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 : تمهيد 

 ف تشّعباتها و امتداداتها ؟ هل يمكن الّظفر بحّد واضح للجملة في النظرية التوليدية بمختل
  -باعتباره رائد النحو التوليدي بال منازع -و إذا ما حصرنا األمر في شخص نوام تشومسكي 

البنيات التركيبّية"فهل يمكن الحديث عن تصّور واحد و ثابت للجملة منذ صدور كتاب 
1

سنة " 
هر من نظرية مظا"في كتاب    modèle standardثّم ظهور النموذج القياسي  7591

في التركيب 
2

ما    modèle standard Etendue  فالنموذج القياسي الموّسع " 
ثّم  بروز  نظريات و مفاهيم التحّكم و الّربـط  7511و  7511بـــــــــين 

3
 

(gouvernement et liage          ) و انتهاًء  إلى  7591و المبادئ و المقاييس سنة
البرنامج األدنوي

4
 ؟ (7551) 

و استدراكا على ما سبق أم و هل متصّور الجملة والتركيب في البرنامج األدنوي يمّثل قطيعة 
هو امتداٌد وتطّوٌر طبيعّي  للنظرية التوليدية  التي ما فتئ تشومسكي ُيعيُد بناء معمارها سواء 

جتهادات في ضوء المبررات البيولوجية و العرفانية و الحوسبّية أو اعتباراً لنقد خصومه و ا
 ( .إلخ ... جاكندوف ، كاين ، الزنيك )تالمذتـــــه و ُمريديه 

و الحقيقة قبل الخوض في مسألة الجملة من حيث الحدُّ و التركيُب وانعقاد العالقات الرابطة 
مثل صرافم الجنس و العـــدد بين مكّوناتها و استدعاء هذه المكّونات للسمات النحوّية الممّيزة 

إلخ ال ّبد لنا من عرض الفوارق الطارئة في ... لزمن و الجهة و المظهر و اإلعراب وا
 (األصلي و الموّسع أو الُمعّدل)ن ها  القياسيي  مسيرة النظرية التوليدية التشومسكية بين نموذجي  

 ( . MP)والبرنامج األدنوي 
 

بالقّوة في  و لئن ظلّت الجملة في كّل الحاالت عبارة عن مقولة ذهنّية مجّردة لها حضور
و لها تجلٍّ ثاٍن "  compétence"مستوى العرفان أي ما سماه تشومسكي بالقدرة أو الكفاية 

موذج األّول ـــــــفإّن مربط الخالف بين الن"  performance"في مستوى األداء و اإلنجاز 
ا بعض هو في كيفّية التوليد و آلياته و مراحله خاّصة إذا ما تجاوزنو البرنامج األدنوي 

اإلشكاليات التي حسمتها التوليدّية بامتياز و قد لّخصها األستاذ محمد  صالح الدين الشريف
5
 

 : في النقاط التــــالية  
 " أّن اللغة البشرّية تتمّيز بطاقة توليدّية ال نهائّية بفضل خصيصتها التوليفّية 
 : خضوع جميع األلسن إلى نظام نحوّي يتكّون من •

 ل أصناف الوحدات اللفظّية وأشكال أبنيتها، أساس مقولّي يشم •

                                                                        
1

 CHOMSKY,noam.1957.syntactic structures.LA HAYE.Mouton. 
2

 CHOMSKY,noam.1965. Aspects of the Theory of Syntax.Cambridge (Mass):MIT Press. 
3

  CHOMSKY,noam.1981.Lectures in Goverment and Binding.Dordrecht .Foris: محاضرات في التّحم و الربط  
4

 CHOMSKY,noam.1995.The Minimalist Program.Cambridge.MA.MIT Press 
5

ألقاها األستاذ الشريف لفائدة متفقدي العربية بالمركز الوطني لتكوين المكونين " مالمح االكتساب اللغوي في النظريةا لتوليدية "محاضرة حول  

 .بقرطاج حنبعل
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أساس معجمّي يقوم على مجموعة مفتوحة من الوحدات المحيلة على متصّورات  •
 خارجّية، ومجموعة منغلقة من الوحدات المحيلة على مقوالت داللّية مجّردة، 

 : خضوع النظام النحوي إلى بنية شجرّية ثنائّية ذات مستويات متراتبة  •
بّي ذي جمل تتركـّب من مركـّبات ذات وظائف إبالغّية ووظائف اسمّية مستوى إعرا •

 وفعلّيةالخ 
 تتكّون من مفردات معجمّية تشكـّل مستوى صرفّيا وتتركـّب من وحدات دنيا،  •
 .تتكّون من وحدات صوتّية ذات خصائص عاّمة مشتركة •
لسان، رغم تباعد  هذا إضافة إلى مشتركات عّدة ال سبيل إلى ذكرها جميعا ال يخلو منها •

 ". األلسنة وانعزال بعضها عن بعض في قارات وجزر وأدغال
 

 
في الحقيقة إّن ما مّهد لظهور البرنامج األدنوي هو جملة من الرهانات التي قادت مشروع 

اكتشاف المنظومة النواة للنحو و القادرة على تحقيق تعلّم لغة من : تشومسكي و لعّل أهّمها 
و هذا يستدعي "  Learnability"اسّي ما سماه تشومسكي بقابلية التعلّم اللغات في زمن قي

العثور على البرنامج النواة 
6

و ما  7591و سنة  7551و بين سنة . األدنوي األّول في شكله 
سبقها حصلت تغيرات هاّمة في النظرية التوليدّية نذّكر بأهّم نقاطها بشيء من االخـــــــــتزال 

 : و التبسيط 
 
مع البرنامج األدنوي وقع تقليص مستوى تمثيل الجملة إلى أدنى درجاته و صارت تجلّياتها  -

 formeو الشكل الّصوتي   Forme logiqueالشكل المنطقي : محصورة في 
phonétique   

 كاد يختفي مصطلحا المبادئ و المقاييس  -
عّوض مصطلح المزج -

7
 Merge    ة البنية العميق: المصطلح القديم(D-structure ) كما

التهجية"بكلمة ( S-strucure)استبدل مصطلح البنية السطحّية 
8

( "spell-out ou Epel )
أي بين ( binaire)وعملّية المزج تكون بين وحدات تركيبّية أولّية وتقع على نحو ثنائّي 

ن السمات و إذا لم يقع التثبت م.  bأو   aلتكّون عنصرا ثالثا له خاصيات   bو  a عنصرين 
فإّن المخرجات ستفشل(  check , Epel)النحوّية في مرحلة التهجية و التثبت 

9
و تعطي  

 . جمالً غير مقبولة أو ال نحوية أو الحنة دالليا وتركيبيا 
 

                                                                        
الذي يظلّ قائما في   biosال بّد من اإلشارة هنا إلى التماثل الواضح بين البرنامج األدنوي باعتباره النظام الحوسبي الطبيعي لإلنسان و برناج  6

 .  الذاكرة الحّية لجهاز الحاسوب حّتى و إن قمنا بمسح المعلومات و إزالة نظام التشغيل بكامله 
لعبد القادر فاسي الفهري  " اإلغصان"عاشور  و التي رأينا أّنها األنسب و األقرب إلى المعنى األنقليزي من مصطلح آثرنا ترجمة األستاذ منصف  7

 (ذرات اللغة العربية و هندستها ، دراسة استكشافية أدنوّية  لعبد القادر فاسي الفهري : انظر . )والذي قد يقود إلى شيء من اللبس و التعمية 
لعملية التي تقع بين االختيار و التعداد من جهة و عملية تشّكل الجملة في صورتها الصوتية و المنطقية  وهذا التصّور يذكرنا بجدول هي ا: التهجية  8

 .االختيار و جدول التوزيع في اللسانيات السوسيرية 
دام أي التعارض بين الشكل الصوتي و الشكل مستعيرا في ذلك فكرة االصط crash: هذه المرحلة التي تفشل فيها العملية سماها تشومسكي  9

 . المنطقي الداللي في تأويل الجملة 
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ُيريد العودة إلى المنزل مي( 7: )مثال 
10
  

من حيث ( منزلالعودة إلى ال)ففي هذه الجملة ليس باستطاعتنا التثّبت في سمة المفعولية  
ولذلك يمكن أن تكون الجملة فاسدة " مي"الصّحة و المقبولية إلّنه ليس في استطاعتنا تأويل 

 .   تركيبا و داللة 
ن : و يمكن أن نقارن بين النموذجين  النموذج القياسي الموّسع و نموذج البرنامج األدنوي بهاتي 

ن  ن الُموّضحتي   : الُخطاطتي 
 

 : سع النموذج القياسي المو
 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 :النموذج األدنوي 

 

 

                                                                                                                                        Deplacer –Alpha    

 

 

 

  

 

 

                                                                        
  Me want to go home: حاولنا قدر اإلمكان الوفاء للمثال األنجليزي  10

 معجم

 بنية عميقة

 بنية سطحّية

 شكل صوتي
 شكل منطقي

 التلفظ
 التأويل الداللي

 lexique: معجم 

 Epel: تهجية 

  FLشكل منطقي FPشكل صوتي

 ويل الدالليالتأ التلفظ

 ألفا  –نقل 

 ألفا -نقل 

 ألفا -نقل 
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 :  الجملة و التحويالت -1

  la syntaxeينطلق النحو التوليدي من اعتبار الجملة الوحدة األولّية للغة و ُيعتبر التركيب 
و انطالقا من ذلك يغدو الّنحو عبارة عن آلّية . العنصر الُممّيز للبحث النظري و التطبيقي 

"mécanisme  " لتوليد الجمل النحوّية و تمييزها عن الجمل الالحنة أو غير النحوّية . 
يعكس النّحو سلوك المتكلّم  الذي بإمكانه و انطالقا من : "في هذا الصدد يقول تشومسكي  و

تجربة لغوية محدودة و طارئة أن ُينتج ويفهم عددا النهائّيا من الجمل
11
 " 

إذا هو وصف الكفاية اللسانية أي قدرة الفرد المتكلّم على التحّكم في نظام خفّي فهدف النحو 
في اإلرث البنيوي  " créativité"و إذا كانت اإلبداعّية اللغوية . الكالم  من القواعد إلنتاج

عنصرا خارجا عن اللغة فإّنها عند تشومسكي مكّونا داخليا ( سوسير ، بنفينيست)الكالسيكي 
 . محايثا للغة ومحكوما بالقواعد حّتى و إن كان انتهاكا لهذه القواعد 

بدأ تصّور الجملة يتشّكل عند تشومسكي " التركيبية البنيات"و منذ البدايات أي منذ صدور 
بنيات : وتصنيفها إلى نوعين "  البنيات التركيبية"انطالقا من جملة فرضيات مهّمة حول 

تركيبية  خاصة بلسان ما و بنيات كلّية  أو كونّية تظهر فيها القواعد العميقة و المشتركة بين 
هذا التصّور تكون مشتّقة من بنية عميقة مطّبق عليها والجملة انطالقا من . اللغات و األلسنة 

مجموعة من القوانين التحويلية ثّم تتجلّى في بنية سطحّية محكومة هي األخرى بقواعد صوتّية 
  . ثّم فيما بعد ستنضاف  الشروط المنطقّية و الداللّية و نطقّية 

معرفة قبلّية بالبنــــــــــيات  والتحويالت  كما يرى تشومسكي هي عمليات ذهنّية ألّنها تفترض
ن و دليل. التركيبية والمراحل السابقة لالشتقاق  ه في ذلك جملة من المبررات نختار منها اثني 

 فقط 
 : مبّرر الربط بين الجمل  -أ
ن على األقّل إذا لم نكن نعرف مسبقاً اشتمالها على  و تفسيره   أّننا ال نستطيع الربط بين جملتي 

 : الداخلية و الوظائف النـــــــــحوّية   و يمكن أن نتمثل بالشواهد التالية ات نفس المكون
 [مشيُت بهدوء نحو الباب ]و [ قُمتُ ( ]2)
 X Y 
 

همالهما نفس البنية الداخلية و نفس المكّونات حيث  Yو المكّون   Xفالمكّون  يحتوي :  نجد ِكلي 
مكون فعلي ، : "ونفس المكونات " و المظهرالفاعلية و الزمن  و الجهة " نفس السمات على 

 .إلخ  ...  "مكون اسمي 
 : أّما إذا ما نظرنا في المثال التالي 

 [ هو مهندٌس ]و[زيٌد رجلٌ كريٌم (]3)
 X Y 

ن  ليس لهما نفس البنية الداخلية وبالتالي يتعّطل   yو   xفنراه الحنا و غير نحوّي ألّن المكّوني 
 .لربط التحويل هنا في مستوى ا

                                                                        
11

 P 17.CHOMSKY,noam.1957.syntactic structures.LA HAYE.Mouton 
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  :في الجملة "  l'ambiguïté"مبّرر  تمييز اللبس  -ب
فالمؤشرات التركيبّية بإمكانها أن تساعد على التمييز بين جمل لها نفس البنية و المـــــكّونات 

 : و لكّنها تختلف داللّياً  و كمثال على ذلك 
 يرسُم ليالً  الفّنانُ ( 4)
نولكي نمّيز بين    ن الممكنتي  أن يكون الفنان يرسم أثناء الليل أو أن يكون : للجملة  الداللتي 

ن من إسقاط    : الجملة " projection"الليُل موضوعا للرسم  يمكن أن نتخّير أيضا شكلي 
 

 : اإلسقاط األّول 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ج

مركب 

 اسمي

مركب 

 فعلي

 مركب اسمي فعل اسم معّرف

ᶲ 

 اسم

 ليالً  يرسمُ  نُ فّنا الـ
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 : اإلسقاط الثاني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
و دون الخوض في تفاصيل العمليات التحويلية للجملة و التي شّكلت البدايات للنظرية التوليدّية 

 : ُنريد فقط التذكير ببعض النقاط منها 
تشومسكي قد استفاد كثيرا من المصطلحات التحويلية لمعلّمه األّول زيليغ هاريس في أّن  -

: لى نفس التقسيمات التي أقامتها التوزيعية مع بلومفيلد مثل األربعينات  و حافظ حّتى ع

رغم التباين النظري و الفلسفي بـــــــــــــين " SV المركب الفعلي"و "   SNالمركب االسمي"

ن   .المدرستي 
النفي و اإلثبات ، البناء للمعـــــــــلوم : أّن التحويالت الكثيرة التي تجري على محاور مثل  -

اء للمجهولو البن
12
، اإلخبار و اإلنشاء الطلبي و غير الطلبي ومحاور أخرى مثل الربـــــط  

ّص ــــــــإلخ  سُتختزل في الكتابات األخيرة و نخ... و التقديم و التأخير و الحذف و االستبدال 

اّن و كــــــــ  "Move" و الّنقل " Merge"المزج :  في عملّيتي   "البرنامج األدنوي"بالتحديد 

                                                                        
  voix active et voix passive: ما يقابله بالفرنسية  12

 ج

 مركب اسمي
 مركب اسمي

 اسم معّرف

مركب  

 فعلي

ᶲ اسم 

 ليالً  يرسمُ  فّنانُ  الـ

 فعل



8 

 

ن أساسّيتين وهما المزج  الرجل أراد التخلّص من فيض التحويالت مختصرا إّياها في عمليتي 
 . والّنقل 

 
 

 : الجملة و مبدأ اإلسقاط  -2

 
كما أشرنا سابقا حافظ تشومسكي في كتاباته األولى على نفس التقسيم الذي قامت به التوزيعّية 

ن للجملة و خاصة الجملة البسيطة أو الّدنيا  ن أساسيي  الـــــمرّكب : من حيث انقسامها إلى مكّوني 
جّرد ــــــــو لكّن هذا التقسيم سرعان ما سيطرح مشكال بم( SN/SV)االسمي و المرّكب الفعلي 

سُيطــــــرح "  la théorie X-Barre السين بار"و في إطار نظرّية .  وصف الجمل المرّكبة 

هل هي إسقاط للرأس أي امتداد له ؟ "  :  tête "الّرأس  مشكل آخر متعلّق بمنزلة الجملة من

أم مقولة رأسية "  une catégorie endocentrique "أي بلغة تشومسكي مقولة رأسية داخلية 

 ؟ "  exocentrique "خارجّية أي مستقلة عنه و مكتفية بذاتها 

ى  و اعتبر الجملة إسقــــــــاطا  و لعلّه من الُمرّجح أّن النموذج التوليدي قد اختار المقولة األول
كون خاصّية طبيعّية تكاد تو الرأسّية مبدأ من مبادئ الّنحو الكلّي  و. للرأس 

13
أي كلّما وجدنا  

و إذا كان هذا المبدأ كلّياً  نجده في كّل األلســــن . مرّكبا فأحد مكّوناته رأٌس و اآلخر تكملة له 
ه تختلف من لسان إلى آخر وهو ما يضعه تشومســــــــكي البشرّية فإّن مرتبة الرأس أو منزلت

و منها مثال ( .  paramètres)ضمن الخصوصيات اللسانية والمقاييس الخاّصة بكّل لسان بشرّي 
أّن الرأس قد نجده في آخر الجملة بالنسبة إلى الصينّية أو اليابانية مثال في حين يحتّل مرتبة 

 . ( ستواها الرسمي أو الدارجسواء في م)الصدارة في العربية 
أّما المبدأ الكلّي الثاني

14
(  spécificateur)[مخ]صاــــــــــــــــــــفيقول بكون كّل رأس يطلب مخصً  

و حّتى هذا المبدأ ذاته يخضع . ُيمزج أحدها قبل اآلخر ( complémentateur) [مم]و متـــــــــــــّمًما
ي مستوى أولويات المزج و أشكاله من ذلك مثال أّن الفعل لخصوصـــيــــات األلسن البشرّية ف

 : في الفرنسية و األنقليزية  يطلب المتّمم قبل المخّصص كما يوّضحه الترتيب التالي 
 
 

Marie      déteste            la syntaxe 

 
 

                                                                        
13
 تلتّف حوله مجموعة من العناصر ( إلخ... نواة ، الشمس، الخليّة  )عنصرا مركزيا : في المنظومات الفيزيائيّة و البيولوجية  نجد دائما  

14
ذكر قد وقع التفّطن له في النحو العربي و قد   binarismeبعيدا عن التعّصب و  التأصيل الفّج ال بّد من اإلشارة إلى أّن مبدأ الثنائّية  

الممكن " التركيب العقلي الثنائي "أو " عبارة المركبات الثنائية"بصريح العبارة في مقّدمة شرح الكافية لرضي الدين االستراباذي بقوله 
حرف و اإلنجاز ال + حرف ، حرف + حرف ، اسم + فعل ، فعل + اسم ، فعل + اسم ، فعل + اسم: بين أقسام الكالم وهو ستة أضرب 

( رأس و مخصص و متمم)أّما مكونات الجملة . ه التوليفات الثنائية إالّ الضربْين المذكورْين أّوال و األربعة الباقية مهملة ُيقّر من هذ
وهو تصور قائم على "  العمدة و الفضلة و اإلضافة: "فالنحو العربي عرض المجموعات الثالث بشكل أكثر طرافة و دقة تحت مسّمى 

" بحث في منهج النحاة : من الكلمة إلى الجملة : "لتوسع يمكن االطالع على كتاب األستاذ عبد القاهر المهيري و لمزيد ا. أساس إعرابي 
 من قبل مؤسسات بن عبد هللا للنشر و التوزيع ، تونس 1991المنشور سنة 

1
1 

3
1 

2
1 
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John         watched                TV                                                             

 (  nominatif)قبل الفاعلّية أو االسمّية (  l'accusatif)فالفعل كما نرى يطلب المفعولّية 

في حين يطلب الفعل العربي المخّصص قبل المتّمم  بل ال نستطيع في النحو العربي فصل 
 :لي كما يوّضحه المثال التا الفاعل عن فاعله ظاهراً أو مضمراً 

 
 

 ضرب             عمرو              زيداً 
 

 
 زيداً     ᶲ ضـــرب 
 

بل يمكن القول أّن الفعلّية في اللغة العربية مشروطة بالُمخّصص و المخّصص تبرز مالمحه 
 إلخ  ... في عالمات اإلسناد و صرافم المظهر و الجهة و الجنس و العدد 

 
" . السين بار"ريقة نشر الجملة وفقا لمبدأ اإلسقاط أو نظرية و لنُعد  اآلن إلى مزيد توضيح ط

و يكون التركيب حامال لنــــــفس . و من أساسياتها أّن كّل تركيب هو إسقاط أقصى لرأس ما 
.  "  l'endocentricité"الخاصيات والمقوالت للرأس وهو ما ُيسّمى بمبدأ المركزية الداخلّية 

ستوفي وظيفته النحوّية إالّ إذا بلغ اإلسقاط مرحلته القصوى حيث و كّل مكّون ال يستطيع أن ي

عل ـــــــــــــــــــاسم أو ف: تعتبر متغّيرا يمكن أن ُنمّثله بـ    Xحيث أّن و XPُيرمز له بعالمة 

في مستواه الصفر إذا ما ألحقناه  Xو المتغّير . إلخ .... أو نعـــــــــــت أومركب موصولي 

طى ـــفإّن اإلسقاط يكون في مرحلته الوس( يكون مخصصا في اللغة العربيةالذي )م بمـــــــتمّ 

أو المتمم كما )و ال يبلغ المرحـــــــــلة القصوى إالّ إذا ألحقنا المخّصص  'Xو ُيرمز له بعالمة 

 و الرسم التالي ُيوّضح.  XPو بذلك يكتمل اإلسقاط الذي ُيرمز له بعالمة ( في اللغة العربية

 : هذه المراحل 
 

XP 
 

                                          X'                 Spec (مخصص) 

 
 

Compl(متمم) X 

1
1 

2
1 

1
1 

3
1 

2
1 

3
1 

1
1 

2
1 

3
1 
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 : الجملة و مكّوناتها في النظرية التوليدّية  -3

تستدعي مّنا استحضار الجهاز االصطالحي " السين بار"ومبدأ اإلسقاط أونظرّية 

كما أّن هذه المفاهيم الُمصاحبة قد برزت منذ . و في عالقة بالجملة الُمحيط بها و الذي ه

انتهاًء إلى  1891سنة "محاضرات في التحّكم و الربط "و " علم التركيب الجديد"صدور كتاب

 .  1993سنة " البرنامج األدنوي "

  المقوالت والجملة :(catégories) 

ن م( GB)ُيمّيز برنامج التحّكم والربط  المكّونات الُمشبعة : ن المكّونات في الجملة بين نوعي 

والتي تتحّقق معجميا  و المكونات أو المقوالت ( les constituants pleins)أو المليئة 

،التي ليس لها تجليات على المستوى الصـــــــــوتي ( Traces)الفــــــــــــــارغة أو اآلثار 

على مواضعها ومحالّتها و يمكن تأويلــــــــها وهذه األخيرة و إن كانت فارغة فإّنها تحافظ 
أو تقديرها انطالقا من البنية العميقة أي المقوالت النحوية الذهنية و يمكن أن نتمثل على ذلك 
بظاهرة االختزال في الجملة العربية على سبيل اإلغراء أو الدعاء أو التحذير حيث نتــــأّول 

يه ــــــــمن البنية النمطّية المجّردة للجملة التامة أو ما ُيسم الفعلّية أو عامل المفعولّية انطالقا
كما يمكن في نفس الوقت أن نتأّول  . "  les phrases du système"اللسانيون جمل النظام 

المكّونات الفارغة انطالقا من المقوالت الذهنّية الصورّية للجملة في مستوى البنية العميقة 
و نضعها في المقولة األساسّية لألفعال أّوال ثّم في " فَعل"بـ "  َتبَ ك"كأن ُنعيد ترميز مادة 

ولُة . لألفعال مفتوحة العين و الدالة على العمل مثال "  sous-catégorie"المقولة الثانوّية  فالَمق 

 la catégorisation  الذهن ف. نشاط عرفاني  أساسي وهو جوهر العملّية التوليدّية للغة

َولة البشري يشتغل  و بدونها لن يستطيع السيطرة على العالم   catégorisation: بعملّية الَمق 

الصنف كلها آليات  أو الُخطاطة أوو الموجودات المحيطة به و بناء عليه فإّن مفهوم المقولة 
ارج ـــــــــــــخ وتمّكن الذهن البشري من تقسيم الموجودات و السيطرة على فوضى العالم 

و كلّما تهيكلت المعارف .  ــــــــولة و التصنيف ال توجد إالّ الفوضى و التشويشالَمقــــــ
ضمن خطاطة أو مقولة ما كانت أيسر تخزينا في الذاكرة و أكثر تمثيال و وضوحا من  

و ليس من الغريب أذا أن نعّد مبحث أقسام الكالم بكّل تفريعاته مندرجا في عملية . غيرها 
إلحكام السيطرة على الفوضى و نفس الشيء  ينسحب على الجملة في المقولة أو التجريد 

 . مستوى مكوناتها و أشكالها النحوية 
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فنشاط المقولة و التصنيف أساسّيان في الذهن البشري و بدون ذلك نعجز عن هيكلة معارفنا 
ها في ــــــــكلّما نحت األشياء إلى الفوضى و التعقيد لجأ الذهن إلى قولبتو: و السيطرة عليها 

ى ــــــــــأو األدن بالمستوى القاعديعمالً بالمبدأ المسّمى مناويل عرفانية أو خطاطات ذهنّية 

:niveau de base  وهو مفهوم متمّحض عن مقولتين أساسيتين متوازيتين: 

ولة تشتغل بمنطق   -    الحصول على أكثر ما : تقوم األولى على أّن وظيفة التصنيف أو الَمق 
علومة ـــو الثانية مرتبطة بكيفية هيكلة الم كن من المعلومات بمجهود عرفاني أدنى أو أقلّ يم

 :و بنائها و المبدأ فيه 
أّن العالم الُمدرك يأتينا في شكل معارف و معلومات مهيكلة و منّمطة و ُممقولة و ليس في 

 .شكل معلومات اعتباطية مشتتة و مفاجئة 
يأتي الحديث عن مقوالت الجملة وهي عبارة عن مواضع  على هذا األساس  العرفاني 

شاغرة مثل مقولة االسمية أو الفعلية أو الحرفّية أو مقولة الخبر و المبتدأ ، بحيث يمكن أن 
   .تمتلئ بأّي عبارة تستجيب للشروط النحوية و الداللّية 

  نظرّية تيتا و الجملةLa Thêta-Théorie : 
. مع الـرأس ( Arguments)و معموالتها قات الداللّية بين المكّونات هذه النظرّية تهتّم بالعال

و الرأس يحّدد دوراً داللّيا لمعموالته تكتسبه انطالقا من المعلومات والمعطيات التي يوّفرها 
هو شــــــرط الترابط " تيتا " و المبدأ أوالقانون الذي تقوم عليه نظرّية . المكّون المعجمي 

يستدعي الرأس دوًرا دالليا واحدا فقط و العكس رأس و األدوار الداللّية حيث األحادي بين ال
و إذا لم يتحّقق الشرط يمكن أن يحصل فسادا في التأويل الداللي للجملة و تستحيل . أيضا 

 . مقبوليتها النحوية و المنطقّية 

  نظرّية الحالة و الجملة: La Théorie du Cas  
( Charles J. Fillmore) 1968باللساني األمريكي شارل فيلمور منذ  " ةنظرّية الحال"لئن اقترنت 

في " الحالة"في إطار اشتغاله على النحو التحويلي فإّن ذلك ال ُيطمس في الحقيقة تأّصل فكرة 
كأساس لفهم  "العامل" لكونّية و بالخصوص في النحو العربي القائم على مبدأ عديد األنحاء ا

و مفاده أّن المكونات داخل الجملة ال تعمل . اإلعراب و العالقات التركيبية داخل الجملة 
كجواهر فردّية مستقلة عن بعضها البعض بل في عالقة بمعموالتها و سماتها النحوية و الحالة 

. يفة ما ــــــــلشكل الذي يتخذه المكّون تحت تأثير عامله من أجل تحقيق وظهي ا( اإلعرابية)
و بذلك ال تشتغل هذه المكونات إالّ وهي موسومة بحاالتها اإلعرابية و حاملة لمقوالت الجنس 

ـــوتي ـــــــــــو قد ال تتجلّى بعض الحاالت على المستوى الصــــــ. إلخ ... و العدد و الزمن 
و الـــــــــــرؤوس . في و لكّنها تبقى مشروطة حّتى وهي في دائرة التقدير و التجريد و الصر

المعجمّية كما في الفعل مثال ُتسقط حاالتها على ما يًتصل بها من مركبات اسمّية كما في المثال 
 : التالي 

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_J._Fillmore


12 

 

 [مساءً [     ]بريًداألكترونّياً [   ]ᶲ]    كَتبَ   

 
 

 

 

 

 

 
 

فينطلق من كون كّل فعل في الجملة تلتصق به حاالت عمـــــــيقة ( 1968)أّما شارل فيلمور 

 إلخ...أو المفعولّية  و تكون محايثة له و هي التي تجعله يطلب الفاعلية أو المكانية أو الوسيلة

(Agent , lieu , instrument, objet )  .ة ـــــــليوهذه الحاالت يسميها فيلمور باألدوار الدال

les rôles sémantiques  . 

توّفر له كمـــّية من  cadre casuel  إطار من الحاالت يحتوي على  فلكّل فعل حسب فيلمور

تضياته الداللّية مثل األفعال التي تتطلّب الجعلّية أو التعدية أو اللزوم المعلومات المهّمة حول مق
 إلخ ... الحالة  أو األفعال الحاملة لداللة العمل و الصفة و

 

 : أشكال الترابط بين مكّونات الجملة في النظرّية التوليدّية  – 4

محاضرات في "سوف نكتفي في هذا الباب بآخر تطورات النظرية التوليدّية انطالقا من 

التحّكم و الّربط
15
و التي  ُتعّد تحّوال نوعّيا بالمقارنة إلى البـــــــــــــرناج  1981سنة "  

و أهّم نقاط االرتكاز في الكتاب المذكور هو االشتغال على مسألة . القديم ( TSE)ليالتحوي

و عمليــــــــــــــتي  الربط   les catégories parasitesالمقوالت الفارغة و المقوالت الدخيلة 

 .   liage et gouvernementsو التحّكم

 

  نظرّية الربط :théorie du liage   : 
ي في هذه النظرية  العالقات التركيبية بين مكّونات الجملة وتخصيصاً آليات يتناول تشومسك
 les Anaphoresاإلحالة القبلّية 

16
بين الضمائر مثال و ما ُتحيل عليه من مكونات سابقة في  

كما أّنه من مبادئ النحو الكلّي أّن بعض (  référence: الُمحال عليه أو المرجع )الجملة 

                                                                        
15

 .قبل صدور الكتاب " محاضرات بيزا"يت بعد ذلك بـ بمعهد اللسانيات ببيزا بإيطاليا  ُسمّ  8791قبل صدور الكتاب قّدم تشومسكي دروسا صيفيّة سنة  
16

كما أفادنا األستاذ منصف عاشور    anaphore / cataphoreآثرنا ترجمة األستاذ الشاوش في أطروحته و التي يستعمل فيها اإلحالة القبلية و البعديّة لمصطلح  

   coréférenceمشكورا بمصطلح التقارن  اإلحالي كترجمة لـ  

 الزمنّية المفعولّية االسمّية

 النصب النصب الرفع

 صيغة الماضي : صرافم المظهر

 ضاءاالنق/ الواجب: صرافم الجهة 

 المذكر: صرافم الجنس 

 المفرد: صرافم العدد 

 زمن الماضي: صرافم الزمن 

 إلخ... المعلوم / الحضور : صرافم أخرى 
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ة داخل الجملة ال يمكن تأويلها داللّيا إالّ بالرجوع إلى عالقتها مع ما يسبقها العناصر المعجميّ 
مرجع أو ُمحال عليه  و تدخل أسماء اإلشارة و الضمائر و المبــــهمات  : من عناصر تسّمى 

و الموصوالت االسمية و الحرفية في هذا الباب ألّنها تستدعي عنصرا ُمفّسرا كما يوضحه 
 : الرسم التالي 

 
 

 عالقة قبلّية    ب                                      أ                                    
                                            
 في صحن ُيقاوم الّنار هاقبل أن  تضعـــ  سّت تّفاحاتاغسل و انزع نوى 

 

 تقارن إحالي

 فالترابط ال.و الُمحيل إحالة قبلّية " سّت تفاحات"غيبة العائد على هو ضمير ال  الجملة مترابطةما يجعل 

و اشتراكهما في  ( سّت تفاحات+ الضمير ها )يتحقّق بعنصر واحد بل باجتماع الُمحيل و الُمـــــحال إليه 

 .    coréférence وهو ما ُيسّمى بالتقارن اإلحالي فإحالتهما متطابقة . نفس الشيء 

ن و ُيقّسم تشومس  : كي اإلحالة داخل الجملة إلى نوعي 

ا ـــ، أي التي بدونها تصبح الجملة غير سليمة تركيبّيا و دالليّ   obligatoire: إحالة واجبة  -

ن  ن التاليي   : و نسوق في ذلك المثالي 
 في اآلخر همُيفّكر أحد األصدقاءهؤالء ( أ)
 في االخر  نّ همريم تفّكر إحدا( ب)
 

ملة مترابطة و سليمة ألّن التقارن اإلحالي موجود في حين الثانية غير سليمة الج( أ)في المثال 
بحكم غياب التطابق في مقــــــــولة " مريم "لصعوبة الربط بين ضمير جمع المؤنث الغائب و 

 . جمع : مفرد و هّن : مريم : الــعدد 
 
 : إحالة اختيارية أو غير واجبة أو جائزة  -

 : ومثالنا في ذلك قام و إطار التلفظ وهي التي ترتبط بالم
 

 سيأتي غداً  هقال زيٌد أّنـــــــ( ج)              
 

يمكن أن يعقد عالقة تقارن إحالي مع زيد أو مع عنصر آخر من خارج " أّنه " فالضمير في 
 . الجملة ومرتبط بالمقام و إطار التلفظ 

هو شروط اإلحالة (  Lasnik 1976)و لعّل ما شغل تشومسكي و بعض تالمذته مثل الزنيك 

و من بين هذه القوانين الخاصة بالضمير الُمحيل على المــــــــكّون . و القوانين التي تحكمها 
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االسمي أّن األحالة هنا تكون مشروطة  بتباعد المسافة بين الُمحيل و الُمحيل عليه يعني أن 
كفي عن مرجعه الذي ُيحيل عليه و تنعدم بعيٍد  بما ي(   localité)يكون الضمير مثال في حّيز 

اإلحالة إذا ُوجد الضمير في نفس الحّيز التركيبي للُمحال عليه  و نسوق المثال التوضيحي 
 : التالي 

 

 كتـــــــــــــــــــــاباً  هال مريمُ وهـــبت  ( 1) 

 
بي و غياب انعدام التقارن اإلحالي بحكم تواجد الضمير و مرجعه في نفس الحيز التركي 

 .التباعد المحلّي بينهما 
 
 
 
 

 الكتاب  هلأّن مريم وهبت  زيديعتقد ( 2)

 

التقارن اإلحالي ممكن هنا بحكم تواجد كّل من الُمحال عليه و الُمحيل في حيز تركيبي مستقّل 

 . و بعيد نسبيا عن اآلخر 

لتـــــــــــــــــــــحّكم و يصوغ التوليديون هذا القانون في شكل معادلة منطقية سميت بقانون ا

"c-commande " و صيغته كالتالي : 

 : إذا و فقط إذا  bمرتبطة بالمقولة    aتكون المقولة 

نمت  bو   aكانت  -  باعدتي 

- b   تكون متحكمة فيa 
 

  الجملة و نظرّية التحّكم"La Théorie du Gouvernement "  : 
والمفهوم يعتبر تطويرا للمصطلح . ها الرأس مع متّممه يمكننا فهم عملّية التحّكم كعالقة ُينشئ

بخصـــوص "1965مظاهر من نظرية التركيب سنة "القديم الذي نحته تشومسكي في كتاب 

و قبل نظرية التحّكم كان المصطلح . األفعال التي تستدعي متممات مثل األفعال المتعدية 
الفعل لينشئ وظيفة نحوّية من خالل  و يعني العالقة التي يفرضها" rection"المستخدم هو 

 . استدعائه للمفعولّية مثال 
أّما مفهوم التحّكم فهو العالقة التركيبّية بين الرأس و المقوالت التي ُتتّممه و تتبعه و يصوغ 

 : تشومسكي المعادلة المنطقية التالية لظاهرة التحّكم 
 

α gouverne β ssi α m-commande β et qu’aucune barrière n’intervient entre α et β 
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 و التحّكم بعنصر سابق   (Head Government)التحّكم بالرأس : و ُيقّسم التحّكم إلى نوعين 
(Antecedent Government)  كما يجري الحديث عن نوعين من الرؤوس أو من الُمتحّكم: 

و الثاني شبيه جّدا ( un gouverneur potentiel)الُمتحّكم الفعلي و الُمتحّكم الممكن أو بالقّوة 
 : من قبيل و في التحذير و اإلغراء أفي النحو العربي باإلسناد المحذوف في جواب االستفهام 

 
(7     )ᶲ      أخاك أخاك 

 
 . على اعتبار عامل النصب الذي يستدعي مقولة الفعلية بالضرورة 

 
ه ال يمتّد إلى كافة المكونات التي تجعل (des Barrières) حواجزكما يقترن التحّكم بشروط و 

 : و قد صاغ تشومسكي حدود التحّكم في معادلة منطقية صياغتها كالتالي . يشملها اإلسقاط 
 
 

 :لنفترض العناصر التالية 
[b…y…a….y ] حيُث أّن 

a=x 
 aتتحّكم أيضا في    qفإّن   yفي   qكإسقاط أقصى فإّنه إذا تحّكم  qو لنفترض 

 
من المعادلة بشيء من التبسيط و االختزال أّن التّحكم له حدود و قد ال يمتّد إلى لعلّنا نفهم 

 . األجزاء الصغرى التي قد توجد داخل المكونات أو المقوالت 
 
 : الجملة في البرنامج األدنوي  -5
( GG/GB)ِقطيعة مع النماذج الســـــــــــابقة " 7551البرنامج األدنوي "ال ندري هل نعتبر  
و بالعودة إلى النسخة األصلية باألنــــــقليزية و التي  !م امتدادا و تطورا نظريا طبيعيا لها ؟أ

 : تنتظر الترجمة إلى اليوم نقف على جملة من الفروقات المهّمة 
 مع البرنامج األدنوي أصبح مفهوم الجملة و النحو التوليدي عموما أكثر تجريدا و اختزاال -
ن  تمركز النظرية على - ن أساسيي    (FP/FL)الشكل الصوتي و الشكل المنطقي : مفهومي 

و هما مستويان من التواجه
17
فالشكل األّول هو تمثيل مجّرد للصـــوت  أو مخرجات الواجهة  
 .و الثاني تمثيل مجّرد للمعنى 

وحدة : حسب هذا النموذج تختزل الجملة و من ورائها النحو في ثالث وحدات أساسية  -
ووحدة الصوت ووحدة المعنى وما الشكل الصوتي و الشكل المنطقي إالّ نتـــــيجة المعجم 

 . لالشتقاق  الذي هو إعادة تشكيل للوحدات أوالمفردات المعجمّية 
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 لألستاذ منصف عاشور    interfaceة ترجم 
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يختفي من الجهاز االصطالحي مفهوما البنية العميقة و البنية السطحّية و يبقى فقط مستوى  -
فعّوضت بعملية  ( X-barre)ي أّما نظرّية السين بارالتواجه للشكل الصوتي و الشكل المنطق

رغم أّن اإلسقاط ال يزال ُمتاحاً  ، في حين وقع تعويض نظرية ( fusion / merge)المزج 
الحالة بنظرية التثبت من السمات المرتبطة بالوحدات المعجمّية و هي في الحقيقة التي أملت 

 . مكونات النقل و الجذب لل: على المؤلف ابتكار مفهوم 
 : الشتقاق في العمليات التاليةاختزال ا -

 ( merging)المزج أو التركيب  -أ    

 (move) النقل  –ب    

 . والتي تعني فصل المكّون الصوتي عن الشكل المنطقي ( spell- out)التهجية  –ج    
 

 :  يمّر بالمراحل التالية " البرنامج األدنوي "فاشتقاق الجملة في 
تقاءاالن -7

18
 : la sélection  و ُتسّمى . ، أي اختيار الوحدات الضرورّية لبناء الجملة

و لبناء الجمل .  numerationالمنتقاة  تعداداً ( des items)مجموعة الوحدات أو المفردات 
ن و هما  ن كبيرتي   :يستدعي النظام الحوسبي عملّيتي 

ن إلنشاء عنصٍر : المزج  -2 ن اثني  و هذا األخير يمّثل إسقاطا . ثالٍث أي توليف عنصري 
ن ، و يكون بذلك قد اكتمل التركيب  ن األّولي  و ال يكون المزج إالّ ثنائّيا كما يّتسم . للعنصري 

 . بالتكرار و اللولبّية إذ يتكّرر كلّما وجدت وحدات لم تأخذها عملية التعداد في االعتبار 
 

 
 

 
سلة من الّسمات  الصوتّية و الشكلّية و الصــــــــرفّية أّما الوحدة المعجمّية فهي عبارة عن سل

 .  وهي المتحّكمة في الحقيقة في سيرورة االشتقاق . و الداللّية  
الّسمات الصوتّية ستبرز بعد التهجية لتعطينا الشكل التلّفظي  والسمات الشكليـــــــــــــــــــــــّة 

تستثمر في االشتقاق لتولّد الشكل المنطقي في حين ( إلخ ... العدد و الجنس الزمن )و الصرفّية
أثناء االشتقاق ( إلخ ... حيوان ، نبات ، إنسان ، مجّرد ، محسوس )ال تتدّخل السمات الداللّية 

 . و لكّنها تبقى ضرورّية للتأويل 
 ( : feature-checking)نقل المكّونات و التثّبت من الّسمات  -1
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 axe: نالحظ أّن النظريةالوليديّة لم تمُح تماما الطرق البنيوية القديمة التي ترى أّن كّل شيء يجب أن يُدرس وفق النسق و الجدول  

syntagmatique , axe paradigmatique  
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و عملية التثبت في السمات  صارت ضــــرورّية . لثانية في االشتقاق وهي العملّية األساسّية ا
ألنها مشروطة بالتأويل الكامل لُمخرجات الجملة في شكلها الصوتي و المنطقي و الذي تساهم 

و السمات . فيه السمات النحوّية 
19

التي ال تستجيب للشروط يجب أن ُتمحى حّتى ال 
 . يتعــــــّطل أو ينحرف االشتقاق 

 

 ( : Spell-out)التهجية   -4

عندما نقترب من الُمخرجات و تبلغ عناصر التلّفظ مستوى الواجهة أي الموضع الذي يجب  
ن الصــــــــوتي  أن ُينطق فيه بالجملة  هنا تأتي عملية التهجية التي ستوّجه االشتقاق نحو شكلي 

 : و المنطقي  كما يوّضحه الرسم التالي 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

الصوتية من لغة " output"نطالقا من هذا النموذج يمكن أن نفهم لماذا تختلف المخرجات و ا

إلى أخرى كما أّن نقل الوحدات المعجمّية يمكن أن يتّم قبل أو بعد التهجية بحسب خصوصيات 

ها   السمات النحوّية القوّية يقع: األلسنة البشرّية و هذا يعود بدوره إلى السمات النحوّية بنوعي 

التثّبت منها قبل عملّية التهجية حّتى يستوي الشكل الصوتي للجملة أّما السمات النــــــــــحوّية 

ّية ــــــــــالفعل في الفرنسحركة الضعيفة فيمكن التثّبت منها بعد التهجية  و المثال في ذلك أّن 

ا على عكس األنقليزّية في استدعائه لسمة المفعولّية  مثال تكون قبل التهجية  وهذ و العربّية 

يعني أّن األفعال المتعدّية في العربية و الفرنسّية تكون مشحونة بسمات نحوّية شكلّية قوّية قبل 

 . نقلها و تشكيلها في بنيات تركيبّية 
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كما . ت الضعيفة و الرأس الوظيفي يجتذب إليه أو إلى مخّصصه السمات القويّة يتحدث تشومسكي في البرنامج األدنوي عن السمات القويّة و السما 

 . أّن السمات  منها ما يتشّكل قبل التهجية و منها ما يتكّون بعدها و ذلك حسب اللغات و األلسن البشريّة 

 

 التعداد

  التهجية
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 : ضاغطات اشتقاق الجملة في البرنامج األدنوي  -6

ل هي محكومة بضاغطات عائدة إّن حوسبة اللسان البشري في البرنامج األدنوي ليست حّرة ب

وضع حّد و شروط لعملّية و هذه الضاغطات دورها . االقتصاد :  إلى مبدأ كلّي في اللغة وهو 

 . نقل المكّونات المرتهنة بمبدأ االقتصاد الحوسبي 

 :ومن بين هذه الضاغطات يورد البرنامج ثالثاً منها  

 ( : procratinate, en anglais) أو مبدأ اإلرجاء مبدأ الحلّ األخير -أ 

يقول هذا المبدأ بأّن التركيب ال ينتقل داخل الجملة من موضع إلى موضع آخر إالّ تحت ضغط 

و يقع إرجاء عملّية نقل المكّونات حّتى يتّم التثّبت . حضور سمات نحوّية غير قابلة للتأويل 

 . من السمات النحوّية 

 : Le principe d’avarice: مبدأ الجشع  -ب

يشترط هذا المبدأ أّن عملية نقل مكّون من موضع إلى موضع ال تكون إالّ في سبيل التثّبت من 

أي أّن المكّون ال يتنّقل إالّ إلشباع حاجاته . السمات النحوّية الخاّصة به وحده 

 .  الــــــــــــــنحوّية الخاّصة

 : Le principe de distance minimale :مبدأ المسافة الّدنيا  -ج

و فكرته بسيطة وبديهّية وتقوم على كون المكّون ال يتنّقل بصفة حّرة بل يطلب أقرب مسافة 

  . بينه وبين الموضع المناسب 

 

 : على سبيل الخاتمة 

لئن أخرجت اللسانيات السوسيرية الجملة من النحو و ألحقتها بلسانيات الكالم و لئن اعتبرها 

التابع للنسق و الحدثان و عّدها بينفينيست وحدة من هيلمسالف كّل وجه من وجوه التركيب 

تمّسكوا باندراج الجملة ضمن النظام والجهاز بل تجاوزا  ينوحدات الخطاب ،  فإّن التوليدي

الحدود اإليبستيمولوجية للسانيات البنيوية القديمة إلى البحث في اآلليات العرفانية و الذهنية 

 Jerroldذهب بعض تالمذة تشومسكي  مثل جيرولك كاتز لتوليد الكالم و تكوين الجمل حّتى 

Katz  إلى القول بأّن " ثورة غير مكتملة : الثورة التشومسكية "في مقال له تحت عنوان

والحال أّن "  يتحّدث في المعرفة و العرفان وهو يعتقد أّنه يتحدث في اللغة " تشومسكي

رس اللسانية السابقة في وقوف الثانية عند المنطلقات و األهداف تختلف بين التوليدية و المدا

 . مرحلة التوصيف و انشغال األولى بكفاية التفسير و التجريد بحثا عن فرضية النحو الكلّي 

 الصوتيو إذا كانت الجملة في اللسانيات التوزيعّية مثال ال تتجلّى إالّ في مستوى تشّكلها 

بحكم التباين في االختيارات المنهجّية يديين كنشاط سلوكي قابل للمالحظة والتجريب فإّن التول
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رأوا أّن المنظومة اللغوّية غير مستقلّة عن المنظومة الذهنّية و ال يمكن دراسة الجــــــــــملة 

 .أو الكالم عموما في مستوى ُمخرجاته النهائية بمعزل عن الُمدخالت والمعالجات الذهنّية 

ئما بين السلوكية والتوليدية لم تفرضه الخالفات النــــظرية و في النهاية فإّن التقابل المعهود دا

الحوسبة ، البيولوجيا ، علم األعصاب، )و التكنولوجي و المنهجية فقط  بل حّتمه التقّدم العلمي 

وهو ما يزيد كّل يوم من صالبة و صمود فرضيات النحو الكلّي ( إلخ.... علم النفس العرفاني 

 . شيئا من الصبر و بعضا من الوقت و ال يتطلّب األمر إالّ 
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 :المصادر والمراجع 

 :  العربية

 7511، بيروت ، دار الطباعة العلمّية ،  شرح الكافيةاالستراباذي ، رضي الدين ،  -
 نشر مؤسسات عبد الكريم بن ،  بحث في منهج النحاة: من الكلمة إلى الجملة عبد القادر ، ، المهيري  -

 7559د هللا للنشر والتوزيع ، تونس ، عب
 بحث في مقولة االسمّية بين التمام والنقصان، ظاهرة االسم في التفكير النحوي عاشور ، المنصف ،  -

 ، تونس ، منوبة ، كلّية اآلداب  7555
ة دروس في أصول النظرّية النحوّية العربية ، من السمات إلى المقوالت أو لولبيّ عاشور ، المنصف ،  -

  منشورات كلية اآلداب بمنوبة ، تونس،  الوسم  الموضعي
 فاس و العلوم اإلنسانية ، ، منشورات كلية اآلداب  المقالت الوظيفّية في الجملة العربيةالسعيدي ، الحسن ،  -

ار ، الد نظرّية في بناء الكلمة و بناء الجملة:البناء الموازي ( 7551)الفاسي ، الفهري ، عبد القادر ،  -
 البيضاء ، دار توبقال للنشر  

، دار  ّرات اللغة العربية و هندستها ، دراسة استكشافّية أدنوّيةذ،  الفاسي ، الفهري ، عبد القادر  -
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