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 أىميتيا وأىدافيا:  النظرية التوليدية التحويمية.1

     يرى تشومسكي أف كؿ نظرية عممية البد أف تعتمد عمى عدد غير محدود مف المالحظات، وتحاوؿ 
.      1تفسير الظواىر، ثـ التنبؤ بظواىر جديدة عف طريؽ صياغة قواعد عامة تبعا لتراكيب فرضية

، أو طريقة تقرير (Discovery procedure)النظرية، عموما، إما بطريقة اكتشاؼ  وتزودنا
(Decision procedure) أو طريقة تقييـ ،(Evaluation procedure) نزوال مف العالقة ،

: وبياف ذلؾ عمى النحو التالي. 2القوية إلى العالقة الضعيفة
المقصود بيا أف تطبيؽ اإلجراءات المحددة في الطريقة بصفة آلية عمى مادة أو : طريقة االكتشاؼ- أ

. نصوص لغوية تمكف مف بناء نحو المغة
ىي طريقة عممية وآلية لمعرفة ما إذا كاف النحو المقترح لممادة المغوية أحسف : طريقة التقرير- ب

. فيي تمكف مف اتخاذ قرار مف النحو المعروض. نحو ليذه المادة
.  تمكننا النظرية مف تحديد النحو األليؽ لمادة أو نصوص حيف تتعدد األنحاء: طريقة التقييـ- ج

توجو المدرسة البنيوية  (Syntactic structures)وانتقد تشومكي في كتابو البنى التركيبية 
أف ميمة المساني ال تكمف في وصؼ المغة أو إيجاد طريقة لوضعيا بؿ البد مف نظرية  الوصفي، ورأى

شاممة يستطيع الباحث مف خالليا تقييـ النماذج النحوية وانتقاء النموذج األنسب لدراسة البنية 
يريد مف المساني أف يركز عمى منيجية الدراسة  (1957)النحوية، وكأف تشومسكي، في ىذا النموذج 
. 3المغوية قبؿ البدء في الدراسة المغوية نفسيا

والمتأمؿ لألبحاث المسانية يمحظ أف البنيوييف اعتمدوا طريقة االكتشاؼ، وطغى عندىـ التركيز 
عمى الطريقة، فكاف جميـ يتصوروف أف عمميات التقطيع والتصنيؼ يمكف أف تجرى عمى النصوص 

وقد رفض تشومسكي طريقة . والمواد المغوية، وتؤدي إلى بناء نحو النص كما فعؿ التوزيعي ىاريس
أما تشومسكي فاىتـ بالنحو األكفى في . االكتشاؼ، حيث لـ تكف إال فرضيات ضعيفة عف شكؿ األنحاء

إطار أضعؼ؛ معنى ىذا الكالـ، ىو أف تشومسكي عوض أف يطالب بوضع طريقة آلية لالكتشاؼ، 
. 4طرح المشكؿ في إطار التقييـ والمفاضمة بف األنحاء المتكافئة، والتي يتـ بناؤىا بطرؽ مختمفة

                                                           
(. 1957)تشومسكً كتاب انظر -  1
.  وما بعدها63 .ص (1985)انظر الفاسً الفهري -  2
. 94و 93. ص ص(1993)ابن رشد المعتمد وخرٌص محمد -  3
. 64 .ص (1985)انظر الفاسً الفهري -  4
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وال يعني اعتماد تشومسكي طريقة التقييـ رفض الوسائؿ المساعدة عمى االكتشاؼ، إال أف ىذه 
. الوسائؿ ال تغني المغوي عف المجوء إلى الحدس

وأنكر تشومسكي أف يكوف موضوع النظرية المسانية يتجو إلى مجموعة محدودة مما ينتجو المتكمموف 
مف السالسؿ الفيزيائية، ولذلؾ أحدث تشومسكي ثورة عممية فعمية نجـ عنيا أنموذج جديد لمتفكير في 

المغة، أفرز مجموعة مف اإلشكاالت يجب أف يعتني بيا المغوي، وضمنيا االىتماـ بالجياز الداخمي 
وتعد المسانيات التوليدية مف النماذج المسانية . 5الذىني لممتكمميف عوض االىتماـ بسموكيـ الفعمي

التي أثبتت كفايتيا وفاعميتيا، فقد سجمت، بما ال يدع مجاال لمشؾ، األثر الفعمي والعميؽ لمثورة 
لـ يعد أحد مف المسانييف المرموقيف، "ؼ . التوليدية سواء في صياغة اإلشكاالت، أو في اإلجابة عنيا

فيما نعمـ، يجيؿ أو يتجاىؿ المواقؼ التوليدية، حتى ولو كاف األمر يتعمؽ بانتقادىا، أو تبني مبادئ 
وقد شغمت ىذه النظرية المسانييف كثيرا حتى قيؿ إف أي نظرية . 6"مضادة لممبادئ التي ترتكز إلييا

لغوية ال يمكف أف تتجاىؿ نظرية شومسكي التوليدية، بؿ إف مكانة أي نظرية لغوية معاصرة تتحدد 
وسنوضح تجميات الثورة . 7بمدى صمتيا بالنظرية التوليدية التحويمية قربا وبعدا أو نقدا وتبديال

التشومسكية في األعماؿ التوليدية األولى، أعني نموذج البنيات التركيبية والنوذج المعيار أو ما يسمى 
بنموذج المظاىر، وذلؾ بعد توضيح  بعض مفاىيـ النحو التوليدي وأىدافو واآلليات المتبعة في 

. صياغتو
مفاىيـ أساس  .2

النحو التوليدي . 1 .2

، فما المقصود بيما أوال؟ "التوليد"و" النحو: " النحو التوليدي مركب وصفي يتكوف مف كممتيف
وما المقصود بالنحو التوليدي ثانيا؟ 

ويعني . 8(Syntax)والتركيب  (Morphology)يشمؿ النحو عند النحاة التقميديف الصرؼ 
توليد الجمؿ النحوية في المغة، أي مجموع القواعد  (device)جياز  (1957)النحو عند تشومسكي 

التي تعطي، عمى األقؿ، الخصوصية التامة واألوصاؼ البنيوية لمجموعة المحدودة مف الجمؿ النحوية 
                                                           

. 64 .، ص1، ج (1985)انظر الفاسً الفهري -  5
. 14. ص( 1985): الفاسً الفهري -  6
 .1985جون لٌونز، نظرٌة تشومسكً اللغوٌة، ترجمة وتعلٌق حلمً خلٌل، مقدمة المترجم دار المعرفة الجامعٌة، الطبعة األولى، - 7

8
إذا كان المصطلحٌون ٌحبذون ف. والنحو لٌس هو التركٌب. (1957) بنحو فً ترجمته لكتاب تشومسكً syntax ترجم ٌؤٌل ٌوسف عزٌز   

إطالق المصطلح الواحد على المفهوم  الواحد، فإن واقع المصطلحات اللسانٌة عامة، والتركٌبٌة منها خاصة، ٌقر بعدم تناسق المقابالت المقترحة 
والتركٌب .  كما مثلنا، إذ تتعدد المقابالت العربٌة للمصطلح األجنبً الواحد(االنجلٌزٌة والفرنسٌة)للمفردات األجنبٌة فً اللغة المصدر  (العربٌة)

syntax  (...الصرف، والمعجم، والصوت، والتداول ) هو مستوى من المستوٌات اللسانٌة .
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فالنحو جياز أو آلية تقوـ بتعداد جمؿ المغة بكيفية يكوف . وال شيء غير الجمؿ النحوية في لغة معينة
. 9الوصؼ البنيوي مشتقا آليا بالنسبة إلى كؿ جممة معدودة

أما التوليد فيدؿ عمى الجانب اإلبداعي في المغة؛ أي القدرة التي يمتمكيا كؿ إنساف لتكويف 
وفيـ عدد ال متناه مف الجمؿ في لغتو، بما فييا الجمؿ التي لـ يسمعيا مف قبؿ، وكؿ ىذا يصدر عف 

وحظيت القدرة اإلبداعية باىتماـ . اإلنساف بطريقة طبيعية دوف شعور منو بتطبيؽ قواعد نحوية معينة
الذي أكد أف النظرية النحوية يجب أف تعكس قدرة جميع المتكمميف  (1957)كبير مف تشومسكي 

وبيذا يختمؼ النحو التوليدي عف النحو البنيوي في أف التوليدييف ال ييتموف فقط بما ىو . 10بالمغة
وفي . (أي الجمؿ الممكنة)موجود مف السالسؿ المغوية السميمة، ولكف، أيضا، بما يمكف أف يوجد 

يعني التوليد االنطالؽ مف عدد محدود مف القواعد وتوليد عدد غير محدود مف  (1957)تشومسكي 
. الجمؿ

والتوليد يستمد أصولو مف الرياضيات، وتحديدا مف نظريات المجموعات التي تعرؼ بذكر 
ماصدقاتيا، أي التحققات الفعمية التي يعبر عنيا، وىذه التحققات ىي ما يؤلؼ المجموعة، أي 

، وىي جميعيا تعبير عف خصائص االنتماء إلى المجموعة . 11العناصر أو األفراد أو المفيـو
ومف خالؿ البحث في األدبيات التي تأثر بيا تشومسكي نمحظ أف ديكارت كاف لو األثر في 
أعماؿ تشومسكي وتحديدا في المغة التي تشكؿ خاصية إنسانية وتوصؼ بإبداعية االستعماؿ، يقوؿ 

لـ يعر ديكارت اىتماما كبيرا لمغة في كتاباتو، لكنو أسيـ في الجانب الصوري بدور كبير : "تشومسكي
عبر مالحظات عدة تخص طبيعة المغة، ذلؾ لتقريب ىذه المغة، فطيمة دراستو المتعمقة لحدود التفسير 
الميكانيكي الذي أدخمو عمى الفيزياء، مرورا بالسيكولوجيا والفيزيولوجيا، أمكف ديكارت الوصوؿ إلى 

تعميـ مالحظاتو التي تخص أبعاد السموؾ الحيواني، والتي وجدىا في فكرة مفادىا أف أي حيواف ما ىو 
في الحقيقة سوى آلة، ووصؿ إلى استنتاج أف اإلنساف لو قدرات خاصة ال يمكف أف تفسر وفؽ 

التصور اآللي كمو، فقد يمكننا أف نعطي تفسيرا آليا لجسـ اإلنساف، لكف الفرؽ سيكوف واضحا إذا قارنا 
اإلنساف والحيواف مف جية، وخاصة ما يتعمؽ بقدرة اإلنساف عمى تكويف ممفوظات جديدة تعبر عف 

. 12"أفكاره في وضعيات مختمفة

                                                           
 .(1957)انظر تشومسكً -  9
 .206. ص( 2007)انظر مومن - 10

 (.1976 )الجابري محمد عابد-  11
. 17 – 16. ص ص (1969)تشومسكً - 12
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والمقصود بالنحو التوليدي ىو النحو الذي يرسـ بوضوح صور المغة ودالالت عباراتيا، والمغة 
. 13في ىذا التصور إجراء توليدي خاص يسند لكؿ عبارة في المغة تمثيال لمشكؿ ولممعنى

القدرة واإلنجاز . 2 .2

.  القدرة ىي المعرفة المغوية الباطنية لمفرد، أي مجموع القواعد التي تعمميا- 

. اإلنجاز ىو االستعماؿ الفعمي لمغة في المواقؼ الحقيقية- 

النحوية والمقبولية  . 3 .2

إف اليدؼ األساسي لمنحو التوليدي التحويمي ىو التمييز بيف الجمؿ النحوية والجمؿ : مفيـو النحوية-
غير النحوية المنحرفة عف قواعد النظاـ المغوي الضمني، والواجب إبعادىا عنو؛ فالجممة تكوف نحوية 
في لغة ما، إذا كانت جيدة التركيب، وتكوف غير نحوية إذا انحرفت بطريقة أو بأخرى عف المبادئ التي 

.  تحدد نحوية ىذه المغة

فيذه " أكؿ الولد الحائط: "مثؿ. تكوف الجممة مقبولة دالليا عندما يكوف ليا معنى: مفيـو المقبولية-
، تعد ىذه الجممة في الواقع "الجدراف تأكؿ األفكار: "وفي مثاؿ آخر. الجممة صحيحة نحويا والحنة دالليا

إال إذا نظرنا ]. أما دالليا، فال معنى ليا. صحيحة نحوية، غيَرمنحرفة عف مبادئ النظاـ المغوي العاـ
  [.إلييا نظرة مجازية عمى سبيؿ االستعارة

 (Syntactic structures)البنى التركيبية  .3
: َبّيف تشومسكي في كتابو البنى التركيبية عيوب نموذجيف نبرزىما عمى النحو التالي

نحو الحاالت المحدودة .1 .3
نموذج نحو الحاالت المحدودة ىو نموذج نظري، يعتمد عمى فكرة مفادىا أف المغة تشبو عممية 

ماركوؼ الرياضية، ويطابؽ في أحد معانيو الحد األدنى لمنظرية المغوية، وقد اعتبر تشومسكي ىذا 
( 1957)؛ ذلؾ أف المغة حسب تشومسكي 14النموذج غير صالح ألىداؼ النحو لكونو تتخممو عيوب

والسؤؿ الذي يجد لو موقعا في . مجموعة مف المتواليات، المولدة مف مجموعة محدودة مف العناصر

                                                           
. 18.  ص( 1990  )الفاسً الفهري- 13
. 51 ص ، البنى النحوٌةٌؤٌل ٌوسف عزٌز،: ، ترجمة(1957) تشومسكً انظر-  14
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ما النحو الذي ينبغي استخدامو لتوليد جميع المتواليات، مف المورفيمات أو الكممات : ىذا الصدد ىو
 التي تؤلؼ جمال نحوية، وال شيء غير النحوية؟

إف أحد متطمبات النحو ىو أف يكوف محدودا؛ إذ  ال يمكف : "قائال (1957)يجيب تشومسكي 
. 15"لمنحو أف يكوف مجرد قائمة لجميع المتواليات طالما أف عدد ىذه المتواليات في المغة غير محدود
وافترض تشومسكي جيازا مكونا مف عدد محدود مف الحاالت الداخمية المختمفة، وأف ىذا الجياز 

الحالة األولى : يتحوؿ مف حالة إلى أخرى، بواسطة توليد رمز مف الرموز، فإحدى ىذه الحاالت ىي
، ثـ يسير في متوالية مف الحاالت وينتج كممة كمما انتقؿ مف حالة إلى (الجياز يبدأ في الحالة األولى)

أخرى حتى يصؿ إلى الحالة األخيرة؛ ذلؾ أف الكممات الناتجة نسمييا بالجممة، وكؿ جياز مف ىذه 
األجيزة يحدد لغة مف المغات، أي مجموعة مف الجمؿ التي تولد بيذه الطريقة، وكؿ لغة يمكف أف تولد 
بجياز مف ىذا النوع نسمييا بالمغة ذات الحالة المحدودة، ويمكف تسمية الجياز نفسو بنحو الحاالت 

 .المحدودة
النحو :  فعمى سبيؿ المثاؿ: وقد عبر تشومسكي عف نحو الحاالت المحدودة برسـ الحاالت

 :الذي يولد جممتيف فقط
 The man comes -1              الرجؿ يأتي   
 The men come -2             الرجاؿ يأتوف   

:  يمكف التعبير عنو برسـ الحاالت كالتالي 
                                                                                                       

                                                                           Man  
  
 

Man                                come                            
 
 

وىكذا . ويمكف تطوير  ىذا النحو ليولد عددا غير محدود مف الجمؿ بإضافة حمقات مغمقة إليو 
 The old"فإف النحو المحدود لجزء مف اإلنكميزية الذي يضـ الجممتيف المذكورتيف آنفا، باإلضافة إلى 

                                                           
.  وما بعدها25 ، ترجمة ٌؤٌل ٌوسف عزٌز، ص : (1957) تشومسكً انظر- 15

 ٌأتً      رجل

 ٌأتون     رجال

COMES 

C MEN 

 ال

The 
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man comes "(الرجؿ العجوز يأتي) و"The old old man comes "( الرجؿ العجوز العجوز
الرجاؿ )" The old old men comes "(الرجاؿ العجز يأتوف)" The old men comes "(يأتي

 :16يمكف التعبير عنو برسـ الحاالت اآلتي ... (العجز العجز يأتوف
 

                                                                 MAN 
  

 
                          COME  MEN 

 
 

فإذا توفر لدينا رسـ لمحاالت استطعنا أف نولد جممة باقتفاء الخط مف نقطة االبتداء إلى اليسار 
ذا وصمنا إلى نقطة في الرسـ نستطيع . حتى نقطة االنتياء إلى اليميف، متبعيف دائما اتجاه السيـ وا 

منيا أف نتابع السير في الخط الذي ينطمؽ مف تمؾ النقطة، سواء مررنا بيذا الخط مف قبؿ لبناء 
في ىذا الرسـ تطابؽ حالة مف الحاالت في  (نقطة تفرع)وىكذا فإف كؿ عقدة . الجممة التي نريدىا أـ ال

وكذلؾ . كما نستطيع أف ننتقؿ مف حالة إلى أخرى باتباع عدد مف الطرؽ. الجياز الذي أشرنا إليو آنفا
إف األجيزة التي تولد المغات بيذه . يمكننا أف نستخدـ أي عدد مف الحمقات المغمقة مف جميع األطواؿ

. 17"بعمميات ماركوؼ ذات الحالة المحدودة"الطريقة تعرؼ في عمـ الرياضيات 
 

النحو المركبي . 2 .3.2
بنحو الحاالت المحدودة واعتبره غير صالح ألغراض النحو، ألنو يتميز  لـ يقتنع تشومسكي

بعيوب كثيرة، واعتبر تشومسكي النحو المركبي أكثر مالءمة مف نحو الحاالت المحدودة؛ ألنو يستطيع 
إف األسموب الوحيد الختبار صالحية النموذج ىو التطبيؽ المباشر عمى   .توليد عدد أكبر مف الجمؿ

                                                           
ٌجب أن تأتً الصفة بعد الموصوف، وتتبعه فً  (نظام القواعد)ففً مثل هذا الجهاز . إن الرسم أعاله ال ٌناسب الترجمة العربٌة- 16

. (من الٌسار إلى الٌمٌن)فٌكون الرسم للعربٌة كاآلتً، مع الحفاظ على االتجاه . العدد والتذكٌر والتأنٌث
17

 .27. ترجمة ٌؤٌل ٌوسف عزٌز، ص. (1957) انظر تشومسكً  

 

 

COMES 

COME MEN 



رِر يمحاضراث في وحدة التركيب
  للطلت اللفص الرااب                                                                        الدككتو  لد االح اللُع َم

 
8 

 

ورغـ أف النحو المركبي أفضؿ حسب تشومسكي مف نحو الحاالت المحدودة، إال أنو تتخممو . الجمؿ
: 18مجموعة مف العيوب منيا

. المبس الناتج عف تفرع البنية السطحية الواحدة عف أكثر مف بنية تحتية- أ
تعدد أنواع الجمؿ المثبة واالستفيامية التي ال تمثؿ إال مظاىر مختمفة لنفس  البنيات - ب
. العميقة

اشتراؾ البنيات السطحية المختمفة في الداللة عمى نفس المعنى كأف تفيد الجممة المبنية - ج
واتخاد معناىما يعود إلى أنيما مشتقتاف مف نفس البنية . لمفاعؿ ما تفيده الجممة المبنية لممفعوؿ

. التحتية
إمكاف تضمف البنيات العميقة لمكونات منفصمة ومورفيمات يجب تحديد رتبتيا بالنقؿ كي - د

. تنتحي بنيات سطحية سميمة
 
 نموذج البنى التركيبية 3.3.

، يعتبر تشومسكي المغة مجموعة ال متناىية مف الجمؿ قد أنشئت "البنيات التركيبية"في كتابو 
ذلؾ أف جميع المغات في صيغتيا المنطوقة أو المكتوبة ىي . 19مف مجموعة محدودة مف العناصر

إذ يمكف اعتبارىا ال متناىية مف المزاوجات بيف األصوات والمعاني،  (infinite)عناصر ال متناىية 
وليس ىناؾ حدود لمعرفتنا ليذه المزاوجات، إال أف معرفتنا ىذه يمكف تمثيميا عف طريؽ نسؽ متناه 

(finite system) 20مف القواعد، يحدد خصائص ىذا العدد الالمحدود مف الجمؿ التي تبنييا .
ويركز تشومسكي في نموذج البنيات التركيبية عمى أف اليدؼ األساس في التحميؿ المغوي ىو 

. النحوية والمتواليات غير النحوية (sequences)الفصؿ بيف المتواليات 
. وبعبارة أخرى، تتغيا الدراسة المسانية تحديد الجمؿ النحوية وتمييزىا عف الجمؿ الالنحوية

: قائال (1957)وتساءؿ تشومسكي 
. فما األساس الذي نعتمد عميو في الفصؿ بيف الجمؿ النحوية والجمؿ غير النحوية

: يرتبط بتقديـ بعض التوصيات (1957)الجواب عف ىذا السؤاؿ، حسب تشومسكي 

                                                           
. 69 – 68، صص 2005الشكٌري، : انظر- 18
(. 1957)تشومسكً - 19
. 45. ، ص1ج  (1985)الفاسً الفهري - 20
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الجمؿ النحوية ال يمكف أف تشخص في جمؿ حقيقية تدرس، باعتبارىا جمال تمثؿ المغة، : أوال
 .كما ذىب إلى ذلؾ البنيويوف

ال معنى  (2)و (1)ال يمكف اعتبار مفيـو النحوية مرتبطا بكؿ ما لو معنى، فالجممتاف : ثانيا
. ليما، لكف متكمـ المغة اإلنجميزية يعرؼ أف الجممة األولى نحوية والجممة الثانية غير نحوية

1) Colerless green ideas sleep furiously. 
 (األفكار الخضراء التي ال لوف ليا تناـ بشدة) 

2) Furiously sleep ideas green colorless. 
. (بشدة تناـ الخضراء التي ال لوف ليا األفكار) 

مع العمـ أف  (6)عمى  (4)أو  (5)عمى  (3)كما أنو ليس ىناؾ سبب داللي يجعمنا نفضؿ 
. 21نحويتاف في المغة اإلنجميزية (4)و  (3)الجممتيف 

3) Have you’re a book on modern music? 
 (ىؿ عندؾ كتاب عف الموسيقى الحديثة؟) 

4) The book seems intersting 
 (يبدو أف الكتاب يستحؽ االىتماـ) 

5) Red you a book on mdern music? 
6) The child seems sleeping 

 (يبدو الطفؿ يناـ) 
تظير األمثمة أعاله أف أي بحث عف اعتماد النحوية عمى الداللة يكوف عقيما، لذا ال مناص 

. إف نظاـ القواعد مستقؿ عف المعنى (1957)مف القوؿ، حسب تشومسكي 
وتكمف أىمية نموذج البنيات التركيبية في أنو أتى بمفاىيـ لغوية جديدة، واىتـ ىذا النموذج 

واىتـ بالصفات العامة . ليس فقط بما ىو موجود مف السالسؿ المغوية، ولكف أيضا بما يمكف أف يوجد
وذكر . المشتركة بيف المغات بدال مف التأكيد عمى الفروؽ بيف المغات كما فعمت المدرسة البنيوية

تشومسكي أف الجمؿ التي يولدىا النحو ينبغي أف تتوافر فيو مجموعة مف الشروط الخارجية ومف 
 :بينيا

. إف الجممة التي يولدىا النحو ينبغي أف تكوف مقبولة لدى الناطؽ بتمؾ المغة
                                                           

(. 1957)هذه األمثلة مستقاة من تشومسكً - 21
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 والحظ تشومسكي أف التوليد ال يقتصر عمى التحميؿ إلى المكونات المباشرة، بؿ يتطمب التوليد تطبيؽ 
، وعميو فإف أنظمة القواعد تتألؼ مف ثالثة أجزاء طبيعية "القواعد التحويمية"قواعد جديدة تسمى 

: نوضحيا عمى النحو التالي
.  صوىي متوالية مف القواعد مف نوع س : قواعد مركبية- 
.  ص أيضاوىي ذات شكؿ أساسي س : قواعد صرؼ صوتية- 
. تربط بينما ىو تركيبي وما ىو صوتي: قواعد تحويمية- 

إف القواعد المركبية والتحويمية والصوتية، ىي وسائؿ لتوليد الجمؿ، ويمكف نظاـ القواعد ىذا 
مف توليد جميع المركبات الممكنة مف حيث بنيتيا الطبيعية كما يولد الجمؿ الممكنة نحويا، وال شيء 

. غير الجمؿ النحوية
 

: 22الشكؿ التاليىذا النموذج ممثؿ في 
   

   

 

 

 

 

 

 

 
 

: تشتمؿ عمى مكونيف (1957)وبعبارة أخرى فإف آلة التحميؿ المغوي التي ترد عند تشومسكي 
                                                           

 .الجزء األول (1985)فاسً الفهري ال: انظر- 22

 قواعد مركبٌة

 تحوٌالت إجبارٌة مكون تركٌبً

 قواعد صوتٌة

 تحوٌالت إجبارٌة

 

 سالسل نووٌة

 سالسل معقدة

 تمثٌل صوتً

 مكون صوتً

 صوتً 
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المكوف التركيبي وميمتو توليد كؿ، وفقط كؿ، الجمؿ النحوية مقرونة بأوصاؼ بنيوية : أوال
: يشتمؿ إذف المكوف التركيبي عمى. تبيف كيؼ تأتمؼ األجزاء لتكوف الجممة

قواعد مركبية أو مكونية - أ
قواعد تحويمية - ب

وىو عبارة عف قواعد مف النمط المركبي تحوؿ سالسؿ : المكوف الصرؼ صوتي: ثانيا
. 23الصرفيات السميمة البناء إلى تمثيالت صوتية

وتقـو القواعد التحويمة بإعادة النظر في رتب ىذه الرموز أو حذؼ بعضيا، أو بعض آخر "
حينما تكوف التحويالت بسيطة وأحادية، أي عندما تنطبؽ عمى سامة مركبية ويحدث ىذا ". ب"لتكوف 
وتكوف العممية الصورية . ونفس النمط مف القواعد يمكف أف يؤلؼ بيف سمسمتيف ليكوف ثالثة. واحدة
: كالتالي

 generalized)حينيا، يتعمؽ األمر بالتحويالت العامة .  ب 2أ/1أ
transformations .)

، أي عندما (singulary transformations) حينما تكوف التحويالت بسيطة أو أحادية 
ونفس النمط مف القواعد يمكف أف يؤلؼ . 24واحدة (phrase marker)تنطبؽ عمى سامة مركبية 
: وتكوف العممية الصورية كالتالي. بيف سمسمتيف ليكوف ثالثة

. يتعمؽ األمر بالتحويالت العامة حينيا،.  ب 2أ/1أ
، تنطبؽ التحويالت عمى السالسؿ النيائية المولدة في المكوف (1957)وفي تشومسكي 

أما االعماؿ الموالية . المركبي، والممتمئة بواسطة قواعد معجمية ال تختمؼ صوريا عف القواعد المركبية
، فتعتبر التحويؿ قاعدة تنطبؽ عمى سامة مركبية لتحوليا إلى (1963)انظر مثال تشومسكي وميمر )

. سامة مركبية جديدة
  لقد ميز تشومسكي بيف نوعيف مف التحويالت، تحويالت إلزامية وتحويالت اختيارية، كما بيف أف ىذه 

: التحويالت تخضع لترتيب معيف، وبياف ذلؾ
عندما تسمى التحويالت إلزامية أو إجبارية في توليد الجممة تكوف الجممة الناتجة الجممة - 

. النواة
                                                           

. 66البنى النحوٌة ص : انظر- 23
وقد وجدت هذه . وفً اللسان أن السام والسامة شجر تعمل منه أدقال السفن. مكرر السامة من الوسم وهو أثر الكلً والتعلٌم- 24

. اللفظة مناسبة لمقابلة المصطلح المذكور
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أما التحويالت االختيارية فتتعمؽ برغبة الفرد في القياـ بيا، وتنتج عنيا سالسؿ معقدة أو 
. مركبة

أو مجموعة مف المتواليات ذات بنية )تطبؽ عمى متوالية  (1957)إف التحوالت في تشومسكي 
. مركبة تحتية معينة وتحوليا إلى متوالية جديدة ذات بنية مركبية مشتقة

: وتختمؼ التحويالت عف قواعد إعادة الكتابة، وبياف ىذا االختالؼ عمى النحو التالي
يختمؼ السيـ مف )تقـو قواعد إعادة الكتابة بتحميؿ الرمز المقولي إلى متوالية مف الرموز - 

. (اليميف إلى اليسار أو مف اليسار إلى اليميف حسب طبيعة المغة
 (أي المتوالية مف المورفيمات)أما التحويالت فتقـو بتحويؿ المتوالية النيائية مف االشتقاؽ - 

إلى متوالية نيائية أخرى وبذلؾ تقـو التحويالت النحوية بتحويؿ المؤشر المركبي إلى مؤشر مركبي 
. (أي ذات بنية شجرية)آخر مادامت المتوالية النيائية خطية وىرمية في ذات الوقت 

إذا كانت قواعد إعادة الكتابة ال تتجاوز تحميؿ المقولة إلى مكوناتيا فإف التحويالت تستطيع - 
، وأف تستبدؿ بعضيا ببعض، وأف (إلصاؽ الضمائر المتصمة)أف تنقؿ العناصر مف مواضعيا األصمية 

 (حذؼ الفاعؿ في صيغة األمر)وأف تحذؼ البعض  (.....في حالة التطابؽ )تنسج بعضيا عف بعض 
. وأف تدمج عناصر أخرى كذلؾ

 وسنقدـ فيما يأتي أمثمة توضيحية لمتحويالت في نموذج البنيات التركيبية، وتطبؽ التحويالت 
أو  (أو األشكاؿ التحتية لمجمؿ النووية أي المتواليات النيائية في النحو المركبي)عمى الجمؿ النووية 

وىذا يعني أف التحويالت تتضمف عمميات . تطبؽ أيضا عمى الجمؿ التي خضعت لتحويالت سابقة
إف العمميات التحويمية تعيد ترتيب المتواليات أو . إلزامية أو إجبارية أو ضرورية وتحويالت اختيارية

تضيؼ كممات أو تحذفيا أو تستبدؿ بعضيا ببعض وينتج عف ذلؾ متواليات مف الكممات ثـ تحوؿ 
. 25القواعد الصرؼ صواتية تمؾ المتوالية مف الكممات إلى متوالية مف الفونيمات

: 26مثاؿ تحويؿ الصمة، لنتأمؿ المتواليتيف التاليتيف
. طالب+ الػ + مذكر + مفرد + جاء - 1
. امتحاف+ الػ + في + طالب + الػ + مذكر + مفرد + نجح - 2

                                                           
. 71 – 70، ص 2005الشكٌري، : انظر- 25
26

 (. 2018)والُعمري  (2005)الشكٌري : انظر لمزٌد من التفصٌل-  
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وفي ىذه الحالة يجوز إدماج المتوالية الثانية في  (الطالب)تشترؾ المتتاليات في مركب اسمي 
المتوالية األولى بواسطة أداة الدمج الموصوؿ فكيؼ يتـ ذلؾ؟ 
+ مذكر + مفرد + جاء ) (جممة الصمة)لتشكيؿ متوالية واحدة مكونة مف جممة دامجة ومدمجة 

. (امتحاف+ الػ + في + طالب + الػ + مذكر + مفرد+ نجح + موصوؿ + طالب + الػ 
: يجب تطبيؽ العمميات التالية

إلى رأس الجممة المدمجة  (الطالب)نقؿ المركب االسمي المشترؾ - أ
إحالؿ ضمير المطابقة في موضعو األصمي - ب
حذؼ االسـ المشترؾ وتعويضو بموصوؿ يطابقو في الجنس والعدد ويطابؽ المركب - ج

: االسمي السابؽ في الجنس والعدد، ونحصؿ بعد تطبيؽ ىذه العمميات بالتدرج عمى ما يمي
. [نجح الطالب في االمتحاف] (موصوؿ)جاء الطالب - 1
. [في االمتحاف (ضمير)الطالب نجح ] (موصوؿ)جاء الطالب - 2
. [في االمتحاف (ضمير)نجح] (موصوؿ)جاء الطالب - 3
. جاء الطالب الذي نجح في االمتحاف- 4

إف تحويؿ الصمة تحويؿ اختياري وىو مف التحويالت المعممة، أي تحويؿ يحوؿ متواليتيف 
 . نيائيتيف إلى متوالية واحدة

قمنا إف تحويؿ الصمة تحويؿ اختياري، ويمكف أف يتخمؿ العمميات االختيارية تحويؿ إجباري مثؿ 
: لنتأمؿ ما يمي. تحويؿ اإللصاؽ

". ب"و" أ"المتواليات - 
. نجح التمميذاف- أ- 
. صافح ىشاـ التمميذيف- ب- 
". ب"و"  أ"نطبؽ عمييما العمميات التحويمية التالية لتشكيؿ متتالية مكونة مف - 
. [صافح ىشاـ التمميذيف] (موصوؿ)نجح التمميذاف - 1
. [التمميذيف صافح ىشاـ ىما] (موصوؿ)نجح التمميذاف - 2
. [صافح ىشاـ ىما] (موصوؿ)نجح التمميذاف - 3

صافح )إف التحويؿ اإلجباري تتمثؿ في قاعدة تحويؿ اإللصاؽ يتـ تطبيقيا في الجممة المدمجة 
[. صافحيما ىشاـ]بالفعؿ لكوف المركب االسمي ( ىما)وبموجبيا يمتصؽ الضمير  (ىشاـ التمميذيف
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وتجدر . [نجح التمميذاف المذاف صافحيما ىشاـ]: ونخمص إلى المتوالية النيائية المتمثمة في
، ومفاد ىذا المبدأ أف القواعد سمكية التحويالتاإلشارة إلى أف التحويالت يحكميا مبدأ عاـ يتمثؿ في 

ىكذا يطبؽ . التحويمية تطبؽ تراتبيا بدأ بأعمؽ مستوى ثـ الذي يعموه مباشرة إلى أف تبمغ القمة
المفعوؿ بو بالفعؿ، وقاعدة المطابقة  (إلصاؽ الضمير) "اإللصاؽ"التحويؿ اإلجباري المتمثؿ في قاعدة 

في الجممة المدمجة لتنتج المتوالية النيائية  (التمميذاف)والمركب االسمي قبمو  (المذاف)بيف الموصوؿ )
عمى  (1957)تطبؽ التحويالت في تشومسكي . [نجح التمميذاف المذاف صافحيما ىشاـ]: التالية

تتمثؿ المرحمة األولى في رصد خصائص المتوالية التي ينطبؽ عمييا التحويؿ، وتدعى ىذه : مرحمتيف
. "بالوصؼ البنيوي"المرحمة 

الذي يقتضيو التحويؿ عندما تدخؿ البنية " التغيير البنيوي"وتتمثؿ المرحمة الثانية في إجراء 
. لنتخذ تحويؿ البناء لممجيوؿ نموذجا. الموصوفة في مجاؿ تطبيقو، أي عندما تالئمو خصائصيا

: نتأمؿ المتوالية التالية
كتب ىشاـ المقاؿ 
 2ـ س  + 1ـ س + ؼ : الوصؼ البنيوي
: أي تحويؿ المتوالية لمبناء لممجيوؿ سيكوف عمى النحو التالي: التغيير البنيوي

 2ـ س + ؼ 2ـ س  + 1ـ س + ؼ 
  .كتب المقاؿ: أي
: تطبيقات. 4

يتعيف إجراء مقارنة مع النحو  (1957)لمعرفة أىمية النحو التوليدي في عمؿ تشومسكي 
فمف المعمـو أف تشومسكي اعتبر النحو المركبي أفضؿ مف نحو . المركبي، مف خالؿ توليد الجمؿ

ولتبياف – وبيف أف النحو المركبي يحتاج إلى تعديؿ ليكوف صالحا لمغات الطبيعية . الحاالت المحدودة
مكمف االختالؼ بيف النحو المركبي والنحو التوليدي التحويمي في صيغتو األولى نبرز أمثمة الشتقاؽ 

. الجمؿ
: ، حيث27يكوف توليد جممة في النحو المركبي بتطبيؽ قواعد إعادة الكتابة

ـ ؼ +  ـ س ج  (1
س +  أداة تعريؼ ـ س  (2

                                                           
(. 2007)مومن : وانظر (1957)انظر تشومسكً -  27
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ـ س +  فعؿ مركب فعمي  (3
 اؿ أداة تعريؼ  (4
 [.......رجؿ، كرة ] س  (5
. [.....ضرب، أخذ  ] فعؿ  (6

ولتوليد جممة مثؿ ضرب الرجؿ الكرة، يتطمب النحو المركبي استبداؿ كؿ رمز بمكوف مباشر بشكؿ 
تدريجي حتى نصؿ إلى التحقؽ الصوتي لمجممة، ويتطمب ذلؾ اتباع الخطوات التالية التي حددىا 

: تشومسكي
الجممة 
 مركب فعمي +  مركب اسمي
 مركب فعمي + اسـ +  أداة تعريؼ
 مركب اسمي + فعؿ + اسـ +  أداة تعريؼ
 مركب اسمي + فعؿ + اسـ +  اؿ
 مركب اسمي + فعؿ + رجؿ +  اؿ
 مركب اسمي + ضرب + رجؿ +  اؿ
 اسـ +  اؿ + ضرب +  اؿ
 كرة + اؿ + ضرب + رجؿ +  اؿ

الرجؿ ضرب الكرة 
: باستخداـ التشجير التالي (ضرب الرجؿ الكرة)ويمكف التعبير عف اشتقاؽ الجممة 

 
 

 

 

 

 

 جملة

 مركب فعلً مركب اسمً
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يعتبر تشومسكي النحو المركبي ال يعكس، بدقة، حدس أبناء المغة فيما يخص الحكـ عمى 
ذا كاف النحو المركبي أكثر قوة وأكثر مالءمة مف نحو الحاالت المحدودة . استقامة الجمؿ أو لحنيا وا 

ولذلؾ أدرؾ تشومسكي قصور ىذا . فإنو ال يستطيع أف يولد كؿ التراكيب المغوية الموجودة في المغة
النحو ودعا إلى تعديمو ليكوف قادرا عمى توليد كؿ الجمؿ النحوية التي تصدر عف المتكمـ المستمع 

. المثالي، ولذلؾ أحدث ثورة في المسانيات مف خالؿ تأسيسو لمنظرية المسانية التوليدية
بعدما بينا كيفية توليد جممة في النحو المركبي نبرز اآلف الخطوات المتبعة في توليد الجممة 

(: 1957)وتحديدا  في تشومسكي 
: 28اتباع قواعد  إعادة الكتابة التالية" يراجع الطالب الدروس: "يتطمب اشتقاؽ الجممة التالية

  

                                                           
(. 2007) ولتوضٌح انظر مومن (1957)انظر تشومسكً -  28

 أداة تعرٌف مركب اسمً فعل اسم

 اسم أداة تعرٌف ضرب رجل ال

 ال كرة
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ـ ؼ +  ـ س ج  (1
 مفرد 

           مثنى ـ س  (2
جمع 

اسـ +  أداة ـ س مفرد  (3 
عالمة المثنى + اسـ +  أداة ـ س مثنى  (4
عالمة الجمع + اسـ +  أداة ـ س جمع  (5
ـ س +  فعؿ ـ ؼ  (6
 اؿ أداة  (7
 تمميذ، درس س  (8
فعؿ +  فعؿ مساعد ؼ  (9

 راجع ؼ  (10
المساعد الصيغي +  الزمف ؼ مساعد  (11

    الحاضر 
   الزمف  (12

    الماضي 
 [...س، سوؼ، قد، يجب  ] مساعد صيغي  (13
# دروس + اؿ + تمميذ + اؿ + فعؿ #  (14
# دروس + اؿ + تمميذ + اؿ + فعؿ + ماضي #  (15
# دروس + اؿ + تمميذ + اؿ + راج ع + ماضي #  (16
# دروس + اؿ + تمميذ + اؿ + ماضي + راج ع #  (17
# دروس + اؿ # تمميذ + اؿ # راج ع #  (18
# دروس # اؿ # تمميذ # اؿ # راجع #  (19
. راجع التمميذ الدروس (20

:  وبنية ىذه الجممة يوضحيا المشجر التالي
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أف النحو التوليدي التحويمي " يراجع الطالب الدروس"يتضح مف خالؿ النموذج االشتقاقي لعبارة 

المفرد )يتميز باختيارات مختمفة لتوليد أنواع الجمؿ والمركبات حيث تتنبأ القواعد بحاالت األسماء 
الحاضر والماضي )كما تأخذ في االعتبار كؿ األزمنة . أعاله (2)كما ىو مبيف في  (والمثنى والجمع

يشتمؿ عمى قواعد مركبية تتضمف  (1957نموذج )وكما أشرنا سابقا فإف النحو التوليدي  (والمستقبؿ
وقواعد تحويمية تقسـ حسب " يراجع الطالب الدروس"قواعد إعادة الكتابة مثمما بينا في اشتقاؽ الجممة 

إلى تحويمت إجبارية وتحويالت اختيارية، ويكوف خرج التحويالت اإلجبارية  (1957)تشومسكي 
سالسؿ نووية، أما التحويالت االختيارية فتفضي إلى سالسؿ مركبة أو معقدة، ومف أمثمة التحويالت 

 ج

 اسم

 م ف م س

 أداة م س فعل

 جذر تلمٌذ ال
 اسم أداة 

 ال دروس

 رمن

 ماضً راج ع
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اإلجبارية تحويؿ التطابؽ وتحويؿ اإللصاؽ، ومف أمثمة التحويالت االختيارية تحويؿ العطؼ والصمة 
. والدمج

تحويالت تتعمؽ بطبيعة المجاؿ الذي تقع فيو؛ وىي مقسمة  (1957)ولتشومسكي في نموذج 
شجرة )فاألحادية ىي التي تطبؽ عمى مؤشر مركبي واحد . أيضا إلى تحويالت أحادية وتحويالت معممة

مثؿ تحويالت البناء لممجيوؿ وتحويؿ االستفياـ وتحويؿ النفي، أما التحويالت المعممة فيي  (واحدة
التي تطبؽ عمى أكثر مف شجرة كما ىو الحاؿ في تحويؿ الموصوؿ وتحويؿ العطؼ وتقـو التحويالت 

ويشكؿ التمييز بيف التحويالت تمييزا . المعممة بوظيفة تكرارية تسمح بتوليد عدد ال منتو مف الجمؿ
: 29منيجيا ألنو يرتبط حسب تشومسكي بوجود نوعيف مف الجمؿ

. الجمؿ النواة- 
. الجمؿ المركبة- 

وقد بيف مازف الوعر القواعد التحويمية كما وردت في البنيات التركيبية مميزا بيف التحويالت 
. 30األحادية والتحويالت المعممة

 ((1965)تشومسكي ) النموذج المعيار  .4
مف المكوف الداللي وعدـ االىتماـ بما يكفي  (1957)يظير جميا، خمو نموذج تشومسكي 

ومعنى ىذا أف آلة التحميؿ المغوي التي ترد في البنيات التركيبية يمكنيا أف تولد . بالمشكؿ المعجمي
. كتبت الموحة رسالة: جمال شاذة أو منحرفة مف الناحية الداللية مثؿ

غفاؿ الجانب الداللي، اقترح كاتز وفودور  ( 1963)ولتجاوز ىذه الثغرة في االىتماـ بالتركيب وا 
Katz and Fodor واقترح كاتز وبوسطاؿ " الداللية"بنية النظرية " في عمميما الموسـو بػKatz 

and Postal ،نموذجا يعتبر الداللة جزءا " النظرية العامة لألوصاؼ المسانية" في عمميما الموسـو ب
عولجت العالقة بيف التركيب والداللة في أوؿ نظرية داللية عند كاتز "حيث . نسقيا في تحميؿ المغة

: بافتراض مكوف داللي تأويمي يرتبط بالبنية التركيبية عف طريؽ مكونيف فرعييف (1963)وفودور 
قاموس يسند إلى الوحدات المعجمية قراءات داللية، ومجموعة مف قواعد  اإلسقاط تضـ ىذه القراءات 

. لبناء تمثيالت داللية لممركبات والجمؿ

                                                           
. (1957) نقال عن تشومسك105ً:  ص(2010)انظر غلفان -  29
. 146: قضاٌا فً علم اللسانٌات الحدٌث، ص: انظر كتابه-  30
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وبعد ىذه األعماؿ المشار إلييا في الفقرة أعاله، نجد أف تشومسكي أعاد النظر في تنظيـ المكونات 
فمـ يعد يشتمؿ النحو . المختمفة لمنحو، حيث أدخؿ المكوف الداللي باعتباره جزءا نسقيا في التحميؿ

، بؿ أضاؼ تشومسكي مكونا دالليا كما (1957)عمى مكونيف تركيبي وصوتي كما كاف في تشومسكي 
يتضح في ىذه الصورة التالية المستمدة مف كتاب المظاىر والتي استقر عمييا النحو في النظرية 

.  31المعيار

 
 
 

: ويمكف تمثؿ النموذج المعيار مف خالؿ الصورة التالية
 
 

                                                     بنيةعميقة 

 

 

 

 

 

 
يشكؿ المكوف التركيبي، في النموذج المعيار، المكوف المركزي باعتباره مكونا توليديا، ويقـو 

وسنوضح فيما سيأتي كيفية توليد الجمؿ في النموذج . بوظيفة التأويؿ المكوناف الصواتي والداللي
: المعيار

المكوف التركيبي  :
                                                           

. 67، ص 1، ج 1985الفاسً الفهري، -  31

 قواعد مقولٌة- 1: قاعدة

 (قواعد معجمٌة)معجم - 2        

 مكون تركٌبً

     قواعد صوتٌة

  قواعد تحوٌلٌة أحادٌة

 

 بنٌة عمٌقة

 بنٌة سطحٌة

 مكون صوتً

 قواعدإسقاط
تمثٌالت 

 داللٌة

 مكون داللً
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: يتضح مف خالؿ الخطاطة السابقة أعاله أف المكوف التركيبي يشتمؿ عمى
. يولداف البنية العميقة (قواعد معجمية)قواعد مقولية ومعجـ - أ
. قواعد تحويمية- ب

وبياف ذلؾ أف قواعد إعادة . تشمؿ القواعد المقولية قواعد إعادة الكتابة وقواعد التفريع المقولي
: الكتابة تقـو بإعادة كتابة الرموز المقولية إلى رمز واحد أو رموز متعددة كما في المثاؿ التالي

 2ـ س  + 1ـ س +  ؼ ج 
س +  أ د ـ س 
 اؿ أ د 

وتقـو قواعد إعادة الكتابة بضبط العالقات النحوية المتحكمة في البنى العميقة، ووضع 
كما تقـو بضبط الرتبة التحتية المجردة لعناصر ومكونات الجممة، . العالقات الوظيفية وتحديد دورىا

. 32وتجعؿ ىذه المعمومات وظيفة المكوف التحويمي أمرا ممكنا
 

 (:1965)تطبيقات عمى العربية بناء عمى تشومسكي 
: يتكوف المكوف األساس أو القاعدي مف

قواعد إعادة الكتابة - أ
قواعد التفريع المقولي - ب
  (القواعد المعجمية)المعجـ - ج

كتب الباحث المقاؿ، نتبع الخطوات التالية : والشتقاؽ الجممة
: تصاغ الجممة، بتطبيؽ قواعد إعادة الكتابة، عمى النحو التالي

 2ـ س  + 1ـ س +  ؼ ج 
س +  أد ـ س 
 اؿ أد 

                                                           
. 112 نقال عن تشومسكً، ص (2010)غلقان -  32
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قواعد غير : ويشمؿ أيضا، المكوف القاعدي قواعد التفريع المقولي، وىي نوعاف
سياقية، وقواعد سياقية، ميمة القواعد األولى تحديد الطبيعة الذاتية لموحدة المعجمية، 

وبياف ذلؾ عمى النحو . وميمة القواعد الثانية ىي تحديد الطبيعة السياقية ليذه الوحدة
: التالي

 [حي- ]وتفاحة بسمة  [حي- ]تحدد القواعد غير السياقية، مثال، الحائط بسمة 
: في الجممة

. أكؿ الحائط التفاحة
وىاتاف السمتاف ىما جزء مف مجموعة السمات التي تقدميا القواعد غير السياقية، 

وىي سمات تبرز الطبيعة الذاتية لمعناصر التي تتكوف منيا الجممة في استقالؿ عف 
. 33العالقات التي يقيميا العنصر الواحد مع العناصر األخرى داخؿ الجممة

: كما في ما يمي (حرة)فاالسـ يتخذ السمات التالية، وىي سمات غير سياقية 
 [عاـ+ س، + ] س  

 [متعدد± ]  [عاـ+ ]
 [حي± ][متعدد+ ]
 [حي± ]  [عاـ- ]
 [عاقؿ± ]  [حي+ ]
 [مجرد± ]  [متعدد- ]

أما القواعد السياقية فيي القواعد التي تشير إلى العناصر التي يمكف لمعنصر 
يتوارد مع فاعؿ يممؾ  (أكؿ)فعمى سبيؿ التمثيؿ الفعؿ . الواحد أف يتوارد معيا داخؿ الجممة

. [حي+ ]السمة 
ويمثؿ غالبا لمسمة السياقية بواسطة سمة ذاتية لمعنصر المتوارد مع العنصر المراد 

. الكشؼ عف سياقيتو، مسبوقا أو متبوعا بخط أفقي يمثؿ العنصر األخير
                                                           

33
 . وما بعدها82. ص (1986) شوطا عبد اللطٌف  
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ومع  [حي+ ]ولإلشارة، ىناؾ بعض األفعاؿ التي تتساوؽ مع فاعؿ يممؾ السمة 
: (أسقط): مثؿ الفعؿ [حي- ]فاعؿ يممؾ السمة 

أسقط زيد الرجؿ - أ
أسقط المطر الحائط - ب

 [حي+ ]+ ؼ : (أ)أسقط في 
 [حي- ]+ ؼ : (ب)أسقط في 

وتختمؼ قواعد التفريع المقولي التي يتخذىا االسـ عف قواعد التفريع المقولي التي 
يتخذىا الفعؿ؛ فقواعد التفريع المقولي الخاصة باالسـ ىي سمات ذاتية، وال يعتبر منيا إال 

ما يقوـ بدور في توجيو التحويالت، أما السمات التفريعية المقولية التي يتخذىا الفعؿ 
والصفة فتعتبر سياقية الرتباطيا بالموقع أو السياؽ التركيبي الذي يحؿ فيو الفعؿ 

. والصفة
والمعجـ، جزء مف المكوف التركيبي، وىو عبارة عف قواعد آلية تعوض المقوالت 

أي ما يسمى بقواعد اإلدماج المعجمي، وىذا )التركيبية النيائية بمفردات مف المعجـ 
التعويض يتـ بصورة آلية ال تأخذ بعيف االعتبار الصفات الداللية التي يجب أف توجد في 

. 34المفردات التي تعوض المقوالت التركيبية
يتضمف المدخؿ المعجمي، فيما  (1965)في نموذج المظاىر، أو تشومسكي 

: 35يتضمنو، جانبيف ميميف مف المعمومات الواردة
اإلطار التفريعي - 
 .الخصائص االنتقائية- 

                                                           
.  وما بعدها76، ص 2006جحفة، : انظر-  34
. 24، ص 1986الفاسً الفهري، : انظر-  35
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ويعرؼ اإلطار التفريعي بأنو سياؽ المقوالت المركبية التي تظير فييا الوحدة 
المعجمية، وعمى الخصوص المعمومات عف الفضالت التي قد تظير مع الوحدة المعجمية، 

. محددة بذلؾ عدد الفضالت، ونمطيا، التي ينتقييا الحمؿ مقوليا
ويشمؿ المعجـ كما أشرنا سابقا اإلطار التفريعي، والخصائص االنتقائية، وبياف ذلؾ 

: عمى النحو التالي
مثال، إذا لـ ندخؿ الفاعؿ ضمف المكونات التي يفرع إلييا الفعؿ، باعتبار أف الفاعؿ 

: 36ال يختص بو فعؿ دوف آخر، يكوف لمفعؿ ضرب إطار تفريعي مثؿ
 (أقنعت زيدا بالذىاب: كما في)ـ ح .  س. ـ:             / ضرب

: ويمكف أف نتصور قواعد تفريعية لمفعؿ حسب التعدي والمزوـ عمى النحو التالي
. 2، ـ س 1س . ـ /            [ؼ، متعد+ ]ؼ 
. س. ـ /             [متعد- ؼ، + ] ؼ

 (ـ س)+ ـ س  /      أكؿ : ويمكف أف نمثؿ لمفعؿ أكؿ اإلطار التفريعي التالي
: وفيما يمي أمثمة لمكونات المعجـ

: لنتأمؿ األمثمة التالية
أكؿ الطفؿ التفاحة - 1
غاب القمر - 2
صار ىشاـ طفال ذكيا - 3
عدؿ الشيخ عف رأيو - 4

: يمكف التمثيؿ لألفعاؿ الواردة في الجمؿ أعاله عمى النحو التالي
 
اإلطار التفريعي - أ

                                                           
 .24، ص 1986الفاسً الفهري، انظر - 36
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( أكؿ الولد الخبز: كما في )[2س . ـ + 1س . ـ+ ؼ، + ]أكؿ، 
( غاب القمر: كما في )[ #1س . ـ+ ؼ، + ]غاب، 
( صار زيد رجال بارعا: كما في )[و. ـ + 2س . ـ + 1س . ـ+ ؼ، + ]صار، 
( عدؿ الشيخ عف رأيو: كما في )[ح. ـ + 1س . ـ+ ؼ، + ]عدؿ، 

 
قيود االنتقاء - ب

:  تزود ىذه القيود الفعؿ بخصائص الفاعؿ والمفعوؿ مثؿ ما يمي
 [حي+ ]س. ـ /             ؼ 

 [حي- ]س. ـ
 [مجرد+ ]س. ـ
 [مجرد- ]س. ـ

: المكوف الداللي
37 المكوف الداللي في النظرية المعيار 

، أي القادرة عمى وصؼ عدد المتناه "اإلسقاطية"مجموعة مف القواعد  يتضمف المكوف الداللي
مف الجمؿ النحوية الممكنة، وفقط الجمؿ النحوية، يطرح عمى الُمكوف الداللي في النظرية المعيار نفس 

مكونة مف عدد محدود مف قواعد التأويؿ، بحيث  (ميكانزما)كيؼ يكوف إوالية ": اإلسقاطي"المشكؿ 
تسمح بوصؼ داللة ما ال ينتيي مف الجمؿ الممكنة ويفسر بالتالي قدرة المتكمـ السامع األىمي عمى 

. فيـ وتأويؿ معاني الجمؿ المغوية، السيما الجديدة عميو
 

سننطمؽ مف المبدإ القائؿ باقتصار المكوف الداللي عمى دور التأويؿ في النظرية التوليدية 
التحويمية المعيار، ومف الفرضية القائمة بأف التحويالت عمميات صورية تسمح بتحويؿ البنيات العميقة 

. 38أو التحتية إلى بنيات سطحية دوف أف تغير في داللتيا

                                                           
37

 .87 و 86 و85 و84 و83صص : (2005) انظر الشكٌري  
. شرط المحافظة على المعنى، فً باب الشروط على التحوٌالت: انظر-  38



رِر يمحاضراث في وحدة التركيب
  للطلت اللفص الرااب                                                                        الدككتو  لد االح اللُع َم

 
26 

 

سيكوف مجاؿ تدخؿ المكوف الداللي محصورا في البنية العميقة التي يقـو بتأويميا انطالقا مف 
. معاني ألفاظيا زمف بنيتيا التركيبية

قواعد "، وأما القواعد التي تربط فيما بينيا فندعوىا ب "القاموس"أما معاني األلفاظ فيتضمنيا 
: وتتـ العممية حسب الترسيمة التالية. 39" اإلسقاط

 
(                      input)دخؿ                           = 

 
( =  output)خرج 

 
 

بما أف مف أدوار النظرية الداللية تأويؿ البنيات العميقة، بالمعنى الواسع لمعبارة، فينبغي أف 
لذلؾ عمى بنية . تفسر معاني الجمؿ النحوية، أو المنحرفة قميال، وأف تربط بيف مختمؼ الجمؿ كذلؾ

القاموس وقواعد اإلسقاط أف تمكف مف تصوير مفيـو الترادؼ والتضاد واالشتراؾ المفظي والبياف 
. الخ ... (الشرح)

: القاموس- أ
، أي أنيا (1963)كما وردت عند كاتز وفودور )تقـو بنية القاموس عمى التحميؿ المفيومي 

: تحدد معنى الوحدات المعجمية انطالقا مف عدد محدود مف السمات الداللية نحو
 [ذكر+ ]، [بالغ- ]، [عاقؿ+ ]، [حي+ ]طفؿ 

فيما ترتبط ىذه السمات فيما بينيا بعالقات التفرع كما الحظنا في التفريع المقولي، حيث 
بما أنو  (أي زائدة)، تصبح بعض السمات ذات قيمة حشوية [عاقؿ# ]  [حي+ ]تتضمف السمة 

 [عاقؿ+ ]، ألف السمة [حي+ ]كي ال تكوف حاجة إلى ذكر السمة  [عاقؿ+ ]يكتفى بنعت الطفؿ ب 
. [حي+ ]تقتضي بالضرورة أف تكوف متفرعة عف 

كذلؾ، بما أف بعض األلفاظ تتصؼ باالشتراؾ الداللي، فعمى المكوف الداللي أف يكوف قادرا 
. عمى التمييز بيف معانييا بواسطة مؤشرات داللية

                                                           
(. 1963) وفودور زكات: انظر-  39

   قواعد اإلسقاطقاموس   بنٌة عمٌقة

 تأوٌل داللً
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عدد )باقتراح يعتمد حزمة مف السمات لتصوير ىذا االشتراؾ  (1963)ىكذا تقدـ كاتز وفودور 
، فتفرع معاني المفظ بحسب القيـ (كميات المادة: السمات محدود وىي وحدات تستمد مف النحو الكمي

: 40مثاؿ عمى ذلؾ. التي تتخذىا فروع المؤشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

40
 (.2005) انظر الشكٌري  

 درهم

 [س+ ]

 [معدن- ]

 [مادي+ ]

 قٌاس+ 

 [مادي- ]

 [معدن+ ] [قٌمة+ ] [وزن+ ]

عدد من ) (قدر ضئٌل) (عملة)

 (الجرامات
 (عملة مغربٌة)
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 [س+ ]، لكف قد نجد االسـ متخذا إما السمة [س+ ]= الرمز المقولي في ىذا التفريع واحد 

ما  : كأف نقوؿ [صفة+ ]وا 
 ([س+ ]    العدؿ   )العدؿ أساس الممؾ - 
 ([حي+ ]   العدؿ   )جاء الرجؿ العدؿ - 

. بينما المميزات الخاصة ترد بيف قوسيف [...]والمؤشرات الداللية واردة بيف معقوفتيف 
 [أو التقابؿ]ىذه العالقات الواردة في التحميؿ الداللي تسمح بتصوير الترادؼ والتعارض 

: واالحتواء ، أي
 [حي+ ] يعبر المدخالف المعجمياف مترادفيف إذا اشترؾ معناىما في كؿ السمات الداللية ،
 يعتبر المدخالف المعجمياف متعارضيف إذا اشترؾ معناىما في مجموعة مف السمات وتعارض 

 [امرأة/ رجؿ : ذكر† ]في إحداىما 
 يرتبط المدخالف المعجمياف بعالقة االحتواء إذا تضمنت السمات الداللية ألحدىما مجموع 

.  (خروؼ/ حيواف )السمات الداللية التي تميز الثاني 
: قواعد اإلسقاط- ب

تقـو ىذه القواعد بتوضيح القراءة أو القراءات التي تحتمميا المتوالية، عمى اعتبار كونيا بنية 
عميقة ووحداتيا المعجمية مزودة بتحميؿ دليمي، بحيث تقـو بربط عالقات داللية بيف مكوناتيا، مراعية 

" كسب الرجؿ درىما: "مثاؿ. (...الرتبة، اإلسناد )جميع أنماط ىذه العالقات 
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    ج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

... 

 ف.م

 س

 2س.م

 س أد

 صٌغة زمن

 درهم ن (فعل)

 1س.م

 أد

 ال رجل

   مسا ف

 كسب
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ذا ما حممنا ىذه المكونات تحميال دليميا، أنتجنا : ، ما يمي41وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعدئذ تقـو قواعد اإلسقاط بعممية ضـ األزواج بحسب ورودىا في المشجر كالربط بيف األداة 
وفي حاؿ تعدد معاني إحدى الوحدات، تقـو . واالسـ، ثـ بيف الفعؿ والفاعؿ، ثـ بيف الفعؿ والمفعوؿ

+ ]مقترنا بالمعنى " درىـ"مثال ال يتخذ مفعوال لو " كسب"الفعؿ )قواعد اإلسقاط بانتقاء القراءة المناسبة 
 .، وبإلغاء ضـ ما يتضمف سمات متعارضة[وزف

 
 

                                                           
انظر، أبصر، )ٌتضمن التحلٌل الدلٌلً حقوال داللٌة تتكون من وحدات معجمٌة تجمعها سمات داللٌة مشتركة كحقل اإلبصار -  41

(. الخ... أب، عم، خالة، جد، أخت، ابن، حفٌدة )وحقل القرابة  (الخ... حدق، لمح، حملق، شاهد، حدج 

 ال كسب

 [أد+ ]

 ن درهم رجل

 [معرف+ ]

 [س+ ]

 [ف+ ]

[أد+ ]  

 (انظر المشجر أعاله)

 [معرف- ]
 [جعل+ ]

 [ملك+ ]

 [عاقل+ ]

 [بالغ+ ]

 [عاقل- ] [ذكر+ ]

 [مفعول مادي+ ]

 [مفعول قابل للتملك+ ]

 (ٌشمل ما قابل للتملك)

 (أكبر من مراهق)
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