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املنهج التحويلييفرؤية 
م احمد كاظم العتابي .م 

جامعة واسط / اآلدابكلية 

بسم اهللا الرحمن الرحيم

ةالمقدم

، وبعد م على سيدنا محمد وآله الطاهرينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسال

، وما كان لها أن تقوم بهذا لـو      في دراسة اللغات اإلنسانية    فاعالًإسهاماًاللسانيات الحديثة    همتسأ

علـى الظـاهرة    ى من البحـث     ، فقد وقفتْ في مرحلة أول     البحث فيه منهجاً لها    لم تتخذ من العلم وشروط    

، وانتقلت من الوصف في مرحلة ثالثة منه        ة ثانية منه إلى وصف هذه الظاهرة      ، ثم ذهبتْ في مرحل    اللغوية

تماسكها  ، وانتهت أخيراً إلى اقتراح النظريات وامتحان      ات بغيةَ تفسير الظاهرة وتحليلها    إلى طرح الفرضي  

سبب المنهج الذي اتبعته فحـسب، وإنّمـا كانـت،          بفي دراسة اللغة     سهاماتاإلولم تكن تلك    )١(. الداخلي

، أم  مستوى المفهوم في دراسة اللغـة     ، بسبب المنظور الذي سجلت فيه تطورها الخاص سواء أ كان            أيضاً

تتعامل مع الظاهرة اللغوية     ، فقد أخذت اللسانيات   في نشوء علم جديد للدرس اللغوي      على مستوى التصور  

، صيغة، وتركيباً، وداللة، ووقفت شـاهدة عليهـا  : ريخ، ثبتتها النصوص القديمة التأوصفها ظاهرة في    ال ب 

.)٢(ولكن بوصفها آنيةً تشد التأريخ إليها وتتجاوزه في الزمان والمكان إلى خارج النصوص

لهـا  ، كان مقدراً  أن تجتمع جملة من ميادين البحث      ولقد كان من نتائج تطور البحث في اللسانيات       

  في الدراسات اإلنسانيةعلوماً مستقلة ضمن الحقلرتصيأن وبهذا فقـد حلّـت محـل الفلـسفة     المعرفي ،

تشقّ طريقهـا نحـو   ، فاندفعت العلوم اإلنسانيةُ في ركابهاتثير األسئلة، وأن تصوغ القضايا   وصار لها أن    

رها الخاص٣(صارت لغة الدرس وموضوعه؛ ألنّها تطو(.

.رائيات اللغة وظواهرها اإلنسانية، ومعارفها الكليةة في ما واللغة من أجل اللغ: يأ

جومسكي وأصول النظرية التوليدية والتحويلية 

نحو الملحوظ في مددِه الدراسـية، وسـبيل        أخذت أصول المنهج الوصفي تتطور وتزدهر على ال       

لدراسة الظواهر  ) العلمية الصحيحة  الوسيلة(تستقر لدى الباحثين اللغويين بوصِفه      ، وجعلت قواعده    االتباع

تقدما ملحوظاً في أمريكا وبخاصة على النظـام    –على هذا المنهج     –، وقد شهد علم اللغة      اللغوية كما هي  

.)٥(المدرسة السلوكية والتركيبية ودعاة البنيوية: أي. )٤(الذي طورته مدرسة بلومفيلد

جومـسكي كتابـه األول      اللغوي حين أصـدر   جديدةٌ في الدرس     بدأتْ ثورةٌ ) م١٩٥٧(وفي سنة   

(syntactic structures)ر اتجاه علم اللغـة  البنى النحوية، أو البنى التركيبية: أيومنذ ذلك الحين تغي ،

ألنّـه  (( ؛ ثورة حقيقة على حد وصـف البـاحثين  ، مثل الوصفي المحض إلى منهج آخر جديدمن المنهج 

، وأقام بناء آخر يختلف في أصولِه الختالف نظرته إلـى           اللغة الحديث لتي يقوم عليها علم     قوض الدعائم ا  
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٢٩

صـار  و(transformational grammar)و ما يعـرف اآلن بـالمنهج التحـويلي   ، وه)٦())طبيعة اللغة

جومسكي فيه بسبب دراسة عالمية الفكر اإلنساني أبرز شخصية في تأريخ اللغويات أو اللسانيات الحديثـة           

وقبل أن ندخَل في رحاب النظرية التوليدية التحويلية وعرض أسسها وأركانهـا            .)٧(اليوموالمعاصرة إلى   

.الذي ينسب إليه هذا المنهج) مسكيجو(بودي أن أعرف بـ 

Noam Chomsk: )٨(جومسكي

، ولد فـي الـسابع مـن        الية بنسلفانيا ، في و  هو أفرام نعوم جومسكي، يهودي من مواليد فيالدلفيا       

ن أثـر  ؛ وتتلمذ لوالدِه المختص بعلم اللغة التأريخي ودرس اللغة العبرية ، ومن أهم م ١٩٢٨ديسمبر عام 

، وهذا التأثير لم يكن علـى الـصعيد اللغـوي           ستاذ علم اللغة بجامعة بنسلفانيا    ، أ في حياتِه استاذُه هاريس   

، ونـشاطُه  سة األميريكيةأشهر معارضي السيا ، فجومسكي يعد من   نب السياسي فحسب بل امتد ليشمل الجا    

يات والفلـسفة فـي جامعـة       درس جومسكي علم اللغة والرياض    ،)٩(السياسي يكاد يوازي نشاطه اللغوي

ثـم  . قدمه عن اللغة العبريـة الحديثـة       م ببحث ١٩٥١، وفيها حصل على درجة الماجستير سنة        بنسلفانيا

:يحمل عنوانن الجامعة نفسها ببحثم م١٩٥٥حصل على درجة الدكتوراه سنة 
(The Logical structure of Linguistic Theory)

وبعد حصولِه على هذه الدرجة العلمية عين فـي معهـد   . )١٠())البنية المنطقية للنظرية اللغوية   (( 

ومن مؤلفاتِه )١١(ماساتشوسس التقني في قسم اللسانيات والفلسفة وما زال يعمل حالياً في هذا المعهد

ترجمة يوئيل يوسف عزيز . نحويةالبنى ال-

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

بيداء علي العلكاوي : ترجمته. اللغة والعقل-

. مرتضى جواد باقر: ترجمة. محاضرات ودن تأمالت في اللغة-

. ميشال زكريا: ترجمة.الطبيعة الشكلية للغة-

.ترجمة رمضان مهلهل سدخان. اللغة والفكر-

.رمضان مهلهل سدخان: للغة والطبيعة ترجمةا-

ناظرات التي أنجزها نعوم جومسكي، في المجاالت اللـسانية، وقـد           من البحوث والم  وهناك مجموعة   

) .شظايا لسانية( مجيد الماشطة في كتابِه : ترجم بعضاً منها الدكتور

:نقد جومسكي للمنهج الوصفي

–نحو التقليدي وبخاصة في صدورِه عن تصورات عقلية يمثلها          لللغويون الوصفيون نقداً عنيفاً ل    وجه ا 

وقد نشأ جومسكي في مدرسة تطبق طريقة بلومفيلد في البحث          . منهج أرسطو في المنطق    –على األغلب   

وعلى الرغم من استقرار هذه المدرسة وازدهارها ، فإن جومسكي وجـه إليهـا وإلـى النحـو             . اللغوي  

.)١٢(.اً شديداًالوصفي على العموم نقد
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٣٠

وجهد أن يخرج كلَّ ما رآه      . ومستقالً  ) علمياً(لقد كان بلومفيلد من أكثر المهتمين بأن يكون علم اللغة           

.المذهب السلوكي، تلك األفكار التي كانت ترسي دعائمغير صالح في الوصف العلمي الدقيق

القياس الطبيعي في تحليل النصوص،     و،  لذي يعتمد على المالحظة المباشرة    والمنهج الوصفي البنيوي ا   

أسس التحليل البنيوي في استقراء المـادة  : أي. ، والتصنيف، أو الموقع، والتوزيعالتقطيع: واعتماد عمليتي 

كما تعتمد علـى سـلوك   . الصوت، والصرف، والنحو، والداللة : وتحليلها على المستويات األربعة    اللغوية

.)١٣(ِه من دون االهتمام بالمتكلم أو بدورِه في إنتاج الكالمإضافة إلى النص نفِس، وتصرفه السامع

اللغـوي كمـا هـو      ) الـسطح (لقد رأى البحث اللغوي يتركّز على وصف        . رفض جومسكي كلَّ هذا   

بحسب قـوانين    تتحرك) آلة(أي أن البحث اللغوي يكاد يعامل اإلنسان بوصفِه         . تجابةبمقاييس المنبه واالس  

شف هذا الـسلوك    معينة لك ) إجراءات  (، ولم يكن على الباحث اللغوي إال أن يطبق          تحددها مواقف معينة  

، وكما تمثله مدرسة بلومفيلد خصوصاً المدرسة الـسلوكية  اإلنساني وعلى ذلك، فإن النحو الوصفي عموماً    

.)١٤(والبنيوية ال تقدم إال هذه األنماط الشكلية من خالل إجراءات االستكشاف

، وإنّمـا تـسعى   يتّصل باإلنسان بوصِفِه إنساناًتقالل الدرس اللغوي وعمليته ال تقدم شيئاً، فكرة اس إذن

.)١٥(تحت سيطرة العلمية إلى الوصف اآللي خشية السقوط في التأويالت الميتافيزيقية

بقدرته على التفكيـر والـذكاء   ، إنّه يختلف عن الحيوان ليس إلنسان عند جومسكي ليس هذه اآللة     إن ا 

وانـب  والشك عنده في أن اللغة هـي أهـم الج  . حسب، ولكنّه يفترق عنه، وهو األهم، بقدرته على اللغة  ف

أن تكون لها هذه األهمية ثم تتحول إلى مجـرد تراكيـب     وليس من المعقول    . الحيوية في النشاط اإلنساني   

حي الذي صـوره دي     السط، في هذا الوصف     إلى تجريدها من المعنى ومن العقل     شكلية يسعى الوصفيون    

. )١٦(سوسير في أول القرن العشرين

ال ) مـستقالً (ال ينبغي أن تتوقف عند هذا المنهج الوصفي بوصـفه           فدراسة اللغة كما يرى جومسكي      

.)١٧(، وإنّما ينبغي أن تعيننا الدراسة اللغوية على فهم الطبيعة البشريةالمادة المباشرةيتجاوز حدود 

في سـنة الخامـسة   انهم،،و مبكروعلى نح. على وجه الخصوصاألطفال جومسكي عنايته إلى وجه

ويستطيعون ان يفهموا ما يقـال  ،مئات من الجمل لم ينطقوها من قبليستطيعون ان ينطقوا كل يوم      ((مثال  

آلنساني تجعلـه   معنى ذلك ان هناك أصوالً عميقة في التركيب ا        ،لم يسبق لهم ان سمعوه    ))كالم  ((منلهم  

أن هناك مبـادئ    ،وهو يرى أيضا   ،ث عن األصول العميقة لدى اإلنسان     نبح أنوعلينا.ذه القدرة يتميز به 

حتى انه ليرى أن هذه المبادئ يمكن أن تحـدد          ،في كل اللغات اإلنسانية   )universals))(كلية((مشتركة أو 

، أن يضع في حـسبانِه      إذنالطبيعة البشرية، وعلى اللغوي،     مما نسميه   بمعنى أنّها تمثل جزءاً      ،لوجياًوبي(

، ال يقـدم  (surface structure)الـسطحية  ، ومن ثم فإن وصف البنيـة  قدرة اإلنسان على اللغة(( أوالً 

deep or)التحتية أو العميقة ، ولكن األهم هو أن نصل إلى البنية ئاًال يفسر شي، ألنّه علماً، بل ال يعدشيئاً

underlying structure)١٨(تي توقفنا على قوانين الطبيعة البشريةألنها هي ال(.
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٣١

، ومنهجية السلوك في الدراسـة      عليها النحو الوصفي  لقد أفضى كّل ذلك إلى تقويض األسس التي قام          

، وعلم الـنفس    فال مناص من االستعانة بالفلسفة     ،ة استقالله، تصبح قضية بال معنى     ، ذلك أن قضي   اللغوية

الطبيعـة  في فهـم  ( تشارك ) نظرية لغوية(، إنما هو   ذلك ما نحتاجه  استعانة أساسية، وقد رأى جومسكي ل     

.)١٩())، وأصولِه المنهجيةأن يكون ذلك في نطاق مبادئ العلمالبشرية مع السعي 

.س النظرية التوليدية التحويليةأس

. )٢٠(يتصدر عن اتجاه عقل   ) نظرية عامة (لعل أهم ما تتميز به نظرية جومسكي أنّها تسعى إلى إقامة            

وهو المنطلق الذي تبدأ به النظرية التحويلية التوليدية في الخروج على المدرسة التركيبية التي تنطلق من                

، انـسجاماً مـع     ي للظاهرة اللغوية  الجانب العقل دراسة اللغة ووصفها باعتبارها ظاهرة سلوكية مع إهمال         

ب نطلقت من وصف اللغة ودراسـتها مـن الجانـ        ، فقد ا  العلوم، أما النظرة التحويلية    النظرة التجريبية في  

ولـيس  ،  عرفة اللغوية ، فجعلت المجال األساس للدراسة اللغوية هو وصف الم        يةالعقلي بوصفها ظاهرة عقل   

ي الذي ساد التفكير العلمي في      تحويلية أقرب إلى المنهج العقل    ، ومن ثم كانت الدراسة ال     فقط السلوك اللغوي  

.)٢١(أوربا في القرن الثامن عشر

، أن في النظرية التوليدية التحويليـة     ي للغة لخوض في الحديث عن الجانب العقل     ، قبل ا  والجدير بالذكر 

ي الـذي   ، غير أن المنحى العقلـ     مركز بدراسة عالقة اللغة بالعقل     هذه النظرية لم تحصر اهتمامها بشكل     

ة عامة من أنّها مكونة مـن مكونـات         انتهجته في دراسة المسائل اللغوية واكتساب اللغة والنظرة إلى اللغ         

.)٢٢(ية أكثر تماسكاً في مجال التحليل اللغويإلنسانية جعل هذه النظرية العقلالمعرفة ا

: معالجة اللغة واالتجاه العقلي

قل اإلنـساني ونتـاج خـاص    تعالج النظرية التحويلية اللغة من منطلق أنّها مكون من مكونات الع   

د اللغة قائمة بشكل أو بآخر في عقل اإلنسان كتنظيم يخصص الخصائص الـصوتية              وتُعد قواع . باإلنسان

وهذه القواعد قائمة بـشكل ضـمني فـي    . ة غير متناهية من الجمل المحتملة   والتركيبية والداللية لمجموع  

.)٢٣(يها، وهي ممثلة في عقول متكلمعائدة إلى متكلميها وتحدد اللغات، ال)الكفاية اللغوية (لكة اللسانية الم

، ويكون بإمكان متكلمي اللغة التواصل في ما بيـنهم          لغات بواسطة هذه القواعد الضمنية    وتحدد ال 

، وكون اللغة نتاجـاً عقليـاً     . ابهة، متش بهذه القواعد القائمة في عقولهم     بمقدار ما تكون اللغات المخصصة    

مـن  ، ة، وذلك حين يكون باإلمكـان والزمة لتكوين اللغات اإلنسانييستلزم اإلقرار بوجود فطرية مختصة   

قـصيرة نـسبياً    تنظيم إدراكي غني ومعقد في مدة زمنيـة         ، اكتساب   خالل معطيات محددة وغير منظمة    

الكالم الـذي يـسمعه     ، كما هو الحال بالنسبة إلى اكتساب التنظيم اللغوي من خالل            وشكل منتظم ومتماثل  

خاصاً ينبغي على   )) زاً عقلياً   جها(( ء هذا االكتساب    ، باإلمكان في الواقع افتراض أن ورا      الطفل من حوله  

المرتبط به والعالقات القائمة بينـه وبـين         اإلدراكي، وتعيين المجال    صائصهطبيعته وخ  يحددلباحث أن   ل

.)٢٤(تنظيمات أخرى عائدة إلى البنية العامة الفكرية
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٣٢

.ميته بال نهائية اللغةومعنى هذا أن النظرية العقلية تنبني في جوهرها على ما يمكن تس

حـدودة  إن جومسكي يرى أن كّل لغة تتكون من مجموعة محدودة من األصوات ومن مجموعة م              

.من الرموز الكتابية مع ذلك

أن كّل متكلّم يستطيع أن ينطق      : بطبيعتها؛ أي  (Creative)وإذا كان األمر كذلك فإن اللغة خالقة        

ومن ثـم كـان   . جمالً لم يسبق أن سمعها من قبل، ويستطيع أن يفهملم يسبق أن نطقها أحد من قبل  جمالً

. )٢٥(على نظرية النمو أن تعرفَ كيف تنتج جمالً ال حد لها من عناصر صوتية محدودة

أو إلـى مـا   (native speaker)إن النظرية التوليدية التحويلية تتوجه إلى اإلنسان صاحب اللغة 

في مجتمع لغوي متجـانس يعـرف   (ideal speaker hearer)امع المثالي يسميه جومسكي بالمتكلم الس

سان يتميز  ؛ ألن الهدف هو معرفة القوانين اإلنسانية التي تجعل اإلن         ضروريوهذا الشرط   . كاملة لغته لغةً 

و الوصفي الذي يقف عند الوقائع      النح، ولكي نصل إلى هذه الغاية يرفض جومسكي         بهذه القدرة على اللغة   

.)٢٦(الحقلي في أشكاله الفعليةالبحثوية كما يقدمها اللغ

، إذ قادتـه هـذه   يعتمد عليه المبنى كلّه  في نظرية جومسكي ركناً أساساً      ) الفطرية(لقد مثّلت فكرة    

، وهي أن هذه الفطرية الذهنية قائمة على عدد من الكليات النحويـة      فرضية إلى فرضية أخرى تتعلّق بها     ال

ع لهـا  ، تخـض وقوانين لغوية عامـة التي تقوم بضبط الجمل المنتجة وتنظيمها بقواعد     )) القواعد الكلية   ((

، بين األطر الكلية العامة فـي ذهنـه       ، يختار ما يتصل بلغته من قوالب وقواعد         الجمل التي ينتجها المتكلم   

نـذُ والدتـه،   متساوية عند بني البشر، وتكون في اإلنسان م(universal)هي كلية شمولية عالمية والتي 

للغوية من المجتمع الذي يعيش فيـه، فتنـضج         أنها فطرية تولد مع اإلنسان، ثم يقوم بملِئها بالتعابير ا         : أي

التنظيمـي  النمو الـداخلي و ازداد، ما يمُأل به هذه الكليات الفطرية، وكلّما اكتسب اإلنسان   وتقوى بالتدريج 

، فتتكـون   لغته ك المسؤولة عن بناء الجمل وتركيبها في      ، وهي تل  منها جزئية، في   للقواعد الكلية في ذهنه   

Generative)لديه القدرة على توليد الجمل وبنائها مضبوطة بقواعد وقوانين تسمى القواعـد التوليديـة   

rules))٢٧(.

، يـتم بالتقليـد والمحاكـاة    كتساباً كما يذهب إليـه الـسلوكيون  ، فيما يرى جومسكي افليس األمر 

أصواتاً يقلّـدها ثـم تـشير هـذه         ) الطفل  (، فيسمع صاحبه    ذهن الذي يولد صفحة بيضاء    ن في ال  والتخزي

خوذة من  في جمل مأ   يكتسب قدرة على تركيبها   ثم  ) ، ومدلول   دال( ى معاٍن ترتبط بها في ذهنه       الكلمات إل 

.معاني المفردات وداللتها

، يبها فطرية ذهنية كليـة عالميـة      اكعن بناء الجمل وتر   إذن فالقواعد والقوانين النحوية المسؤولة      

المـتكلم الـسامع    (وهي التي تقوم بضبط الجمل بعد توليدها لتجعلها جمالً نحوية أو غير نحوية يـدركها                

.)٢٨(في لغة معينة) المثالي 

(performance) (competence)الكفاءة اللغوية واألداء 
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٣٣

الكفـاءة أو   : تبرز فـي مـصطلحي    مولية فرضية أخرى    الفطرية والش : لقد ترتّب على فرضيتي   

، السامع –، فالكفاية اللغوية تكون في امتالك المتكلم        )٣٠(وبعضهم يسميه اإلنجاز   )٢٩(الكفاية اللغوية واألداء  

، والقدرة على الحكـم     محدود جداً من الفوثيمات الصوتية    القدرة على انتاج عدد هائل من الجمل من عدد          

تَجـة  الربط بين األصـوات المن    ، ثم القدرة على     ظر نحوية تركيبية  سمعها من وجهة ن   بصحة الجمل التي ي   

وذلـك يـتم بعمليـات       ،لقدرة على ربطها بمعنى لغوي محدد     ، وا عها في مورفيمات تنتظم في جمل     يتجمو

)٣١(: ، وقد مثلها جومسكي بما يأتي)قواعد انتاج اللغة( بما يسمى ، يتم التنسيق بينهاذهنية داخلية

، فيـسمى األداء    لقوانين، وتلك القدرة كامنتـان فـي الـذهن، وأمـا اسـتعمالها            وهذه القواعد وا  

(performance).

التي تبدو في فونيمات ومورفيمات تنتظم فـي تراكيـب          هو الجمل المنتجة    (فاألداء هو الكالم أو     

فـي  يمات والمورفيمـات  نهذه الفو، والمسؤولة عن تنظيم   قواعد والقوانين اللغوية الكامنة   جملية خاضعة لل  

الوجه الظاهر المنطوق للمعرفة الضمنية الكامنة باللغة ولكن هـذا الوجـه قـد ال               ) األداء(فهو  . تراكيبها

، أو ذهنيـة  ناتج عن عوامل مقامية سياقية) خطأ(، فيكون فيه انحرافٌ ل بينه وبين الكفاية تتطابقٌ تام  يحص

.)٣٢(...))نفسية اجتماعية 

النظرية تقتضي أن يهتم النحوي بما كان يرفضه الوصفيون مما أخذوه على النحو التقليـدي          وهذه

.في اللغة)) الصواب(( تحرى معرفة ، ي))معيارياً(( من أنّه كان نحواً 

فـي  )) بالنحوية((لكن دراسة الكفاية اللغوية واألداء البد أن تسعى إلى معرفة ما يسميه جومسكي            

؛ ن جملة ما مقبولـة لـدى صـاحب اللغـة    القواعد التي على أساسها تكو: يأ(grammaticality)اللغة  

أن النحو ينبغي   : مما ليس كذلك في اللغة، أي     ) نحوي(هو  ومعنى ذلك أن هدف النحو هو أن يميز كل ما           

.)٣٣(أن ينتظم كّل الجمل التي تكون مقبولة نحوياً فحسب

أصوات منطوقة) ب(
+

..د والقوانني النحوية واللغوية اليت تربطالقواع+
دالالت معنوية ذهنية) ج(

أ= جـ + ب
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٣٤

، ولكنه يرتكن إلى    ى المعنى المعجمي لعناصر الجملة    ف عل ثم إن القبول النحوي لجملة ما ال يتوقّ       

.)٣٤(نظام عميق معين يمتلكه المتكلم يستطيع من خالله أن يميز جملة من أخرى

حصر لها من عناصر     ، إذن عليها أن تفهم كيف يستطيع المتكلم أن ينتج جمالً ال           فالنظرية اللغوية 

أن النحوي ينبغي أن يكـون صـالحاً        : أي. ما ليس مقبوالً  م، وان تميز ما هو مقبول نحوياً        لغوية محدودة 

.)٣٥(لتوليد كّل الجمل النحوية في اللغة

ز نأخـذ رأي المدرسـة   ولكي نفهم معنى الكفاية أو القدرة اللغوية مـع عمليـة األداء أو االنجـا    

-:التحويلية في

-:اكتساب الطفل للغة

إلى اللغة على أنّها مجموعة من العادات الـسلوكية          ، فيما سبق أن المدرسة التركيبية تنظر      عرفنا

، وعلـى   )٣٦(، على أساس من عالقة المثير واالستجابة      شكال لغوية معينة باستجابة معينة    التي ترتبط فيها أ   

، حيث يتكرر سماعه الشكال لغوية      تعرض لمجموعة من العادات اللغوية    ذلك فإن الطفل برأي التركيبيين ي     

أنه عبـارة عـن     : على التقليد الميكانيكي المباشر، أي     ، فيرتكز اكتساب اللغة عنده    ينةمواقف مع مرتبطة ب 

وتقدم الطفل في معرفة    . غوية في المواقف التي اقترنت بها     تقليد وإعادة وتكرار لما سمعه من التعبيرات الل       

، اللغوية السلوكية  هذه العادات  االكتساب اللغوي يعني ازدياد النجاح في الشكل السلوكي عند الطفل ضمن          

.)٣٧(وبخاصة في إعادة إنتاج ما سمعه إعادة صحيحة

، فاللغـة ليـست     الحقائق العلمية المتـصلة باللغـة      بيد أن هذه اآلراء ال تتفق في واقع األمر مع         

، ولذلك فإن الدراسـة  منها بمعنى وموقف واستجابة محددةمجموعة محدودة من التعبيرات التي يرتبط كّل   

، كمـا  التي يمكن أن ينتجها أبناء اللغة، أي أنّها ال نهائية تثبت أنّه ال يوجد حصر للجمل الصحيحة        اللغوية  

من الثابت رياضياً وعملياً أن كّل ما نسمعه وننطقه ونقرأه تقريباً من الجمـل والتعبيـرات هـي     صارأنّه  

ب تقليـداً وتكريـراً لجمـل       ا، أن يكون هذا االكتس    تعرض لها من قبل، فكيف يمكن إذن      أنماط جديدة لم ن   

ل ال تتكرر في الواقع وال نهائية، وال يمكـن      هذه الجم  ت، تعرض لها الطفل في مواقع معينة إذا كان        بعينها

.)٣٨(جاهزةنماذج، ما عدا بعض أنواع التعبيرات التي تصبح حصرها

ضاف إلى ذلك أن    ، وي ليق مثل هذا التقليد اآل    ، ال يمكن أن يكون اكتساب الطفل للغة عن طري         إذن

ل عوامـل غيـر     الطفل يتعرض في لغة الكالم المحكية التي يسمعها إلى جمل ناقصة مشوهة بسبب تدخ             

، في لغة الخطاب هي ناقـصة ومـشوهة  ، وفي الواقع أن معظم التعبيرات التي تسمع لغوية في لغة الكالم   

، بسبب تعرضه لهذا الفـيض مـن    اًج جمالً صحيحة عندما ينضج لغوي     ومع ذلك فإن الطفل يتعلّم كيف ينت      

.)٣٩(التعبيرات المشوهة والناقصة

، لتوقعنا أن كل الناس يتحـدثون  أو يكتسبها بتقليد مباشر لما معه ثُم أن اإلنسان لو كان يتعلّم اللغة        

، ال يـستطيع أن يركِّـب جملـة جديـدة          ، ومعنى ذلك أن أحداّ منهم     لجمل نفسها في المواقف المتشابهة    با
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٣٥

أنّه لن يـستطيع    : طيع أن يردد الجمل التي يسمعها، أي      ، ولن يست  أن الطفل سيتحدث لوالديه تماماً    وقعنا  ولت

.)٤٠(أن يركب جملة جديدة مستعمالً قدرته القياسية العقلية بل يكون كالببغاء تماماً

،دودة االنتـاج  في المواقف المتماثلة تماماً، واللغة غير مح       غير أن الناس ال يتحدثون نفس الجمل      

الطفـل ال يتعـرض      ، أن بل هي ال نهائية في هذا الموضوع، ومعنى ذلك، وكما تؤكد المدرسة التحويلية            

.)٤١(، بل يتعرض لألداءات اللغوية المولّدة من هذا النظامللنظام اللغوي

حين يستمع  ، ولكنه ار هذه العينات واألداءات كما هي     واكتساب الطفل للغة ال يعني نجاحه في تكر       

، بالقدرة على هـذا التحليـل اللغـوي        ، وهو مزود فطرياً   ويتعرض لهذه العينات، يقوم بتحليلها في دماغه      

، ثـم  يختزنهـا فـي      ة العامة التي تولّد هذه العينـات      ويستخرج مما يسمع عناصر النظام وقوانينه اللغوي      

، ومن ثم فـإن  لغوي ، لتوليد أداءاته الخاصةال، واختزنه في النظامثم هو بعد ذلك، يستخدم ما بناه . هدماغ

، حتـى إذا  اللغوي الذي بدأ يختزنه في دماغـه تقدم الطفل في اكتساب اللغة ال يعني ازدياد اكتمال النظام           

قادراً علـى أن  صير، كما يانت خاصة بهاكتمل هذا النظام صار باستطاعته أن يولّد جمالً صحيحة وإن ك      

.)٤٢(ما يسمعه وما يتعرض له من العينات اللغويةيعطي أحكاماً صحيحة إزاء

، ويستخرج منها مع الزمن عناصر      من األداءات اللغوية الال محدودة    يتعرض لعينات   (( إن الطفل   

النظام العام الذي يستخدمه بدورِه إلنتاج أداءاته الخاصة، وهذا يفسر لنا قدرة الطفل علـى إنتـاج جمـل                   

، لماذا يترك   مباشراً لعينة تعرض لها من قبل، بل يفسر لنا، أيضاً          ل وليست تكراراً  جديدة لم يسمعها من قب    

، ويستخدم بدالً منها صيغة قياسية لم يسمعها مـن قبـل            لصيغة السماعية التي تتكرر أمامه    الطفل أحياناً ا  

. قطّمن أنّه لم يسمعها في حياتهفي بعض األحيان على الرغم) أحمرة(فيؤنّث أحمر على حمرة 

: )٤٤(ويتضح هذا األمر في المخطط اآلتي. )٤٣(على حين أنه كان يسمع حمراء

لكفاية اللغويةا

اداءات لغوية

حتليل األمناط واستخراج 
)الكفاية(النظام 

تشكيل النظام اللغوي
الكفاية

النظام اللغوي املختزن

output

performance
input

الطفل

competenceأداء الطفل اللغوي
performance
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٣٦

) الكفاية أو القـدرة  (يمثل المخطط اكتمال االكتساب مما يعني مطابقة النظام اللغوي العام المجرد            

.التوليدي عند األطفال مع سائر أفراد المجموعة اللغوية من وجهة نظر المنهج التحويلي 

، وذلك انطالقاً من المـنهج التجريبـي        قد جعل غاية الوصف العلمي األداء     أما المنهج التركيبي ف   

كما يؤكّده بلومفيلد أضعف نقطـة فـي علـم           ب الملموس في اللغة فجانب المعنى     الذي ال يهتم إال بالجان    

ه أداءات لغوية فعلية    ني الذي تنبثق من   أما المدرسة التحويلية فقد ركّزت على النظام اللغوي الذه        . )٤٥(اللغة

نستطيع أن نصف كّل أداءات اللغة، ألنها في الواقع ال نهائيـة، وغيـر متكـررة،    فنحن ال. غير محدودة 

، على الرغم مـن أن      تشويهها ونقصانها  ، فتؤدي إلى  اءات تتدخل فيها عوامل غير لغوية     ، ألن األد  وأيضاً

. )٤٦(لتعويض والمقابلة مع النظام العام المختزن في الذهنالجميع يمكن أن يفهمها على أساس ا

يجـب أن يـستخلص نظـام    والمدرسة التحويلية ترى أنّه إذا ُأريد أن يفهم كيف تستعمل اللغـة ف            

مع جملة من العوامل تحـدد       وعلى نحو مبكر يتفاعل   . )٤٧(يتفق منذ الطفولة  ) نظام المعرفة : أي( إدراكي  

ك اللغـوي الفعلـي   فالـسلو . (Linguistic competence)نظام الكفاءة اللغوية  ، فينبغي دراسةمسلكه

يشبهه جومسكي بقمة جبـل  –كما تقدم –(performance )، والذي يصطلح عليه باألداء المتمثل بالكالم

اقتـران   ، علـى  السامع المثالي  –وتعبير الكفاية اللغوية التقني يشير إلى مقدرة المتكلم         . )٤٨(لنظام الكفاءة 

، وإن قواعد اللغة كإنموذج للكفاية اللغوية المثالية تقـيم عالقـة            بالمعنى بالتوافق مع قواعد لغته     الصوت

.التمثيل الصوتي والتمثيل الدالليمعينة بين الصوت والمعنى وبين 

لى ع ، أن مهمة علم اللغة والقوانين اللغوية التي يضعها اللغوي         لمدرسة التحويلية، أيضاً  كما ترى ا  

، هي أن تكون مرآة تعكـس مجموعـة القـوانين          النحو المعجم والفنولوجيا  : المستويات التركيبية المختلفة  

، أو أن تكون هذه القوانين قادرة على إيضاح كيف أن النظام المجـرد              لموجودة بالفعل في ذهن ابن اللغة     ا

(competence)         الكفاءة أو القدرة يولّد األداءات اللغوية الملموسة(performance)  فمن شأن القـوانين ،

ـ جملة صحيحة في اللغة  : لتي يضعها اللغوي من هذا المنطلق، أن تكون قادرة على توليد أي           ا سر ، وأن تُف

.)٤٩(، وأن نفسر لماذا كانت جملة ما غير صحيحةعلى أساسها أي عينة لغوية

كلّم السامع بلغتـه ومفهـوم األداء،       المت معرفة: القابلية أو الكفاءة اللغوية أي     إن الفرق بين مفهوم   

فريق دي سوسير بين اللغـة والكـالم،   ، يقترب من تلغة في مواقف حقيقية هو فرق جوهر  استعمال ال : أي

نتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعـة مـن التقاليـد          (اللغة فهي    ، أما فالكالم عمل فردي عقلي مقصود    

.)٥٠())أفراده على ممارسة هذه الملكة الضرورية التي تبناها مجتمع ما ليساعد

غويـة والتفريـق بـين      لقد ركّز جومسكي على المنحى االجتمـاعي فـي النظـر للظـاهرة الل             

عـن طريـق االسـتخدام    ه أفـراد مجتمـع معـين    مخزن يمأل (للغة بجزئها االجتماعي    ، فا اللغة والكالم 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٣٧

أدقّ فـي أدمغـة   أو بأسـلوب  ، وهو نظام نحوي له وجود خامـد فـي دمـاغ كـل فـرد       الفعال للكالم 

.)٥١())، بل يكمل وجودها في المجموعةمجموعة من األفراد، فاللغة غير كاملة في الفرد

إن ما يميز بصورة أساسية مفهوم الكفاية اللغوية عنـد جومـسكي عـن مفهـوم اللـسان عنـد               

، فاللـسان عنـد     )٥٢(سوسير هو تشديد الكفاية على وجود قدرة نفسانية خالقة عنـد الـشخص النـاطق              

ينتمـون إلـى الجماعـة       نمخزن يودع عن طريق ممارسة الكـالم فـي األشـخاص الـذي            (( سوسير

، فلـيس الـشخص إال مودعـاً لنظـام خـارجي      )٥٣())نفسها ، ونظام نحوي يوجد بالقوة في كّل دمـاغ    

مـن  ، لذا فإن تحليـل اللـسان ال يلـزم عـالم اللغـة بحـال             ع هذا النظام فيه عن طريق ممارسة      ويود

األحوال بالبحث عن األوليات التي يشكل الشخص النـاطق مجـاالً لهـا وعليـه ال تطـرح فـي هـذا                      

أمـا  . واقـع النفـساني  نموذج اللسان الـذي يعـده عـالم اللغـة علـى ال           االمنظور مشكلة مدى مطابقة     

، ويمثـل هـذا     س صـراحة إلـى قـدرات الـشخص اللغويـة          مفهوم الكفاية اللغوية فيستند على العكـ      

كمـا  . ي أفعـال الكـالم أو األداء اللغـوي        فهوم في الواقع العوامل اللغوية الصرفة التي تتـدخل فـ          الم

فالكفايـة  . يـة العبـارة الممكنـة     أنه يتطابق مع نحو اللغة أو مجموعة القواعد التي تؤدي كشفاً عـن بن             

عنـى أن أهـم     ، بم بل تشكل فـي الواقـع عمليـة ابتكـار          ))مستودع في الدماغ  (( ال تشكّل أبداً مجرد     

خاصية لها ربما تتمثل في إصدار أو تأويل العبارات الجديدة باسـتمرار علـى الـرغم مـن خـضوع                     

)٥٤())هذه العبارات على الدوام إلى أحكام القواعد نفسها 

انشاء نظرية للبنية اللغوية    (( ومن هناك تقرر عند جومسكي أن مهمة اللغويين ينبغي أن نهتم بـ             

، وتدرس بأسلوب التجريد ، دون اإلشارة       تي تستخدمها أنظمة معينة للقواعد    ئل الوصفية ال  تظهر فيها الوسا  

.)٥٥())إلى أية لغة معينة

كما أن من واجبهم إيجاد وسيلة من نوع ما يسمى بنظام القواعد تقوم بتوليد جميع جمل لغة معينة                  

نظريـة افتراضـية   –على ذلـك  –و التوليدي فقواعد النح.)٥٦(وال تولّد جمالً ال وجود لها في تلك اللغة

: أعنـي –، فقـد نـص     االفتراضية في العلوم التجريبية    وتفسيرية افتراضية لماهية اللغة كحال النظريات     

وكـّل نظريـة   ) ل(نظرية للغـة  هو في جوهره) ل(ظام القواعد للغة    ن((ي البنى النحوية أن     ف: جومسكي

من المالحظات وتحاول تفسير الظواهر هذه ثـم الـتكهن بظـواهر             عملية البد أن تعتمد على عدد محدد      

اإللكترون (و  ) للكتلة  (جديدة عن طريق صياغة قواعد عامة طبقاً لتراكيب فرضية كما هو الحال بالنسبة              

... ، وكذلك فإن أي نظام للقواعد في اإلنجليزية البد أن يعتمد على ذخيـرة محـدودة              في الفيزياء، مثالً  ) 

وتعبر هـذه   ... تُصاغ طبقاً لعدٍد من الفونيمات والعبارات       ) القوانين(على عدٍد معين من القواعد      وتحتوي  

، الجمل التي يولّدها نظام القواعـد     القواعد عن العالقات البنيوية بين جمل الذخيرة وعدد غير محدود من            

.)٥٧())وتقع خارج الذخيرة 
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٣٨

عية تتكون من عدد محدود مـن الفونيمـات ومـن           لغة طبي (( وبمعنى آخر أن اللغة في وصفهم       

وكل جملة تمثل عدداً محدوداً من تلك الفونيمات والحروف ومـع            –مكتوبة أو منطوقة     –حروف الهجاء   

:وباعتماد مفهومين)٥٨())غير محدود من الجمل اًذلك تنتج تلك الفونيمات والحروف عدد

وهذا النظام  . (competence)) الكفاية أو القابلية     القدرة أو (مفهوم النظام اللغوي المجرد     : األول-

، أو بكلمة أخـرى هـو مجموعـة        ة المختزنة في أذهان أبناء اللغة     هو الذي يشكل المعرفة اللغوي    

، وهذا الجهـاز يتكـون   لتي تكون الجهاز اللغوي التوليديالقوانين والمعادالت والعناصر الشكلية ا  

.ةلعينات اللغوية الفعلية األدائيمن ا

القـدرة أو  (عام المجرد وهو ما يتولّد عن النظام اللغوي ال   (performance)األداء اللغوي   : الثاني-

ما نقوله بالفعل، أو نكتبه، أو نـسمعه        : أي. نجازات التعبيرية ، واألداءات اللغوية هي اإل    )الكفاءة  

.)٥٩(، وتُوصف هذه العينات اللغوية بأنّها ال نهائيةأو نقرأه

:ميقة والبنية السطحيةلبنية العا

،والتعبير الذاتي، يعني أن للغـة جـانبين  )) آلة للفكر(( أو) عمالً عقلياً  ((إن رؤية اللغة بوصفها     

. وكّل جملة يجب أن تدرس من جانبين، أما األول، فيعبر عن الفكر، جانباً داخلياً، وآخر خارجياً

.)٦٠(صفها أصواتاً ملفوظة، فيعبر عن شكلها الفيزيقي بووأما الثاني

هـي مـا يعـرف عنـد     ) الكفاءة اللغويـة واألداء  (هذه األفكار التي انبثقت من الثنائية المتقدمة        

ـ    فأمـا البنيـة   . أوالتركيب الباطني والتركيب الـسطحي    )٦١()البنية العميقة والبنية السطحية     (جومسكي ب

ن ، يوجد في الذهن ويرتبط بتركيب جملي أصولي يكو        نألساس الذهني المجرد لمعنى معي    فهي ا (( العميقة  

م الجملـة ولتحديـد معناهـا       ، وهي النواة التي البد منها لفه      هذا التركيب رمزاً لذاك المعنى، وتجسيداً له      

اني عند جومـسكي ينقـسم علـى    ومعنى هذا أن الكالم اإلنس.)٦٢(...))، وإن لم تكن ظاهرة فيها الداللي

: جانبين

ما يجري في أعمـاق اإلنـسان       : ، والثاني )البنية السطحية   ( وقد سماه   . ينطق اإلنسان به فعالً   ما  : األول

أن اللغـة    إذ. للكالم) البنية العميقة   (وسماه  ،  تفضيل هذه الصيغة أو ذلك التركيب     ساعة التكلّم فيدفعه إلى     

تي بنية السطح، تقدم التفـسير الـصو  ا تكون تحتها عمليات عقلية عميقة، ودراسة ، إنّم التي ينطق بها فعالً   

.)٦٣(، فتقدم التفسير الداللي لهاللغة، أما دراسة بنية العمق

، فإنهـا  أو القدرة اللغوية في كل اللغات      ولما كانت البنية العميقة تعبر عن المعنى بمقياس الكفاءة        

ـ  إلى كالم على السطح    ل هذه البنية  ، وعلينا أن نعرف كيف تتحو     ))أشكال الفكر اإلنساني  (( تعكس   ذا ، وه

ولمـا  . نية الـسطح بنية التحتية وتربطها ب، الذي يهتم بالقوانين التي تحدد البهو األصل في النحو التحويلي 

كانت اللغة ال نهائية فيما تنتج من جمل يزعم انحصار مادتها الصوتية فإن هذا النحو يهتم أيضاً بدراسـة                   

.)٦٤(ين البنية العميقة قبل تحويلها إلى كالم على السطحالنظام األساسي الذي تتولّد به قوان
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٣٩

في لفت األنظار إليهما    ) البنية العميقة والبنية السطحية     ( إن المدرسة التركيبية أهملت هذه الثنائية       

، تكون قد مرت قبل     جمل التي نولّدها نطقاً أو كتابة     فال(( على حين انّهما كانا من أسس المدرسة التحويلية         

ي ، حولّت هيأتهـا وتركيبهـا علـى المـستوى النحـو           مختلفةالها األخير بقوانين البنية     ولها إلى شكل  وص

.)٦٥())، قبل أن تصل إلى شكلها المنطوق أو المكتوب في صورتهما النهائية والمعجمي والفنولوجي

أحـب  : (( ثالًمن جملتين بسيطتين، فجملة م) يتها العميقةبن(الجملة مكونة في أصلها  (( وقد تكون   

:اسيتين بسيطتين همامشتقة في الواقع بقانون تحويلي من جملتين أس) الفالح الذي يعمل في حقلِه

.والفالح يعمل في الحقلأحب الفالح

، فإن القانون اللغوي يفرض أن يكون االسم فـي    ين جملة واحدة من هاتين الجملتين     ومن أجل تكو  

، ذلك حذف االسم من الجملة الثانيـة      ، كما يفرض القانون بعد      الشخصين البسيطتين يشير إلى نفس      الجملت

الذي يعمل في حقله هـي بنيـة   أحب الفالح : وعلى ذلك نقول في الجملة المركبة   ،  )الذي(ة  واستبداله بكلم 

وقد فشلت المدرسة التركيبية فـي أن تالحـظ هـذه           . من جملتين بسيطتين في هذه الحالة     ، تتكون   عميقة

، في حين أن هذه النظرة الجديدة تستطيع أن تحـصر التركيبـات             ين األنماط الجملية في اللغة    ما ب العالقة  

، وأن تفسر األنماط األخرى بعد ذلك على أسـاس أنّهـا بنـى            ة النحوية في اللغة في عدد محدود      األساسي

.)٦٦())متحولة بوساطة قوانين معينة من تلك البنى األساسية العميقة

ى، ، ولكننا نفهم منهما نفـس المعنـ       طحيتين مختلفتين في الظاهر، وعلى السطح     يتين س وقد نجد بن  

حداهما هي البنيـة  ، أو أن إه قد تكون لهما بنية تحتية واحدة  ، مما يشير إلى أنّ    ونحس بالعالقة القوية بينهما   

ميقـة  ، فاألولى هي البنية العقبض الشرطي على اللص، قبض على اللص الشرطي  : العميقة لألخرى، مثل  

.)٦٧(للثانية 

همـا علـى الـسطح    ، ألنّملتين، تمثالن نمطين مختلفين، فإن هاتين الجوبحسب المدرسة التركيبية  

ولكـن  (surface structure)، حيث ال تعترف المدرسة التركيبية إال بالبنية السطحية الخارجي مختلفتان

.)٦٨(ينبين الجملتاللغة يدرك وجود عالقة أساسية أي فرد من أبناء 

ية العميقـة للثانيـة متحولـة    وترى المدرسة التحويلية على سبيل المثال أن الجملة األولى هي البن  

ى السطح ولكنها ملتبسة فـي المعنـى،   وقد تكون هناك جملة معينة عل. عنها، ولذلك كان لهما معنى واحد  

، أو أن   اد قد قتل حيواناً، أو غير ذلك      اها أن الصي  فهي جملة تحتمل أن يكون معن     . قتُل الصياد جريمة  : مثل

جملة قد يكون لهـا  ، وترى المدرسة التحويلية أن اإللتباس في مثل هذه الحالة ناتج عن أن ال  د قتل الصياد ق 

، والمعنى يتصل بالبنية العميقة ، فالجملة السابقة الملتبسة المعنى يمكن أن تكـون متحولـة      بنيتان عميقتان 

قتل الصياد أحـداً  (أو  ) قُتَل الصياد (أو  . وهذه جريمة ) قَتََل الصياد ( من   جهول أما عن مبني للمعلوم أو الم    

.وهذه جريمة أيضاً) ل أحد الصيادأو قت
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٤٠

حظ وجود البنية العميقة    ؛ ألنّها تال  كن تحلل االلتباس على هذا األساس     ، فلم ت  أما المدرسة التركيبية  

زراعة األزهار -٢قتل الصياد -١، وعلى ذلك فإن الجملتين التاليتين في اللغة

؛ ألنّه ال يوجد اختالف بينهما على السطح        ن من وجهة نظر المدرسة التركيبية     هما بناءان متشابها  

، إذ يدرك أن التعبير األول يحتمل االلتباس لكونـه ناتجـاً         غة يدرك أن هناك اختالفاً بينهما     غير أن ابن الل   

، ألنّه يمثل بنية عميقـة      نويبير الثاني ال ينطوي على أي التباس مع       عن بنيتين عميقتين كما يدرك أن التع      

.)٦٩(واحدة

التي جاءت بهـا    والجدير باإلشارة أن التفريق بين البنية العميقة والبنية السطحية من أهم األفكار             

خالل قـوانين يطلـق عليهـا مـصطلح         ، فالبنية السطحية متحولة عن بنية عميقة من       المدرسة التحويلية 

، وتحوله إلى بنيـة     ت أن تتلقى نتاج البنية العميقة     ، ومهمة هذه التحويال   (transformation)) التحويالت(

مجموعة من التغييرات والعناصر كالتحويل مـن النفـي      ، تتمثل ب  ة بعد إجراء تعديالت مختلفة عليه     سطحي

تركيب واحـد مـن تـركيبين       إلى االستفهام أو إعادة ترتيب أو حذف عناصر جديدة أو ادخالها أو توليد              

.)٧٠(مختلفين وغير ذلك

، ويعول عليها ويوليها أهمية كبيرة وهي الحـدس         تبرز نقطة جديدة في نظرية جومسكي     ومن هنا   

(Intuition)  ،)     ة المتكلم القادر على إنتاج الجمل من جهـة ويقصد بالحدس حدس الباحث للوصول إلى ني ،

، وحدس الباحث أيضاً في الوصول إلى معرفة المتكلم بلغتـه           )اكذ(الحكم بصحة أو خطأ ما يسمع       وعلى  

.)٧١())معرفة ضمنية بالمالحظة وغيرها من وسائل البحث ، ليتوصل إلى استنباط قواعد اللغة وقوانينها 

:تسميته–التحويلي التوليدي 

، )٧٢(ياسية، فمنهم من أطلق عليه النظرية الق      نظرية جومسكي عند الباحثين العرب    تعددت مسميات   

لكونها أقرب إلـى     (75)، أو النظرية الفطرية   )74(أو النظرية العقلية النفسية    )73(أو نظرية تحليل المعلومات   

، ويطلـق  )٧٧()النحـو الكلـي  (وقد يطلق تسمية    )٧٦(، وأكثر اختصاراً من المسميات األخرى     واقع النظرية 

تـدور   ، وكلها ية األكثر شهرة من بقية التسميات     تسموهي ال  )٧٨()التحويل(، التوليدي مع قرينة     عليه، أيضاً 

ـ    (performance): ، واألداء (competence): حول مفهوم الكفاءة اللغوية    ) النحو التحـويلي  (ويسمى ب

؛ أي أنـه    ند إنتاجها أو توليدها في الدماغ     ما يحدث للجملة ع    ، وهو المنهج الذي يحاول أن يرى      اختصاراً

لية توليد الجملة في ذهـن المـتكلم، بنـاء علـى     الالشعورية التي تمر بها عمالخطوات أو المراحل  يرى

أو التغييـرات    (transformation)) القـوانين   (، ألن التحـويالت     ويسمى التحويلي . الحدس واالفتراض 

ومعنـى هـذا أن   ، )٧٩(هي إحدى هذه المراحـل  ... كالتحويل من االثبات إلى النفي أو االستفهام    ةالنحوي

، بنيـة  يفترض أن لكل بنية لغوية ظاهرةفهو–تسمية هذا النحو بالتحويلي نابعة من تلك الثنائية المتقدمة    (

، ثم يحاول الكشف عن كيفية تحول البنية العميقة الثانية إلـى البنيـة              خرى عميقة كامنة في ذهن المتكلّم     أ

القواعـد  (جموعة من القواعد التي تسمى      ق م عن طري  )٨٠())السطحية األولى أو البنية الظاهرة الملفوظة       
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٤١

ومهمة تحويل تلك التراكيب األساسية التي تشترك فيها جميع اللغات إلـى تراكيـب سـطحية                ) التحويلية  

.)٨١(وربط البنيتين بنظام خاص

عملية تغيير تركيب لغوي إلى آخر بتطبيق قانون        (إن التحويل في نظرية النحو التوليدي التحويلي        

إنّه وصف العالقة بين التركيـب البـاطني أو   ..... ، واحد أو أكثر(transformational rule)تحويلي 

(Surface structure)والتركيـب الظـاهري أو البنيـة الـسطحية     (Deep structure)البنية العميقة 

قبـل تفاعلهـا     ، المـواد  لة أحد طرفيها  والعالقة بين التركيبين تشبه عملية كيمياوية يتم التعبير عنها بمعاد         

(input)        والطرف اآلخر هو الناتج بعد التفاعل(output) .  اطني يعطي المعنى األساسـي     إن التركيب الب

بهـا بعـد أن تـصبح    ، ويتوقف عليه معنى الجملة وتركيوهذا التركيب تركيب مجرد، وافتراضي   . للجملة

. تكلمنا أو كتبنااوسة إذيائية ملم، وبذلك يكون التركيب الظاهري حقيقة فيزتركيباً ظاهرياً

، والجملـة   جملة إلى أخرى أو تركيـب إلـى آخـر          هو تحويل  –في أبسط تعريفاته     –فالتحويل  

والقواعد التي تتحكّم في تحويل جملـة األصـل أو      (kernel)المحول عنها هي ما يعرف بالجملة األصل        

ناصر البنية العميقة، أو تنقلها من موقع       د تحذف بعض ع   ، وهي قواع  حويليةهي القواعد الت  ) البنية العميقة (

، وإحـدى وظائفهـا األساسـية       إلى موقع، أو تحولها إلى عناصر مختلفة، أو تضيف إليها عناصر جديدة           

تحويل البنية العميقة المجردة االفتراضية التي تحتوي على معنى الجملة األساسي إلـى البنيـة الـسطحية     

.)٨٢())تها النهائية الملموسة التي تجسد بناء الجملة وصيغ

عــايير يقــاس عليهــا الخطــأ ليــست م(( علــى هــذا المفهــوم –إن التوليديــة التحويليــة 

، تنظـر إلـى     غيـر مـستقرة فالتحويليـة التوليديـة       ، وال هي وصف لبنـى لغويـة ثابتـة           والصواب

، تكـن معـايير  والجمل ما ال نهاية لـه، أمـا أنهـا لـم         مستعمل اللغة على أنّه مبدع يولّد من التراكيب       

، ونظـرة المعيـاري     ا المتكلم ليتجنـب وقوعـه فـي الخطـأ         فيعنى أن المعيارية هو قواعد لغة يلتزمه      

وينطلـق منهـا ليقـرر صـحة الكـالم، أو خطـأه، فهـو                ،ة نظرة احترام للقواعد والمعـايير     إلى اللغ 

ي قواعـد   ، والوصفي ينطلـق مـن الجزيئـات إلـى الكليـات العامـة التـي هـ                 ينطلق إلى الجزيئات  

: كـان الفـرق بـين المنهجيـات الـثالث          ومـن هنـا   . ومعايير تلتزم بعـد إقرارهـا وصـفاً       وأحكام  

، وإذا كـان المعيـاري      فرقاً واضحاً في النظـر إلـى اللغـة        ،  التحويلية التوليدية، والمعيارية والوصفية   

، يهمـه   التوليـدي  واألحكـام فـإن التحـويلي      معنياً بالخطأ والصواب والوصفي معنياً باستنباط القواعد      

، وناطقاً بمـا يوجبـه البنـاء التحتـي مـن صـحة التركيـب                مل ناظراً إلى البنى التحتية لها     توليد الج 

.)٨٣())وقبوله في الصوت والمعنى ، ورفض ما كان غير وال صحيح البنية 

)٨٤(: القواعد التحويلية التوليدية

، ية التي تكمن وراء األداء اللغـوي الحقيقة الذهنإن النحو التحويلي نظرية ذهنية تهتم ب   : تقدم القول 

)٨٥(؛ ألنّها تتعامل مع المقدرة اللغويةالقواعد التحويلي هي اللغة الصرفومن ثم كانت مادة 
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٤٢

وهي قواعد التحويـل وعناصـره       –لقد رأى جومسكي أن اللغة هي جهاز محكوم بقواعد معينة           

العالقات بين أجزاء الجملة الواحدة أعمـق بكثيـر مـن تلـك       ، وأن   ينبغي اكتشافها  –التي سيأتي ذكرها    

ة هي الوصف الدقيق المجرد للمعرفـ      –في رأيه    –ولذا كانت القواعد    .)٨٦(العالقات الظاهرة على السطح   

، ولهذا  ل وتكوينها في تعامله مع اآلخرين     ، والتي تمكنه من استيعاب الجم     اللغوية الموجودة في ذهن الفرد    

، والـذي   القواعدي الموجود في ذهن كّل فـرد      كي وصفاً معقداً مجرداً لطبيعة النظام       السبب وضع جومس  

.)٨٧(يدخل ضمن نظام المعرفة الكامنة عند الطفل 

اية اللغويـة،   إن تنظيم القواعد الذي يقرن األصوات اللغوية بالدالالت الفكرية والكامن ضمن الكف           

أن يكون شكل القواعد على النحـو  ((وقد اقترح جومسكي .)٨٨(بالقواعد التوليدية والتحويلية، ما يدعىهو

األخيران تأويليـان وال     ن، ومكون فنولوجي وهذا   الي تحتوي القواعد على مكون نحوي، ومكون داللي       الت

يتكون المكون النحوي مـن مكـون أسـاس ومكـون     . جمليةيلعبان أي دور في التوليد المتسلسل للبنى ال       

ى مكون جزئي صنفي ومعجم يولد األساس بنى عميقة وتدخل البنية العميقـة             تحويلي ويحتوي األساس عل   

، وهـذه البنيـة     سطحية بواسطة القوانين التحويلية   المكون الداللي وتتلقى تأويالً داللياً ثم توصل إلى بنية          

ت ويتوسط فـي    ، وهكذا فالقواعد تعين تأويالً داللياً لالشارا      اً بواسطة المكون الفنولوجي   تتلقّى تأويالً صوتي  

.)٨٩())هذا الربط بين اإلشارات وتأويلها الداللي القوانين المتكررة في المكون النحوي

ثين وتوصـيفاتهم للمـسألة فـي أن      ولكي نفهم نص جومسكي المتقدم نأخذ بعض عبارات البـاح         

وى الخالقة تكمـن  ، وان الق)النحو والمعنى والصوت ( مكونات تتألف من ثالثة    ) ... التحويلية(القواعد  ((

، المكون األساسي أو التركيبـي : أي–، أو من قسمه المسمى األساس   في المكون النحوي الذي تنطلق منه     

نحوية مثـل  تتحدد فيه السمات ال)) خاصاً(( يكون األساس تركيباً .ارة األولى في عملية تكوين الجمل   الشر

وأدوات التعريف والتنكير والتـذكير     .. والظرف  ، المبتدأ والفعل والمفعول به      نوع ووجود أو عدم وجود    

كلمات أو مفردات معينة بدل أقـسام الكـالم المكونـة         Lexiconثم يضع ما يسمى بالسجل      ... والتأنيث  

وبعد أن يضفي المكون الـداللي      . )مجرور   –جار   –فاعل   –فعل  (أو  ) خبر  ... مبتدأ  ( للتركيب أصالً   

وتـنقص التركيـب    . الداللية بين أجزائه، يسمى عندئٍذ التركيب العميـق       عة العالقات   تفسيره الداللي طبي  

. ت النحوية وتحديد السمات الصوتيةالتحويال: له جملة بصيغتها النهائية ميزتانالعميق لجع

هـو   فالتركيب العميق . لتحويالت النحوية إلى تركيب سطحي    يتحول التركيب العميق بعد إجراء ا     

، والتركيب الـسطحي مرحلـة مـا بعـد          في عملية توليدها قبل التحويالت     الجملةالمرحلة التي تمر بها     

التحويالت يأتي اآلن دور المكون الصوتي الذي يحدد السمات الصوتية للتركيب السطحي محوالً إياه بذلك               

مكون ، فـال ية القاعدية في التنظـيم التحـويلي  وهذا يعني تكافؤ العمل.)٩٠() ))جاهزة االستعمال(إلى جملة 

التركيبي يولّد مجموعة غير متناهية من البنى التركيبية التي تحتوي على تمثيل داللي يستمد من المكـون    (
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٤٣

ة عـن  ، فالمكون التركيبي عبـار  لوجيالداللي وعلى تمثيل صوتي أو فونولوجي يستمد من المكون الفونو         

.جسر يربط بين المعنى والصوت

)٩١(ويات في القواعد التوليدية والتحويليةيظهر المخطط التالي تداخل المست

)سمات المنهج في التراث: (منهج التحويلي واُألصول التراثيةال

، وقـد   أساسية من النحو التحويلي ومنهجـه     لقد اشتملت مدونة البحث اللغوي العربي على معالم         

بل أن بعض الدارسين )٩٢(سكي بمئات السنينغلبت هذه المعالم على تفكير النحاة العرب الذين سبقوا جوم

، والمنهج التوليـدي  )٩٣(...))نظرة ليست جديدةد في عالم البحث اللغوي      (( يذهب إلى أن نظرة جومسكي      

منهج أشبه بأن يكون منهج النحو التقليدي العربي ، لما اتصف به من الشكلية والمعايير التـي    (( التحويلي  

، على سبيل المثـال، يـرى أن مـتكلّم          )هـ٤٧٤(فعبد القاهر الجرجاني    . )٩٤(...))عرفها الدرس العربي  

ذلك يحاول ترتيـب الكـالم فـي      ، ثم هو بعد   لمعنى في نفسه قبل أن ينطق بشيٍء      ، يفكر في تجميع ا    اللغة

دات ثم يعرض ذلك على معاني النحو؛ ليكون منها كالماً، يرتبط           ا يناسب المعنى من مفر    م، ويفتش ع  نفسه

، بتراكيب وجمـل    لفظ في نفسه أخرجه كالم منطوقاً     ، فإذا استوى المعنى وال    ضه ببعض بعالقات تنظمه   بع

: لرماً عن بعض البـاحثين األوربيـين يقـو        وهذه الصورة ينقلها نايف خ    . )٩٥(يأخذ بعضها برقاب بعض   

، كات المـصاحبة  المجرى الصوتي والحر  ، وهو تكوين الصوت في      اللغة لجبل الجليد العائم، فجزء منها     ((

حظة المباشرة غير أن الجزء اآلخـر،       ومرور الصوت عن طريق الهواء وتأثيره في األذن مكشوف للمال         

المكّون األساسي

يداللالمكّون ال

يتحویلالمكّون ال

المكّون 
فونولوجيال

البنیة السطحیة

البنیة العمیقة

التمثیل الداللي للجملة

جي والتمثیل الفونول
للجملة
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٤٤

قتران اإلشارة فـي  ، وأعني به تكوين النطق في دماغ المتكلّم والتقاط السامع له وا  وهو أكبر من هذا بكثير    

، كل هذا تحت الجزء الـسطحي       اجتماعياًالماضي والحاضر، بالتجربة المنفصلة على انفراد، والمشتركة        

.)٩٦())يمكن معرفة مداه إال بسبر غورِهوال

، عازيـاً  ر النحوي العربي في تشييد نظريته     وقد افترض بعضهم أن جومسكي ربما أفاد من التفكي        

ة اتصال طائفة من نحاة    ، فالنحو العبري مؤسس على غرار النحو العربي نتيج        ذلك لدراسته للنحو العبري   

لوجومسكي قد درس العبرية فـي أو      ، بالعرب في األندلس  ) وان بن جناح    كسعديا الفيومي ومر  (العبرية  

في دراسته اطالعـه علـى    ، واللغة العبرية كما صرح      كان مختصاً بعلم اللغة التأريخي     حياته لوالدِه الذي  

.)٩٧(رومية، وهاريس قد درسا العبرية واآلجكما أن استاذه فرانز روزنتال) االجرومية(

، بل هو ال يذكر شيئاً يتعلق بذكر العـرب ومؤلفـاتهم            لهذا ما يؤيده في دراسات جومسكي      وليس

، بل إن بعض الباحثين يصدر عـن مباحـث   )٩٨(على عكس ما يذكره لعلماء القرن السابع عشر العقالنيين  

.)٩٩(العربي على اإلطالقلم يتأثر بالنحو هسبعة له في دورة الميالد السبعين الذي وصل إليه من أن

      في  –، أهمها صدور النحو العربي      هناك أصوالً مشتركة بين المنهجين    ((ومهما يكن من أمر فإن

غني عن البيان أننا ال نريـد       : ((در يقول عبده الراجحي   ، وفي هذا الص   )١٠٠())على أساس عقلي   –معظمه  

أن نؤكد ما سمي     –كما أشار تشومسكي     –نقصد  ، ولكننا   لنحو العربي سبقه إلى هذا المنهج     أن ننسب إلى ا   

–، وأن ما نحتاجه اآلن قد يكون        لطبيعة اإلنسانية في دراسته للغة    كان أكثر اقتراباً من ا    ) بالنحو التقليدي (

.)١٠١())إعادة أصوله على أسس أكثر علمية–في األغلب 

ت فـي النحـو العربـي       لقد جهد عدة من الباحثين في دراسات مختلفة في الوقوف على نظـرا            

وتأصيالت للنحاة العرب تقترب من المنهج التحويلي ولم يقتصر فريق منهم على التفكير التحويلي فحسب               

النحو العربـي والـدرس   (في ، كعبده الراجحيي تلك التأصيالت  بل شمل تفكيره أن يرى مناهج مختلفة ف       

التحويلي عارضـاً وجهـات نظـر النحـو      ثم المنهج ،  الحديث، بحث في المنهج، إذ بدأ بالمنهج الوصفي       

نظرية النحو العربي في ضوء منـاهج النظـر         (ونهاد الموسى في    . ربي الموافقة لها والمنسجمة معها    الع

حـاة  ، مقـدماً آراء الن    الذي عني بالمنهج الوصفي البنيوي، ثم المنهج فالمنهج الـوظيفي         ) اللغوي الحديث 

آخرون على إفراد دراسات مستقلّة تشخص مالمح تحويلية فـي           وقد اقتصر العرب الموافقة لتلك المناهج   

ومحمود سـليمان  ) ين عبد القاهر وتشومسكيالنحو ب(ظرية العربية كـ محمد عبد المطلب، في دراسته   الن

مـن  (ومحمد حماسة في كتابه     ). لسيبويه) الكتاب(حيحة نحوياً في    التراكيب غير الص  (ياقوت في دراسته    

.)في النحو العربينماط التحويلية األ

قواعد تحويلية للغـة    (مثل محمد علي الخولي في دراسته       وهناك دراسات بحث في تطبيق المنهج       

، الجملـة   األلـسنية التوليديـة التحويليـة     (ة األولى في التطبيق، وميشال زكريا في        وهي الدراس ) العربية
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٤٥

التوكيد اللغـوي،   : ليلي وتطبيقه على  التحليل اللغوي، منهج وصفي تح    (أحمد عمايرة في     وخليل) البسيطة  

.)، منهج وتطبيقفي نحو الجملة وتراكيبها(ودراسة ) والنفي اللغوي، وأسلوب االستفهام

.)١٠٢(وقد لُِخصتْ تلك المالمح والجوانب التحويلية في النحو العربي باألمور اآلتية

الجمع وغير ذلك كثير وقد تجلّت هـذه         ، والمفرد أصل  قضية األصلية والفرعية؛ فالنكرة أصل المعرفة      -

علـيهم  واعلم أن النكرة أخفّ     ): ((هـ١٨٠ت(ن بكل وضوح بقول سيبويه      األصلية والفرعية عند النحويي   

فمن أكثر الكالم ينصرف فـي  ، كرة أول، ثم يدخل عليها ما تعرف به      المعرفة وهي أشد تمكناً، ألن الن     من  

.النكرة

مع على ن الجميع ألن الواحد األول من ثم لم يصرفوا ما جاء من الج        واعلم أن الواحد أشد تمكنا م     

، ومـا اتخذتـه     ، وغيرها مما يتـضح بجـالء      )١٠٣(.))…مفاتيح   –مساجد  : مثال ليس يكون للواحد نحو    

(*))ية األصل والفرع في النحو العربينظر(داناً بعنوان يالدراسات الحديثة م

ريقهـا تـتم    ، إذ عن ط   لجانب العقلي واإلدراكي في اللغة    ة العميقة أو ا   وهي ممثّل مهم للبني   . قضية العامل 

. بعض القواعد التحويلية

.لحذفقواعد ا

.قواعد الزيادة واإلقحام

، ويتمثل ذلك فيما يسميه العرب بنظرية اإلسناد وقـضية          كالتقديم والتأخير وما أشبه   : قواعد إعادة الترتيب  

. وغيرهاالمفاعيل والحال والتوابع الفضلة ك

، ولكن  العامل، السيما قضية    حويلية في النحو العربي التقليدي    لقد مثلت هذه القضايا مظاهر من الت      

.لتها على البنية العميقة للجملةفي حدود دال

بالغيون درسـوا الظـواهر     ، فـال  أوضحها عند البالغيين واألصوليين   على أن أبين تلك المعالم و     

، والتغييرات التي تطـرأ     في نظرية المتلقي، وعالقة ذلك بالمتكلم والمخاطب       مستويات الكالم ، و األسلوبية

، قد أغنوا بالبحث اللغوي لتعاملهم مع       م وفق سياقاته الخاصة واإلبداعية، أما األصوليون      على مناحي الكال  

منهما توجيـه    النص القرآني واألحاديث النبوية الشريفة وكيفية فهمها الستنباط األحكام الفقهية والتشريعية          

المتشابه والمختلف والمؤول وغيرها من القضايا التي وضـعوها لهـا ارتبـاط مباشـر بفهـم الـنص                    

.)١٠٤(وتحليله

:عناصر التحويل–تطبيقات المنهج التحويلي وإجراءاته 

الحد األدنى من الكلمات التـي تحمـل معنـى يحـسن       ((لمنهج من مفهوم أن الجملة هي       ينطلق ا 

الجملـة  الجملة االسمية و: هذا المنهج تقع في إطارين كبيرين ، والجملة عند أصحاب     )١٠٥())السكوت عليه   

وقد تـسمى النـواة أو   –، ويراد بالجملة التوليدية الفعلية، وهي بذلك إما توليدية اسمية، وإما توليدية فعلية     

من أي عنـصر يـضيف إليهـا    ، وتخلو التي تؤدي معنى اسنادياً بسيطاً    –الجملة األصل أو الجملة الخام      
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٤٦

المبتـدأ  : كون الجملة التوليدية االسمية مـن     وتت.)١٠٦(معنى زائداً على المعنى االسنادي البسيط األصلي 

ديـة  التوليوقد يطرأ على الجملـة      . فعل وفاعل ومفعول  : أما الجملة التوليدية الفعلية، فتكون من     . والخبر

؛ ألن  ها تبقى كما كانت اسـمية أو فعليـة        ولكن(( ،  ويليةعند ذلك تح   عنصر من عناصر التحويل، فتصير    

، أما التحويلية فإنها تكـون لمعنـى        لغرض اإلخبار  –كما تقدم    –وتكون الجملة التوليدية    . صلالعبرة باأل 

)١٠٧())ال يكون إال لغرض يتعلق بالمعنى، إذ التحويللمعنى الذي كان للجملة التوليديةجديد تحول عن ا

: ويل عناصر التح

:)١٠٨(يرى أصحاب المنهج التحويلي أن عناصر التحويل تتمثل بما يأتي

ـ : ( رأي الجرجاني في دالئل اإلعجاز، والرأي القديم القائـل    وهذا البند آخذ ب   : الترتيب- ١ رب إن الع

: فمثـل . ين يجيزون تقديم الفاعل علـى فعلـه  وبرأي الكوفيين الذ. إذا أرادت العناية بشيء قدمته    

جملة تحويلية فعلية جاء التحويل فيها بتقـديم الفاعـل للعنايـة واألهميـة أو        )) لّغ الرسالةَ محمد ب 

.)١٠٩(للتوكيد

، وما يضاف إلى الجملة النواة أو األصـل         بها زيادة عنصر من عناصر التحويل     ويقصد  : الزيادة- ٢

بالقيـد ،    الغيـون ، ويعبر عنها الب   بالفضالت أو التتمات أو غير ذلك      من كلمات يعبر عنها النحاة    

، فكّل زيادة في المبنـى تعنـي زيـادة فـي            زيادة في المعنى   ، لتحقيق يضاف إلى الجملة األصل   

.)١١٠(المعنى

، ولكنهـا   رئيس من أركان الجملة التوليدية، فتتحول إلى جملة تحويليـة          ويكون في ركن  : الحذف- ٣

.)١١١(تبقى على ما هي عليه من حيث الفعلية أو االسمية

، وبها يتم تحويل الجملة التوليدية عن أصل        بيرة، وهذا العنصر ذو قيمة داللية ك      إلعرابيةالحركة ا - ٤

وقـول  . وهي لذلك ليست أثراً لعامل، وال حاجة بنـا لتقـديره  . )١١٢(افتراضي كانت عليه لالخبار  

ن ، رده بعـض اآلخـذي     أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامـل       النحويين القدماء بأن الحركة اإلعرابية    

ي ، له قيمته وأثره ف    أي فونيم في الكلمة    شأنشأنها  (( ، والحركة اإلعرابية فيه   )١١٣(بمنهج التحويل 

انة ، فيكون تغيرها محققاً لما في نفس المتكلم من معنى يريد اإلب           اإلفصاح عما في النفس من معنى     

قد أراد نقل خبر لـيس       درك أنه فإن السامع ي  ) بالضمة  (األسد  : ، فإذا قال المتكلّم     واإلفصاح عنه 

ن المعنى يتغير إلى معنى التحذير، الذي هـو فـي ذهـن             فإ) بالفتحة(األسد  : نه إن قال  ، ولك غير

، فإنّـه إن  فونيم في الكلمة غير هذا الفـونيم    ، وال يستطيع تغيير أي      المتكلم، ويريد أن يفصح عنه    

، بها الكلمة بسبب، فال سـبيل، إذن هنية التي ترتبط    غير فونيماً آخر في الكلمة تغيرت الصورة الذ       

، جديدة ولكنها تتصل باألولى بسبب     إلى التغيير إال في فونيم الحركة الذي يؤدي إلى صورة ذهنية          

وليست الحركة نتيجة ألثر عامل كما      ... فما كان التغيير في الحركة إال نتيجة للتغيير في المعنى           

.)١١٤())يرى النحاة 
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٤٧

أصوات يعبـر بهـا كـل قـوم عـن           ((:)هـ٣٩٢ت(ابن جني   كما يقول    حد اللغة : )١١٥(التَنغيم- ٥

وهذه الظاهرة االجتماعية مكونة من مجموعة من الرمـوز الـصوتية اللغويـة              )١١٦())راضهمأغ

وعلـم  . ين أفراد المجتمـع الـذي يتحـدث بهـا         ، وتكتسب معناها عن طريق التداول ب      المحدودة

. )١١٧(دي لألصوات المتمثلة في التخاطـب اإلنـساني       هو العلم الذي يتناول الجانب الما     األصوات  

، لصوتية الدالة في التخاطب البشري    ويضيف علم النطق إلى مهمة علم األصوات جمع الظواهر ا         

.)١١٨(كالنغمة والنبر

عناهـا  ، ولها دور في م ر في مبنى الكلمات في بعض اللغات      ، وهو أحد الفونيمات التي لها دو      أما النبر 

تقوية صوت في كلمة معينة ليرتفع على غيره من أصوات الكلمة ذاتها بعامل من عوامـل              ، ويكون ب  كذلك

.)١١٩(الكمية والضغط

، او على كلمة واحدة في الجملة الظهارها على بقية كلمات الجملـة             إن النبر على الكلمات في الجملة     

ون التنغيم  كوال ي . يسمى التنغيم  سياقياً داللياً  يكون نبراً  –في مفهوم أصحاب المنهج التحويلي       -فإن ذلك   

الف الكلمـة التـي   حضر علي فإن الغرض من الجملة يختلف بـاخت      : في الجمل إال لمعنى، فإذا قال قائل      

ر علـى  ود أن يؤكد الحدث ولكنّه إذا نبفإنّه ي) حضر(، فإن نبر أي كلمة من هذه الجملة كـ   ينبرها المتكلّم 

.)١٢٠(غيرهفإنّه يؤكد حضوره دون) علي(كلمة 

لـى نغمـة    بـاحتواء الثانيـة ع    ((رية والجملة االستفهامية وذلـك      ما يفرق بين الجملة التقري     اوكثير

هـل أتـى علـى اإلنـساِن     (( ، وإن كان في صدرها أداة من أدوات االسـتفهام كقولـه تعـالى              صوتية

، ، فهـذه اآليـة تقـرأ بنغمـة صـوتية      )١: ة اإلنـسان  سـور )) (حين ِمن الدهر لم يكن شيئاً مـذكوراً         

.)١٢١() ))قد(هنا ليست لالستفهام وإنما هي بمعنى ) هل (ويقول المفسرون والنحاة أن 

قـد  طحي إلى تحويلية فيها معنى عميـق      هي العناصر التي تنقل الجملة من توليدية فيها معنى س         تلك  

حدا الدارسين المحـدثين إلـى      أثمرت نتائج المنهج التوليدي التحويلي ومسلك التحليل المعتمد فيه إلى أن            

إدراك عناصرها األساسية   العربية و إن التحليل القائم على التوليد والتحويل أجدى في فهم الجملة           (: (القول

، وأدنـى إلـى     المتعلمين، وهو في ظني أقرب إلى مدارك        لمعنى الذي ادته العناصر المزيدة    ، وا والمزيدة

))١٢٢((.))أذواقهم

ةــــالخاتم

نقـده  ، و لى المنهج الوصفي ودعـاة البنيويـة      انطلقت النظرية التوليدية التحويلية بوصفها ثورة ع      

شهرة واسعة في مـا بعـد        –صاحب هذا المنهج     –وبلغ نعوم جومسكي    . ة واالستقاللية لدعوة العلمي 

.، لدعوته إلى دراسة اإلنسانية من سبيل اللغاتالبنيوية

:ية وعلمية يمكن اجمالها بما يأتيوقد بنيت هذه النظرية على أصول منهج
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٤٨

.نجاز الفعليألداء الكالمي أو االوا) القدرة(دعوته إلى الكفاءة اللغوية 1-

مراحـل األولـى فـي      والساب اللغة عند الطفل في وقت مبكر        مقدرة اإلنسان الفطرية ومراحل اكت    2-

.التلقي واإلدراك

. على فكرة االفتراض والحدس اللغويبنائية المنهج 3-

.باطنة، والبنية السطحية الظاهرةالتصريح بالبنية العميقة ال4-

.ثالي ابن اللغة في بيئته اللغويةسامع الماعتماد النظرية على المتكلم ال5-

.حصر لها من التراكيب ، يمكن أن تشكّل أنماطاً الكلماتاللغة إمكانات محدودة من األصوات وال6-

. ال نهائية–اللغة من ذلك إبداعية خالقة 7-

. نفيذها في المستوى السطحي بعناصر تحويليةقواعد التحويل مرحلة ما بعد االكتساب وت8-

. اإلفادة من ميادين المعرفة في اإلدراك اللغوي 9-

. الكليات اللغوية وتنوع اللغات 10-

. تخطي األلسنية الوصفية البنيوية إلى مرحلة المالحظة واالفتراض والتفسير 11-

) االتجاه العقلي في اللغة (العودة إلى األصول العقالنية في دراسة اللغة 13-

. عالمية من خالل دراسة اللغة دعوة النظرية إلى ال14-

الهوامــش
.٤٥: منذر عياشي : اللسانيات والداللة : ينظر - ١

.٤٥: المصدر نفسه : ينظر - ٢

.٥٠: المصدر نفسه : ينظر - ٣

. ١٠٩: بحث في المنهج ؛ عبده الراجحي . النحو العربي والدرس الحديث : ينظر - ٤

.٦٣: مشكلة البنية ؛ زكريا ابراهيم : ينظر - ٥

.١٠٩: نحو العربي والدرس الحديث ، بحث في المنهج ؛ عبده الراجحي ال- ٦

.٤٩: شظايا لسانية ؛ مجيد الماشطة : ينظر - ٧

مناهج علـم  : وكما يأتي . ترجم لنعوم جومسكي غير واحد من الذين تناولوا نظريته واتجاهاته اللغوية والسياسية     - ٨

. وبعـدها   ٢٦٥: سعيد حسن بحيري    : ترجمة  . بارتشت  اللغة من هرمان باول حتى ناعوم جومسكي ، بريجيته          

وفي نحو اللغـة    . ٤٠: وشظايا لسانية ؛ مجيد الماشطة       ١١٠: والنحو العربي والدرس الحديث ؛ عبده الراجحي        

وغيرهـا  . ١١: نظرية جومسكي اللغوية ،جون ليونز مقدمة حلمي خليل         ، ٥٣: وتراكيبها ؛ خليل أحمد عمايرة      

) االنترنت(الت التي نشرت على الشبكة العالمية للمعلومات ؛ من البحوث والمقا

.١١٠: النحو العربي والدرس الحديث ؛ عبده الراجحي : ينظر - ٩

.٥٣: في نحو اللغة وتراكيبها ؛ خليل عمايرة : ينظر -١٠

.١١) : نظرية جومسكي اللغوية ، جون ليونز(مقدمة حلمي خليل : ينظر -١١
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٤٩

.٨٥: ومدخل إلى اللسانيات ، محمد يونس . ١١١: الحديث النحو العربي والدرس: ينظر -١٢

٥٣: في نحو اللغة وتركيبها ؟ خليل احمد عمايره :ينظر -١٣

١١١: النحو العربي والدرس الحديث ؟ عبده الراجحي : ينظر -١٤

١١١: المصدر نفسه : ينظر -١٥

١١١: المصدر نفسه : ينظر -١٦

١١٢: راجحي عبده ال، النحو العربي والدرس الحديث : ينظر -١٧

علـي  ، نظرية النحو التوليدي التحويلي واكتساب اللغـة   : و  . ٥٥: يحيى عبابنة   ، علم ا للغة المعاصر     : ينظر  -١٨

) االنترنت ( محمد فياض بحث في 

١١٢: عبده الراجحي ، النحو العربي والدرس الحديث -١٩

٥٦: يحيى عبابنة ، علم اللغة المعاصر : ينظر -٢٠

٥٦: ه المصدر نفس: ينظر -٢١

٥٦: المصدر نفسه : ينظر -٢٢

٩: منذر عياشي ، اللسانيات والداللة : و . ٥٦: يحيى عبابنة ، علم اللغة المعاصر : ينظر -٢٣

٦٤: ميشال زكريا ، العقل واللغة في النظرية التوليدية التحويلية ينظر -٢٤

١١٤: عبده الراجحي ، النحو العربي والدرس الحديث : ينظر -٢٥

١١٤: در نفسه المص: ينظر -٢٦

٥٧: يحيى عبابنة ، علم اللغة المعاصر : ينظر -٢٧

٥٧: المصدر نفسه : ينظر -٢٨

٥٦: خليل احمد عمايره ، في نحو اللغة وتركيبها : ينظر -٢٩

٤٦: مجيد الماشطة ، شظايا لسانية : ينظر -٣٠

٥٦: خليل احمد عمايره ، في نحو اللغة وتركيبها : ينظر -٣١

٤٠: خليل احمد عمايره ، العامل النحوي : نظر وي، ٥٦: المصدر نفسه -٣٢

١١٣: عبده الراجحي ، النحو العربي والدرس الحديث : ينظر -٣٣

٥٧: خليل احمد عمايره ، في نحو اللغة وتركيبها : ينظر -٣٤

١١٣: عبده الراجحي ، النحو العربي والدرس الحديث : ينظر -٣٥

٩٥:استفن اولمان ، دور الكلمة في اللغة : ينظر -٣٦

٥٩: يحيى عبابنة ، علم اللغة المعاصر : ينظر -٣٧

٦٠: المصدر نفسه : ينظر -٣٨

٦٠: المصدر نفسه : ينظر -٣٩

٦٠: يحيى عبابنة ، علم اللغة المعاصر : ينظر -٤٠

٦١: المصدر نفسه : ينظر -٤١

.٨٥: محمد يونس علي : المدخل الى اللسانيات . : ٦١: المصدر نفسه : ينظر -٤٢

.٦٢: المعاصر ؛ يحيى عبابنة علم اللغة : ينظر -٤٣

.٦٢: المصدر نفسه : ينظر -٤٤
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٥٠

.١١٥: النحو العربي والدرس ؛ عبده الراجحي : ينظر -٤٥

.٦٥: علم اللغة المعاصر ؛ يحيى عبابنة : ينظر -٤٦

.٧١: البنى النحوية ؛ جومسكي : ينظر -٤٧

.٨٧: المدخل إلى اللسانيات ؛ محمد يونس علي : ينظر -٤٨

.٦٥: ر ، يحيى عبابنة علم اللغة المعاص: ينظر -٤٩

.٢٧: علم اللغة ، دي سوسير -٥٠

.٣٧: المصدر نفسه -٥١

.٣٠: النظرية التوليدية التحويلية في الدراسات النحوية الحديثة ، كريم عبيد عليوي : ينظر -٥٢

.٣٧: علم اللغة العام ؛ دي سوسير -٥٣

.٩٠: مدخل إلى اللسانيات ؛ محمد يونس علي -٥٤

.١٣٠: البنى النحوية ، جومسكي -٥٥

.١١٣: المصدر نفسه : ينظر -٥٦

.٦٩: البنى النحوية ؛ جومسكي -٥٧

نعمـة  : مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصـر        : ، وينظر    ٤٠: علم اللغة التقابلي ؛ أحمد سليمان ياقوت        -٥٨

.١٩٣: رحيم العزاوي 

.٦١: يحيى عبابنة : علم اللغة المعاصر : ينظر -٥٩

.١٢٤: عبده الراجحي : ، بحث في المنهج النحو العربي والدرس الحديث : ينظر -٦٠

البنية الظاهرة أو الخارجية هي الفوقية أو السطحية ، وهي الجمل المنطوقـة             (يصف بعض المعاصرين أن تعبير      -٦١

–أو الداخلية أو الجوانية أو المعمقة أو العميقة –بالسلسلة الصوتية المتتابعة في لسان المتكلم ، ويراد بالعميقة         

) د ، وهي البنى األساسية التي يمكن تحويلها إلى جمل ، وهي القواعد والضوابط للغـة المنطوقـة   مفهوم واح 

لم يتفق حتى ( على حين يقرر باحثون آخرون أنّه      . ٢٢٤: العربية والبحث اللغوي المعاصر ؛ رشيد العبيدي        

فهم يقولـون  . surface structure , Deep structureاآلن على اختيار ترجمة واحدة لهذين المصطلحين 

عن األول أنه التركيب العميق ، والتركيب التحتي ، والبنية الداخلية والعميقة ، والتحتية والتركيب البـاطني ،                  

البنية السطحية والتركيب الظاهري ، وظاهر اللفظ ، وتركيـب     : إنه  : وعن الثاني يقولون     –والبنية األساسية   

القارئ العربي في بلبلة ، فضالً عن اختالف المغاربة عن المشارقة فـي              مسطح ، وغير هذا وذاك مما يوقع      

األنماط التحويلية في النحـو العربـي ؛      ) طريقة الصياغة التي تقف عائقاً آخر يضاف إلى البلبلة في الترجمة            

.١٣: محمد حماسة عبد اللطيف 

.٥٨: في نحو اللغة وتراكيبها ؛ خليل أحمد عمايرة -٦٢

.١٨٩: نعمة رحيم العزاوي : لبحث اللغوي بين التراث والمعاصرة مناهج ا: ينظر -٦٣

.١٢٥: عبد الراجحي : النحو العربي والدرس الحديث : ينظر -٦٤

.٦٣: علم اللغة المعاصر ؛ يحيى عبابنة -٦٥

.٦٤: المصدر نفسه : ينظر -٦٦

.٦٤: المصدر نفسه : ينظر -٦٧

.٦٤: علم اللغة المعاصر ؛ يحيى عبابنة : ينظر -٦٨
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٥١

.٦٤: لمصدر نفسه ا: ينظر -٦٩

.٤٩: شظايا لسانية ؛ مجيد الماشطة :ينظر -٧٠

.٦٠: في نحو اللغة وتراكيبها ؛ خليل أحمد عمايرة -٧١

.٣٩: جوانب من نظرية النحو ؛ جومسكي : ينظر -٧٢

).بحث على شبكة االنترنت( تطور لغة الطفل ؛ أحمد عرقوب : ينظر -٧٣

)االنترنت (البهنساوي : يث لغة الطفل في ضوء مناهج البحث اللغوي الحد: ينظر -٧٤

).االنترنت(لغة الطفل بين الفطرة واالكتساب ؛ حامد أحمد الشنبري : ينظر -٧٥

.١٠: األنماط التحويلية في النحو العربي ؛ محمد حماسة عبد اللطيف : ينظر -٧٦

.١٤: األلسنية ، التوليدية التحويلية ، ميشال زكريا : ينظر -٧٧

.٣٤: اشطة شظايا لسانية ؛ مجيد الم: ينظر -٧٨

.١٩٠: مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة ، نعمة رحيم العزاوي -٧٩

. ١٩١: المصدر نفسه : ينظر -٨٠

.١٤-١٣: من األنماط التحويلية في النحو العربي ؛ محمد حماسة عبد اللطيف -٨١

.٢١٧-٢١٦: العربية والبحث اللغوي المعاصر ؛ رشيد العبيدي -٨٢

فكلمة قواعد تعنـي، فـي   (وية التقليدية ، والدراسات اللغنظر الباحثين في مجال األلسنيةي يختلف مفهوم القواعد ف  -٨٣

فـي حـين أن كلمـة       . سالمته وفق مقاييس معيارية ثابتة    ، القواعد التي تُشرع االستعمال وتحافظ على        التقليد اللغوي 

فمع نـشوء األلـسنية     . صفاً موضوعياً واقع قائم بذاته و    ، من الوجهة األلسنية تعني وصف اللغة من حيث هي         قواعد

، بـل اتخـذت   ر وللكتابة بحسب األصول المراعاة   وتطورها لم تعد كلمة قواعد تعني القوانين التي يجب اتباعها للتعبي          

.٧: األلسنية ، التوليدية التحويلية ، ميشال زكريا ) . معنى دراسة اللغة دراسة علمية موضوعية

.٣٩: احمد سلمان ياقوت علم اللغة التقابلي ، : ينظر -٨٤

. ١٩٣: مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة ؛ نعمة رحيم العزاوي : ينظر -٨٥

.٤٠: شظايا لسانية ؛ مجيد الماشطة : ينظر -٨٦

.١٢: األلسنية التوليدية التحويلية ؛ ميشال زكريا : ينظر -٨٧

. ١٧٧: جوانب من نظرية النحو ؛ جومسكي -٨٨

.٣٥-٣٤: شظايا لسانية -٨٩

.١٧-١٦: األلسنية التوليدية والتحويلية ؛ ميشال زكريا : نظر ي-٩٠

.١٩٤:مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة ؛ نعمة رحيم العزاوي: ينظر -٩١

.٢١٧: العربية والبحث اللغوي المعاصر ؛ رشيد العبيدي -٩٢

.٢١٧: المصدر نفسه -٩٣

.١٧٤: دالئل اإلعجاز ؛ عبد القاهر الجرجاني : ينظر -٩٤

.١٠٨: ء على الدراسات اللغوية المعاصرة ؛ نايف خرما أضوا-٩٥

.١٢: مقدمة حلمي خليل ، في نظرية جومسكي اللغوية ؛ جون ليونز : ينظر -٩٦

.٦٤: مشكلة البنية ؛ زكريا إبراهيم : ينظر -٩٧

).بحث في االنترنت. (جومسكي في عامه السبعين ؛ حمزة قبالن المزيني : ينظر -٩٨
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جملة كلية الرتبية                                                                                       العدد السادس

٥٢

.١٤٢: ديث ؛ عبده الراجحي النحو العربي والدرس الح-٩٩

.١٤٢: المصدر نفسه -١٠٠

، ومنهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة         ١٤٢: النحو العربي والدرس الحديث ؛ عبده الراجحي        : ينظر  -١٠١

. ١٩٤: ، ومنهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصر ؛ نعمة رحيم العزاوي ٤٧: الحديث ، علي زوين 

.١/٢٣: كتاب سيبويه -١٠٢

منهج البحث اللغوي بـين التـراث   : ، و   ٦٤: البحث النحوي عند األصوليين ؛ مصطفى جمال الدين         : نظر  ي-١٠٣

.٤٨: وعلم اللغة الحديث، علي زوين 

.٨٧: في التحليل اللغوي ؛ خليل أحمد عمايرة -١٠٤

.١٩٦: نعمة رحيم العزاوي : منهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة : ينظر -١٠٥

.٨٧: غوي ؛ خليل أحمد عمايرة في التحليل الل-١٠٦

٨٧: في التحليل اللغوي ؛ خليل أحمد عمايرة   : و  . ٨٨: في نحو اللغة وتراكيبها ؛ خليل أحمد عمايرة         : ينظر  -١٠٧

.٤٢: العامل النحو ؛ خليل أحمد عمايرة : وما بعدها و 

.٩٦: في التحليل اللغوي ؛ خليل أحمد عمايرة : ينظر -١٠٨

.٩٦: المصدر نفسه : ينظر -١٠٩

.١٣٢: في نحو اللغة وتراكيبها ؛ خليل أحمد عمايرة : ينظر -١١٠

.٩٦: في التحليل اللغوي ؛ خليل أحمد عمايرة : ينظر -١١١

.١٩٧: مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة ، نعمة رحيم العزاوي : ينظر -١١٢

.٩٤: في التحليل اللغوي ؛ خليل أحمد عمايرة -١١٣

.١٧١: خليل أحمد عمايرة في نحو اللغة وتراكيبها ، : ينظر -١١٤

.١/٣٣: الخصائص ؛ ابن جني -١١٥

.٨٤: دراسة الصوت اللغوي ؛ ؛ أحمد مختار عمر :، و٩: مدخل إلى اللسانيات ؛ محمد يونس : ينظر -١١٦

. ١٧٢: في نحو اللغة وتراكيبها ؛ خليل أحمد عمايرة : ينظر -١١٧

.١١٩: مناهج البحث في اللغة ، تمام حسان : ينظر -١١٨

.١٧٣: حو اللغة وتراكيبها ؛ خليل أحمد عمايرة في ن: ينظر -١١٩

.١٧٤: المصدر نفسه -١٢٠

.٩٦: في التحليل اللغوي ؛ خليل أحمد عمايرة -١٢١

.٢٠٣مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة ؛ نعمة رحيم العزاوي-١٢٢

...المصادر

.م١٩٨٦ت، بيروت، لبنان، ، المؤسسة الجامعية للدراسا٢أاللسنية التوليدية التحويلية؛ ميشال زكريا، ط.١

.م١٩٧٨لم المعرفة، الكويت، اأضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف خرما، سلسلة ع.٢

.م١٩٨٠مصطفى جمال الدين، دار الشؤون الثقافية، بغداد، . البحث النحوي عند األصوليين، د.٣

مجيد الماشطة ، دار الشؤون الثقافية ، بغـداد  .يوئيل يوسف عزيز ، مراجعة . البنى النحوية ، نعوم جومسكي ، ترجمة د .٤

.م١٩٨٧
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٥٣

).االنترنيت(تطور لغة الطفل؛ أحمد عرقوب، بحث منشور على الشبكة العالمية للمعلومات .٥

مرتضى جواد باقر، مطبعة وزارة التعليم العـالي، جامعـة البـصرة،        : جوانب من نظرية النحو؛ نعوم جومسكي، ترجمة      .٦

.م١٩٨٥

)االنترنيت (بحث منشور على الشبكة العالمية للمعلومات .لسبعين ،حمزة قبالن المزيني جومسكي في عامه ا.٧

.م١٩٥٦ابن جني تحقيق محمد على النجار ، دار الكتب المصرية القاهرة :الخصائص .٨

.م٢٠٠٤أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهر، . دراسة الصوت اللغوي، د.٩

السيد محمد رشيد رضـا، دار المعرفـة،     : ، صححه )هـ٤٧٤ت  (القاهر الجرجاني   دالئل اإلعجاز، في علم المعاني؛ عبد       . ١٠

.م١٩٧٨بيروت، لبنان، 

.م١٩٧٢، المطبعة العثمانية مصر ٣دور الكلمة في اللغة ، استفن اولمان ، ترجمة د كمال بشر ، ط. ١١

.م٢٠٠٨،  ١شظايا لسانية، مجيد الماشطة، دار السياب للطباعة والنشر، لندن، ط. ١٢

.م١١٩٨٧ل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ، خليل احمد عمايره ، مكتبة المنار ، االردن طالعام. ١٣

.م٢٠٠٤رشيد العبيدي، منشورات المجمع العلمي، بغداد، . العربية والبحث اللغوي المعاصر، د. ١٤

.م١٩٨٦بيروت، لبنان ،٢العقل واللغة في النظرية التوليدية التحويلية، ميشال زكريا، المؤسسة الجامعية للدراسات ، ط. ١٥

د مالك يوسـف المطلبـي، دار الـشؤون         .يوئيل يوسف عزيز مراجعة     . علم اللغة العام، فردينان دي سوسور، ترجمة د       . ١٦

.م١٩٨٥الثقافية، بغداد، 

.م١٩٨٩في علم اللغة التقابلي، احمد سليمان ياقوت ، االسكندرية . ١٧

.م١٩٨٤، جدة ، السعودية، ١ة للنشر والتوزيع طفي نحو اللغة وتراكيبها ، خليل عمايرة ، عالم المعرف. ١٨

).االنترنيت(في نظرية جومسكي اللغوية، جون ليونز، بحث منشور على الشبكة العالمية للمعلومات . ١٩

.م٢٠٠٤، مكتبة الخانجي، القاهر، ٤عبد السالم محمد هارون، ط: كتاب سيبويه، ألبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر، تح. ٢٠

م٢٠٠٧، منذر عياش ، مركز االنماء الحضاري ، سوريا ،اللسانيات والداللة. ٢١

).االنترنيت(لغة الطفل بين الفطرة واالكتساب؛ حامد أحمد الشنبري، . ٢٢

.م٢٠٠٤علي، دار الكتاب الجديد، بنغازي ليبيا مدخل الى اللسانيات ، محمد يونس . ٢٣

ت. د.ة مشكلة البنية ، زكريا إبراهيم ، مكتبة مصر، دار مصر للطباعة ، الفجال. ٢٤

.م٢٠٠٥من األنماط التحويلية في النحو العربي؛ محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب، القاهر، . ٢٥

.م٢٠٠١مناهج البحث اللغوية بين التراث والمعاصر نعمة رحيم العزاوي، مشورات المجمع العلمي ، بغداد . ٢٦

.م١٩٨٦شؤون الثقافية، بغداد، علي زوين، دار ال. منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، د. ٢٧

، ١الدكتور، سـعيد حـسن بحيـري، ط     : برجييه بارتشت، ترجمة  : مناهج علم اللغة من باول حتى نعوم جومسكي، تأليف        . ٢٨

.م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥مؤسسة المختار، القاهرة، 

م١٩٨٦النحو العربي والدراسة الحديثة ، بحث في المنهج ، عبدة الراجحي ، دار النهضة ، بيروت ،. ٢٩

.م٢٠٠٤دار الكتاب الجديد ، بنغازي ، ليبيا ١، محمد محمد يونس ، ط.النحو العربي والدرس الحديث . ٣٠

النظرية التوليدية التحويلية في الدراسة النحوية الحديثة ، كريم عبيد عليوي ، رسالة ماجستير ، كليـة التربيـة، الجامعـة             . ٣١

. م١٩٩٩المستنصرية 

.ت.ز ، دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية ،دنظرية جومسكي اللغوية ، جون ليون. ٣٢
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