – عّلميةال كتبال دارهـ( ، احلنفّي ) تهانوياصطالحات الفنون : ال كشاف:  ينظر  ()
 . النحوية والصرفية /  حات، ومعجم املصطّل / :  

 . /العّلماء :  دستور ( )
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فيسـمى ذلـك    (1(( )مستغرقًا جلميع ما يصـّلح لـ    صورحم غريلكثري  واحّدال عبالوض
((  بكامّل جمموعخاص عّلى  ادثامتّداد ح )) فالتعميم ،لفظًا عامًا  لّلفظا

 
(2) . 

عنّدما تطبق مبّدأ العمومية الذي نعين بـ  جعـل    فةالوظي بهذهالعميقة  ةتقوم البني     
 عّداالختصار بّداًل من قوا إىلقاعّدة واحّدة تؤدي  يةلغو ألةيف أي مس ةدالقواعّد املتعّد

 فّلو تتبعنا اجلمل اآلتية :  ،متفرقة 
 . ِهوالِّد إىل الًةرس أمحّد كتَب -
 . رسالًة ِهوالِّد إىل كتَب ّدأمح -
 . رسالًة ِهوالِّد إىلأمحّد  كتَب -
 . الِّدِهو إىلأمحّد  رسالة كتَب -
 أمحّد . ِهالِّدو إىل رسالة كتَب -

لكننـا نسـتطيع    ، بهـا  صـة قواعـّدها اخلا  نهاسطحية لكل م ىعبارة عن بًن نهاأ لوجّدنا
( هلـا   امـة الع القاعـّدة باملقابل أن نعرب عنها مجيعها زمّلة واحّدة متثّلها وتكون مبنزلة ) 

 فنقول : 
 . ِّدِهواِل إىل رسالًة محُّدأ كتَب -

أحـّد   ويـّدعِّم . ( 3) لسـابقة بنـى السـطحية ا  لّل العميقـة  بنيةال هّي( وهذه اجلمّلة ) 
تطبيـق قاعـّدة بعينهـا كّلمـا واجـ        إىلإن جلوء املـتكّلم   ))الباحثني هذا الرأي بقول  : 

  . (4(( )الطبيعّي  ّلغويلغويًا هو السّلوك ال قفًامو

                                                 
 . / اصطالحات الفنون :  كشاف  ()

 –ترمجـة : وجيـ  أسـعّد ، منشـورات وزارة الثقافـة       : روبري سيالمّي ، لنفسيف عّلم ا املوسوعّياملعجم   ()
 . / :  ،  سوريا ، ط

 . ينظر : يف الّلسانيات العربية املعاصرة / ( )

 . / :  الكويت –دراسات يف عّلم أصوات العربية : د. داود عبّده ، مؤسسة الصباح  ( )
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 املّدرسـة التوليّديـة   مـنهد يف مـن صـفة التعمـيم     يفهم           
 جتعـل بـل  ،خاّصـة   لغـة عّلـى   الّلسـانيني تقصر الوصف والتفسري  أّنها ال التحويّلية

 وتّدعى افةالّلغات ك يفالبشرّية ةعّلى الّظاهرة الّلغوّي ةالواصفة املفّسرة معّمَم النظرية
بنظريـة النحـو الكّّلـّيّ    قاطبـةً لّلغـة البشـرية    سـرة واملف الواصـفة نيةالنظريـة الّلسـا  
هو قول بظاهرة التعمـيم أي   ّلّيالكبقواعّد النحو والقول 

وهو قـول بـأن الّلغـات     ، اخلاصةاألحناءسائر  عّلى عاّمةمن املبادئ ال موعةتعميم جم
 النحـو كّّلّية هّي قواعّد  عامةاخلاصة حتكمها قواعّد حناءاليت توصف بتّلك األ اصةاخل

 حتى يصّح ظريةالن سمج يف لّتعميما ةمن ظاهر بّّدوال  ،الكّلّّي 
عميقة حتكـم الظـواهر    ثوابتعاّمة أو كّّلّية تقوم عّلى وجود سانيةل ظريةن هانعُتها بأن

 غويـة ل قواعـّد و – ودالالتهـا ، ومعجمها ، وصرفها ، اكيبهاأصواتها، وتر – ويةالّلغ
 ترتّد إليها األجزاء واآلحاد . 

االختالف  ملااطراح عو منبّّد  ال نظرّيةيف ال والكّّلّية التعميمصفة ققتتح ولكّي     
والقواعّد الكّليـة ،   بادئال انتساب هلا إىل امل يةحمّل عناصروالتنوع يف الّلغات اليت هّي

الكّليـة   قاعـّدة وتفسرها مبـتغريات ال  تاملختّلفا ولتؤ أخرىوإمنا هّي حمكومة بقواعّد
أو  لوسائطبا صياتاخلصو فسرت اليت راتاملتغّي هذهمىوتس ، وجههاالواحّدة وتنوع أ

 .   تالباراميرتا
 ال الـذين قاطبـة ،   املتكّلمنيكّلية مستقرة يف خمزون  قواعّدالنحو الكّّلّّي قواعّد إَن    

 ائطيف االنتقاء وسـ  يوّسطونو  ملغاته بما يناس النتقاءيفزعون إىل هذه القواعّد إال
النحـو الكّلـّي    مبـادئ الّلغـوي إىل تنزيـل    ملباملسـتع  تنتهـّي ، سـبة املنا يملتثبيت الق

  واألنواعإىل اجلزئيات ّلياتمن الك نتقالاال فيتم اخلاصةقاييس  عّلى لغت  وم
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 :   –  . االختيار
وتقّدميـ    شـّيء تـرجيح ال  عّلـى والقّدرة  اإلرادة، وهو  (1)راراالضط خالف هو      

. ومـن معانيـ  كـذلك     (3)خـر ، أو هو ترجيح أحّد األمرين عّلـى اآل  (2) غريه ىعّل
اآلراء أو وجهًا مـن الوجـوه    منرأيًا  النحويأن ينتقّي  وهو )) اءاالنتق

 . (4(( ) إليهاعّلى غريه مبرجحات ومسوِّغات يراها ويستنّد  ويرجح يف مسألة ما 
الـيت ميكـن    لفـاظ األ جمموعـة  ))هـو   ختيارويرى د. املسّدي أن اال     

وجمموعـة تّلـك    المن نقـاط سّلسـّلة الكـ   نقطة مـ  لبأحّد منها يف ك ّييأت نلّلمتكّلم أ
فيمـا   سـتبّدال لّلمـتكّلم والـيت هلـا طواعيـة اال     ّييف الرصـيّد املعجمـ   القائمـة األلفاظ 

 . (5)((بينها
مـا   ))فهّي  خرىدون أ عينةكّلمة م نتقّيبهذه الوظيفة عنّدما ت تقومالعميقة  والبنية     

 لـك أو ذ لصـيغة ا ذهتفضـيل هـ   إىلجيري يف أعماق اإلنسـان سـاعة الـتكّلم فيّدفعـ      
 نـوي البنيـة العميقـة امل   اريـتم اختيـ   عميقـة قوانني البنيـة ال  فبوساطة؛  (6(( )الرتكيب 
 طّلوبةوامل اسبةالكّلمات املن تيارثم يتم اخ ،الزم (  فعلمثل ) اسم مفرد +  ااستعماهل

جيـري حتويـل البنيـة     ثـم  مـن و ،تطبيق قوانني البنية العميقة  رجلتعويض مكّونات خم

                                                 
 . / رفيةاملصطّلحات النحوية والص جم: مع ينظر ()

 . /  :  : كشاف اصطالحات الفنون ينظر  ()

 .  / ينظر : دستور العّلماء :  ( )

 . النحوية والصرفية /  طّلحاتاملص معجم  ()

:   /  بـريوت ، ط  – املتحّدةاجلّديّد  اب، دار الكت ياملسّّد سالم: د. عبّد ال ألسّلوباألسّلوبية وا ()
 . 

 . /  ةواملعاصر ثرتاال نيب ويمناهد البحث الّلغ  ()
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ويف نهايـة املطـاف تطبـق     ،بنية سـطحية عـن طريـق القـوانني التحويّليـة       إىل العميقة
 .  (1)الصوتية إلعطاء اجلمّلة شكّلها النهائّي ورفيميةالقوانني امل

لكل  ناسبةعّلى انتقاء التعابري امل درينقا جتعّلنابوظيفة االختيار  لعميقةا نيةالب ومتّتع      
 لـة عـّّد خرقهـا مبنز   قيـوداً  يـار لالخت  ومسـكّي چوقـّد حـّدد    (2) موقف

 . (3) الّلغة عناالحنراف 
 :  والتوليّد . التفريع 

 إىلالالحــق  تيــاجشـّيء الح  يــبجعـل شــّيء عق  )) هــو التفريـع        
ذلـك احلكـم    ثبـات أمـر حكـم بعـّد إ    ملتعّلقيثبت  أن )) كذلك والتفريع( 4(( )السابق

 . (5(( )يشعر بالتفريع والتعقيبملتعّلق ل  آخر عّلى وج  
 ، رالفعل عن فاعّل  بتوسـط فعـل آخـ    صلأن حي ))فهوأما التوليّد     

 .  (6(( )كحركة املفتاح حبركة اليّد 
قّد تبّدو  مّلةعناصر يف اجل وراء كثري من التفريق بني )) يقفالعميقة  يةتقّدير البن إن    

عمّلية  تشب  )) السطحية البنيةو ةبني البنية العميق ، فالعالقة (7(( ) طحهايف س شابهةمت
 ف( والطـر  عنها مبعادلة أحّد طرفيها املواد قبل تفاعّلـها )  لتعبريكيماوية يتم ا

 ىاملعنـ  تعطـّي البنية العميقـة  إن.  (8(( ) ( ) تفاعلاآلخر هو الناتد بعّد ال
                                                 

 . العربية /  ّلغةحتويّلية ل قواعّد:  ينظر  ()

 . ، واملنهد /  وظيفة، وال الينظر : الّلسانيات ؛ اجمل ( )

 .   - /  وينظر : الّداللة والنح ( )

 . التعريفات/   ()

 . / دستور العّلماء :   ()

 . التعريفات / ()

 . يف النحو العربّي /  ّليةالتحوي من األمناط ( )

 . حتويّلية لّلغة العربية /  قواعّد 8) ) 
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 نـى وفرضـّي يتوقـف عّليـ  مع    ردتركيب جمـ  هو )) باألساسّي لّلجمّلة . وهذا الرتكي
الظاهري حقيقـة   كيبالرت كونبعّد أن تصبح تركيبًا ظاهريًا وبذلك ي هااجلمّلة وتركيب

 .  (1(( )فيزيائية مّلموسة ونستعمّل  إذا تكّلمنا أو كتبنا 
قــانون حتــويّلّي  طبيــقآخــر بت إىل لغــوي بعمّليــة تغــيري تركيــ هــو )) التوليــّد إن    

 تتولـّد العميقـة ميكـن أن    لبنيـة . إن ا (2(( )ثـر أو أك واحّد 
(  ًا) أّلف زيّد كتابـ  جمّلةف ؛التحويل  اننيقو بوساطة ةبنى سطحية متعّدد إىلوتتفرع  

 :  إىلتغّير   أنميكن 
 اجملهول(  إىلقبل زيّد .     ) التحويل  منكذا ُألف  بكتا -
 م(اس إىل ّدثكتاب كذا .           ) حتويل احل فزيّد مؤّل -
 .  (3) (كيّدمجّلة تأ إىل يلكذا .  ) حتو تابك أَلفهو من  يّدًاز إَن -
ومقياسـ  القـّدرة    ،األم  غت املعنى الكامن يف نفس املتكّلم بّل ))فالبنية العميقة هّي      
    نوجتعّل  يعرب عما يف باطن  زمل عّديّدة مل يسمعها م ،اليت تتكون يف الفرد  الكفايةأو 

ــل ــة تســمح ل فامل (4(( ) قب ــى العميق ــاعّلومــات املوجــودة يف البن ــأ ن ــّد الب نب ــىنول  ن
 لنظريـة يف ا عّليهـا  ملعتمـّد السـمات ا  أحـّد ) السمة التفريعية ( هـّي  .  و (5)السطحية

ــة ــة التوليّدي مرحّلتهــا  يف  التحويّلي
عـن خرقهـا    تدينـ قواعّد  هلا  ومسكّيچ جعل( ؛ إذ  املعياراألمنوذجية ) 

 احنراف لسانّي .

                                                 
   العربّي /  لنحويف ا حويّليةالت مناط: من األ ينظر، و قواعّد حتويّلية لّلغة العربية /   ()

 .  /  العربّيمن األمناط التحويّلية يف النحو   ()

 . العربية املعاصرة /  لّلسانيات، وينظر : يف ا  ـ لسانية /  ّلوبيةينظر : حنو نظرية أس  ()

 . واملعاصرة /  الرتاثالبحث الّلغوي بني  ناهد، وينظر: م الّلغة التقابّلّي /  ّلميف  ع  ()

 .  :    /  ّدادبغ –املستنصرية  ة، اجلامع ة: جميّد املاشط رمجةعّلم الّداللة  : أف. آر. باملر ، ت ()
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 : أويلوالت التفسري. 
 لظـاهرة  (1(( )ظهـار الفسر وهـو الكشـف واإل   مبالغة ))  التفسري     

فيـ  وهـو القطـع     شبهة الكشف  فهو ، (2)غامضة أو غري مفهومة بعبارات واضحة 
 نبيـا  ))باختصاص  بـ –األقوال  هرعّلى أظ – يلأووينماز من الت ،  مبراد املتكّلم وبيان

 . (3(( )وجهًا واحّدًا  إال حيتمللفظ ال 
 ،لــ)ص(   رمجة)س( ت نيكون )س( تفسريًا لـ)ص( إذا كا ))د. أمحّد خمتار:  يقول    

)ص( ...  يفاملوجـودة   تّلـك مـن   الفهـم  إىلوكانت التعبريات املكونة لـ)س( أقـرب  
تّلف من شخص آلخر، فإن ما يعّّد تفسريًا لشخص قّد خت ةدرجة الفهم لّلغ إنوحيث 

 .  (4(( )لشخص آخر سريًاتف يكون ال
تفسـري مـ ل    ))و (5) يف األصـل : الرتجيـع   هـو ف التأويـل   أما     

والكشف عن  ين مبعنى تبي ،ومنها تأويل الكالم  ، إليهااليت يصري  ت الشّيء وبيان عاقب
 الكـالم غـري وجـ  ال يف    حيتملالذي  تشاب امل المالك يفعادة  كذل ونويك ،من   رادامل

الّلفـظ عـن معنـاه     صـرف  )) هـو و (6(( )عّلى معناه  ةالّدالل حالصري ، اءالقاطع األد

                                                 
 . /  التعريفات:  ينظر، و / العّلماء :  ستورد  ()

 زاروينظـر : القرينـة يف الّلغـة العربيـة : د. كـولي      ، /  الـنفس :   ميف عّل عّيينظر : املعجم املوسو  ()
 .  -:  /  األردن ، ط – جّلةعزيز ، دار د كاكل

 . / الفنون :  تكشاف اصطالحا  ()

 . :  /  الكويت ، ط – العروبةدار  كتبةعمر ، م تارخم ّدمحالّداللة : أ عّلم  ()

 . ينظر : التعريفات /  ( )

: األلسـنية   نظـر وي ، :  ةالفجالـ  –النجّدي ناصف ، مكتبة نهضة مصر  عّلّيوالنحو :  ّلغةال اياقض من ()
، وتعـّددد التوجيـ     :  /  لبنـان ، ط  – ابّييف عّلم الّداللة : د. نسيم عون ، دار الفار تحماضرا

 .  – :  /  القاهرة ، ط –النحوي : د. حممّد حسنني صربة ، دار غريب 
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أغّلب عّلى الظن من  ب دليل يصري املعنى  اعتبار ))فهو  (1(( )  معنى حيتمّل  إىلالظاهر 
 .  (3)مرادفًا لّلتفسري . ومنهم من عّّد التأويل ( 2(( )هراملعنى الظا

 ؛ ائزهالسانية وأحّد رك ظريةن يمتطّلبات أ من أن التفسري  معّلوم     
 واننيبقـ  ةاملالَحظـ  واهرربط أكرب عّدد من الظ إىلعقّلّي يتوق  بناء )) ّلسانيةال لنظريةفا

بـّدأ  امل وهـذا .  (4(( )التفسـري  أجمموعة مَتِسقة حيكمها مبّدأ عام هـو مبـّد   نخاصة تكِو
 - البنيـة العميقـة   فأوىل وظـائ  منوجعّلت   ويّليةالتح ليّديةالتو النظرية اعتمّدت نفس  

 ّلنحـو احملورّيـة ل  األهـّداف مـن أوىل   بل –  ومسكّيچمّر يف تعريف  كما
 . (5) التحويّلّيالتوليّدي   

يّليةالتحو التوليّديةالنظرية  يف والتحويل     
البنيـة العميقـة    ريـق عـن ط  (6) ((وسيّلة لّلوصف والتحّليل والتفسـري  هو )) 

 ةاألسـاس، وحتتـوي عّلـى العالقـات النحويـ      تجهـا ين فرتضـة جمـردة م  بنيـة   ))  وهّي
ــ      واســتعماالتها ةوالوظــائف الرتكيبيــة واملعّلومــات الّدالليــة الالزمــة لتفســري اجلمّل

، وهّي حقيقـة عقّليـة    تمعاملس –ن املتكّلم يف ذه متمثّلةفهّي بنية ضمنية  (7(( )مكنةامل
 البنية السطحية .  نالذي يكِو املنطوقالكالمّي  عيعكسها التتاب ئمةقا

اجلمل الّداللّي ويف  سريالّلغوية فتحّدد تف ّدالالتبال قةالعمي نيةترتبط الب هنا ومن    
الصـوتّي   وحتـّدد التفسـري    بعـة املتتا يـة الّلغو باألصـوات السطحية  ةترتبط البني ملقابلا

                                                 
 . التعريفات /   ()

 . / دستور العّلماء :   ()

 . املصطّلحات النحوية والصرفية /  معجمينظر :   ( )

 . / والّلغة العربية :  لّلسانياتا  ()
 . 773/  الّلسانّي النسق انفتاح:  ينظر (5)

 . العربّي /  حوالتحويّلية يف الن اطمن األمن  ()

 .  /  يةدراسة اجلمّلة العرب إىل لمّدخ ()
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ويّليــةالتوليّديــة التح لنظريــةا مؤِســس ومســكّيچ. وهــذا مــا ذكــره  (1) لّلجمــل
 حني قال : 

: األوىل هـّي البنيـة اجملـردة     طحيةوبني بنية اجلمّلة الس ةبنية اجلمّلة العميق بنيمنيز  )) 
 الـذي تيب الوحّدات السـطحّي  التفسري الّداللّي والثانية هّي تر عّينواليت ت نيةوالضم

 ّل واىل شـك  لفيزيـائّي شـكل الكـالم الفعّلـّي ا    إىلوالذي يرّد  يكّيحيّدد التفسري الفونت
تقّدم التفسري الصـوتّي   يةالسطح البنيةدراسة  أن كذل معنى.  (2(( )املقصود واملّدرك 

 . (3)هلا  الّداللّي تفسريالعمق ال اسةدر  تقّدميف حني  ،لّلغة 
 ثال اآلتّي : نّدرج امل لكذ لتوضيحو 

 . املنظوَر العامَل املنظوِر غرُي اهلُل خّلَق -
 ثالث مجل هّي : نيف حقيقتها م فتتأل اجلمّلة ذهفه     

.املاهلل الع خّلق -أ
 اهلل غري منظور . -ب
 منظور . ملالعا -ج

( مبعنـى آخـر أن اجلمّلـة )    ،ج ( عميقـة   –ب  -) أ ل( سطحية واجلمـ ) فاجلمّلة
ذلـك   ومثـل ،  (4)من حتويل  كثرج ( بواسطة إجراء أ –ب  –) أ متحولة من اجلمل 

قولنا : 

                                                 
 . :  ( املبادئ واألعالم / احلّديث) عّلم الّلغة  األلسنية: رينظ  ()

) (

 
) (

 ظروين                                                                                
.  - الرتاث واملعاصرة / نيب ّلغويالبحث ال د، ومناه بّي والّدرس احلّديث / : النحو العر  

 .  - ( / سنية)النظرية األل عربيةوالتحويّلية وقواعّد الّلغة ال ليّدية: األلسنية التو نظري  ()
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أن زيّدًا ُفحص من طرف الطبيب . ظننُت -
 أن الطبيب فحص زيّدًا .  ظننُت - 

 نفَسـها  يقـة أن هلمـا البنيـة العم   إالخمتّلفتـان سـطحيًا    جلمّلـتني أن هـاتني ا  نّلحظ     
 فعمّليـات  ، ّلوممبنية لّلمع لثانيةا نحني أ لّلمجهول يف مبنية ألوىلوالفارق بينهما أن ا

 نكـو  يزكـّي وهـذا   ))ظـاهرة   يةبنيات سـطح  إىلهذه تقّلب البنيات العميقة  تحويلال
بالتأويـل   متـس لكنهـا ال   (1(( ) الـّداللّي  لتأويـل البنية العميقة هّي املعتَمّد عّليهـا يف ا 

 ساساأل ))هّي  هذه كيبالّداللّي الذي جيري يف مستوى البنية العميقة ؛ فعالقات الرت
 .     (2(( )يف التفسري الّداللّي الصحيح لّلجمّلة 

 يسـهل ال  ويةظواهر لغ سريتف ميقةأن من وظائف البنية الع بعض الباحثني ويرى     
البنيـة   إىلأن الّلجـوء   ))و (3) الفـرتاض بهـذا التقـّدير وا   إالعّلميـة   طريقـة تفسريها ب

بعـض   تعرتيهـا الـيت   الرتاكيـب و ةبنيـ األ لتفسـري إمنـا كـان    ربـّي العميقة يف النحو الع
ــّو ــ التالتح ــالم ون عةيف س ــ الك ــذف   ، ظم ــل احل ــن مث ــّديم  ،م ــأخري  ،والتق والت
 .  (4)((اوغريه

)جوانب من نظرية النحو( ومسكّيچ كتابيف  جنّد     
لّي التفسري الـّدال  يفل  بأثر البنية العميقة  واضحًا اهتمامًا 

 النظريةمبرحّلة  لنظريةمن عمر ا رحّلةهذه امل ومسيت سطحيةوانعّدام ذلك يف البنية ال
قَرر أن  إال ان  يف عام   املع  منوذجيةاأل أواملعيار 

                                                 
 . : دروس يف الرتكيب /  رينظ ( )

 . ومسكّي / چ ( )

متـواليني يف العربيـة )حبـث( : د. داود عبـّده ، ضـمن       نيبصوتني صحيح أ تبّدينظر : حول الكّلمات اليت ()
 . :   -الكويت /  معةواألدب ( ،  جا الّلغةكتاب ) دراسات يف 

 . العربّي /  والتحويل يف النح ( )
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 حّلـة هـذه املر  ومسيـت  الـّداللّي والسطحية تسهمان يف التفسـري   لعميقةكّلتا البنيتني ا
 . (1) املوسعة يةمنوذجاأل لنظريةمبرحّلة ا

 :   والتوضيح  -  الشرح. 
 ّدالوضـع حنـو زيـ    تعّدد )) سببب (2) (( احلاصل يف املعارف اإلضماررفع  )) وهو     

 نم إن.  (3(( ) الحتمالفّلما وصف  ب  ارتفع ا هالفاضل فإن  كان حمتماًل لّلفاضل وغري
لـذلك ال   ))الـيت يقـّدمها ودقتهـا     اتالّلغوي وضوح العالقـ  األمنوذج خصائصأهم 

((  ةقّدرت  عّلـى حتّليـل الّلغـ    عّلى عكساألمنوذج أي غموض يف مفاهيم  قّد ين ملحيت

 ةبالبنيـة العميقـ   تمـام االه إىل لتحويّلينيأّدت با اليت سبابمجّلة األ من فإن لذا؛   (4)
 كتّلـ  ضـيح بـني اجلمـل املتماثّلـة وتو    لعالقـة ايف شرح  هاأثَر ، 

ــة  ــاك  ؛العالق ــة الســطحية تســتطيعال  مجــاًلإذ إن هن   البني
البنية العميقـة   نالتحويّليني : إ للنا قو يفسرفيغمض معنى اجلمّلة وهذا ما  توضيحها

قى مـن  ما تب ّدفعي ستوىم ))؛ فهّي (5)هّي اليت تكون العالقات املعنوية فيها واضحة 
استغّلت البنيـة العميقـة هلـذا     وقّد.  (6) ((غموض ويرفع كل إبهام عن اجلمّلة ذاتها 

                                                 
 ، اهنـة / واجتاهاتهـا وقضـاياها الر   يات، والّلسـان  ينظر : حماضرات ودن : تأمالت يف الّلغـة /   ( )

 . ( /  سالة) ر لعربيةالتحويّلية يف الّدراسات النحوية ا ّديةالتولي النظريةو

 .  / لتعريفاتا ()

 –دجّلـة   ر، دا ّزانوينظر : الصـوت واملعنـى : د. حتسـني عبـّد الرضـا الـو       ، / دستور العّلماء :  ()
 . :  /  ، ط دناألر

 . ويّلية وقواعّد الّلغة العربية ) النظرية األلسنية ( / والتح لتوليّديةاأللسنية ا ( )

 . /  ّلغويعّلم الّلغة ومناهد البحث ال ينظر : مباحث يف  ()

 .  ( /  لسيمانطيقا) ا الّداللةنظرية عّلم   ()
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اليت حتتمـل   جلملكما يف ا لبسيكتنفها غموض أو  اليت جلمليف التفريق بني ا بالسب
 : (1)من مثل  معنيني

 مكّلفة . ارباألق رةزيا -
 ملعناها :  ةبالنسب نياجلمّلة ذات احتمال فهذه 

 مكّلفة .     اربلألق يارتنا: ز األول
 .  ةلنا مكّلف رباألقا يارة: ز الثانّي

 بوساطة وغموضها( حيةاجلمّلة ) السط بسرفعت ل نهاالبنية العميقة هّي أ فوظيفة      
داللـة   فغموضجعّلها تبّدو أكثر وضوحًا ،  مما( )عميقتني مجّلتني إىلوحتّليّلها  هاشرح

 العميقة هلا . بنىد العّلى أساس تعّد إال يوضحال  حيةالبنية السط
 :   الفهم. 

وظيفـة أخـرى لّلبنيـة     ذه. وه( 2) (( بتصور املعنى من لفظ املخاِط ))ب  :  يراد      
الـذهين اجملـرد    األساس )) –العميقة  البنية أي –إنها  ذإ  ميقةالع
رمـزًا   لرتكيـب كون هذا اأصولّي ي مجّلّيويرتبط برتكيب  نالذه معني، يوجّد يف ىملعن

 اولتحّديـّد معناهـ   مّلةوهّي النواة اليت البّّد منها لفهم اجل ،ل   وجتسيّدًالذلك املعنى   
 .  (3(( )وإن مل تكن ظاهرة فيها  ،الّداللّي 

دراسـة الّلغـة ؛    مـ  أكرب إسهام ميكـن أن تقّدّ  وه ّلغةال همف أنومسكّي چ ويعتقّد     
مبعرفة طبيعة العمّليات العقّليـة ، والبنيـات الـيت     الّلغة ميكن أن ميّّدنا فهم ))ذلك ألن 

                                                 
 . األمناط التحويّلية يف النحو العربّي /  ن: م رينظ  ()

 . / عّلماء : ، وينظر: دستور ال /  لتعريفاتا  ()

) حبـث ( /   لعربـّي وأصوهلا يف النحو ا يّليةالتوليّدية التحو نظرية: الوينظر،  يف حنو الّلغة وتراكيبها /   ()
 . 
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مـن أن القـول بالبنيـة     (2)ما رآه أحّد الباحثني  وأرى.   (1) ((تشّكل هذه العمّليات 
 لنظام الّلغة . حاةقّّدم  الن الذيهو حماولة لفهم التفسري  العميقة

 ،لكالم يف ا هرةوإن مل تكن ظا ميقةأن البنية الع )) ومسكّيچ ويؤكّد      
عن  عرفةامل بعضميكن أن تزودنا ب )) ها؛ إذ إن (3(( )حّد كبري ، أساسية لتفهم   إىلهّي 

 الكامنة (  الكفايةأو )  قّدرةوتتمثل يف امل (4(( )مسائل املعنى والفهم 
عّليها الكالم . فـالنحو   بنىواألسس اليت ُي عّدالقوا عباليت جتعّلها تستو ، إلنسانيف ا

 كمـن تّلك احلقيقـة الـيت ت   ذهنيةتهتم بفهم احلقيقة ال نيةذه ظريةن ويّلّيالتح يّدالتولي
 ةبـني البنيـة العميقـ    ةمن فوائّد التفرق إن.  (5)  ويالّلغ ألداءوراء ا
 كالرتكيـب أن حتمل أكثـر مـن معنـى     كناليت مي ببعض الرتاكي همالسطحية ف والبنية
 اآلتّي:

 نقّد العقاد . -
حيتمـل   كيـب ومضاف إليـ  . لكـن هـذا الرت    افمؤلفة من مض  ل  ةظاهرال فالبنية    

 بنية عميقة حتى تسهم يف فهم اجلمّلة : فرتاضمن خالل ا هماافرتاض متمعنيني 
 ( . ّل فاع إىل صّدرامل بإضافة: أن يكون العقاد هو الناقّد )  األول املعنى
 . (6) مفعول  ( إىل راملصّد بإضافةهو املنقود )  لعقاد: أن يكون ا انّيالث املعنى

 

                                                 
)1(- Chomsky : Language and mind, Harcourt Brace Jovan, 1972, p. 66 . 

 . مّلة العربية / ، ينظر كتاب  : يف بناء اجل يفهو د. حممّد محاسة عبّد الّلط  () 

 ّدالتوليّدية والتحويّليـة وقواعـ   لسنية، وينظر: األ /  واإلعالماحلّديث( املبادئ  ّلغةاأللسنية ) عّلم ال ( )
 . ) النظرية األلسنية ( /     الّلغة العربية 

بغـّداد ،   –العامـة   فيـة عزيـز ، دار الشـؤون الثقا   فيوسـ  ئيـل ومسكّي ، ترمجة : د. يوچ:   حويةالن البنى ()
  : . 

 . : مناهد البحث الّلغوي بني الرتاث واملعاصرة /  ظرين ( )

 . ينظر : الّلغة واإلبّداع /   ()
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  ( ) بنية عميقة   افرتاض  مسِوغات:  ثانيًا

اصطالحية  وجهةمن  التسويغ، و  (1): اجملوِّز ، وسَوغُت الشّيء : جَوزُت   املسوِّغ      
 ومسـكّي چ أشـار . وقـّد   (2) ((يتم مبوجبها تفسري بعض القواعّد النحوية  مّليةع )): 

تّلـك   ،(  ةعميقـ  بنيـة عّدد من املسَوغات اليت تسِوغ افـرتاض )   إىل ضمنًا أواحة صر
جاهّدين اإلحاطـة بتّلـك    نالفظًا . وقّد حاول الظاهرة غري ًنىمع املفرتضة اخلفية  ةالبني

 : ذكرهاملسِوغات مستنتجني اآلتّي 
 معنى عام واحّد . ذاتخمتّلف ولكنها  ظاهريمجل ذات شكل  وجود:  أواًل

نفسـ    ىاجلمـل الـيت حتمـل املعنـ     بـني أهمية يف شرح العالقـة   افالبنية العميقة هل     
 : (3)قولناك ، كيبهاوختتّلف يف ظاهر تر

 التّلميَذ . أكرم املعّلُم -
 التّلميَذ . ُماملعّل أكرَم -
 أكرم  املعّلُم . تّلميُذال -
هـذا   ونـتد  ، اهرهـا وإن اختّلفـت يف ظ  ةواحـّد  العميقـة  بنيتهـا مجل  ثالثفهذه      

عّلـى وفـق قواعـّد     آخـر،  إىلمن نقل إحّدى املفردات من موقع  لظاهرياالختالف ا
 نيـة هّي الب وهذه(  يَذالتّلم ُم: ) أكرم املعّل (4) ونتك ناجلمل أ إذ األصل يف ؛حتويّلية 

بـاب   من لتحويلا وهذااألخريان حمولتان عنها ،  مّلتانواجل ،الفعّلية  لّلجمّلة يقةالعم

                                                 
 . /  : لسان العرب :  ينظر ()

 . /  دنويما قبل املعيار إىل الربنامد األ وذجمن النم يةالتوليّد تالّلسانيا ()

 . لّلفظ )حبث( / وظاهر ا لتقّديرينظر : ا  ()

 ّّدمن يعـ  احثنيعنّد من جيعل البنية الّداخّلية لّلجمّلة العربية : فعل + فاعل+ م. ب  ؛ ألن هناك من الب هذا ()
) حبـث( /  يـة الفعّليـة يف العرب  مّلةالّداخّلية لّلج لبنية+ فعل+ م . ب  ، ينظر: ااعليف اجلمّلة العربية : ف صلاأل

 -  .
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       يقـول :   بـاملعّلم فانـ   الهتمـام فإذا أراد املـتكّلم ا  ،زء املتقّدم من اجلمّلة االهتمام باجل
أكرمـ    التّلميـذُ : )  نئٍذبالتّلميذ يقول حي االهتمام أراد وإذا ،(  يَذأكرَم التّلم املعّلُم)  

 ونظـري التّلميـَذ( .   عّلـمُ امل رَمبعمّلية اإلكرام يقول : ) أك تماموإذا أراد االه ،املعّلُم ( 
 : لناقوذلك 

 الولُّد التفاحَة . أكل -
 الولُّد أكل التفاحَة . -
 .  الولُّد هاالتفاحُة أكّل -

يف هـذه اجلمـل السـطحية     ) البنيـة العميقـة (   واألصـل       
 ( .  احَةالتف لولُّدا كَلالثالث : ) أ

احلذف بتحويـل   إىلوإمنا يتعّدى ذلك  أخري،والت التقّديميقتصر التحويل عّلى  وال    
 :( 1)كما يف اجلمّلتني اآلتيتني لّلمجهول،مجّلة مبنية  إىلاملبنية لّلمعّلوم  جلمّلةا

 

 

لّلمعّلوم )شـاهّد املخـرُب    مبنية ألوىلحيث الظاهر؛ فا مناجلمّلتان خمتّلفتان  فهاتان     
 مـا يربطه مّلتنياجل رىذلك ن معَث( والثانية مبنية لّلمجهول ) ُشوِهَّد احلادُث( واحلاد

الثانية متحولـة عـن األوىل وهمـا     نأ مناإذا عّل يّليةعالقة حتو ربطهماوت ،معًنى واحّد 
 هلما .  ةعميقة واحّد بنية وجودبسبب  عنىيف امل مشرتكتان

 : (2)ذلك  ومثل
) رجال كثريون يقرأون قّلياًل من الكتب (          

( ُتقرأمن الكتب  ّليل.) ق 

                                                 
 . املعاصر/ ينظر : عّلم الّلغة   ()

 . : عّلم الّداللة / باملر/  ظرين ()
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          ( تصْب اهلّدَف مل كثريٌة سهام.) 

                  مل ُيصْب ( ُف) اهلّد 

 سـبب ب هـا مرتادفـة يف معنا  أنهـا  إال ، ظاهرها( خمتّلفة يف -( و)-)  فاجلمل   
( -) مّلــتني( متحولتــان عــن اجل-وان اجلمّلــتني ) ،اخــتالف ُبناهــا العميقــة 

 احلذف .  طةبوسا
أحـّد (   نبـاجملهول ) ال ُأحـّب مـ    يغتهاحيبين ( وصـ  أحّدبذلك مجّلة : ) ال  وشبي      

 (1)عميقـة واحـّدة    نيةب إىلفهما صيغتان متالزمتان لرتادف معناهما وألنهما تعودان 
 لهـذا قبـ   ّداللّيالـ  يـل عّليهـا يف التأو  عتمـّد هـّي امل  يقـة العم نيـة كـون الب  ّدوهذا يؤي

البنيـة   كإشـرا  صخي مانظريت  في عّلى  ومسكّيچ هاالتعّديالت اليت أجرا
 .  الّداللّي يف التفسري يقةالعم البنيةالسطحية مع 

املختّلفة يف الظاهر،  ملالعميقة يف شرح العالقة بني اجل يةالبن أثر ناسبق يتضح ل مما    
 افرتاضها . مسوغاتمما يشكل أحّد  ، نيف الباط ةاملتشابه

 يف شكّلها ولكن معانيها خمتّلفة . تماثّلةم جيةخار كيبهلا ترا لمج وجود:  ثانيًا
 ريًاجـذ  اختالفًايف املعنى واجلوهر  ختتّلفحيث املظهر، وتتشاب  من  اًلهناك مج إّن     

 :( 2)ذكره  ّيلنَر املثال اآلت ،
 يؤثِّْر يف الناس . مل اجملرِم صراُخ -
 الناس . يف ؤثِّْرعقاُب اجملرِم مل ي -
ففّي اجلمّلـة   ،بعضها ببعض  رداتاملف قةيف عال متشابهتان ّلتنياجلم نيأن هات جنّد     

 ثِّْر)مل يؤ ةمجّل ملبتّدأوخرب ا ،( مضاف إلي  رموهو مضاف و )اجمل مبتّدأاألوىل؛ )صراخ( 

                                                 
 .  ، ودروس يف الرتكيب /  والتحويّلية /  توليّدية: الّلسانية ال ظرين ()

الّلغـوي   لبحثعّلم الّلغة ومناهد ا إىل، واملّدخل املعاصرة /  ّلغويةال راساتعّلى الّد واء: أض ينظر( )
 / . 
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( مبتـّدأ وهـو مضـاف    بفــ)عقا  ؛وكذا احلـال بالنسـبة لّلجمّلـة الثانيـة      ،يف الناس( 
. فهـذا يعـين أن    لّلمبتـّدأ يـؤثِّْر يف النـاس ( خـرب     ملومجّلـة )   ،و)اجملرم( مضاف إليـ   

أن  األوىل ةخمتّلفتـان ؛ فمعنـى اجلمّلـ    قيقـة احل لكنهما يف ،ظاهرًا  اناجلمّلتني متشابهت
 ،فتعين أن اجملرم هو الذي وقع عّلي  فعـل العقـاب    نيةأما الثا ،صرخ  لذياجملرم هو ا

 مّلـة املفعول بـ  يف اجل  مومقا ، األوىليقوم مقام الفاعل يف اجلمّلة  –أي اجملرم  – فهو
 الثانية.

 :( 1)ذلك  لومث 
 . وعَّد زيّدًا أن يتأّدَب عّلّي. -
 عّلّي. سأَل زيّدًا أن يتأّدَب . -
وإن كانتا متشابهتني من حيث الشكل  يةيف العالقة املعنو ازنتنيمتو غري فاجلمّلتان     

سيتأّدب يف اجلمّلـة   الذيو ،(  عّلّيسيتأّدب يف اجلمّلة األوىل هو )  يفالذ ، يالظاهر
 ( .  زيّدهو )  نيةالثا
 :( 2) نفسها تنطبق عّلى قولنا واحلال    
 املاُل من زيّد. ُدِفَع -
 ُسِرَق املاُل من زيّد. -

(  ُدِفـعَ ؛ فــ)   ّلفتـان خمت هما ،بني اجلمّلتني  الظاهري الرتكييبالتشاب   من الرغم فعّلى
 ( .  ُسِرَقتعطّي معنى غري معنى ) 

 : (3) ناجلمّلتان اآلتيتا وكذلك
 اهلِل تطهري. . عقاُب -

                                                 
 . العربية /  ةلّلغ حتويّلية: قواعّد  ينظر(  )

 .  /  والتحويّلية ة: الّلسانية التوليّدي ينظر(  )

 .  /  ّداعينظر : الّلغة واإلب ()
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 عقاُب املذنِب تأديب. . -
مبتـّدأ   عّلـى  حتتـوي فكل واحـّدة منهمـا    هما؛الظاهرية واحّدة يف كّلتي نيةالب أن جنّد   
 جنـّد البنيـة العميقـة     ىوخرب، ولكن من حيث املعن إلي  مضافو

و)  ،األوىل  مّلـة ( يف اجل العقـاب ( هـو فاعـل )    اهلل) لةلنا أن لفظ اجلال شفتك هلما
 . ابالعق ي ( يف اجلمّلة الثانية هو من وقع عّل املذنب
 :( 1) تيتنياآل تنينقرأ اجلمّل وعنّدما

 جناُح الطالِب مؤثِّرًا . كان -
 كان رسوُب الطالِب مؤثِّرًا . -

 ألوىلبعـّد أن ا  مـا نكتشـف في  أننـا إال  ،تـام   نحـو ب شابهتانأنهما مت وهّلة أول شعرن 
 ظاهرًا .  تشابهتا نالثانية يف معناها وإ الفخت

 : ( 2) ذلك ونظري
( ابأمحّد بالذه ع) عّلّي أقن                           

( اب) عّلّي وعّد أمحّد بالذه 
ظاهريًا . رتكيبتشاب  ال ن( ال تعطّي معنى ) وعّد ( وإ أقنع) فـ  

قات الـيت ميكـن أن تقـوم بـني     عّلى شرح العال لعميقةا نيةقّدرة الب زهنا ترب ومن     
 يفومسـكّي چكغريه مـن املسـّوغات قّّدمـ      سّوغامل ذاخمتّلف اجلمل وه

يكـون ُخـّداعًا يف بعـض     ّدعّلـى الظـاهر؛ ألنـ  قـ     عتمّدينامل صفينيعّلى الو اعرتاض 
 اءيف فهم املعنـى املقصـود الكـامن ور    لاملعنى الذي قّد يكون الفيص مهمّلنياألحيان 

 . كالمال

                                                 
، أصول اجتاهات املّدارس الّلسـانية    -/  الّلغوي لبحثا هديف عّلم الّلغة ومنا ثينظر : مباح ()

 . احلّديثة )حبث( / 

 .  ( /  نطيقايما) الس ةينظر : نظرية عّلم الّدالل ()
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 عّلى توّحّد املبنى . املعنى: تعّّدد  ثالثًا
هناك بعض اجلمل اليت  أن  ومسكّيچمقّّدمتهم  وجّد التحويّليون ويف    

املتعـّددة   اجلمـل  )) وهـذه الشـكل اخلـارجّي بينهمـا ،     يزوال مي فنيحتتمل معنيني خمتّل
أي أصـل  فعاًل ) ستعمّلةختتّلف عن البنية اخلارجية امل اخّليةتقّدير بنية د تطّلباملعانّي ت

اجلمل إال بهذا  ذهه ثلمعان متعّددة مل جودال تفسري لو ألن ظاهر الّلفظ( ،  عن خمتّلف
 :( 2)حنو  وذلك.  (1(( ) تقّديرال

 / اجلّديّد .ستاذاأل تابفصاًل من ك قرأُت -
 قرأُت فصاًل من كتاب/ األستاذ اجلّديّد . -
قبل  لو الضغوط بوضع خط مائأ ،عّلى النرب اعتمادًااملثال ل  معنيان خمتّلفان  فهذا      

 ،احلّديثة  نظريةال اصطالحات وفق عّلى( ى)بؤرة املعن يهاالكّلمة اليت نستطيع أن نسم
 ( وتكتب بهذه الصورة :تاب( صفة لـ)الكّديّد)اجل مةففّي احلالة األوىل تكون كّل

 قرأُت فصاًل من كتاب األستاذ + اجلّديّد . -
 ( وتكتب بهذه الصورة :األستاذـ)( صفة ليّد)اجلّد ّلمةاألخرى فتكون ك يف أما
 + األستاذ اجلّديّد . بقرأُت فصاًل من كتا -

عـن سـكتة    عبـارة )) وهو  (3)موضع املفصل  إىلعالمة )+(  وتشري     
عّلى مكان انتهاء لفظ ما  ةحّدث كالمّي بقصّد الّدالل يفخفيفة بني كّلمات أو مقاطع 

 .  (4) ((مقطع ما وبّداية آخر  أو
                                                 

 .  الّلفظ ) حبث ( /  اهرالتقّدير وظ ()

 . . حّلمّي خّليل / د:  غموضوال والعربية،  . ن . / م:  ينظر  ()

، وأحبـاث   :  /  ةالقـاهر  –، عامل الكتب  مرع تار: د. أمحّد خم يالّلغو وتالص سةينظر : درا ()
 :    /  بغـّداد ، ط  –الثقافية العامـة   ن، دار الشؤو النعيمّي سعيّد م. حساد:  العربية اتيف أصو

-   . 

 .  . /  ن.  م(  )
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 إىل ودمعـانّي هـذه اجلمّلـة يعـ     فتعّدد )) ؛جانب العني(  إىلذلك )جّلسُت  مثلو      
 وس؛ فقّد تكون مبعنى عني املاء وقّد تكون مبعنى اجلاس (1) ((تعّدد معانّي كّلمة عني 

ألنها حتتمـل معنـيني وال ميكـن     ؛مّلتبسة التباسًا مّلحوظًا ملاجل فهذه.  (2) وسواهما
بنية عميقة تعاجل هذا الّلبس احلاصل بسـبب  من هذا الّلبس من دون تقّدير  لتخّلصا

 :( 3) ذلك قولنا ومثل.  الرتكيبية بنيتها
 . ّدمن زي أكثرحيب عّليًا  أمحّد -

 ؛ فمغَّلـ  ومعًنـى  فمن مبًنى مكَثـ  فتأتّل )) أنهاأن نقول عنها  ميكناجلمّلة  هذه     
أن  ّي قـّد تعـين  فهـ  ؛ (4(( )حمتِمّلـة   هاصريورت إىل يفضيان وتكثيفًاذلك أن فيها حذفًا 

دليـل عّلـى أن    هـذا حّب أمحّد لزيّد . و أو ،أمحّد حيب عّليًا حبًا يفوق حّب زيٍّد لعّلّي 
 : (5)حنو واحّدة عميقة ةبني نأن يكون هلا أكثر م ميكنالسطحية الواحّدة  نيةالب

                                                 
 . الّلفظ ) حبث ( /  اهروظ التقّدير( )

سحابة تأتّي  -يف امليزان  عوجاجا -الّدينار  -اجلاسوس  -يف العربية ويراد بها :  العنيتطّلق كّلمة  ()
يف  رة، وهـّي نقـ   كَبـة عـني الرد  - ءعني املـا  -طائر  - قّلعال ي ثريةك ًاممطر يّدوم أيا - القبّلةمن ناحية 

العـني   -عني الشـّيء : خيـاره    -: ذات   الشّيء نيع -عني القبّلة  -عني الشمس  -مقّدمتها 
: واحـّد مـن األعيـان وهـم األخـوة       عـني ال -عني القوم : سـيّدهم   -يرقب القوم  لذي: هو ا ئةالربي

 -املعاينـة   -  عين أن تضرب الرجل يف  -: اإلصابة بالعني  عنيال -العني: احُلرد  - األشقاء
 الل: جـ  املزهـر : مـادة )عـني( ، و   العرب. ينظر : لسان  حلاضرا ءالشّي - ضراحلا املال -أهل الّدار 

 كتـب إحيـاء ال  دار، وآخـران   وىلهـ( شرح وضبط وتعّليق : حممّد أمحـّد جـاد املـ   ) ت  طّيالسيو الّدين
) حبـث( : د.   لـة غموض الّدال ّلة، وظاهرة املشرتك الّلفظّي ومشك  -/ مصر د.ت. :  –العربية 

 .    - :  /   ّلّد، اجمل اجلنابّي ، جمّلة اجملمع العّلمّي العراقّي ، اجلزء  فأمحّد نصيِّ

 . / غويومناهد البحث الّل الّلغة: مباحث يف عّلم  ينظر ()

 .  /  لتفاصلوا اصلجّدل التو بيةالعر الّلبس يف اهرةظ ()

/  بغـّداد ، ط  –العامـة   فيـة ، دار الشـؤون الثقا  نعيمـّي : د. حسام سعيّد ال يةينظر : ابن جين عامل العرب ()
  /  رتكيبال ، ودروس يف /  لنمرييالراعّي ا ريف شع حويّلية، والرتاكيب التوليّدية الت :  
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 .  ممّلٌة عَماِتال زيارُة -
 . يٍّدز ّلُممل يرقين ظ -

 :أن تكون  أما( ) ّلجمّلةل لعميقةا فالبنية
 .  ممّلٌة اِتلّلعَم ازيارتن  -ب . أو  لنا ممّلٌة اِتالعَم زيارُة -أ

 ( فهّي تؤول عّلى وجهني :) مّلةاجل وكذلك
 ) ظّلَم أحّد. زيّدًا ( .  أْن يرْقين مل -أ

 ( . أحّدًا يّد.) ظّلَم ز أْن ينمل يرْق -ب
 افـرتاض بنيـة عميقـة     إىلأّدت  هّي اليت اههااجلمل وأشب هذه    

األبنيـة   عـّّدد ت أسـاس  ّلـى ع إال ))ميكـن أن تفّسـر   ال اجلمـل ألن مثل هذه  ؛ وتعّددها
يـّدعى   عميقبأن هذه اجلمل هلا معًنى  تأكيّدال إىل تثم دفع من. و( 1) (( هلاالعميقة   

فعاًل ،  قالالسطحية ( وهو ما ي البنيةالعميقة ( ، ومعًنى آخر سطحّي يّدعى )  البنية) 
هـذه   لثانيـة ا إىل حوهلـا عّلـى األوىل لت  قهاتني البنيتني قـوانني تطبـ   بني قةوتنظم العال

 . (2) القوانني تسمى) القوانني التحويّلية (
 احلاصل يف اجلملة .   االلتباسو  وضالغم رفع:  رابعًا

عن احتمـال الكّلمـة    وينشأ ، نىاملع ضوح: عّدم و  غموضنعين بال     
ــى    ــن معًن ــر م ــب ألكث ــّد و  (3)أو الرتكي ــريواح ــا. أتفس ــبس أو  م ــاسالّل  االلتب

أكثـر   تمـل املعانّي واشتباهها ، بسبب كون الّلفظ حي ختالطا )) فهو 

                                                 
 .  /  نةوقضاياها الراه واجتاهاتها الّلسانيات ()

البحث الّلغـوي   هدومنا غةيف عّلم الّل باحث، وم /  رةينظر : أضواء عّلى الّدراسات الّلغوية املعاص ()
 /   . 

: ينظـر  ()
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أن الغمـوض وااللتبـاس    إىلسـبق ميكـن أن نسـتنتد و ّلـص      ا. ممـ  (1(( )من معًنى 
 مرتادفني .  مصطّلحان متّداخالن إن مل يكونا

مـن الرتكيـب النحـوي مـن املـربرات       ببظاهرة غموض املعنى بسـ  كانت )) لقّد    
وجهـة نظرهـا    التوليّدية  حويّليةالت النظرية ابه يّدتأ اليت وهريةاجل

 وكانـت غامضـة دالليـًا ،     لكنهـا و حنويًا  صحيحةال اجلمليف حتّليل 
 ّدرسـة ، عّلـى م  ومسـكّي چ مهاالـيت قـّد   ئيسةالر اتالعرتاضا منهذه الظاهرة أيضًا 

أو  املباشرة لّلجمّلة  اتالتحّليل إىل املكون
بسـبب مـن بنيتهـا     الغامضـة عن معاجلـة وحتّليـل اجلمـل     عجزهامّدرسة بّلومفّليّد ، ل

 فعّديـ  الـذي  ميـق وتهمل املعنـى الع  سطحّيتعتمّد الوصف ال إذ إنها ؛)(( الرتكيبية 
  .( 3(( )عن اجلمّلة ذاتها  مغموض ويرفع كل إبها ))الـ

ــك        ــة أو   ذل ــة الغامض ــة ))أن الّلغ ــّلح أن ت املّلبس ــونال تص ــيّلة ك ــاهمل وس  ّلتف
مقاصّد الّلغـة يف التعـبري عـن كـل مـا خيتزنـ         عم نافىألن ذلك يت ؛( 4(( )والتخاطب

كان ذلك اإلنسان مرِساًل أم سواء أ  ، املختّلفةيعّبر بها عن حاجات   كاراإلنسان من أف
 . (5) إلي  َساًلمر

 نيـة ال تستطيع الب اليت الغامضةبعض الرتاكيب واجلمل  كالتحويّليون أن هنا ىفري    
عّليهـا   تقـع وتفسريها ، مما أدى إىل ضرورة افرتاض بنيـة عميقـة    يحهاتوض سطحيةال

                                                 
 . /  يًادالل ربيةالع ةوصف الّلغ ()
 ، ويراجع : والغموض /  العربية( 2)

 
 .  ) السيمانطيقا ( /  ةالّدالل معّل ظريةن ()
والّدراسـات   حوثمؤتة لّلب ،احلموز  ح)حبث( : د. عبّد الفتا سهالب أمنيف العربية و س: مواضع الّلب ينظر ()

   بني القّدماء واحملّدثني/  بّيالنحو العر ، ونظرية التعّليل يف : /  ردن، األ ، اجملّلّد  ، العّدد 

 .  /  واحملّدثني ماء: نظرية التعّليل يف النحو العربّي بني القّد ينظر(  )
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؛ إذا  دقيقـاً  يـاً عّلمالغامضـة وتفسـريها تفسـريًا     اجلملو الرتاكيبتّلك  يحمهمة توض
 ؛املنطقـّي   لعقّلـّي ا فسـري أصـاًل عّلـى الت   ئمـة قا لتحويّليـة ا التوليّديةعّلمنا أن النظرية 

 :( 1) فجمّلة
 . سّييف آذان نف ّلمىس بشفيت يهمُس َباحل مسعُت -

 أنتعـين   قـّد   يف آذان نفس الكاتب كما  سّلمى   كّلمةيهمس  حلبقّد تعين أن ا ))       
يف آذان نفس الكاتب كما قّد تعين أن احلب يهمـس   ةأن سّلمى موجود يهمساحلب 

يف   مـوض الغ أصـل  يكـون ، وبهذا   (( لكاتبنفس ا ذانآ شفيت سّلمى يف سطةبوا
 ميقـتني ع النحوي هلـذه مشـتق مـن سّلسـّلتني     لرتكيبا أنمن  جاء))  قّد اجلمّلةهذه  

 حيةالسـط  البنيـة  أن أخـرى بعبارة  أو ، ّددةلكل منهما داللة حم خمتّلفتني
 نيعميقت (3) تنيحتتها بني ضويتن مّلةاجل ههلذ 

 . ((، لكل منهما داللة خمتّلفة  نيخمتّلفت
 ةوخمتّلف قةبأن هلا بنية خفية ساب اإلقراراجلمل اليت تستّدعّي  من يّدفيها العّد والّلغة    

 ضـها االسـتفهام جنـّد يف بع   بأمسـاء فاجلمل اليت تبّدأ  )) ؛ ةالظاهرة السطحي نيتهاعن ب
. يف  تعّديـة امل لبعـّدها ، كحـال األفعـا    هرةظا لمفاعي هلا متعّدية ، ولكن ليس أفعاال
 .  ((سياقات حنوية أخرى  يف اعيّلهاأن تأتّي هذه األفعال بّدون مف صحال ي حني

 املثال ما يأتّي : لعّلى سبي لنأخذ 
          ؟ ّد.حمَم قابَل ْن. َم أ

                                                 
 . ) النظرية األلسنية ( /  يةوقواعّد الّلغة العرب ويّلية: األلسنية التوليّدية والتح ينظر( )
   . ن . م (2)

 . خمتّلفتانعميقتان ...  نيتان: ب الّصواب( )

 ، ويراجع :   -العربية والغموض /  (4)
 

 .  - حبث ( / العربّي )  حويوالّدرس الن ومسكّيچبني  قةالبنية العمي مفهوم( 5)
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 .        ّد.حمَم َل. قاب ب
 . زيّدًا ّد.حمَم . قابَل ج

عّلى  قياسًا لفاعلا ّييّل مفعول  ودخّلل اجلمّلة )ب( بعّدم وج نفسر ملثاليف هذا ا ))     
(  أاجلمّلة )  ةصح رإذا كان هذا هو األمر فكيف تفس ولكناجلمّلة )ج( الصحيحة . 

 إمـا الظاهري ف ناقضالت ذاالفاعل . هناك سبيالن لتفسري ه ّييّل مفعول بال  اكونه عم
 ل، أو أن نقـو  متعـّدٍ  رواحّد أحّدهما الزم واآلخ ظأن نفرتض أننا أمام فعّلني هلما لف

يّلّي الفاعل وأنـ    فيمامكان  األصّلّي هو  إنو املفعول  ثابةمب اعنصر االستفهام فيه إن
 . ّدئذقّدم بع

الثانّي  احلّل نإذ واألصيل وسّليقت  .  بيةالعر ّلممتك كماألول يتناقض مع ح احلّل إن  
 .  (( هميثل فك التناقض الظاهري الذي حلظنا ذيهو ال
 :( 2) ةاآلتي ابريلنأخذ التع واآلن

( يَنالّصّياد ُل) َقْت                                       
سوِداأل جمرُة) ز  

                                        ( األزهاِر ميُة) تن 
أن تكتسـب   جـرد صاحلة لالسـتعمال مب  غريتصبح غامضة و  ))أن  اجلمّلة  معّلوم    

 افإذ، وهذا ما حصل يف اجلمل السالف ذكرها  ؛  (3) ((داللتني متعارضتني متصّلتني 
 ( وجّدنا هلا داللتني : ) ّلةاجلم ناأخذ

 قّد قتّلوا حيوانًا أو إنسانًا . دين: أن الصيا األوىل الّداللة

                                                 
 . العربّي ) حبث ( /  نحويومسكّي والّدرس الچبني  ةالبنية العميق مفهوم(1)

 .  -والغموض /  والعربية،  ، وعّلم الّلغة املعاصر/   -: البنى النحوية /  نظري ()

:   ، ط  هرةالقـا  –غريـب   ردا ،بشر  مالأوملان ، ترمجة وتعّليق : د. ك نڤيف الّلغة : سيت الكّلمةدور  ()
 . 
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 ّلـتني اجلم ّصخيـ  يمـا نفسـ  ف  والشـّيء قّد قتل الصـيادين .   ّدًا: أن أح ةالثاني الّداللة 
 .ينياألخر
 :( 1)ذلك  ومثل

 تنصفين . نَتظّلمُتك وأ ما -
حتّليّلـها وإرجاعهـا إىل بنيتهـا     لعنـى ؛ إال مـن خـال   مبهمة غري واضحة امل ّلةمج فهذه

 ؛  تضادينم ينيالعميقة عنّد ذلك جنّد أن هلا معن
 إنصايف .  ك، بل كان مذهُب ينأيضًا مل تظّلْم نَتوأ ك: ما ظّلمُت األول
 . ينلو أنصفَت ك: ما ظّلمُت الثانّي

الـيت أدت   هـّي ،  رتكيبيـة الغمـوض مـن الوجهـة ال    نفهـا يكت اليتتّلك اجلمل   إّن    
 ووه يقًاعم وآخرإىل التأكيّد بأن هلذه اجلمل معًنى ظاهريًا غري مقصود ،  ومسكّيچب

واحّدة وهلا  طريقةمن  أكثرلقّد وجّدنا أمثّلة من اجلمل اليت تفهم ب ))، يقول :  ملقصودا
طبقًا لّلبنية التحويّليـة ... فمـن    الّلغة وصفودافع ل مستقل رّبر... وهذا مبهممتثيل م

   مجّلة ما من الضروري أن نعـرف مجـل النـواة الـيت اشـتقت منهـا هـذه        همأجل أن نف
 .  (2(( ) ّلةاجلم
يف  هـر كمـا تظ  اترتيـب كّلماتهـ   ال لعميقةمعنى اجلمّلة يتوقف عّلى بنيتها ا أن أي    

 ةألن هلـا بنيـ   ؛معنـى واحـّد    لفظهايكون جلمل خمتّلفة يف ظاهر  فقّد ؛البنية السطحية 
 مـن واحّد ؛ ألن هلا أكثر  معنىمن  ثرأك هلااجلمّلة الواحّدة وقّد تكون  ، حّدةوا ةعميق
عنـّدها   فتاليت توق ضالغمو صوروهذا التعّدد يف املعنى هو صورة من  ، عميقةبنية 

 الـيت  التحويّليـة   لتوليّديـة النظريـة ا 
ن الرتكيـب  مـ  سـبب ، ب الغمـوض  لظـاهرة  ناآل حتىاملقبول  العّلمّيالتفسري  قّدمت

                                                 
 ّد( ، حتقيق : حممهـ بن األنباري )ت  بكر، واألضّداد : أبو  : ظاهرة الّلبس يف العربية /  ينظر ()

 . :  بريوت /  –، املكتبة العصرية  اهيمإبر الفضلأبو 

 . النحوية /  البنى( )



 - 74 - 

تعـّدد املعنـى لـيس حبـال مـن       )) أنعّلى التحّليل الّلغوي لّلبنية . عّلى  بناء ، الّلغوي
أسـس   مـن أساسـًا   -بّدون شك  -لّلغموض ، وإن كان وحيّدهو املصّدر ال حوالاأل

 .  (1(( )توليّد هذا الغموض ومنوه 
د. مهـّدي أسـعّد    رهاوحاالت ذك اضعمن الرتكيب مو اآلتّيوالّلبس  ولّلغموض     

 . ( 2) يف كتاب  ) ظاهرة الّلبس يف العربية جّدل التواصل والتفاصل ( رارع
الكبرية اليت جاءت بها  بالفائّدة  ومسكّيچ تقادهنا يتضح لنا اع ومن     

ــ  ــّد ؛ نظريتـــ ــّدى ح  فقـــ ــر أن إحـــ ــناتذكـــ ــة  ســـ ــةالنظريـــ  التوليّديـــ
ِّدم تسـتطيع أن تقـ   اأنه هّي التحويّلية

هـذا   ومـن .  (3)الرتكـييب   غموضأو ال اسألنواع معينة من االلتب إرضاًءتفسريًا أكثر 
 )) الـيت  نيـويني الب قـوالت م عـض ب عّلـى   ومسكّيچثورة  جاءت ملنطّلقا

 اليت ُذكرت . كهذه (4) ((غامضة مبهمة  لتقف عاجزة أمام مج
 املّلفوظة . تملفرداعنصر يف املعنى غري متمثل يف أٍي من ا وجود:  خامسًا

؛ فعنـّدما   (5)يف الكالم(  االقتصاد) أو( فعّلي  ) احلذ يطّلقما  وهذا    
 . ب: ِاذهْب . فإننا نفهم أن املتكّلم يقصّد : أنَت ِاذه قالُي

 املقصود : هو ذهب . أن: ذهب . فإننا نفهم قالُي وعنّدما

                                                 
 .  /  لّلغةا يفدور الكّلمة  ()

، ومواضع الّلـبس عنـّد النحـاة      -/  العربية جّدل التواصل والتفاصل الّلبس يف ظاهرة:  ينظر ()
 ة، وعّلـم الّلغـ   /  ط ،اإلسـكنّدرية   –اجلامعيـة   رفةوالصرفيني : د. زين كامل اخلويسكّي ، دار املع

 . - /  عاصرامل

 . -ومسكّي/ چ:  ينظر ()

 .  ظاهرة الّلبس يف العربية / ()

 –عياشـّي ، دار طـالس    ر: د. منـذ  ةينظر : عّلم الّداللة : بيري جـريو ، ترمجـ   ،جريو (  يريتسمية ) ب ذهه ()
 .  :  /  دمشق ، ط
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، فإننا نفهم أن املـراد : الولـُّد    نشيطف رُيالقص اكسول. وأّم يُلالطو ولُّدُيقال : ال وحني
 فنشيٌط .  لقصرُيالطويُل كسول. وأّما )الولُّد( ا

 .  ّدرسالّدرَس . فإننا نعين : اكتب أنت ال : ُاكُتِب ولناذلك ق ومثل
 يـّدلّ  ،( أنـت  -الولـّد  -هو -املقّّدرة )أنت  فرداتامل ذهمل يّلفظ ه املتكّلمأن  فمع    

 اجلمل : تّلك) العميقة( ل الّداخّليةوجودها يف البنى املعنى الذي ُنقل إلينا عّلى 
،  مـل اليت تعيننا عّلـى أن نفهـم هـذه اجل    هّي العميقة فالبنية    

 املقّّدرة فرداتهذه امل نالبنى الظاهرية م خّلت وقّدعّلى الرغم من حذف أجزاء منها 
 ؛( 1)اديـًا لّلتكـرار  قواعّد التحويل اخلاصة باحلذف عّلى هذه اجلمل تف تطبيق بسبب ؛

 أن ال ازالّلفظ ج بّدونُفِهم املعنى  إذابها لّلّداللة عّلى املعنى ف ءجّي إمنا األلفاظ ))ألّن 
 . (2) (( وتقّديرًاتأتَّي ب  ويكون مرادًا ُحكمًا 

 . احّدةو اعّدةمسألة لغوية ما ق يف ةاملتعّدد القواعّد: جعل  سادسًا
(  التعمـيم . وهـو )   (3) تفرقـة م اعـّد وق نبقاعّدة عامـة بـّداًل مـ    االكتفاء أي       

البنية العميقة  وظائفوهو أحّد   سالفًا إلي الذي أشرنا  
تطبيـق قاعـّدة    إىلإن جلوء املتكّلم  ))أحّد الباحثني بقول  :  وصف  الذي 

 . ( 4) ((الّلغوي الطبيعّي  وكالسّل هولغويًا  وقفًابعينها كّلما واج  م
حركـة   يفأن األصل  إىل فيونالكو ذهب))  ّدفق ؛ لوصلذلك حركة همزة ا ومثال     

 ، العـني  كسـرة عني الفعل ، فُتكسـر يف ِاضـرب إتباعـًا ل    ةحرك تبعت أن لهمزة الوص
 ةيف همـز  األصـل أن  إىل... وذهـب البصـريون   عـني لضـمة ال  ًاإتباع ُأدُخلوُتضم يف 

                                                 
 . وظاهر الّلفظ ) حبث( /  رينظر : التقّدي ()

 . / بريوت :  – بهـ( ، عامل الكت)ت  يشيع بن: ااملفصل  شرح( )

 . يف العربية /  الينيمتو حنيصحي تنياليت تبّدأ بصو ّلماتل الكينظر : حو ()

 . / :  العربيةيف عّلم أصوات  دراسات( )
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من كسـر   خرجوحنوه لئال ُي لُأدُخ يف وإمنا ُتضم ، سورةمك متحركةأن تكون  لالوص
 .( 1(( )مستثقل كذل ألنضم  إىل

 غويـة الّل املّدارسينسجم مع مفاهيم أكثر  )) التوجي  اهذ ّند. داود عبّده أ ويؤّكّد     
(  وهـّي املّدرسـة التوليّديـة )    ر،احلاضـ  نايف عصر شهرًة
 ابق مفهوم ...) األصل املّقّدر( النّص الس مفاهيم هذه املّدرسة اليت اشتمل عّليها فمن
 خـل أصـل الضـم يف أول ُأد   تبـار البـَّد مـن اع   أنـ   لرأيهذا ا ابوجّد أصح وقّد    

الذي يتمثل يف وجود كسرة، ال فتحـة،   ّلغويومثيالتها كسرة ليمكن تفسري املشكل ال
ة مـن الفتحـ   اًلمقبـول لـورود كسـرة بـّد     لغويتفسري  هناكإذ ليس  ، هبيف مثل ِاذ

العّلـة   ألناليت تّلـّي عـني الفعـل ؛     ّلعّلةالوصل( تابعة ل حركةاملتوقعة يف إطار اعتبار)
الّلغويـة أعـّم    ّدةكسرة بل فتحة... فكّلما كانـت القاعـ   يستاليت تّلّي اهلاء يف ِاذهب ل

 . (2) (( الصحة وألصق بطبيعة السّلوك الّلغوي إىلكانت أقرب 
ائل الفرعية ترجع إىل القاعّدة الكّلية ؛ ألن فاالكتفاء بقاعّدة واحّدة جيعل مجيع املس     

 إىلكّّلهـا ، كمـا أّن توحيـّد القاعـّدة يـؤّدي       زئياتاجل عّلىتنطبق  يةقضية كّل ةالقاعّد
 هو مسة من مسات الّلغة .   ياالقتصاد الّلغوي الذ

إال  ّديّدهاحت ميكنال  ملصحة البنى اخلارجية لّلج عّلى: وجود شروط معينة  سابعا
  . تقّديرال هذا مبثل
 :( 3)  وعّدم جواز الثالثة والثانيةاألوىل  مّلتنيجواز اجل لكذ من    
 . َحالذي جن الُبالط وه هذا -

                                                 
 ّيهــ( ، حتقيـق : حممـّد حميـ    بني النحويني : أبو الربكـات األنبـاري )ت   اخلالفيف مسائل  نصافاإل ()

 . / مصر :   –، املكتبة التجارية الكربى  يّداحلم ّدالّدين عب

 .  /  دراسات يف عّلم أصوات العربية :  ()

 . -( /  حبث: التقّدير وظاهر الّلفظ )  ينظر( )
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 أخُت  . جنحْت يالذ الطالُبهذا هو  -
 . ِمأخُت املعّلِّ ْتالذي جنح الطالُب وه هذا -
العائـّد عّلـى االسـم     الضـمري مرهـون بوجـود    صـحتها فصحة هذه اجلمل وعّدم     

( وغـري موجـود يف اجلمّلـة    ( و)) ّلة، وهو متوافر يف اجلم صّلةال ةمّلز وصوفامل
 وّضح لنا هذا األمر . يهو الذ يقةبنية عم تقّدير( ، و)
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 اجلذور التارخيية لّلبنية العميقة
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 األول  املبحث
  اشرةغري املب  اجلذور  

 لعربيالّلساني ا لرتاثالعميقة ( يف ا البنية)  تأصيل
 

  ( يف النحو العربي  عميقةال البنية)   مفهوميقارب  ما:  أواًل

لتحويل يف الفكر النحوي احلّديث قّد قام عّلى أساس أن هناك لكل مجّلة ا انإذا ك     
العميقـة (  البنيـة )  عىجمـردة ذهنيـة تـّد    ّداهماإحـ  نيبنيـت  كّلميّلفظهـا املـت  

 الســطحية (  البنيــةصــوتية تطبيقيــة تــّدعى )  واألخــرى 
(  ويّليـة التح واعـّد الققواعـّد تـّدعى )    اطةالبّّد من التحويل بوس انوك ، 

اجملردة  الفكرة ملبوظيفة نقل البنية العميقة من عا تقوم 
الفكـرة نفسـها يف مـنهد النحـاة      هـذه  اربما يقـ  جنّدفإننا  ،الصوتّي  قعامل التحّق إىل

عّلـى   يقـوم  ))مـنهجهم   كـان  قـّد ف ؛ (1)الظاهرة الّلغويـة   مالعرب القّدامى يف تناوهل
عنهـا   رواعنها بالطبع بهذا املصـطّلح ، ولكـنهم عّبـ    ّبرواعميقة ( مل يع يةبنافرتاض ) 

عنها أيضـًا بهـذا    روايعّب مل(  طحيةس بنيةباصطالحات خمتّلفة تبّّدت يف معاجلتهم ، و) 
 القـوانني مع عّدد مـن )   وتعامّلواهذا املفهوم  ّدعنها مبا يفي روااملصطّلح ، ولكنهم عّب

 .  (2) ((بنية سطحية  إىل قةالبنية العمي ّولالتحويّلية ( اليت حتكم حت
 معيارًا( أو)  أصاًل( أو )  أمنوذجًاالعرب القّدامى أن هناك دائمًا )  لنحاةإذ يرى ا      

أو  التقـّدير حيـز   مـن وإخراجـ    هبتنفيذ يف الغالب يقوم الكالم احلّّي جتريّديًا مقّّدرًا( 

                                                 
 . النحو العربّي /  يف يّليةالتحو طاألمنا منينظر :  (
 . . ن . /  م (
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 ( يقـرتب يف  األصـل ( أو )  األمنـوذج . إن ذلـك )   (1)حيـز الوجـود    إىل االفرتاض
العميقة (  البنيةوهّي مقولة )  ةمقوالت النظرية التوليّدية التحويّلي إحّدى منمفهوم  

 ، (3(( )أول يبنى عّلي  ثـان    ))هو  ؛ فاألصل (2)السطحية (  البنيةتقابل الفرع )  اليت
 ض افرت . وهو مصطّلح (4) ((ب   طقُين ملأن يكون عّلي  ، وإن  كيبما حق الرت )) هوو

 هـو  امسًا جامعًا  واجلمّلة ، وأطّلقوا عّلي الكّلمةالعرب القّدامى لّلصوت و يونالنحو
يقال : أصّل  كذا ، يعين  فعنّدما(  لتقّديرعّلى ) ا ل. ويطّلق األص (5))أصل الوضع( 

       فهـو  الفـرع  أمـا الفـرع . و  إىل نـ  والعّدول ع تغريخاضع لّل هو. و (6)ذلك : تقّديره 
أي : انـ  متفـرع    لمـا كـان جـزءًا مـن األصـ      ))وهـو   ، (7) ((  أول يبنى عّلي ن ثا ))

  (8(()عن 

                                                 
 –ران الشوميّي ، مؤسسـة أ. بـّد   فىهـ ( ، ت : مصطيف فق  الّلغة : ابن فارس ) ت الصاحيب ينظر : (

 . /  بّييف النحو العر التحويّلية األمناط منو ، :  لبنان / 

 .  – النحوي يف الّدرس الّلغوي القّديم واحلّديث /  لينظر : التعّلي 

( ، ت : د. مصـطفى جـواد    لّلغةضمن ) رسائل يف النحو وا ،هـ ( يف النحو : الرمانّي ) ت  احلّدود (
  :  /  غّدادب –ار اجلمهورية ، د كونّيمس يعقوب يوسفو

( ، مكتبـة ومطبعـة    ـهـ اخلضـري ) ت   ياطّيالـّدم  حممـّد عقيـل :   ابن شرحاخلضري عّلى  حاشية ()
 . /  :  مصر ، ط األخرية /  –مصطفى البابّي احلّليب وأوالده 

وعّلم الوضع :  ، :  بغّداد /  –العامة  افيةالثق ون، دار الشؤ حسان امينظر : األصول : د. مت ()
، والقاعـّدة   :  بغـّداد /   – اإلسـالمية والّدراسـات   بحـوث ، مركـز ال  حلربّيأمحّد ا اقد. عبّد الرز

  :  /  دمشق ، ط  –: د. حممود حسن اجلاسم ، دار الفكر  نقّدو ّليلالنحوية حت

، عامل الكتب احلـّديث   عّلّينتظر حسن : م اجباحل ابن كافيةيف شرح الرضّي عّلى  والفرع ألصل: ا ينظر 
 . م : /  ، ط ردناأل –

 . /  لنحويف ا احلّدود ()

 . النحوية والصرفية /  تمعجم املصطّلحا ()
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 أسـالفنا  تفكري شغّلت اليت املهمة القضايا إحّدى هّي(  والفرع األصل)  وقضّية      
 مؤلفـاتهم،  صـفحات  عّلـى  وغّلبـت  ، والتعّليـل  والتّدقيق بالبحث فتناولوها القّدماء
 اإلرث ومنطيـة  بـاملنطق  وتأّثرهـا  العربيـة  هنيةلّلذ ولعل.  والرباهني األدلة هلا وقّّدموا
 عّلـى  فغّلـب ( .  والفرعّيـة  األصـالة )  عـن  البحـث  يف وفّعـاالً  أساسـياً  أثرًا الفكري

 جعّلوا فقّد.  (1) الّلغوّية مباحثهم جّل عّلى انعكسا الّّلذان والّتأصيل الّتقنني تفكريهم
 أصـالً  والسـكون  ، فرعًا اجملموع وأ واملثّنى أصاًل واملفرَد ، فرعًا واملؤّنث أصاًل املذكر

 واحلروف لإلعراب أصاًل واحلركاِت ، فرعًا والبناء أصاًل واإلعراب فرعًا، واحلركات
 واملعرفـة  أصـالً  والنكـرة  ، فرعـاً  فيها والرتكيب أصاًل األمساء يف واإلفراد ، ل  فرعًا
 . (2)... فرعًا

 جتزيئها؛ ومن تفصيالتها من وأكثروا القضية فشّعبوا ذلك من أبعّد ذهبوا وقّد
 األصول وفروع الفروع أصول وعن نفسها، املفردات يف األصول عن يبحثون فراحوا

 أّن ورأوا ، وَحُبـبَ  وَبـِئسَ  َنِعـمَ :  وهـو  وحّبـذا  وبـئس  نعـم  يف األصل عن فبحثوا. 

                                                 
القاهرة  – نيةالثقافة الّدي مكتبة. حسام البهنساوي ، دالّلغة احلّديث :  ّلموع العربّي: الرتاث الّلغوي  ينظر ()

:  يـة حنو اهرودراسات يف ظو ، ) حبث ( /  الّلغويالرتاث  يفمالمح التوليّد ، و :  /  ، ط
 – م : /  ، ط دناألر –، دار احلامـّد   لعواديد. عبّد الرمحن فرهود جّساس ، ود. أسعّد خّلف ا

 . 

/  :  ط ،بريوت  –عّلّي النجار ، دار اهلّدى  ّدهـ ( ، ت : حممجين ) ت  بن: ا : اخلصائص ينظر (

املبـارك ، دار   ازنهــ ( ، ت : د. مـ  القاسم الزجاجّي ) ت  وواإليضاح يف عّلل النحو : أب ،  – 

البقـاء العكـربي    )    بويف عّلل البناء واإلعراب : أ والّلباب ،  – :  /  لبنان ، ط –النفائس 

:  /  دمشــق ، ط – توبــري – املعاصــر، دار الفكــر  اتهـــ ( ، ت : غــازي خمتــار طّليمــت 

 بواألصل والفرع يف النحو العربّي : د. عبّد احلسن خضري عبيّد ، مؤسسة مصـر مرتضـى لّلكتـا    ، /

            .    العراق /  – لعراقّيا
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 لألعالم يكون أن السامل اجلمع يف واألصل ؛ السامل اجلمع هو كّّلها اجلموع يف األصل
 أّن وأقّروا.  الّسكون هو البناء ويف ، العطف هو الّتثنية يف األصل أّن وأقّروا.  قّلةالعا

  (1)اخل...املنصرف عّلى فرع الّصرف من املمنوع وأّن ، العربّية عّلى فرع العجمة
أهم املصطّلحات اليت عّبر فيها القّدماء عما يقابل  منمصطّلح األصل والفرع  إن      

 فونأنهم مما حيذ اعّلم)) هـ ( : ) ت  سيبوي  لالسطحية ؛ يقوو العميقةالبنيتني : 
 بالشـّيء ويعوضون ، ويستغنون  حيذفونغري ذلك ، و الكالموإن كان أصّل  يف  ّلمالك

املرّبد  ويقول.  (2) ((عن الشّيء الذي أصّل  يف كالمهم أن يستعمل حتى يصري ساقطًا 
 عأصّل  ؛ كـرّد مجيـ   إىلعر لرّده شا ضطرولو ا ))( :  قضاياهـ ( عن باب ) ) ت 

 .   (3) (( أصوهلا إىلاألشياء 
يف  اإلعرابيةأن ال معمول بال عامل ، وأن اآلثار  القّدامىالنحاة العرب  لأّص ومّلا     

تقـّدير العامـل .    إىلعّلى العوامل ، اضطروا  تالفعل املضارع واألمساء املعربة أمارا
زيـّد. وقـام    ام: إن األصل يف قام زيّد. وعمر.و : ققالوا  لذا ،الفعل  ليف العم لواألص

األول عـاماًل يف   عـل عّليهـا ، وصـار الف   وىللّداللـة األ  ثانيـة ال امعمر.و ، فحـذفت قـ  
 .  (4) ي عّل املعطوف و املعطوفاملعمولني 

إىل فـرع )   العميقـة (  البنيـة يشهّد عّلى حتّول األصل )  ومما    
عبـّد   اهيـر  مـا ،  ىالعـرب القـّدام   حـاة الن عنّد  (  يةبنية سطح

قول   كما يف ،يكون حمواًل عن الفاعل  تمييزهـ ( من أن الالقاهر اجلرجانّي ) ت 

                                                 
  .   ،  ،  ،  ،  ، /  : : الّلبابينظر  (

:   – /  م هارون ، مكتبة اخلـاجنّي ، ط هـ ( ، ت : عبّد السال) ت  سيبوي الكتاب :  ()
  / –   . 

   /       بريوت : –: حممّد عبّد اخلالق عضيمة ، عامل الكتب  تهـ ( ، املقتضب : املرّبد ) ت  ()

 . /  ينظر : شرح املفصل :  ()
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 بشـي  شـتعل إذ إن األصـل : وا  ،( / مـريم )  )) َواْشَتَعَل الَرأُس َشْيَبًا ((  تعاىل :
اعّلـم إن   ))أعينـًا ؛ يقـول اجلرجـانّي :     قررنـا و ،قولنا : طبنا أنفسًا  يفو ، (1)الرأس 

الفعل ملـا يّلتـبس بـ  الفاعـل وهـو       علأعيُننا ، ثم ُج ّرت، وق أنُفُسنا ابتاألصل : ط
:  قيـل ف اعاًلالذي كـان فـ   ِصب، فُن َبَيناملضاف إلي  فقيل : طبنا وقررنا ، فوجب أن ُي

 . (2) ((، وقررنا أعينًا  أنفسًاطبنا 
:  صلإذ األ ؛(  /القمر)  )) َوَفّجْرَنا األرَض ُعُيْوَنًا ((  :ومثل ذلك قول  تعاىل     

 ّلفظيف ال األرض عّلى ُأوقعلّلعيون يف املعنى ، و التفجري))  ذوفّجرنا عيون األرض ؛ إ
القاهر كان ينظم الكـالم اسـتنادًا    فعبّد.  (3) ((الرأس  إىل، كما أسنّد هناك االشتعال 

مبينًا أن أحّد أسباب ذلك يعـود   اتاحملذوف ّديرلتق ؛ فقّد احتد ةحجد حنوية حمض إىل
( ،  ) يوسـف /      )) َفَصـْبر. َجِمْيـل. ((   ، كما يف قولـ  تعـاىل :   س الكالم نف إىل
 ( . عمران /  آل)  )) َمَتاع. َقِّلْيل. (( : قول و

 ؛ ألن االسم وحّده ال يفيّد ، والصفة واملوصوف وفالبّّد من تقّدير حمذ أن فريى     
 ، (4)مبتّدأ يف هذا املوضـع   تقّدير من -إذن  – فالبّّد ،الواحّد  سماال حكمحكمهما 

حتتوي عّلى عنصر واحـّد   يةالسطح البنيةبكون  مّت هناالبنية العميقة  ّلىفاالستّدالل ع
 أن يكّون وحّده مجّلة مفيّدة .  نال ميك

                                                 
 ، شـاكر  حممـّد  حممـود :  وتعّليـق  اءةقـر  ،هــ (  القاهر اجلرجانّي ) ت  عبّد:  اإلعجاز دالئل:  ينظر 1))

 . 797 – 799:  القاهرة – اخلاجنّي مكتبة

هــ ( ، ت : د. كـاظم حبـر املرجـان ، دار     ) ت  اجلرجـانّي : عبّد القـاهر   اإليضاحيف شرح  صّداملقت ()
 . /  اإلعجاز دالئل، وينظر :  /  :  /  دبغّدا –الرشيّد 

 . /  اإلعجاز دالئل (

: السـيّد   وتعّليـق هــ ( ، تصـحيح    تالقاهر اجلرجـانّي )   عبّدالبالغة يف عّلم البيان :  أسرار:  ينظر ()
 .  ـ  الّدرس الّلغوي /  احلذف يف ظاهرة و،  ، دار املطبوعات العربية :  رشيّد رضا مّدحم
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تقتضـي    ويحناليت ال يعتمّد تقّديرها عّلى أساس  تجنّد بعض احملذوفا أنناحني  يف    
     أو مسّوغات بالغية ، كمـا يف تقـّدير كّلمـة    سبابأل لتقّديريقتضى ا ن، بل أ اعةالصن

 ( . / يوسف)  )) َواسأِل الَقْرَيَة (( ( يف قول  تعاىل : القرية( قبل )  أهل) 
 سألالغرض : وا إذ؛  ّلمغرض املتك إىلعبّد القاهر هذا التقّدير بأمر يرجع  سّوغو     
ذات الرتكيب الّلغوي ؛ وذلك أن مثل هـذه   إىل جعًارا ا، فّليس احلذف هن ريةالق أهل

قـّد بـاد أهّلـها فـأراد أن يقـول       قريـة العبارة ال حتتمل احلذف لو نطق بها رجل مـّر ب 
مذكرًا ، أو أن خياطب نفس  معتربًا : سِل القريـَة عـن أهّلـها ، لـذلك      عظًالصاحب  وا

 البنيـة ويسـتّدّل عّلـى األصـل )     ، (1)املوضـع  ميتنع محل الكالم عّلى ظاهره يف هذا 
 غرض املتكّلم  . مبعرفةالعميقة ( 

قائاًل :   ومسكّيچو رالقاه ّد) د. حممّد عبّد املطّلب ( مقارنة بني فكر عب َقَّدَع قّدو      
 إىل فقادهمـا  ، ومسكّيچ ثم القاهر عبّد فكر عّلى سيطر الذي هو العقّلّي املنهد إن ))

 يتجـ   أن ميكـن  ومـا  لّلصـياغة  احلقيقية  القيمة إلدراك اساأس التقعيّدي النحو اعتماد
 . (2(( ) الواعية ومقاصّده اإلنسان من تقرتب تركيبية إمكانات من النحو هذا
املمثـل لّلمسـتوى    قّلـّي أن اإلدراك الع ))أما ) د. عبـاس رشـيّد الـّددة ( فرأيـ  :          

 (3) (( ومسكّيچعنّد  يقةعمكثريًا عن مستوى البنية ال خيتّلفال  رجانّيالعميق عنّد اجل
 املزيـة  مستوى، و ثالّيلّلغة : املستوى امل ينياجلرجانّي قّد قال بوجود مستو ن. فريى أ

                                                 
مفهوم البنيـة العميقـة   ، و ـ   احلذف يف الّدرس الّلغوي /  ظاهرة، و : أسرار البالغة /  ينظر )
 . ومسكّي والّدرس النحوي العربّي / چ نيب

 -لوجنمـان  ّلنشـر، العامليـة ل  الشـركة ،  طّلـب د. حممـّد عبـّد امل   احلّداثة عنّد عبّد القاهر اجلرجانّي :  قضايا ()
. وينظر : الّدرس الـّداللّي عنـّد عبـّد القـاهر اجلرجـانّي : د. تـراث حـاكم         م : /  القاهرة ، ط

    - م : /  األردن ، ط –دار صفاء  ، الزيادي

 –الشؤون الثقافية العامـة   دارالّددة ،  يّد: د. عباس رش عربعنّد ال والبالغّيالنقّدي  باالنزياح يف اخلطا (
 . :  /  بغّداد ، ط
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د.  يـراه مـا   اواقع لغوي ، وهـذ  إىلحتول املستوى املثالّي  لعمّليةطبيعّي  تاجاليت هّي ن
 ّيهـ  الـيت  العميقةملستويني يف الّلغة : مستوى البنية  ومسكّيچالّددة قريبًا من إدراك 

يتحقـق يف األوىل   االبنية العميقـة مبـ   تجاوزاليت ت السطحية لبنية، ومستوى ا ةبنية مثالي
 . (1)من انزياح 

 أممتييـز مفـرد    انسواء أك التمييزحتويل  ة( مسأل ـهيعيش ) ت ابن ويشرح     
السـطح   إىل( وحتويل هذا األصـل   األصلفي  وضوح فكرة )  ُيظهرمتييز نسبة شرحًا 

رطل. ، وخٌل راقود. فقـّد أتيـت بـ  عّلـى      سل.قّلت : عنّدي ع وإذا)) وق فيقول : املنط
فقـّد غّيرتهمـا عـن     خـالً ، وراقـود.   ساًلرطل. ع عنّديوقّلت :  قّّدمت. وإذا  صلاأل

  (2)((مقّدار ذلك النوع عن اراإلخب والتأكيّد يف لغةأصّلهما ملا ذكرناه من إرادة املبا
لغـرض مـن    اعنهـ  يعّدلهذه األصول املقّّدرة قّد  أَنالنص السابق يكشف لنا  إَن     

 قـول يف  ااالسـتخفاف كمـ   و، أ شاألغراض كاملبالغة والتأكيّد كما يف نّص ابـن يعـي  
... وإمنـا أصـّل     ًاوذلك قولك امتألُت ماًء وتفّقأُت شـحم  ))هـ ( : ) ت سيبوي 

 ون، وقـّد يكـ   (3) ((اسـتخفافًا   اهذ ذفامتألُت من املاِء ، وتفّقأت من الشحم ، فُح
 أو غري ذلك .  اإللفمثل كثرة االستعمال أو  رىأخ اضألغر
معنـى اجلمّلـة األصـّلّي     إىلكل غرض من هذه األغراض هـو معنـى يضـاف     إَن     

اجلمّلـة األصـل هـّي الـيت عّليهـا كـّل        يعين أّن وهذا،  لةاملعّدول عنها أو اجلمّلة احملَو
عنـّدما أكـّد أن مهمـة     ومسـكّي چا ما قال بـ   االعتماد يف إمّداد اجلمّلة باملعنى ، وهذ

بعّد فأشرك البنية  ماثم عّدل عن ذلك في ، يقةالعم يةهّي مسؤولية البن لّيالتفسري الّدال
إمّداد اجلمّلة باملعنى ، هـذا قبـل أن يقـول باالعتمـاد      يفالبنية العميقة مع السطحية

                                                 
 . العرب /  عنّدالنقّدي والبالغّي  اخلطابيف  االنزياح:  ينظر )

 . /  املفّصل :  شرح )

 . ـ  /  :  الكتاب ()
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تفصـيّل    تّيما سـيأ  وهو.  (1)لّلجمّلة  الّداللّي فسريالت يفعّلى البنية السطحية  ّلّيالك
 .تعاىل بإذن اهلل  ميف الفصل القاد

يف  مااليت تعّّد أصاًل ، ك مّلةنصوص القّدماء تعّدد افرتاضهم يف اجل إلي تشري  ومما     
حـني   من الشـحم ، يف  ّد.هو : تقفأ زي شحمًا ( فيقّدر سيبوي  هلا أصاًل ّد.مجّلة ) تفقأ زي

 . (2)شحُم زيٍّد (  أ) تقفأن األصل فيها هو :  يعيشيرى الزخمشري وابن 
التحويّليــة  وليّديــةال ترفضــ  النظريــة الت ضواالفــرتا يروهــذا التعــّدد يف التقــّد     

، بـل تـراه مقبـواًل سـائغًا      احلّديثـة  
بنية ظاهرة عّلـى السـطح    إىل(  قةالعمي البنية)  لتتحّو كيف رأن يوضح املفسِّ ةشريط

انتقـال    يـة يشـرح لنـا كيف   ويالنحـ  نرىالقّدماء عنّدما  ينيمس  عنّد النحووهذا ما نّل
جّليــًا يف  ذلــك، ويظهــر  (3) املنطــوقالرتكيــب  إىلاجلمّلــة مــن الرتكيــب املفــرتض 

قام ؟ ( امسية يف الصورة ، فعّلية يف احلقيقة  منمجّلة )  )):  بان، يقول الص نصوصهم
غري  إىلأم عمر.و أم خالّد. (  ) أقاَم زيّد. ) من قام ؟ ( أصّل  : أن قولك : ك. وبيان ذل

 مـتغرياً   . لكون وىلبالفعل أ تفهاماالس ألنذلك . ال ) أزيّد. قاَم أم عمر.و أم خالّد. ( ؛ 
 وجـب  ضمنوضعت كّلمة )َمْن( ... وبهذا الت صار. وملا أريّد االخت اإلبهامفيقع في  

تقـّدم مـا يـّدّل عّلـى      امسية يف الصورة لعـروض  ّلةعّلى الفعل فصارت اجلم قّدميهات
 .  (4) (( احلقيقةيف  ّليةالذات ، فع

،  الصـورة ؛ األوىل عّبـر عنهـا ب   جمّلـة النص السابق يبني لنا أن هناك بنيتني لّل إن     
                    املتفرعـة عنهـا .                                            مّلةاجلمّلة األصّلية واجل اعنها باحلقيقة ، وهو يقصّد بهم عّبروالثانية 

                                                 
 . /  بّيالنحو العر ينظر : من األمناط التحويّلية يف ()

 . ـ  التحويّلية يف النحو العربّي /  ألمناط، ومن ا /  املفصل :  شرح:  ينظر )

 . ـ  األمناط التحويّلية يف النحو العربّي /  ن: م ينظر (

دار إحيـاء   ، ( هــ  7391ت)  الشـافعّي  حممّد عّلّي الصبان الشيخرح األمشونّي : الصبان عّلى ش حاشية )
 . /  :  قاهرةال –العربية  لكتبا
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احلقيقـة           مـن  التحـول معينة حكمت عمّليـة   نيوجود قوان إىلهذا النص أيضًا  ويشري
 :  (1)( ، كاآلتّي  السطح)  ورةالص إىل(  العمق) 

 َمْن  أقاَم ضقانون التعوي بتطبيق  لّد.عمر.و أم خا أمزيّد.  أقاَم -
 مــزةَمــْن + ه     لتضــمنا أواإلضــافة  ونقــان طبيــقأقــاَم َمــْن   بت -

  .   هاماالستف
 قاَم ؟  َمْن      قانون التقّديم أو التبادل  بتطبيق  َمْن  قاَم -
بــ) القـوانني التحويّليـة (    ةالتوليّديـة التحويّليـ   النظريـة  ي شبي  مبـا تسـم   وهذا     

:  واننيالعربـّي كقـ   و. فهذه القوانني نّلحظها يف النح 
، وإعادة الرتتيب ، واالستبّدال ، والعامل ...  اإلقحامالزيادة أو  أو واإلضافةاحلذف 

يف  بـاب )  امسـاه هــ ( يف بـاب   جـين ) ت  نعنـ  ابـ   ثما حتـّدَ  وهذاوسواها . 
األصـّلية واجلمّلـة الفرعيـة     مّلةمفهوم اجل شجاعة العربية ( الذي يكاد يّدور يف فّلك 

أن معظم ذلك  اعّلم)) فيقول :  هذه تحويل، فيتحّدث عن عمّلية ال (2) املتحولة عنها
ــادة    ــذف ، والزي ــو احل ــا ه ــّديموا ،إمن ــ لتق ــى ،    أخري، والت ــى املعن ــل عّل ، واحلم

 . (3(()والتحريف
(  لنظميـة ا اخلياراتبـ )  مما يسمي  عبّد القاهر اتقرتب يف مفهومه أنهاعن  فضاًل      

اليت تتفرع من أصل واحّد وتكون متاحة لّلمبّدع يف اختيار ما يالئـم مقصـّده ، فكـل    
 .  (4)غريه بظل من املعنى  نمنها خيتّلف ع

                                                 
 . /  العربّيالتحويّلية يف النحو  اط: من األمن ينظر )

 . /  : اخلصائص :  ينظر )

 . /  . ن . :  م )

 .  ( /  ثالنحوي العربّي ) حب والّدرس ّيمسكوچالبنية العميقة بني  وم: مفه ينظر )
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قائم عّلى اعتبـار تقـّدير أصـل لّلكـالم وحتويـل ذلـك        - إذن –العربّي  فالنحو      
تحويل . حتى إن معظم خالفات معينة حتكم ذلك ال قواعّدفرع ، بوساطة  إىلاألصل 

 إىل( أو حول قوانني حتويل ذلك األصـل املقـّّدر    أصلالنحويني كانت حول تقّدير ) 
 جيعّلـ   ،أكان منصوبًا أم مبنيًا يف حمل نصـب   ءسوا ادىفرع مظهر . كما يف االسم املن

  ويسيب نّد( ع يا زيّد) )) أو أنادي ؛ فأصل  دعوتقّديره أ وفبعامل حمذ منصوبًاالنحاة 
النّداء عّلي   فحر ةولّدالل مالاالستع لكثرة) أدعو زيّدًا ( فحذف الفعل حذفًا الزمًا 

الفعـل ومل يـذكر    يهـا عّلى رأي سيبوي  مجّلة فعّلية مل يـذكر ف  نادىفائّدة . فامل دت ، وإفا
 املنـادى فقط وهو املنـادى ، ولـذاك يكـون     هافيها الفاعل أيضًا ، وقّد بقّي املفعول من

 عّلى هذا التفسري .  اًءحمل نصب بنمنصوبًا او يف 
( مجّلة ،  يا زيّد)  هبني، فعّلى املذ لفعللسّّده مسّّد ا النّداءحبرف  نصب املرّبد  وأجاز    

 ّدأي الفعـل والفاعـل مقـّّدران وعنـ     جزآها ي ، فعنّد سيبو جزأيهاوليس املنادى أحّد 
مقـّّدر ،   لاعـ الفعـل ، والف  ياجلمّلـة أ  زأيمسـّّد أحـّد جـ    ّداءحرف النـ  سّّد:  ملرّبدا

الــذكر لفظــًا أو تقــّديرًا إذ ال نــّداء بــّدون   واجــباملــذهبني  ّلــىواملفعــول هاهنــا ع
 . (1(()املنادى

ــوانني ا           ــيبوي  واملــرّبد يف ق ــظ اخــتالف س ــنّص الســابق نّلح ــن ال  لتحويــلم
حني يسـتعمل   ، يف احلذففسيبوي  يستعمل قانون  ؛ 

 أسّلوب نمتفقان عّلى أ ثننياال ن ساغ لنا التقريب . عّلى أّن، إ يضاملرّبد قانون التعو
تعامل النحويني  إىل شري( هو : أدعو زيّدًا . وهذا ي أصلآخر)  كيبلرت فرعالنّداء هو 

، سـطحية (  بنيةفرع أو)  إىل تتحولالعميقة ( اليت  البنية) والعرب مع فكرة األصل أ
 التفسري فإن الرتكيب واحّد .  اختّلفومهما 

                                                 
 إحيـاء  دارهــ ( ،  ) ت  األمشـونّي احلسن عّلّي بن حممّد  أبومالك :  ابنألفية  عّلى مشونّياأل شرح ()

 . /  :  القاهرة – ربيةالع الكتب
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 التقـّدير  ّنإ األقّدمني ميكننا القول : العرببعض نصوص النحويني  جلةمعا وبعّد     
 النظريةالنحوي العربّي القّديم اليت تقرتب كثريًا من  التفكري مالمح أبرز من والتأويل
 أولئـك  فكـان  ؛ التحويّليـة  التوليّدية

 يبحثـون  كـانوا  وإمنـا  ، املكتـوب  أو املّلفوظ رتكيبال عنّد  بالوقوف يكتفون ال النحاة
 عّلى تربز مل أو ، يّلفظها مل وإن املتكّلم ذهن يف قائمة افرتضوها كّلمات من وراءه عما

 . (1) الّلغة سطح
 :(2)هـ ( أسباب رفض هذه األصول وتقّديرها إىل ما يأتّيابن جين ) ت ويرجع

في  سـاكنان كسـماء    اجتمعحنو : ما  ، من األصول ما ال ميكن النطق ب  أصاًل إن -
 . ْوع، وقضْاْا ، وَمُبْي ْاْا: مس صلومبيع ؛ إذ األ قضاءو

من األصول ما ميكن النطق ب  ، لكن  قّّدر لثقّل  ؛ فاألصـل يف حّلـت عينـ  ، وأّل     -
ومـْيِقن ،   ِسـر موسر ، وموقن هـو : ميْ  ويفعين  ، وأِلل السقاء ،  السقاء هو : حلَحْت

 ، وميعاد هو : ِمْوزان ، وِمْوعاد . ويف ميزان
 ألنعنـ  ، أو   عـويض ثقل ، ولكن  رفـض لّلت  ريمن األصول ما ميكن النطق ب  بغ -

من األفعـال   فحذ وما) أن ( مع الفعل ،  مارإىل رفض  وتقّديره ، كإض أّدتالصنعة 
 غريه من املصادر .     ن وأنيب ع

املفهومية  طوطهاها النحاة القّدامى تقابل خبقّّدر أوإّن هذه األصول اليت افرتضها       
 لتحويّليــةالتوليّديــة ا لنظــروجهــة ا مــنالعميقــة  البنيــةالعريضــة مفهــوم  

تظهر عّلـى   ال أصولوهّي  ، احلّديثة 

                                                 
 ظريـة لنا المـح ، وم /  ةحتّليّليـ  هىر –التنغـيم   –العربيـة املشـاكّلة    انياتيف الّلسـ  دراسـات ينظر :  )

 .  ( /   ةعنّد عبّد القاهر اجلرجانّي ) رسال بالغيةال اتالتحويّلية يف الّدراس

عبـّد   يب. غردالكّلية واألصول العامة لّلنحو العربّي :  لقواعّد، وا ـ   /  :  ائص: اخلص ينظر ()
 . ـ  :  /  مصر ، ط  –األزهر  ةمكتب ،اجمليّد نافع 
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دليل عّلى صحة تقـّديرها ؛ ألن الشـّيء إذا ُقـّدِّر صـار      هورهافظ هرتظ وإنالسطح 
 د . مفرَتَض الوجو

 الّتوليـّد  منحـى  حنـت  اّلـيت  الّلغات من واحّدة العربّيةأن  إىلأن نشري  نال بقّي
Generation جّلّيًا ذلك ويبّدو.  مضت قرون منذ الّتحويل و 

 املتنـاهّي  غـري  والّتوليّد ، املاّدة غزارة منها يفهم مصطّلحاٍت عّلى إحلاحهم يف واضحًا
 املعنـى  عّلـى  حمـافظتهم  مع ؛ وثرائها ، وتتابعها ، اءسو حّّد عّلى واملفردات لّلّتراكيب

 واالرجتـال،  العـرب،  كـالم  َسـَعة : املصـطّلحات  هـذه  وأهـمّ .  لّّلفـظ  ومالئمًا سّليمًا
 .     إخل...  واملعانّي باأللفاظ والعناية واالستنباط، والّنحو، الّلغة، وحّدود والقياس،

 ذهن عن غائبة تكن ملGeneration  التوليّد فكرة أّن لرأينا الّتراث إىل رجعنا ولو    
 هـذه  بـأنّ  تّلميحـاً  أو تصـرحياً  ُيقّرون  العّلماء هؤالء فأغّلب ، القّدامى العربية عّلماء
ــٌة الّلغــة  مــن ذلــك وغــري...  واالســتنباط واالرجتــال والّتعــّّدد االّتســاع عّلــى مبنّي

 وهـذه  هيـة املتنا غـري  املفردات من هلا حصر ال مجل  توليّد عّلى تّدّل اّليت املصطّلحات
 تراثنـا  يف مبثوثـة  األنـواع  وهذه.  العربّية اهلجاء حروف عن بّدورها متوّلّدة املفردات
 كـان  وإذا.  معناهـا  يف واحـّدة  ألفاظها يف خمتّلفة ومصطّلحات مسّميات حتت الّلغوّي
 كتابـاتهم،  يف قصـّدوها  فإّنهم احلّديث الّلغة عّلم اليوم يسّميها كما يسّموها مل القّدماء
 . (1) استمرارهم عّلى خالهلا من وحافظوا لغتهم، اعّليه وأقاموا

ومســكّي چ كتابــاتب ممَثّلــةالنظريــة التوليّديــة التحويّليــة  جنــّدأيــة حــال  وعّلــى    
مع الّدرس النحوي العربّي يف مسات وختتّلـف معـ  يف مسـات     تتشاب  

ى : البحث عمـا يسـم   ّديثةالنحاة العرب بالنظرية احل هدتشاب  من ج . فمن أو أخرى

                                                 
 .  – يف الّلغة /  قاتعّليينظر : دراسات وت (
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،  التعّليـل مـن   عـرب ال النحـاة الّلغوية ، ومـا أولـع بـ      اهرةبـ) األصل والفرع ( لّلظ
 . (1) التأويلوالتقّدير و

مـع الـّدرس    تتوافـق  ومسـكّي چكتابـات   أّنجـواد بـاقر    ضىالّدكتور مرت ويرى     
فكالهمـا يفـرتض مسـتويني      )) ؛ ويالنحـ  اءيف مستني أساسيتني لّلبن ّيالنحوي العرب
يؤسس هذا االفرتاض عّلى حجد حنوية مستمّدة مـن   هماوكال ّلجملة للّلبنية النحوي

النظريـة الـيت وضـعت     اضـات احلّدود والبنيوية عّلى الرتكيب اجلمّلـّي وعّلـى االفرت  
 ؛النحــو  ىلبينهمــا فهــو يف الرهيــة إ اخلــالف أمــا.  (2) (( النحويــة رةلتفســري الظــاه

رياضـية ،   اٍتأدو رتاضـات  النحو من منظار رياضـّي ويعتمـّد يف اف   يرىومسكّيچف
، وهو مـا   ّدفاهل اختالف وكذلك  . (3)العربّي  لنحوييف الّدرس ا  ماال نألف ذاوه

 اسـتهّدفت  ومسـكّي چوإذا كانـت حركـة    )):      عبّد املطّلب ( قائاًل حممّدأكّده ) د. 
البحث عن النظـام   استهّدفت) الكّليات الّلغوية ( فإن حركة عبّد القاهر  إىل ولالوص

ظاهرة الّلغوية ، والكشف عـن هـذا أو عـن هـذا ) الـنظم ( يعـين       يف ال ّدالذي يتجس
 . (4) ((الكشف عن البنية احلقيقية 

احلـّديث ، ال   والغربـّي  قـّديم التشاب  بني الفكرين : العربـّي ال  أواالقرتاب  وهذا     
، وإمنا  ّديملّلحّديث من الق رالتقّليّد احملض أو األخذ املباش إىليشرتط أن يكون راجعًا 

تعـّّد   الـيت واألمـور   القضـايا يف  ( 5) ((النظر الصحيح  عث جمرد اتفاق مب )) يكون  ّدق
 املشرتك اإلنسانّي . لنقلأو  ، كمبنزلة األصل املشرت

 

                                                 
 . التحويّلية عنّد عبّد القاهر اجلرجانّي ) رسالة ( /  يةالنظر حينظر : مالم (

 .  النحوي العربّي /  رسومسكّي والّدچالبنية العميقة بني  وممفه )

 .  – ينظر : م . ن . /  )

 .   /  انّيعنّد عبّد القاهر اجلرج حلّداثةقضايا ا )

 ( . اهلامش)  /  العربّي والنح األمناط التحويّلية يف من )
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 .بها القدماء عن األصل  ّبراليت ع التسميات:  ثانيًا

الـيت   قوالتتوّصّلنا فيما سبق ذكره إىل أّن مقولة ) األصل والفرع ( هّي أقرب امل     
األقّدمون من حناتنا إىل مقولة ) البنية العميقة والسطحية ( يف النحو التوليّدي  اطرحه

عـن فكـرة    عـبري لّلّت قـّدمون طرحها األ أن نتابع التسميات اليت ّدناالتحويّلّي ؛ لذا وج
 : اآلتية(  صطالحيةاال العبارات)  قبيلاألصل من 

متفرقة مـن   (1)اضع هـ ( يف موسيبوي  ) ت استعمّلها:  وال يتكّلم ب  متثيل -
املصـادر   عـن من  إىل األصول النحويـة لـبعض الرتاكيـب . ففـّي حّديثـ        شارةكتاب  إ

فهـو   ْعـل ِف  من  ال يظهر لـ  جاءوما  )): بهرًا ، يقول :  لاملنصوبة عّلى إضمار فعل مث
 ((وال يتكّلم بـ    ثيل، فهذا مت هللا بهركمن  بّداًل بهرًانصب ، كأّنك جعّلت  ثالعّلى امل

 : (3) بيان  آلتّيا لرسمبا الم التعبري عن ك وميكن.  (2)
 البنية السطحية                      حويلالت        العميقة                      البنية

                     
 

 مقابل                                                                        مقابل
 
 

أو  كتوبـةً م العبـارات               بـ  (                                     تكّلموال ي متثيل)  األصل
 منطوقًة
 بهرًا               اهلل                                                                بهرك             

                                                 
 . : الرتاكيب غري الصحيحة حنويًا يف ) الكتاب ( لسيبوي  /  ينظر( 

 . /  :  الكتاب )

 . ( لسيبوي  /  الكتاب: الرتاكيب غري الصحيحة حنويًا يف )  ينظر )
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؛ إذ قصـّد   حويّليـون طرحهـا سـيبوي  والت   الـيت  فـاهيم تتضح الصّلة بني امل وهنا      
حنويـًا ،   الصـحيحة  اكيبوهّي الرت طوقةالظاهرية املن اتمن العبار دسيبوي   بيان املرا

أصاًل مفرتضًا  ّدرانيفرتضان ويق -إذن -، فالطرفان  نيواألمر نفس  بالنسبة لّلتحويّلي
هو املعنى األصّلّي املقصود ؛ إذ  ن لك ،منطوق ب  أصاًل  رين  غال وجود ل  ظاهرًا ؛ أل

اجلمّلـة   اصراالختصار واحلذف لبعض عن إىلإن داللة السياق قّد تّدفع املتكّلم أحيانًا 
 بيـة الـيت تتسـم بهـا العر    اإلجيـاز  ةمس أنعن  فضاًلاكتفاًء ببعضها اآلخر ،  المالك وأ

وأبعّد عن اإلطالة  اإلجياز إىلالعرب أميل  ألن ذلكجتعل احلذف واردًا فيها بكثرة ؛ و
؟ أغنانا ذلك عن أن نقول : هـل عنـّدك    قّلنا : هل عنّدك أحّد. إذايف غري موضعها ، ف

 . (1)زيّد. ، أو عمر.و ، أو جعفر ... فيطول الكالم 
األصـل   أنيعرض يف الكـالم ، و  وهذا يّدّل عّلى أن سيبوي  يعّّد احلذف عارضًا      

 حذف ، وهذا يستّدعّي تقّديرًا أو افرتاض أصل لّلكالم احملذوف ، أن يرد الكالم بغري
التحويّليـون مـن    يـّديون يقرره التول امب ي عنّد النحاة مجيعًا ، وشب ًاوهو ما نراه موجود

 تويان، فيكـون هنـاك مسـ    (2) ملعنىبـا  تـرتبط  وجود بنية عميقة 
 ب  ، واآلخر مقّّدر . نطوقلّلكالم أحّدهما م

 عرورمبا جاء يف الشـ  ))هـ ( : : قال أبو عّلّي الفارسّي ) ت  املرتوك ياسالق -
 . (3) ((القياس املرتوك  ّلىع عاجلم إىلوحنوها مضافًا  مئنيثالث مئات وأربع 

ألفاظ فجـاءت   َذْتوقّد ش ))هـ ( : : قال ابن يعيش ) ت  ملرفوضا القياس -
 هـةً ( منب أْفُعـل ، جـاءوا عّلـى )    وأنُيبن عّلى القياس املرفوض ، قالوا : أقُوس وأعُي

 . (1) ((عّلى أن  األصل 

                                                 
 . /  : اخلصائص :  ينظر (

 . الّلغوي /  الّدرساحلذف يف  هرة: ظا ينظر (

 . /  :  اإليضاحيف شرح  املقتصّد )
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أصـل   عن( يف حّديث   هـ) ت  باريذكر أبو الربكات األن املرتوك : األصل -
أبؤسـا (   راألصل املـرتوك فقـالوا : ) عسـى الغـوي     إىل جعوار نهمأ ))خرب )عسى( : 
 . (2) ((فنصبوا بعسى 

األصـل املرفـوض    إىلبو عّلّي الفارسّي مسألة ) الرّد عقّد ل  أ:  رفوضامل األصل -
 ))هـ ( عـن كـالم العـرب :    . ويقول ابن جين ) ت  (3)(  الشعريةيف الضرورة 

 .      (4) ((ويف كالمهم من األصول املرفوضة ما ال حيصى كثرة 
 ال ُينكر أن يكون يف كالمهم أصول غري ))ورد يف قول ابن جين :  املقّّدر : األصل -

 . (5) ((واسع يف كالمهم كثري  وهذا –مقّّدرة  ذلك عأنها م إال –بها  ّلفوظم
عّلـى    كالم ّدهـ ( هذا التعبري عنذكر سيبوي  ) ت  األصل : ّلىع اإلجراء -

مـا جيتمـع أهـل احلجـاز      إىلواعّلم أن الشعراء إذا اضـطروا   )):  قالف امإظهار اإلدغ
 :  (7)قول الشاعر  ذكرو ، (6) ((إدغام  أجروه عّلى األصل  ّلىوغريهم ع

 ــواوإْن َضِنُن ـوام ألق وُدأُج ّيأنِّ           ُّلقـّيمن ُخ ِتقّد جّرْب ـاِذُلأع َمْهـــاًل

                                                                                                                        
 . /  املفّصل :  شرح )

 مشـق د –هـ ( ، ت : حممّد بهجة البيطار ، مطبعة الرتقّي ) ت  ياألنبار اتالعربية : أبو الربك أسرار )
 /  : . 

سـوريا   –هـ ( ، ت : شيخ الراشّد ، مطابع وزارة الثقافة ت العضّديات : أبو عّلّي النحوي ) املسائل )
 . ـ  :  / 

ومطبعة البابّي  بةهـ ( ، ت : إبراهيم مصطفى وآخر ، مكتلكتاب التصريف : ابن جين ) ت  املنصف )
 . /  :  /  مصر ، ط –احلّليب وأوالده 

 . /  . ن . :  م )

 . /  :  الكتاب )

 . ن . م )
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يف  اِدداألصَل ، فيقولون : ر ملعتلوقّد يبّلغون با ))يقول سيبوي  : األصل :  بّلوغ -
 . (1) (( قبُل، ومررمت زوارَي  َضّنوايف  واراّد ، وَضِنُن

 : لّيذكر سيبوي  هذا التعبري أيضًا بعّد أن أورد قول اهلذ عّلى األصل : اخلروج -
 الِعَبـــاِط ــَّدِمَك ـَوب.مّل ِهـنَِّب           َحـــاٍتواِض َعــارَيعّلى َم أِبْيـُت

 : رزدقالف وقول
 ـاــموالي ــىعبَّد اهلل مول ـّنولك          ــ هجوُت ــىعبّد اهلل موًل ـانك فّلو

أخرجـوه عّلـى     حلركـة ذلك يف موضع البّّد هلم فيـ  مـن ا   إىل وافّلما اضطر )):  فقال
 . (2) (( األصل

( يف  األصـل آخـر يعـرب عـن اسـتعمال )      صطّلحوهو ماألصل :  إىل الرجوع -
ضـاربًا رجـاًل ، وكـان يعرفـ  ، فـإن       ياإذا ناديت االسم املرّكب حنو :  وذلك الكتاب

ألن الباء ليست منتهى االسم  ))ع أن  معرفة عنّد سيبوي  هو : سبب لزوم التنوين ل  م
 موطـال الكـال   وينـة التن لزمـت ، وإمنا حيذف التنوين يف النّداء من آخر االسم ، فّلما 

 . (3) (( أصّل  إىلرجع 
ذلـك   مثّلـة ( ، ومـن أ  الكتـاب هذا املصطّلح كثريًا يف )  دوراألصل :  إىل الّرد -

أخانا زيّدًا ، فهذا عنّده كثري يف كالم  ا قوهلم يف النّداء : ي( يف زيّدًانصب )  نحّديث  ع
 ((في  منـادى   يكونحيث أزالوه عن املوضع الذي  صلاأل إىل يردون  ألنهم)) العرب 

ذكر في  ما  (1)أصّل  (  إىل إلضمار) باب ما ترده عالمة ا عنوانب بًا. وقّد وضع با (4)
 . صلاأل إىليرده الضمري 

                                                 
 . /  :  م . ن . )

 . /  . ن . :  م )

 . /  :  الكتاب (

 . /  . ن . :  م )
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ورد هذا التعبري لّدى سيبوي  معّبـرًا عـن األصـل ، عنـّد     األصل : عّلى  اجملّيء -
 :  شاعرعّلى بيت ال تعّليق 

 ْقَّلْوِليـــاُم ــًاَخِّلق َأْتِنـّيَر ــاملَّ             ْيِّليـــاُيَع ِمـْنَو نِّّيِم ِجَبْتَع َقــّْد
عتـل  . ويف حّديث  عن ) باب ما جاء يف أمسـاء هـذا امل   (2) ((فجاء ب  عّلى األصل  ))

جاء عّلى األصل كما جيّيء )  اورمب )):  سيبوي  قولال زيادة في  ( ي حرفثالثة أ عّلى
ــل. ــوَ       َفَع ــوهلم : الَق ــك ق ــًا وذل ــان امس ــل إذا ك ــى األص ــاعف عّل ــن املض               ، د( م

 . (3(()... احَلَوكةو

 . : آراء و مواقف من أصل التقدير  ثالثًا

الـذي   التقـّدير يف أصل  فهمومواق -قّدماء وحمّدثني  – (4) تباينت آراء الّلغويني      
يـرتِض ابـن    ّلـم القّدامى ، ما بني معارض لذلك التقّدير ، ومؤيِّّد ل  . ف حاةقال ب  الن

فـرأى   لتقـّدير هـ ( مقوالت النحويني القّدامى الذين قالوا بامضاء القرطيب ) ت
هـّي   ألنهـا ؛  معـ  لعامل ا نظريةأن من الواجب عّلى النحويني إلغاء التقّدير ، وإلغاء 

ألن العوامـل   امـل إلغـاء نظريـة الع   إىل فّدعا.  (5)التقّدير الواهم  امتّدنا مبثل هذ اليت
يقل بعمّلها عاقل ، ال ألفاظها وال معانيهـا ؛ ألنهـا ال تفعـل بـإرادة وال      ))النحوية مل 

وإن  دونـ   مهو تا ل. ورفض تقّدير احملذوف الذي ال حاجة بالقول إلي  ب (6(( )بطبع 
                                                                                                                        

 . /  :  م . ن . )

 . /  . ن . :  م )

 . /  . ن . :  م )

م : /  ، ط اهرةالقـ  –ب غري اراملكارم ، د و: احلذف والتقّدير يف النحو العربّي : د. عّلّي أب ينظر )
 وما بعّدها .  

 -هــ ( ، ت : د. شـوقّي ضـيف ، دار املعـارف     ) ت  القـرطيب عّلى النحاة : ابن مضاء  الرد : ينظر  )
 . القاهرة / 

 . . ن . /  م )
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الزيـادة يف كـالم    اّدعـاء  ))ابن مضاء أن التقـّدير زيـادة ، و   ورأى.  (1)كان عيبًا  هرظ
واعرتض عّلـى تقـّدير الضـمائر     ، (2) ((املتكّلمني من غري دليل يّدّل عّليها خطأ بّين 

 .  (3)املسترتة ؛ ألنها غري موجودة 
 )) اإلعرابـّي التصـّرف   رةهمضاء مل يقّّدم بّدياًل عمّليًا مقنعًا لتفسري ظا ابن أن غري     

 احـة عـن قـول طفـل بـأن التف     يزيّد، وصف ال  فعلبعّد ال وعفالقول بأن الفاعل مرف
، أما تعّليـل الرفـع بالعامـل فهـو كتعّليـل سـقوط        رضسقطت من الشجرة عّلى األ

 . (4) (( اذبيةالتفاحة باجل
نهم من خالفـ   فمنهم من أّيّد ابن مضاء يف مذهب  هذا وم ونعّلماء الّلغة احملّدث أما    

الّلغـة   يفالوصـفّي   نهدفي  ؛ فأما املؤّيّدون فهـم أنصـار املـ   
فعل عّلى  رّد جاءويبّدو أن محاسهم هلذا املنهد  ،الذي تبّناه كثري من الّلغويني العرب 

جمـّرد   إىلهـؤالء   ّدعاالذي ساد النحو العربّي ، فـ   ّلسفّياملنهد الف
 شخصية عّليالتت منالقّدماء  حويوناياها وجتنب ما ذهب إلي  النالوصف لّلغة وقض

 وفروض . 
عقّليـة   وانـب ال خيضـع جل  وياتهامست كل يف - وصفينيال – نّدهمالّلغة ع فتصنيف    
وينتقـّدون   تقـّدير ال فضـون نفسـية ، فهـم ير   أوبعّلوم فّلسفية  أثرةأو أفكار مت ميةحتّك

ال  –الوصـفّي   –ألن وظيفة هذا املنهد  . وال يعرتفون بوجود التقّدير؛ (5)مفرتضي  

                                                 
 .  ،  : م . ن . /  ينظر )

 . . ن . /  م )

 . م . ن . /  )

:  /  األردن ، ط –: د. حسن مخيس املّلخ ، دار الشـروق   ّيوالفرع يف النحو العرب صلاأل نظرية (
 . 

:  القـاهرة /   –التـأليف والرتمجـة والنشـر     نة: إحياء النحو : د. إبراهيم مصطفى ، مطبعة جل ينظر )
 . 
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لّلتأويل والتعّليل وافرتاض  -إذن -تعّدو تسجيل الواقع الّلغوي كما هو ، فال حاجة 
 . (1)كما هّي  يةالّلغة دراسة وصف رساحلذف أو تقّدير العوض ؛ ألن  يّد

) د. و (3)) د. إبـراهيم أنـيس (   و (2)) د. أنيس فرحيـة (   ّلغوينيومن هؤالء ال      
 (6)(  أيـوب . عبـّد الـرمحن   د) و (5)حسـان (   متـام ) د. و (4)(  السامرائّي اهيمإبر

) د. شوقّي  و (8)) عبّد اجمليّد عابّدين (  واألستاذ (7)مصطفى (  م) إبراهي واألستاذ
 . (11) وسواهم (10)(  ّي) د. مهّدي املخزومو (9)ضيف ( 

                                                 
،  كنّدريةاإلسـ  –اجلامعيـة   املعرفـة ار : د. أمحّد سّليمان يـاقوت ، د  صفيةاملعيارية والو بني: الكتاب  ينظر )

 . :  /  ط

    ، :  /  يف الّلغة : د. أنيس فرحية ، دار الكتاب الّلبنانّي ، ط نظريات:  ينظر )

 . :  القاهرة ، ط –املصرية  جنّلو: د. إبراهيم أنيس ، مكتبة األ ّلغةأسرار ال من:  ينظر )

،  ،   ، :  بـريوت  –: د. إبـراهيم السـامرائّي ، دار الصـادق     نـاء نقـّد وب العربـّي   النحـو :  ينظر )
  :  /  ، ط لةزمان  وأبنيت  : د. إبراهيم السامرائّي ، مؤسسة الرسا والفعل

 .  –  ، الّلغة /  يف حثالب مناهد:  ينظر )

   القاهرة :  – خميمرأيوب ، مطبعة  رمحنال عبّديف النحو العربّي : د.  نقّدية دراسات:  ينظر )

 . ، ،  /  النحو إحياء:  ينظر )

:  /  لقـاهرة النحو العربّي عّلى ضوء الّلغات السـامية : عبـّد اجمليـّد عابـّدين ، ا     اسةدر ىلإ املّدخل (
 . 

قـّدميًا   عّليمـّي و التالنحـ  ، وتيسـري  القـاهرة :   –املعـارف   دار: د. شوقّي ضيف ،  حو: جتّديّد الن ينظر )
 . :  القاهرة ، ط –ضيف ، دار املعارف  شوقّيوحّديثًا : د. 

 :  /  لبنـان ، ط  – العربّياملخزومّي ، دار الرائّد  ّدي. مهدنقّد وتوجي  :  عربّيالنحو ال يف )
 /  ن ، طلبنـا  –دار الرائّد العربّي  ،، وينظر : يف النحو العربّي قواعّد وتطبيق : د. مهّدي املخزومّي 

 . :   /  أبو ظيب ، ط –حنوية : د. مهّدي املخزومّي ، اجملمع الثقايف  وقضايا ، : 

، ومسألتان يف  مصر /  – ارفبني القّديم واحلّديث : عباس حسن ، دار املع حو: الّلغة والن ينظر (
 عـامل  جمّلـة احلمـو ،   محـّد . أدعـالل ) حبـث ( :   يف اإل السنية اولة) حبث ( ، وحم العربيةيف اجلمّلة  تقّديرنقّد ال

 . /  ، اجملّلّد  ، العّدد  كرالف
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 (1)التعّليّلـّي   ماءة القّدالّلغة احملّدثني عّلى طريق النحا ّلماءبعض ع سار وباملقابل     
 والتعّليـل إليـ  مـن التقـّدير والتأويـل      االّلغوي ، فأيّدوهم يف كل ما ذهبو التحّليليف 

 امن الظواهر الّلغوية كم ريتفسري كث وجوبهؤالء  ويرى.  لكونظرية العامل وغري ذ
االكتفاء بالوصف التقريري الذي يعجز عـن تقـّديم التفسـري     وعّدمالقّدماء ،  رهافس

،  ةيف الّلغ ثلاملنهد الوصفّي التقريري ليس املنهد األم ))كثرية ؛ إذ إن  أحيان يف املقنع
مما اعتربه الوصـفيون احملـّدثون    ريالصواب يف كث انبواالّلغويني العرب مل جي قّدماءوأن 

 . (2) (( مالسّلي يعن املنهد الّلغو احنرافًا
من  –عنّدهم  –الّلغة  ن؛ أل وصفال ّدعن تتوقفالّلغة ال ينبغّي أن  اسةكما أن در     

ثـم   ميـة أن تكون هلا هـذه األه  عقل، وال ي اإلنسانّيأهم اجلوانب احليوية يف النشاط 
جتريّدها مـن املعنـى والعقـل يف     إىليسعى الوصفيون  ّليةجمرد تراكيب شك إىلتتحول 

 لّلتقـّدير  احملـّدثني أبـرز املؤيـّدين    نم ولعّل.  (3)هذا الوصف السطحّي الذي قّدروه 
 . (5)عبّده (  ودو) د. دا (4)تاذ ) عّلّي النجّدي ناصف ( األس حويالن

ــّدير      ــاد  والتق ــم املب ــان أه ــيت ت ئك ــومال ــة ال  ق ــة التوليّدي ــا النظري ــةعّليه  تحويّلي
مـن وجـود    البـّدّ )) الـيت تـرى أنـ      

عناصـرها ،  ترتيـب   تغيريأو  دةاحلذف أو الزيا رتاهااع ةتركيب أصّلّي أو صيغة أصّلي

                                                 
 ، الكويـت  – املطبوعـات  وكالـة  ، الـّدجين  الفتاح عبّد فتحّي. د:  العربّي النحو يف املنطقية النزعة:  ينظر (1)

 . 7583/  7ط

 .  :  / وتبري –عبّده ، مكتبة لبنان  اود: د. د يةيف الّلغة العرب أحباث ()

 . احلّديث /  الّدرسو  ربّي: النحو الع ينظر (

 .  - ،   ، الّلغة والنحو /  قضايا من:  ينظر )

 . وظاهر الّلفظ ) حبث ( /  والتقّدير ، العربية /  ّلغةيف ال أحباث:  ينظر )
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املقـّدر عنـّد    صـل تقابل األ )) ّيوه (1) ((بالبنية العميقة  ن يسمو ما هووهذا األصل 
 بنية السطحية .ال رمن خالل عناص عّليهاالوقوف  اولون، وهم حي (2(( ) ّدماءالق

 النحـو قاموا بّدراسات حنوية بني نظرية التقّدير يف  الذين باحثنيربط بعض ال وقّد     
.  ةالتحويّليـ  التوليّديةالنظرية  يف) البنية السطحية ( و(  عميقةال نيةبوفكرة ) ال بّيالعر

فّلسفة التقّدير يف النحـو العربـّي تتشـاب  يف جوهرهـا مـع النظريـة        ))فرأى هؤالء أّن 
عنـّد   العميقـة ، فكّلتاهما تصـّدر عـن أسـاس عقّلـّي ... والبنيـة       التحويّلية التوليّدية

هـؤالء          ومـن .  (3) ((عنّد النحويني القـّدماء  األصل املقّّدر  – غالبًا –هّي  التحويّليني
و) د. حممـّد محاسـة عبـّد     (4)( و) د. عبـّده الراجحـّي (    دة) د. طاهر سّليمان محـو 

 .  (5)الّلطيف ( 
القّدميـة   بيـة بـني النظريـة العر   صـطّلحات هذا التقـارب يف امل  أند. محاسة  ويتوّقع    
 ) العامليـة (  راجـع إىل مفهـوم   احلّديثة ومسكّيچ ظريةون

وذلـك بـأن تكـون النظريـة ذات أبعـاد واسـعة حبيـث         ثةاحلّدي يةالذي قالت ب  النظر
 رتكتش يةلغو ظاهرة))        تستوعب أحناء خمتّلفة يف لغات متعّددة ، واحلذف أو التقّدير 

ووضوحها يفوق غريها مـن   يةهذه الظاهرة يف العرب ثبات... و انيةفيها الّلغات اإلنس
. أو  (6) ((من ميـل إىل اإلجيـاز    صيّلةاأل خصائصهاالعربية يف   ملا جبّلت عّلي ّلغاتال

وسـيّلة   نهـا القّدميـة يف كو  ةالنظـر  فـق راجع إىل أن النظرة احلّديثة توا التقاربأن هذا 

                                                 
 .  - احلذف يف الّدرس الّلغوي /  ظاهرة )

 . . ن . /  م )

 . / ظاهرة احلذف يف الّدرس الّلغوي  (

 .  - والّدرس احلّديث /  لعربّيا النحو:  ينظر )

 .  األمناط التحويّلية يف النحو العربّي /  من:  ينظر )

 . احلذف يف الّدرس الّلغوي /  ظاهرة )
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من التأثر واالهتـّداء ،   نوعإىل  تقاربال هذا، ورمبا يعود  والتفسريوالتحّليل  فلّلوص
 . (1)النظرية نفس   صّرح ب  صاحب ماوهذا 

الكثري من تقّديرات النحـويني   أعانتقّد  ّليةتكون النظرية التوليّدية التحوي وبهذا     
ابـن   وجههـا  الـيت عّلى إسقاط الكثري من االنتقادات  وساعّدت اتالقّدماء لّلمحذوف

 . (2) العاملو يرالتقّد لنظرية ًاحّديث والوصفيون  قّدميًامضاء 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . ـ  األمناط التحويّلية يف النحو العربّي/  من:  ينظر )

 .  ، يف الّدرس الّلغوي /  حلذفا اهرةظ:  ينظر )
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