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.م مق ا مة قويل م ع فيل م يع ص ة

Abstract
the Chomsky Conceptual Influence in Contemporary Arabic Arabic Studies
A study of linguistic epistemology
Noam Chomsky is an important icon in modern linguistic linguistics, and
his theory of transformational obstetrics is one of the most important
theories that still get a great deal in the lesson, research and application,
and despite the aging of time and the passage of sixty years and the
emergence of other linguistic theories after that, the search for a concept
The theory of transformative theory in the ancient Arabic language lesson
(the introduction and application) was one of the most prominent features
of modern linguistic linguistic studies, and the importance of this feature
was to highlight the influence of Chomsky knowledge in modern Arabic
studies.
A study of linguistic epistemology

مقل مةي م يع لم م شوايقهم لم مة قويل م ع فيل م يع ص ة
مفقشيا ابيل نايل

المقدمة
تُ َع ّرف اللسانيات الحديثة بأنها "علم يدرس اللغة اإلنسانية دراسة علمية تقوم على الوصف
()1
ومعاينة الوقائع بعيدا عن النزعة التعليمية واألحكام المعيارية"
وليس تعريف اللسا ااانيات ب ار بالس السا ااهالة تللسا ااانيات تعرييات ضر تام بيا ا ا و د

اتياق بين البامثين ل تعريف بحدد( ،)2تض ا ا ع ن د اتياله

ل با ا اايلت اللس ا ااانيات نيس ا ا

"فقد بلغت المصططططتلاام المعربة والمترجمة لالا المصططططتلع ثيثة وعشططططرين مصططططتلاا مناا علم

اللغة ،وعلم اللسان  ،واللغويام  ،وعلم اللغة العام  ،واأللسنية  ،واللسانيام  ،والدراسام اللسانية
في المشرق والمغرب"

()3

وبن الجدير بالذكر ن نااة الدرس اللسا ااان الحديل والرعارا اار ترهو ل ههاد العال الل ا

اليرنس ا تردينان د ساااسااار ت بحا ارات ال

هرعها ت بذت بعد وتات با ا

ف بثنائيات ساسار ه (:)4
ت اللسانيات العابة)) ا  1916ذكروا في با ُ ِر َ
(الل ة والك  ،والل ة واللسان ،والدال والردلال ،وال عالبية ،وال زابنية) .
وذكروا يضاا ن سااساار ان ه

ناان ((دروس

ل ض راة بيادها "إن الكيم ال يمكن د ارسطت د ارسطة علمية

ألن فردي ......واللغة كللك ال تدرس بشططططكم علمي ألناا ال تمام واقعة إجتماخية خالصططططة اناا

تخص الفرد وتخص الجماعة لم يبق إذن إال اللسططان فاو وحدا اللي يمكن دراسططت دراسططة علمية
ألن موضططططود مادد يتصططططف بالتجانم و لا يمكن ميحيت وتصططططنيف ول بللك مكان بارز بين

الاقائق اإلنسانية"(.)5

ثارت بحا ارات د ساااسااار

ااجة ت الوساااب الل اية بين ب يد وبعارش تكان بن ااأن

ذلك بروز اتجاهات وبناهج ل يد لراء بثل (بلابييلد وناا تش ا ا ااابس ا ا ااا و س ا ا ااابير) ت ابرياا
و(يسا ا اابرسا ا اان وهرلسا ا االيف) ت الدنرارر و( ا ا ااارل بال وتندريس) ت

بجرا ة بناهج كالبنياية والسلاكية وال اليدية ال حايلية (.)6
لقد كان لا اادور ك ا

ور ا ان ه

ههاده با ا ا ااو

ناا تش ااابس ااا البن ال ركيبية س اانة  1957ثر كبير ت وهاد نقية

تحال ت الد ارسا ا ااات اللسا ا ااانية ل ا

ق "ففي لا المؤلف يتادث عن النيرية اللسططططانية التي

يجط أن تالطم مقطدرة المتكلم على أن ينتل الجمطم التي لم يسطططططططططمعاطا من قبطم وعلى أن يتفاماطا

وذلك انتيقا من قواعد ضططططططططمنية تمكن من توليد الجمم وتاويلاا توليدا وتاويي ال متنا يين"
ل وتق نظرية رت

باس ا ا ا ا ا النظرية ال اليدية ال حايلية وال رن

باس ا ا ا ا اار م

دت

()7

تذكر

ويذكر بعها ناا تشابسا ته ن اج كل با لدب ت دراسات و بحاث .
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المبحث األول
مع التوليدية التحويلية
برت النظرية ال اليدية ال حايلية بأر عة برامل ه :
"أ .مرحلة المباني التركيبية سنة 1957

ب.مرحلة وجوا النيرية الناوية سنة 1965
ج.مرحلة علم الداللة التوليدي

د.مرحلة التصالع مع البنيوية"

()8

را اااو تشا ااابسا ااا نظري النحاية ل وتق الر كل بن لاا د الل ة ال

با يران ن ي علر بن ي علر بن تلك القاا د(.)9

ي كل بها وليس ل وتق

ترجال النحا ال اليد "يندرج في اسطططططتعماغ اللغة االسطططططتعماغ اليومي العادي"

()10

 ،ل ة ال وليس

ا س ا ا ا ا عرال الر كلق ل وتق لاا د ل ة يحاول الر كل ن ي علرها بحسا ا ا اال غاهرة ثنائية الل ة ت

الرج رعات الر ردنة.

وللنحا ال اليد ال حايل

.1التوليد:

شرة ببادئ وه بحسل اآلت :

"ويقصطد ب القدرة على اإلنتاج يير المادود للجمم انتيقا من العدد الماصطور من القواعد

وفاماا ثم تمييز ا عما و يير سليم ناويا"(.)11

ترثاال ذلاك ذا "كطانطت الجملطة تتكون من ركنين أسطططططططططمي وفعلي فطمن توليطد طا يتم على الناو

التالي"(.)12

الجرلة=الرسند +الرسند لي

الرسند=تعل  /الرسند الي =اس

اليعل=زبن /ا س = ال عريف
ذهل

/الرهل

.2الملكة اللغوية (الكفاية) والتأدية (األداء الكالمي ):
تُ َع ّرف الرلكة بأنها" :المعرفة الي واخية والضططططمنية بقواعد اللغة التي يكتسططططباا المتكلم منل
طفولت وتبقى راسطططخة في ذ ن فتمكن فيما بعد من إنتاج العدد يير المادود من الجمم الجديدة

التي لم يسمعاا من قبم"(.)13

با ال أدية "فاي االسططتعماغ الفعاغ للغة في موا م مادية وواضططاة" ( ،)14و ه "الممارسططة

الفعلية واآلنية لالا الملكة وإخراج لنياماا اللغوي الضطططططططططمني من حيزا اليشطططططططططعوري إلى الايز
االدراكي الفعاغ في ظروف مادية متنوعة"(.)15

34

مقل مةي م يع لم م شوايقهم لم مة قويل م ع فيل م يع ص ة
مفقشيا ابيل نايل

.3االبداعية:

وتعرف بأنها" :استعماغ لنيام اللغة استعماال ابتكاريا (تجدديا )ال مجرد تقليد سلبي لقواعدا"(.)16
وا بداعية نا ان:

" .إبداخية تغير نيام اللغة ومالاا التأدية فكم االنارافام االجتماخية والنفسطططية (ضطططعف اللاكرة
والتعط ط

والاقطططافطططة ) .......التي تتبطططاين من فرد آلخر قطططد تؤدي إلى تغيير في ملكطططة طططلا

المتكلم"(.)17

".اإلبداخية التي تاكماا القواعد وتوجااا ومجالاا الملكة و ي التي تسمع لنا بتوليد اليناائي
من الناائي بفضم التاقة الترددية لقواعد ا"(.)18

.4النحوية:

وتعن "التمييز بين الجمم الناوية البسطططيتة وبين الجمم يير الناوية المنارفة من قواعد النيام

اللغوي" ( ،)19تالجرلة ت النحا نا ان:

"أ .جملة ناوية إذا كانت مجارية لمقاييم النيام اللغوي الخاضطططعة ل فتغدو بسطططيتة يير معقدة
وسالة الفام.

ب-جملة يير ناوية إذا انارفت عن لا المقاييم فوج لللك اخراجاا من " ( ،)20و تاحيحها
"انتيقا من قواعد اللغوي"(.)21
والنحاية

تسااو الرييارية تق وننرا تسااو الرييارية بن ههة والد لية بن ههة ضر كرا

ت لالنا :الجدران تأكل التكار

"فالا الجملة في الواقع صطططططاياة ناوية يير منارفة عن مبادئ النيام اللغوي أما دالليا

في معنى لاا إال إذا نيرنا إلياا نيرة على سبيم االستعارة "(.)22

.5الحدس:

ه "المقدرة التي تسططمع لمتكلم اللغة األم بالتمييز بين الجمم الناوية والفاسططدة"( ،)23ال

ذكرناها سليا ت الربد السابق.

.6ظاهرة الغموض:
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وتعن اللبس الل ا نحايااا و د ليااا "فطالجملطة الواحطدة قطد يكون لبنطائاطا الخطارجي معنيطان

متمطايزان ناو  :ضطططططططططرب األب الولطد،فقطد تعني أن األب ضطططططططططرب الولطد أو العكم وأيضططططططططططا :نقطد
نت ِقد"(.)24
تشومسكي ،فقد تدغ على أن تشومسكي نقد شخصا أو أن تشومسكي قد اُ ُ

.7البنية العميقة والسطحية:
وهرا ببدان يشا ا اار ن الجرلة الرنيالة والرا ا ة ل الحد الس ا ا اااء والرقاا ا اااد بالبنية العريقة

" ي التركيط البطاطني المجرد الموجود في ذ ن المتكلم وجودا فتريطا"( ،)25و باا الرقاا ا ا ا ا ا اااد باالبنياة

السا اايحية "فاي تتمام في التركي التسطططلسطططلي السطططتاي للوحدام الكيمي المادية المنتوقة أو
المكتوبة إناا التفسير الصوتي للجملة"(.)26

.8مفهوم التحويل:

ال حايل ها "عملية ناوية تجري على سططلسططلة تملك بنية ناوية وتنتمي إلى سططلسططلة جديدة

ذام بنيططة ناويططة مشطططططططططتقططة" ( ،)27و ه النظ ااا ال ااا

السيحية(.)28

ال ااذ

ير

بين البني ااة العريق ااة والبني ااة

.9النحو الشكلي :
برعن "أن الناو التوليدي مبني على أسططططم وقواعد شططططكلية تصططططيرا أكار تجريدا وذلك من

خيغ اعتمادا على رموز تجريدية وعيقام رياضطططية تبدو وكأناا عمليام حسطططابية مام االحتوا ،

االنتما ،التقاطع،اللوياريتم.)29(".......

.10النحو العالمي:

النحا العالر

و النحا العا ويعن "الباث عن األسطم المشطتركة والعامة بين لا اللغام

من أجم إث ار وإكماغ الناو الخاص بكم لغة لتصطططططططبع النيرية اللسطططططططانية نموذجية تعكم الملكة

اللسانية الكاملة"(.)30

هذه ه –باض ا ا ا ا ااار -الربادئ العش ا ا ا ارة النحا ال اليد ال حايل  ،ولنا ن نعيد تازيعها ل

ث ثة ببادئ ،ه :

أ .إنتاجية اللغة ،وتشرل :
.1ال اليد

.2الرلكة الل اية وال أدية

.3البنية العريقة والبنية السيحية
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ب .داللية اللغة ،وتشرل:
.1النحاية
.2الحدس

.3غاهرة ال راش
.4ا بداعية

ج.معيارية اللغة ،وتشرل:
.1بيها ال حايل
.2النحا الشال

.3النحا العالر .
و ا ااك ت

ن هذا ال ازيو الجديد ا و ا ااابل برعن

باانية ضض ا اااة الل ة ( ية ل ة) ل

هاذه الرباادئ الث ثاة وهاذا باا ييسا ا ا ا ا ا اار لناا االرياة هاذه النظرياة ونبااانياة تيبيقهاا ل كال ل اات العاال
و سيرا الل ة العر ية ان اها ود لة وبييارية.

و ااك يضااا ن تشااابسااا نجت بدرهة كبيرة ت تيسااير نظا ل ا

الل اات لكنا ت الالا
ال ا

نيس ا ا ا ا ا ا ا ل ينجت ت

الر ت ضااو ل هريو

يجااد النحا العاالر (النحا الحل ) الاذ يثر النحا

ت كل ل ة و يارل ل ابت النظرية اللسانية انراذها للرلكة اللسانية الكابلة.
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المبحث الثاني
التوليدية والتراث العربي
لد ياان بثل هذا العناان "مدعاة للد شططططة عند علما اللغة المعاصططططرين ألنام يسططططتكارون

على قدامى ناويينا ولغويينا العرب منل قرون وأجياغ أن يخوضطوا في علوم لم تسطتقر تسطميتاا إال
في نااية القرن التاسع عشر"(.)31

ولد تزداد الدهش ا ا ا ااة مين نعرف ن هريو النظريات الل اية الحديثة اضض ا ا ا ااع

والرقابلة ت ال راث الل ا العر بن ههة بيها النظرية تكان ذلك برانا ت
و تسجيل سبقها و تيبيقها(.)32

وال اليدية مد تلك النظريات ال

لا ل

ب ض ار لليح

ثبات تأرا ا ا اايل تكرة

ت ال راث الل ا العر وكان ذلك ل

قين:

األوغ  :البحل بين بنهج رااامل النظرية ال اليدية وبناهج لراء العر ية القدباء ،وها با تكيل ب
هذا الربحل.

الاطاني :وها البحال ت تيبيق النظرية ال اليادية ت النحا العر  ،وها با تكيال ب الربحال الثاالل
بن هذه الدراسة.

ولنا ن نبين ذلك ل النحا ا ت :
 تشومسكي وعلماء العربية القدماء ،منهجيا.ذكر (د .بيشااال زكريا) ن بن "دواعي االعتزاز بالنسطبة إلى األلسطني العربي أن يكتشطف في
نتاج لغوي عمرا ألف عام أو ما يزيد ميمع قاعدة موسطعة جدا للركن االسطمي شطبياة إلى حد ما
بالقاعدة التوليدية للركن االسطططططططمي التي باإلمكان اعتماد ا في إطار النيرية األلسطططططططنية التوليدية

التاويلية لمؤسطسطاا نوام تشطومسطكي مما يعزز اتجا نا الاالي في أبااثنا الداعي إلى إعادة ق ار ة

التراث اللغوي العربي ق ار ة معاصرة على ضو النيريام األلسنية الادياة المتتورة"(.)33
ث ذكر ن

يقال "إن سطيبوي قد قسطم الجملة كما و الااغ حاليا في األلسطنية التوليدية

التاويليططة ماي إلى ركن اسطططططططططمي وركن فعلي وركن حرفي.......إنمططا مططا ناططاوغ بر نتط

و أن

سططططيبوي قد وعى توافق عناصططططر كيمية متنوعة في إطار وحدة كيمية تقع موقع االسططططم وتجري
مجراا في الكيم "(.)34
ث

ا اارة ليبين ذلك ل وتق با سا ااراه بالركن ا سا اار والسا ااراء الربهرة بث ثين لا دة ان ه بها

ل القال "إن إعادة ق ار ة كتاب سططططيبوي ق ار ة معاصططططرة على ضططططو النيريام اللسططططانية الادياة

تيار لنا عمق التااليم اللغوية التي أورد ا سططيبوي وأ مية اآل ار اللغوية المتتورة التي أتى باا
في معرض وصطف المعتيام اللغوية......وال تكمن أ مية تااليم سطيبوي اللغوية في مجاغ الركن
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االسطمي فق في إظاار البنية الداخلية لالا الركن بم ي تتختى وصطف لا البنية عبر التوصطم

إلى استق ار مبادئ ناوية أساسية" (.)35

وذكر يضا بنهج تشابسا ت ا ك سا ا ا ااا

هجرية) ت القضاية نيساها .تعرلية ا ك ساا

الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يشاب بنهج (الياراب ت 350

الل ا لد تشاابساا تجر

ل وتق "عيقة وثيقة

بين الملكطة الطل نيطة الفتريطة (الكفطايطة اللغويطة) وبين التنييم اللغوي (األدا الكيمي ) وذلطك من
واقع أن القواعطد إنمطا تكتسطططططططط ط من بطاب عمطم المبطادئ الفتريطة في كيم الماي "

اليااراب القادرة الييرية و الرلكاة اليبييياة ال
أما خلقية وأما صطططططططناخية"

()37

()36

وه

نااد

"تتاوغ بواسططططططط طتطة تكرار األفعطاغ إلى ملكطة اعتيطادية

وهذا ال يس ا ا ا ا ااير "اليبتعد كاي ار في ختوط العريضطططططططة عن تفسطططططططير

االكتسطاب في نيرية تشطومسطكي األلسطنية إال أن الفارابي في المقابم يصطر على اعتبار االكتسطاب

إنما ي تاصيم مباشر عبر تجربة لغوية "(.)38
و(للربان ت  386هجرية) ن

ذكر في ن "داللة األسطما والصطفام متناةية فأما داللة

التطأليم فليم لاطا ناطايطة........كمطا أن الممكن من العطدد ليم لط ناطايطة يو م عنطد طا وال يمكن

أن يزاد علياطا" ( ،)39وها لر

نااد د .ب ااار درلاااو

ل بنهج النظريااة ال اليااديااة ال حايليااة ت

بيها ال الياد "فطالناو يتطألف من عطدد ماطدود من القواعطد التي تعمطم من خيغ عطدد من المفردام
و لا المفردام قادرة على توليد عدد يير مادود من الجمم"(.)40

و با (القا ا الجرهان ت  415هجرية) تإن بنهج ت ا ك ساا

الل ا  -بحسال با يراه

(د.بيشا ا ا ا ااال زكريا) –ي "من خيغ السطططططططماد واالختبار والمااكاة والمران والممارسطططططططة المباشطططططططرة
واالعتياد وعلى قدرة التكرار ترسط العادة وإذا ترسطخت العادة تتوطد على ناو يصطبع من الصطع

التعديم فياا "(.)41

وذكر (د.بيشااال زكريا) يضااا ن لضااية ا ك سااا

الل ا برنهجة ت د ارسااات (ابن ضلدون

ت  808هجرية) ل وتق بيها الرنهج ال شا ا ا ا ااابسا ا ا ا ااا ،تالل ة ند ابن ضلدون "ملكة مكتسططططططبة

واعتبار اللغة ملكة يربتاا بالمقدرام الفترية لدى اإلنسططان على ناو يجعم البعد اللغوي خاصططية

انسانية "( ،)42ث ذكر ناارا بن ضلدون بن ك اب العبر ودياان الرب د وال بر ،ن تعريف الل ة
وبرامل اك سا ااا

الل ة والررارسا ااة وال كرار ض ل رلية ا ك سا ااا

وا س ا ا ا عرال ووهدانية الية ا ك س ا ا ااا ( ،)43ل

وترسا ااية الرلكة بر كثرة الحي

ن ين ه ب القال ن ثرة "تقارب بين نيرية ابن

خلدون ونيرية تشومسكي األلسنية العقينية"(.)44
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وه الن يجة ينها ال

ان ه

ليها د.ب ار درلاو ذ م وهاد تقار بنهج ت لضاية

"مفاوم الكفا ة (الكفاية اللغوية )عند تشطططومسطططكي من مفاوم الملكة اللسطططانية (الملكة الفترية )

عند ابن خلدون"(.)45

وير (د.ر ا ا ا اابح الا ا ا ا ااالت) ن (ليا ا ا ا ااابر زاده ت 1030هجرية) كبير الثر ت تنظي بجال
الريردات وال ركيل(البنية السيحية والبنية العريقة ) "ال لينتقم من بنية الكلمة إلى بنية الجملة عن

طريق نيام التراب في علم الناو فق بم لتندمل الدراسططططططام األدبية التاليلية مع الناو في إطار
واحد يشمم في الوقت نفس من علوم اللسان جميع الباوث البيغية "(.)46

ويتضطططططع مما تقدم إن الباث بين منال تشطططططومسطططططكي في التوليدية وعلما العربية القدما

أفضى إلى النتائل اآلتية :

 .1باانية ادة لراءة ال راث الل ا العر لراءة بعاررة ت

اء النظريات اللسنية الحديثة.

 .2ن بجرل بنهج بيها النظرية ال اليدية ال حايلية كان ما ا ار ت بنهج بااانيات لراء العر ية
و سيرا سيباي .

 .3ن رلية ا ك سا ا ااا
الل اية كان

الل ا ال

تحدث نها تشا ا ااابسا ا ااا ت بنهج نظري وارهعها ل الرلكة

لد وردت ت بنهجية بااانيات لراء العر ية القدباء باسا القدرة الييرية و الرلكة

اليبييية ونن بن وسااائلها السااراة وا ض بار والرحاكاة والرران والررارسااة الربا ارة وا

ياد ولدرة

ال كرار.

 .4ن بيها (د لة الساراء والاايات ب ناةية ود لة ال أليف ليس ل نهاية ) ند لراء العر ية ها
اللر

ل بيها (ال الياد ) ت بنهج النظرياة ال اليادياة ال حايلياة الاذ يعن القادرة ل ا ن ااج

ير الرحدود للجرل.

 . 5ن بنهج لراااء العر يااة القاادباااء ت البحاال ن د لااة بنيااة الكلرااة وا ن قااال ب ا ل د لااة بنيااة
الجرل ااة ها اللر

ال حايلية.
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بد بن ا

ا ا ااارة ل

المبحث الثالث
التوليدية والتراث اللغوي ،تطبيقيا
ن ههاد تشا ا ااابسا ا ااا ت النظرية ال اليدية كان

ت

كثرها برا تقبل

الل ة العر ية ،تقد ذكر (د.مرزة لب ن) " ن كثي ار بن البامثين اللس ااانيين ل ي ار اا ن ا د اء بأن
النحا ال اليد الذ نظر ل نعا تشااابسااا بأضاذ باااارة ببا ارة بن النحا العر وماول ه ء
ن يز راا ن ل يان ل شااابسااا

ن يب دة النحا ال اليد لا ل يدرس النحا العر واس ا دلاا ل

ذلك بد ارسا ا لل ة العر ية ت هابعة بنسا االيانيا وت لرذه ل بعض الرسا ا شا ارلين الرعروتين و بعض
ال شابهات الظاهرية بين بنهج تشابسا وبنهج الدراسات الل اية العر ية الربارة"(.)47

ث ذكر ساابابا ضر بنها "أن ناك و ما بالتفوق العربي في د ارسطة اللغة و و ما يؤدي إلى

و م آخر يتماطم في أنط ال يمكن ألحطد أن يتجطاوز مطا أنجزا العلمطا العرب االقطدمون في دراسطططططططططة

النيام الناوي للغة العربية و ناك سطططب آخر و و أن أكار المتخصطططصطططين في اللغة اليعنون بأية
لغة أخرى يير العربية و لا ما نتل عن فقر معرفي كبير في مسطططألة طبيعة اللغة اإلنسطططانية التي
قادم المدارس اللسانية المعاصرة إلى كاير من أوج اإلنجاز في الباث اللساني"(.)48

هري ها

اير لرا ذكره (ابن لب ن) تها ير ن ههاد الرحدثين ل
و(للييل البااش) ر ٌّ ب ٌ
نها "دون جاود
ت الدرس اللسا ااان الحديل و سا اايرا نظرية تشا ااابسا ااا ت ال اليدية ال حايلية

القدامى وأضطططططططيق افقا إذا أخلنا بعين االعتبار اختيف اليروف من جميع النواحي والسطططططططيما أن

الفترة القديمة فترة تأسطططططيم وتوسطططططيع ومد حضطططططاري والفترة الادياة فترة امتداد لفترام االنكما
والتخلف الاضاري"(.)49

و حل (د.بيش ا ا ااال زكريا) لض ا ا ااايا ترتيل العنار ا ا اار الل اية الياة والرالو والرحل بن ال ار

ولاا د ادة ك ابة الجرل وتحايل نقل ا سا ا ا ا ا ل بالو ا ب داء وركن ا س ا ا ا ااناد وال عريف والنع
والركن الحرت

ل وتق ببد البنية العريقة والبنية الس ا ا ا اايحية( ،)50لن ير ن الد ارس ا ا ا ااات الل اية

القديرة "وإن دلت على المجاود اللي قام ب اللغويون في مجاغ دراسطططة اللغة وإن كانت تسطططاعدنا
على فام بعض القضطططططططايا اللغوية لم تعد تفي في الاقيقة في مجاغ تاليم اللغة ففي لا المجاغ

تكون النيريام األلسطنية العلمية الادياة في نيرنا التقنية المتتورة التي نتسطلع باا لسطبر قضطايا

اللغة وتفسير ا وتوضيااا "(.)51
وير

اادد كبير بن البااامثين باااانيااة تيبيق النظريااة ال اليااديااة ال حايليااة ل النحا العر

وبنه

السا اذ العر الساليران الذ ير ن تيبيق هذه النظرية ل الل ة العر ية ياان ل وتق ث ثة
نارر "ه :
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 .العنصطططططططططر الناوي :ودوره بزدوج تنظير مين ين ج بعاان

(*)

نحاياة بنظراة وتالياد لنا يالاد

دداع بن الجرل النحاية ،بثال :يشرح الس اذ الدرس بيريقة هيدة.

ال نظي  :ذ

نقال  :رح الدرس اليا الس اذ بيريقة هيدة.

ال اليد :ولنا ن نقال :اليا يشرح الس اذ الدرس بيريقة هيدة.
يشرح الس اذ اليا الدرس بيريقة هيدة.

الدرس يشرح بن لبل الس اذ بيريقة هيدة.
ن رح الس اذ للدرس هيد اليا .
 .العنصططططر التاويلي:
بنيقية ،بث :

لدرتنا ل تحايل الجرلة الاامدة ل هرلة ا ا اار ية و اس ا ا ا يهابية و

رح الس اذ الدرس.

هل رح الس اذ الدرس؟

ذا رح الس اذ الدرس تإن ال بيذ ييهران.
ن اج هرل سليرة سااء كان

ج.العنصر التركيبي :وغيي ه

و د السا ا اذان ( مرد الرهد واس اارهان الا ااالت) لض ااي

النحا العر بن ه القضايا ال

بنيالة

با ا ة"(.)52

الر ااالة واليرعية ولض ااية العابل ت

تل ق تيبيقيا بو نظرية تشابسا بجزئها ال اليد (.)53

و دا يضاا لضاايا الحذف وال عايض وال ردد و ال اساو وا

ت النحا العر بن ه القضايا ال

ااتة والزيادة ون ادة ال رتيل وال بادل

تل ق تيبيقيا بو نظرية تشابسا بجزئها ال حايل (.)54

وهعال الباامال (يااسا ا ا ا ا ا ااين باراس) با ا ا ا ا ا ا ااا اات بن اللبس ،والرتباة ،وغااهرة تياابق اليعال

واليا ل ذا تقد اليا ل ل اليعل وترتيل الضا ا ا اارائر ذا هاءت بنياا ا ا االة و ب اا ا ا االة تيبيقات
لريهاب ال حايل ت البنية الس ا اايحية وال اليد ت البنية العريقة وار ا اايلت لذلك برا س ا ااراه ،55

ال يق وال يكيك و راد بالول نقل باان بن باانات الجرلة بن رتب الر ا ا ا االية ل ضارج الجرلة
با يرينا و با يسا ار نحا:

ر

زيد  /زيد

ر .56

وتر البامثة (نسا ا ا ا اايرة ناب ) باانية ن تكان با ا ا ا ا ااا ات الذكر والحذف والزيادة ت الل ة

العر ية تيبيقات للنظرية ال اليدية ال حايلية ث

اار

بد ارس ا ها وان ه

ل ن يجة بيادها ن "البنية

العميقة ي الجملة الواضططاة المعنى أما البنية السططتاية فتنشططأ عن طريق تتبيق قواعد التاويم

علياا بادف تأدية المعاني المتفرعة عن البنية العميقة"(.)57

ويتضططططع مما تقدم أن الباث في تتبيق النيرية التوليدية على ناو اللغة العربية في التراث

اللغوي أفضى إلى النتائل االتية:
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 .1ن ثراة اض ف بين الباامثين ت
دب .

بااانياة تيبيق ال اليادياة ال حايلياة ل نحا الل اة العر ياة بن

 .2ن با ااا ات كقاا د ادة ك ابة الجرلة ،وتاليد ج
بعان هديدة وتحايلها ل تعجبية ،و اار ية،
و اسا ا ا ا يهابية ،والرحل ا

راب  ،وال قدي وال أضير ،وركن ا س ا ا ااناد ،ولض ا ا ااايا العابل ،والذكر

والحذف ،وال عايض ،وال اسا ا ا ا ا ااو ،وا

ا ا ا ا ا اااتة ،والزيادة ،وال بادل ،و بن اللبس ،والرتبة ،وتيابق

اليعل واليا ل ذا تقد اليا ل ،وترتيل الض ا اارائر الرنيا ا االة والر ا ا االة ه

كثر الرا ا ااا ات

لبا ل يبيق النظرياة ال اليادياة ال حايلياة بن ههاة البني ين العريقاة والسا ا ا ا ا ا اايحياة وبيها ال الياد

وال حايل.
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لق

الخاتمة
هذه الد ارس ا ااة الض ا اااء ل الثر الرعرت ال ش ا ااابس ا ااا ت اللس ا اانية العر ية الرعارا اارة

 .1تاز ا

ل ث ثاة ركاان رئيسا ا ا ا ا ا ااة ه  :ان ااهياة الل اة ،ود لياة

وتارل

ل الن ائج اآلتية:

بباادئ النحا ال الياد ال حايل

الل ة ،وبييارية الل ة.

 .2اسا يا

النظرية ال اليدية ن تنجت ت و او تيساير للنظا الل ا العالر لكنها ل تنجت ت

و ا ا ا ا ا ا ااو لاا ااد النحا العااالر (النحا الحل ) الااذ يثر النحا ال ااا
ل ابت النظرية اللسانية انراذها للرلكة اللسانية الكابلة.

ت كاال ل ااة و يارل ا

 .3ن بجرل بيها بنهج النظرية ال اليدية ال حايلية كان ما ار ت بنهج بانيات لراء العر ية
القادبااء تريااةي ا ك سا ا ا ا ا ا ااا

الل ا  ،وال الياد ،والبنياة العريقاة والسا ا ا ا ا ا اايحياة ت بنهجياة النظرية

ال اليدية لابل ها بياةي القدرة الل اية ،ود لة السا ا ااراء والاا ا اايات ب ناةية ،ود لة ال أليف ليس

لها نهاية ،ود لة بنية الكلرة ،ود لة الجرلة.

 .4ن ثرة اض ف بين البامثين ت

باانية تيبيق النظرية ال اليدية ال حايلية ل النحا العر .

 .5ن با ااا ات ال قدي وال أضير ،والذكر والحذف ،وال اسااو ،وا

اااتة ،والزيادة ،وركن ا سااناد،

والرتبة ،وتيابق اليعل واليا ل ،و بن اللبس ،وترتيل الض ا ا ا ا اارائر ه
ل يبيق النظرية ال اليدية ال حايلية.
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س اارا يل و د .وليد مرد ،دار العر ية للعلا نا اارون ئالجزائر ب1.

.2009،
.2

االية الرنهج ت اللسانيات ،العر السليران .bdf ،
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 .4اللسا اانية ال اليدية ال حايلية ولاا د الل ة العر ية الجرلة البسا اايية ،د .بيشا ااال زكريا ،الر سا اسا ااة الجابيية ،ب،2.
.1986
 .5البحل اللسا ااان ت اليكر الر ار  ،ياسا ااين باراس ،رسا ااالة باهسا ا ير ،هابعة بالاد بعرر  ،كلية اآلدا  ،الل ة
العر ية ،الجزائر.2014 ،

 .6ل الل ة بين ال راث والرعاررة ،د .ا ق بدكار ،القاهرة .1987
 . 7ل الل ة العا  ،تردينان د ساسار ،ترهرة د.يائيل ياسق زيز ،دار آتاق ر ية ،ب داد .1985
 .8لضاايا لسانية تيبيقية ،د ارساات ل اية اه راعية نيساية بو بقارنة تاري ية ،د .بيشاال زكريا ،دار العل للر يين،
بيروت لبنان ،ب.1993 ،1.

 .9اللسانيات والرايلت ،د .مرد لدور  ،بجلة الرجرو العلر لل ة العر ية ،دبشق ساريا ،ال دد ،81ج .4
 .10بحا رات ت الردارس اللسانية الرعاررة فيقة العلا  ،بحاث لل رهرة والنشر ،ب.2004 ،1.
 .11الرايلحات الرياتيت ت اللسانيات ،بار ناال ار  ،ترهرة بد تهي الشيبان  ،الجزائر ب. 2007 ،1.
 .12بناهج البحل الل ا

ند العر ت

ا ا اااء النظريات اللسا ا ااانية نسا ا اايرة ناب  ،رسا ا ااالة باهس ا ا ا ير هابعة بالاد

بعرر  ،كلية اآلدا  ،ا لل ة العر ية ،الجزائر.2011 ،

 .13النظرية ال اليدية ال حايلية وتيبيقاتها ت النحا العر  . ،مرد الرهد و د .س ا ا اارهان ر ا ا ااالت ،بجلة هابعة
القدس الري امة لألبحاث والدراسات ،العدد. 2013 ،29
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 .15النكا ا

ت

واليلسية .2014

ج اااز القرآن للرب ااان ت 386.هجري ااة ،تحقيق بحر ااد ضلق د زبحر ااد ز لال ،دار الرع ااارف،

بار ،ب.1968 ،2.
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