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ُتَشّكؿ المصطمحات مفاتيح العمـك لما ليا مف قيمة عممية في تدقيؽ التمييز بيف 
الحقكؿ المعرفية كالتخصصات المتنكعة، ذلؾ أف تحديد المصطمح فرع مف فركع البحكث 
ف تطكر العمـك كتقدميا يدكراف  العممية، كعميو يتكقؼ النيكض بالدراسات كالتجديد فييا، كا 

كقد استحدثت في المغة العربية مصطمحات لسانية عديدة لمتعبير عف . في فمؾ مصطمحيا
صرفا كصكاتة كداللة : مفاىيـ جديدة، كتراكمت ىذه المصطمحات في كؿ المستكيات المسانية

كسنبرز فيما يمي داللة بعض المصطمحات المشكمة لمنظرية التكليدية، . كمعجما كتركيبا
.  كذلؾ في المحكر المكالي

 ضبط المفاهيم والمصطمحات-1

يقتضي البحث المساني العربي، في إطار المسانيات التكليدية، ضبط المفاىيـ المشكمة 
ليذه النظرية، فالمتأمؿ لألعماؿ التكليدية يمحظ أف المفاىيـ كثيرة، كأحيانا متداخمة، قد 

كمف المصطمحات التي تتشابو في استعماليا بيف . يستعمميا بعض المغكييف بمعنى كاحد
كقد حّذر الفاسي الفيرم مف . الباحثيف مصطمح النحك كالنظرية كالنمكذج كالبرنامج كالمقاربة

كىنا يجب أف نككف حذريف، ألف ما يبدك : "في ىذا السياؽ الخمط في المفاىيـ؛ حيث يقكؿ
ككأنو تعدد ىائؿ لمنماذج راجع إلى كثير مف المغالطات كالخمط في األدبيات، إذ ىناؾ خمط 

ثـ ىناؾ مشكؿ . بيف النماذج كالنظريات، كىناؾ، تعدد خطابي تسكيقي أكثر مما ىك فعمي
. 1"في نمكذج مف النماذج (أك ال يتجسد)التقدـ التقني أك التصكرم الذم يتجسد 

فما المقصكد بالنحك التكليدم؟ كما الفرؽ بيف النظرية كالبرنامج كالنمكذج كالمقاربة 
طار العمؿ؟  كا 

 النحو التوليدي 1-1  

، فما المقصكد "التكليد"ك" النحك: "النحك التكليدم مركب كصفي يتككف مف كممتيف
بيما أكال؟ كما المقصكد بالنحك التكليدم ثانيا؟ 

                                                           
 .20.  ص)1990(الفاسً الفهري  -  1
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. 2(Syntax)كالتركيب  (Morphology)يشمؿ النحك عند النحاة التقميديف الصرؼ 
تكليد الجمؿ النحكية في المغة، أم  (device)جياز  (1957)كيعني النحك عند تشكمسكي 

مجمكع القكاعد التي تعطي، عمى األقؿ، الخصكصية التامة كاألكصاؼ البنيكية لمجمكعة 
فالنحك جياز أك . المحدكدة مف الجمؿ النحكية كال شيء غير الجمؿ النحكية في لغة معينة

آلية تقـك بتعداد جمؿ المغة بكيفية يككف الكصؼ البنيكم مشتقا آليا بالنسبة إلى كؿ جممة 
. 3معدكدة

أما التكليد فيدؿ عمى الجانب اإلبداعي في المغة؛ أم القدرة التي يمتمكيا كؿ إنساف 
لتككيف كفيـ عدد ال متناه مف الجمؿ في لغتو، بما فييا الجمؿ التي لـ يسمعيا مف قبؿ، 
. ككؿ ىذا يصدر عف اإلنساف بطريقة طبيعية دكف شعكر منو بتطبيؽ قكاعد نحكية معينة

الذم أكد أف النظرية النحكية  (1957)كحظيت القدرة اإلبداعية باىتماـ كبير مف تشكمسكي 
كبيذا يختمؼ النحك التكليدم عف النحك . 4يجب أف تعكس قدرة جميع المتكمميف بالمغة

البنيكم في أف التكليدييف ال ييتمكف فقط بما ىك مكجكد مف السالسؿ المغكية السميمة، كلكف، 
يعني التكليد  (1957)كفي تشكمسكي . (أم الجمؿ الممكنة)أيضا، بما يمكف أف يكجد 

. االنطالؽ مف عدد محدكد مف القكاعد كتكليد عدد غير محدكد مف الجمؿ

كالتكليد يستمد أصكلو مف الرياضيات، كتحديدا مف نظريات المجمكعات التي تعرؼ 
بذكر ماصدقاتيا، أم التحققات الفعمية التي يعبر عنيا، كىذه التحققات ىي ما يؤلؼ 

، كىي جميعيا تعبير عف خصائص االنتماء  المجمكعة، أم العناصر أك األفراد أك المفيـك
. 5إلى المجمكعة

                                                           
إذا كان ف. والنحو لٌس هو التركٌب. (1957) بنحو فً ترجمته لكتاب تشومسكً syntax ترجم ٌؤٌل ٌوسف عزٌز   2

المصطلحٌون ٌحبذون إطالق المصطلح الواحد على المفهوم  الواحد، فإن واقع المصطلحات اللسانٌة عامة، والتركٌبٌة منها 
، إذ تتعدد (االنجلٌزٌة والفرنسٌة)للمفردات األجنبٌة فً اللغة المصدر  (العربٌة)خاصة، ٌقر بعدم تناسق المقابالت المقترحة 
 .syntaxوالتركٌب مستوى من المستوٌات اللسانٌة ٌقابل .  كما مثلناالمقابالت العربٌة للمصطلح األجنبً الواحد

 .(1957)انظر تشومسكً -  3
 .206.  ص)2007 ( انظر مومن- 4

 .)1976 ( الجابري محمد عابدانظر - 5
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كمف خالؿ البحث في األدبيات التي تأثر بيا تشكمسكي نمحظ أف ديكارت كاف لو 
األثر في أعماؿ تشكمسكي، كتحديدا في المغة التي تشكؿ خاصية إنسانية كتكصؼ بإبداعية 

لـ يعر ديكارت اىتماما كبيرا لمغة في كتاباتو، لكنو أسيـ في : "االستعماؿ، يقكؿ تشكمسكي
الجانب الصكرم بدكر كبير عبر مالحظات عدة تخص طبيعة المغة، ذلؾ لتقريب ىذه المغة، 

فطيمة دراستو المتعمقة لحدكد التفسير الميكانيكي الذم أدخمو عمى الفيزياء، مركرا 
بالسيككلكجيا كالفيزيكلكجيا، أمكف ديكارت الكصكؿ إلى تعميـ مالحظاتو التي تخص أبعاد 
السمكؾ الحيكاني، كالتي كجدىا في فكرة مفادىا أف أم حيكاف ما ىك في الحقيقة سكل آلة، 

ككصؿ إلى استنتاج أف اإلنساف لو قدرات خاصة ال يمكف أف تفسر كفؽ التصكر اآللي كمو، 
فقد يمكننا أف نعطي تفسيرا آليا لجسـ اإلنساف، لكف الفرؽ سيككف كاضحا إذا قارنا اإلنساف 
كالحيكاف مف جية، كخاصة ما يتعمؽ بقدرة اإلنساف عمى تككيف ممفكظات جديدة تعبر عف 

. 6"أفكاره في كضعيات مختمفة

كالمقصكد بالنحك التكليدم ىك النحك الذم يرسـ بكضكح صكر المغة كدالالت 
عباراتيا، كالمغة في ىذا التصكر إجراء تكليدم خاص يسند لكؿ عبارة في المغة تمثيال لمشكؿ 

 .7كلممعنى

 النظرية 1-2

المقدمات / النظرية بناء نظرم دقيؽ يقـك عمى عدد محدكد مف المسممات
كاالفتراضات، كبناء عمى مبدأ االستنباط تصؿ النظرية إلى تفسير مجمكعة مف الظكاىر 

، كتقدـ تنبؤات كتكقعات محددة عف معطيات كمالحظات ظكاىر مماثمة (الطبيعية أك غيرىا)
. 8جديدة كمستقبمية

                                                           
. 17 – 16. ص ص (1969)تشومسكً - 6
. 18.  ص(1990)الفاسً الفهري - 7
 .11.12. صص(2013 )تشومسكً أنظر - 8
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كالنظرية المسانية، كسائر النظريات، بناء عقمي يتكؽ إلى ربط أكبر عدد مف الظكاىر 
المالحظة بقكانيف خاصة تككف مجمكعة متسقة، يحكميا مبدأ عاـ ىك مبدأ التفسير، كيمكف 
تمثميا باعتبارىا مجمكعة مف المفاىيـ األساس، كمجمكعة مف المسممات تستنتج منيا النتائج 

ككؿ المفاىيـ المسانية لمنظرية تعرؼ انطالقا مف المفاىيـ األساسية التي . "9التفسيرية لمنظرية
(".  primitive )10تعتبر أكلية

كتختمؼ النظرية عف البرنامج مف حيث الصكرة النيائية، ذلؾ أف البرنامج مجمكعة 
مف التكجيات كاالختيارات كاالفتراضات التي لـ تييكؿ بعد بما يكفي في إطار نظرية قابمة 

.  11لمدحض كالركز

إف ىدؼ كؿ نظرية لغكية ىك تفسير النظاـ النحكم المعتمد، ذلؾ أف كؿ نظرية تكسـ 
بالعممية البد أف تعتمد عمى عدد محدكد مف المالحظات، كتحاكؿ تفسير الظكاىر ىذه، ثـ 
التكيف بظكاىر جديدة، بكاسطة صياغة قكاعد عامة عمى فرضيات، كما ىك الحاؿ بالنسبة 

. 12لمكتمة كاإللكتركف في الفيزياء مثال

النموذج 1-3

عمى الرغـ مف أف النظرية تستعمؿ أحيانا بمعنى النمكذج، إال أف بينيما فركقا، منيا 
أف النمكذج يتميز بخاصية أساسية تتمثؿ في التمثيؿ، الذم يعد كصفا لمظير أك مظاىر 
خاصة لظاىرة معينة كلطريقة تفاعؿ ىذه المظاىر داخؿ الظاىرة نفسيا أك مجمكعة مف 

فعمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر، يعد مستكل البنية العميقة في النمكذج . المظاىر المترابطة
المعيار تمثيال مباشرا لممعمكمات المكجكدة في المعجـ كلتفاعؿ ىذه المعمكمات مع القكاعد 

كيماز النمكذج مف النظرية في كظيفتو األساسية التي تتمثؿ في كصؼ كمحاكاة . المركبية

                                                           
. 13.  ص(1985  )الفاسً الفهري- 9

. 13. ص)1985  )الفاسً الفهري-  10
 .5. ص (2010  )أنظر الفاسً الفهري- 11
 .69. ص (1957)تشومسكً :.انظر- 12
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، في حيف أف كظيفة النظرية التفسير أساسا، 13الطريقة التي تعمؿ بيا ظاىرة أك كاقع معيف
كعدـ االكتفاء بمعطيات الكصؼ كالحس المشترؾ؛ فالنظرية تقيـ افتراضات كتأمالت 

كتنبؤات حكؿ ما يكجد عميو الكاقع، كحكؿ ما يمكف أك يحتمؿ أف يككف عميو، بينما يقـك 
. 14النمكذج بتقديـ صكرة مشابية لمكاقع، صكرة تقكؿ لنا كيؼ ىك الكاقع

الصورنة في النحو التوليدي .2

يشكؿ النحك التكليدم نحكان مصكرنا، فيك يعتبر المغة منتجا لكحدات الخطاب 
كالكممات النحكية كالجمؿ، كىذا النحك يتميز بالبساطة كالكضكح في كصؼ الكحدات المغكية، 

حيث يربط بنيات المغة بسيركرات التكليد المقدمة مف طرؼ النحك الذم يناسب تمؾ 
الكحدات، كيشمؿ الجياز الصكرم لمنحك التكليدم سمات رياضية منيا القكاعد الصكرية التي 

تتمثؿ في أنظمة القكاعد التي تعطي أك تسـ مجمكعة السالسؿ المككنة مف رمكز، كىذه 
السالسؿ يمكف اعتبارىا مكضكعات لسانية لمختمؼ المستكيات المسانية كما ىك الحاؿ 

، كالمتأمؿ لألعماؿ التكليدية منذ العقد 15بالنسبة لمكممات النحكية أك المركبات أك الجمؿ
الخامس إلى البرنامج األدنكم يمحظ تجميات القاعدة الصكرية في التحميؿ التركيبي لمغات 

 .الطبيعية

كيظير تأثر تشكمسكي بالرياضيات بشكؿ كاضح في النماذج المسانية التكليدية، فإذا 
: كانت الكقائع الفيزيائية تمثؿ ضمف نماذج رياضية بعد المقكلة الشييرة لكاليمي كالتي مفادىا
مف أراد أف يقرأ الطبيعة، فعميو أف يقرأىا بمغة رياضية، ألنيا عبارة عف مثمثات كدكائر، 

كمحصمة ىذه النمذجة أف الفيزيائي نتحكـ في الكقائع الكثيرة كالتي تبدك متنافرة مف خالؿ 
. 16مفاىيـ رياضية تحكصؿ كما ىائال في بكثقة صغيرة خالية مف التعقيد

                                                           
 (.1992)أنظر مزٌدا من التفاصٌل فً الرحالً - 13
 (.2013)تشومسكً انظر - 14

 81. ص (2009)انظر الزومً - 15
. 47. ص (2009) الزومً إسماعٌل :انظر- 16
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أف نحك المغة، بصفتو نسؽ قكاعد يكلد تكليدا ضعيفا  (1980)كيالحظ تشكمسكي 
التي ينسبيا " العميا لمكاقع"جمؿ المغة كيكلد تكليدا قكيا بناىا، ينتسب إلى تمؾ الدرجة 

كعمى منكاؿ كاليمك، تبنى تشكمسكي أسمكبا رياضيا، . 17الفيزيائي لنماذجو الرياضية لمككف
كتاب الطبيعة يقرأ فقط بعيف مجردة أك تجريدية، أك بتعبير آخر بعيف مريضة : حيث يقكؿ

. لمنمكذج المغكم، كجعمو يصؼ بمفاىيـ الرياضيات كمفرداتيا

 كيفيدنا في تحديد النمكذج الذم يتكخاه المساني التكليدم مقاؿ مكريس غركس
 يعرض فيو مختمؼ تصكرات المسانييف 18استعماؿ النماذج في المسانيات"آلمكسـك بػ 

كالمناطقة كالرياضييف، كيخمص في األخير إلى أف أىـ خاصية يجب أف نقرنيا بمفيـك 
كىنا نميز . فالنماذج يجب أف تصؿ إلى كصؼ الكميات المسانية. النمكذج ىي مبدأ الكمية

التي ترمي إلى تمثيؿ الخصائص الكمية لمغات، كىذه الخصائص  (العامة)بيف النماذج الكمية 
تتميز بالتجريد، كبيف النماذج الخاصة التي ليا أىمية كبرل في المقارنة بيف المغات 

. كاإلعراب كالتصريؼ عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر

مبدئيا ليس ىناؾ ما يمنع مف تصكر المغة مكضكعا رياضيا، كبالتالي تصكر 
إذف، قد نعتبر أف الدراسة : "1985المسانيات جزءا مف الرياضيات، يقكؿ الفاسي الفيرم 

المسانية جزء مف الرياضيات، كىذا ىك مكقؼ مكنطكيك بالفعؿ، كيعبر عف ذلؾ طكماسف في 
: تقديمو لمقاالت ىذا األخير إذ يقكؿ

 كثير مف المسانييف ال يدرككف ألكؿ كىمة مدل اختالؼ مكنطكيك جكىريا عف"
ففي رأم منطكيك أف التركيب كالداللة كالذريعيات في المغات  [...]التصكرات المسانية الحالية 

 .19"الطبيعية جزء مف الرياضيات، ال مف عمـ النفس

                                                           
. 25.  ص(1985  )الفاسً الفهري-  17
. 8 و3.  ص(1977  )مورٌس غروس-  18
(.  1974) نقال عن مونطكٌو 42ص  (1985)الفاسً الفهري -  19
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الصكرنة، بصفة  كتدخؿ المسانيات التكليدية ضمف المسانيات الصكرية؛ ذلؾ أف
عامة، تعكيض كممات المغة الطبيعية برمكز تككف قادرة عمى التعبير عف المشار إليو، 
أما . مفيكما كاف أك مكضكعا، تعبيرا مستقال عف السياؽ المغكم كعف المتمقي كعف المتكمـ

الغاية منيا، فيي إقصاء كؿ غمكض أك التباس مف شأنيا أف يفسدا الدالالت الحقيقية لمغة 
العممية، كفي ىذا اإلطار كانت لغة الرياضيات عند المناطقة عمى الخصكص، النمكذج 

. 20األمثؿ الذم يمكف أف يحتذل بو في صناعة لغة العمـ

قواعد إعادة الكتابة . 3

يتعيف إجراء مقارنة مع  (1957)لمعرفة أىمية النحك التكليدم في عمؿ تشكمسكي 
فمف المعمـك أف تشكمسكي اعتبر النحك . النحك المركبي، مف خالؿ عممية تكليد الجمؿ
كبيف أف النحك المركبي يحتاج إلى تعديؿ ليككف . المركبي أفضؿ مف نحك الحاالت المحدكدة

كلتبياف مكمف االختالؼ بيف النحك المركبي كالنحك التكليدم – صالحا لمغات الطبيعية 
. التحكيمي في صيغتو األكلى نبرز أمثمة الشتقاؽ الجمؿ

: ، حيث21يككف تكليد جممة في النحك المركبي بتطبيؽ قكاعد إعادة الكتابة

ـ ؼ +  ـ س ج  (1

س +  أداة تعريؼ ـ س  (2

ـ س +  فعؿ مركب فعمي  (3

 اؿ أداة تعريؼ  (4

 [.......رجؿ، كرة ] س  (5

. [.....ضرب، أخذ  ] فعؿ  (6

                                                           
. 90.  ص(2016  )أرسالن زكرٌاء-  20

(. 2007)مومن : وانظر (1957)انظر تشومسكً -  21
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كلتكليد جممة مثؿ ضرب الرجؿ الكرة، يتطمب النحك المركبي استبداؿ كؿ رمز بمككف 
مباشر بشكؿ تدريجي حتى نصؿ إلى التحقؽ الصكتي لمجممة، كيتطمب ذلؾ اتباع الخطكات 

: التالية التي حددىا تشكمسكي

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)كيمكف التعبير عف اشتقاؽ الجممة 
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يعتبر تشكمسكي النحك المركبي ال يعكس، بدقة، حدس أبناء المغة فيما يخص الحكـ 
ذا كاف النحك المركبي أكثر قكة كأكثر مالءمة مف نحك . عمى استقامة الجمؿ أك لحنيا كا 

كلذلؾ . الحاالت المحدكدة؛ فإنو ال يستطيع أف يكلد كؿ التراكيب المغكية المكجكدة في المغة
أدرؾ تشكمسكي قصكر ىذا النحك كدعا إلى تعديمو ليككف قادرا عمى تكليد كؿ الجمؿ 

النحكية التي تصدر عف المتكمـ المستمع المثالي، كلذلؾ أحدث ثكرة في المسانيات مف خالؿ 
. تأسيسو لمنظرية المسانية التكليدية

بعدما بينا كيفية تكليد جممة في النحك المركبي، نبرز اآلف الخطكات المتبعة في تكليد 
(: 1957)الجممة كتحديدا  في تشكمسكي 

 جملة

 اسم

 مركب فعلي مركب اسمي

 أداة تعريف مركب اسمي فعل

 اسم أداة تعريف ضرب رجل ال

 ال كرة
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اتباع قكاعد إعادة الكتابة " يراجع الطالب الدركس: "يتطمب اشتقاؽ الجممة التالية
: 22التالية

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 

                                                           
(. 2007)لتوضٌح انظر مومن ل و،(1957)انظر تشومسكً -  22



 عبد الحق ااعمري :ر                                                                                        اادككتورمحاضرات في وحدة نماذج ثركيبية

 
13 

 

 [...س، سكؼ، قد، يجب  ] مساعد صيغي  (13

# دركس + اؿ + تمميذ + اؿ + فعؿ #  (14

# دركس + اؿ + تمميذ + اؿ + فعؿ + ماضي #  (15

# دركس + اؿ + تمميذ + اؿ + راج ع + ماضي #  (16

# دركس + اؿ + تمميذ + اؿ + ماضي + راج ع #  (17

# دركس + اؿ # تمميذ + اؿ # راج ع #  (18

# دركس # اؿ # تمميذ # اؿ # راجع #  (19

. راجع التمميذ الدركس (20

  :كبنية ىذه الجممة يكضحيا المشجر التالي
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أف النحك " يراجع الطالب الدركس"نستخمص مف خالؿ النمكذج االشتقاقي لعبارة 
التكليدم التحكيمي يتميز باختيارات مختمفة لتكليد أنكاع الجمؿ كالمركبات، حيث تتنبأ القكاعد 

كما تأخذ في . أعاله (2)كما ىك مبيف في  (المفرد كالمثنى كالجمع)بحاالت األسماء 
، ككما أشرنا سابقا فإف النحك التكليدم (الحاضر كالماضي كالمستقبؿ)االعتبار كؿ األزمنة 

يشتمؿ عمى قكاعد مركبية؛ تتضمف قكاعد إعادة الكتابة مثمما بينا في  (1957نمكذج )
( 1957)، كقكاعد تحكيمية تقسـ حسب تشكمسكي "يراجع الطالب الدركس"اشتقاؽ الجممة 

إلى تحكيالت إجبارية كتحكيالت اختيارية، كيككف خرج التحكيالت اإلجبارية سالسؿ نككية، 
أما التحكيالت االختيارية فتفضي إلى سالسؿ مركبة أك معقدة، كمف أمثمة التحكيالت 

 ج

 اسم

 م ف م س

 أداة م س فعل

 جذر تلميذ ال
 اسم أداة 

 ال دروس

 رمن

 ماضي راج ع
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اإلجبارية تحكيؿ التطابؽ كتحكيؿ اإللصاؽ، كمف أمثمة التحكيالت االختيارية تحكيؿ العطؼ 
 .كالصمة كالدمج

: كتختمؼ التحكيالت عف قكاعد إعادة الكتابة، كبياف ىذا االختالؼ عمى النحك التالي

يختمؼ )تقـك قكاعد إعادة الكتابة بتحميؿ الرمز المقكلي إلى متكالية مف الرمكز - 
. (السيـ مف اليميف إلى اليسار أك مف اليسار إلى اليميف حسب طبيعة المغة

أم المتكالية مف )أما التحكيالت فتقـك بتحكيؿ المتكالية النيائية مف االشتقاؽ - 
إلى متكالية نيائية أخرل؛ كبذلؾ تقـك التحكيالت النحكية بتحكيؿ المؤشر  (المكرفيمات

أم )المركبي إلى مؤشر مركبي آخر مادامت المتكالية النيائية خطية كىرمية في ذات الكقت 
. (ذات بنية شجرية

إذا كانت قكاعد إعادة الكتابة ال تتجاكز تحميؿ المقكلة إلى مككناتيا، فإف - 
، (إلصاؽ الضمائر المتصمة)التحكيالت تستطيع أف تنقؿ العناصر مف مكاضعيا األصمية 
كأف  (.....في حالة التطابؽ )كأف تستبدؿ بعضيا ببعض، كأف تنسج بعضيا عف بعض 

. كأف تدمج عناصر أخرل كذلؾ (حذؼ الفاعؿ في صيغة األمر)تحذؼ البعض 

 البينة العميقة والبنية السطحية. 4

مف المككف الداللي كعدـ االىتماـ بما  (1957)يظير جميا، خمك نمكذج تشكمسكي 
كمعنى ىذا أف آلة التحميؿ المغكم التي ترد في البنيات التركيبية . يكفي بالمشكؿ المعجمي

. كتبت المكحة رسالة: يمكنيا أف تكلد جمال شاذة أك منحرفة مف الناحية الداللية مثؿ

غفاؿ الجانب الداللي، اقترح كاتز كفكدكر  كلتجاكز ىذه الثغرة في االىتماـ بالتركيب كا 
(1963 )Katz and Fodor كاقترح كاتز " الداللية"بنية النظرية " في عمميما المكسـك بػ

" النظرية العامة لألكصاؼ المسانية" في عمميما المكسـك ب، Katz and Postalكبكسطاؿ 
عكلجت العالقة بيف التركيب "حيث . نمكذجا يعتبر الداللة جزءا نسقيا في تحميؿ المغة
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بافتراض مككف داللي تأكيمي  (1963)كالداللة في أكؿ نظرية داللية عند كاتز كفكدكر 
قامكس يسند إلى الكحدات المعجمية : يرتبط بالبنية التركيبية عف طريؽ مككنيف فرعييف

قراءات داللية، كمجمكعة مف قكاعد  اإلسقاط تضـ ىذه القراءات لبناء تمثيالت داللية 
 (.2010) كغاليـ (2016)لممركبات كالجمؿ كما ىك مبني في جحفة 

كبعد ىذه األعماؿ المشار إلييا في الفقرة أعاله، نجد أف تشكمسكي أعاد النظر في 
. تنظيـ المككنات المختمفة لمنحك، حيث أدخؿ المككف الداللي باعتباره جزءا نسقيا في التحميؿ

، بؿ (1957)فمـ يعد يشتمؿ النحك عمى مككنيف تركيبي كصكتي كما كاف في تشكمسكي 
أضاؼ تشكمسكي مككنا دالليا كما يتضح في ىذه الصكرة التالية المستمدة مف كتاب 

.  23المظاىر كالتي استقر عمييا النحك في النظرية المعيار

 
: يمكن تمثل النموذج المعيار من خالل الصورة التالية

 
 

                                                     بنيةعميقة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 67 .، ص1 ج (1985)الفاسً الفهري -  23

 قواعد مقولية- 1: قاعدة

 (قواعد معجمية)معجم - 2        

 مكون تركيبي

     قواعد صوتية

  قواعد تحويلية أحادية

 

 بنية عميقة

 بنية سطحية

 مكون صوتي

 قواعد إسقاط
تمثيالت 

 داللية

 مكون داللي
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 يشكؿ المككف التركيبي، في النمكذج المعيار، المككف المركزم باعتباره مككنا تكليديا،
.  كيقـك بكظيفة التأكيؿ المككناف الصكاتي كالداللي. يكلد البنى العميقة

البنى "عندما نعرؼ : "البنى العميقة عمى النحك التالي (1965) كيحدد تشكمسكي 
بأنيا البنى التي تكلد عف طريؽ المككف القاعدم فإننا نفترض، في الكاقع، أف تأكيؿ " العميقة

الجممة الداللي يتكقؼ فقط عمى كحداتيا المعجمية كعمى الكظائؼ النحكية الممثمة في البنية 
. 24"التحتية التي تظير فييا

:  كنرل مف المفيد إبراز خصائص البنية العميقة في النمكذج المعيار

، كما ىك مبيف في (المعيار)تتمثؿ خصائص البنيات العميقة في نمكذج المظاىر 
: ، فيما يمي(1985)الفاسي الفيرم 

ىي البنيات األكلى المكلدة في النمكذج النحكم عف طريؽ قكاعد إعادة الكتابة - 
كقكاعد التفريع المقكلي كالقكاعد المعجمية؛ 

؛ (Lexical insertion)ىي المجاؿ الكحيد لممؿء المعجمي - 

ىي التي تؤكؿ دالليا؛ - 

. ىي التي تحكؿ بكاسطة القكاعد التحكيمية إلى البنيات السطحية- 

أما البنية السطحية فتتمثؿ في التركيب التسمسمي السطحي لمكحدات الكالمية المادية، 
كىي التي تؤكؿ صكتيا بكاسطة المككف . إنيا التفسير الصكتي لمجممة. المنطكقة أك المكتكبة

. الصكتي

النظرية المعيار الموسعة . 5

، الذم تضمف المككف الداللي (1965)بعد ظيكر النمكذج المعيار في تشكمسكي 
، حظي الجانب الداللي بردكد أفعاؿ كثيرة؛ أدت إلى أعماؿ (1957)الميمؿ في تشكمسكي 

                                                           
. 136، ص (1965) نقال عن تشومسكً 69، ص (1985)الفاسً الفهري -  24
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متالحقة في العقد السادس مف القرف الماضي، حيث دافع أصحاب الداللة التكليدية عمى 
كشكمت أعماؿ النقاد دافعا إلى إعادة . أىمية المككف الداللي كدكره الياـ في تكليد الجمؿ

النظر في المككف الداللي عمى كجو الخصكص، كعمد تشكمسكي إلى إدخاؿ بعض 
: التعديالت، كاتضح ذلؾ في كتاباتو التالية

Questions de sémantique (1972) 

Essais sur la forme et le sens (1977) 

في ىذه الكتابات ركز تشكمسكي عمى مكانة البنية العميقة كأدخؿ القكاعد المعجمية 
بدأ المعجـ إذف يأخذ مكانتو المناسبة في : "بشكؿ جمي، كفي ىذا السياؽ يقكؿ الفاسي الفيرم

إال أف الصراع مف أجؿ النظرية المعجمية كمف ثـ التأكيمية لـ . 1965بناء النحك ابتداء مف 
كدعا تشكمسكي إلى تقميص القكاعد ... ينطمؽ إال مع ظيكر مالحظات حكؿ التأسيـ

كعارض تشكمسكي االدعاء بأف . 25"التحكيمية، مما ميد لظيكر المكقؼ المعجمي القكم
 John’s: "في ىذه الجممة اإلنجميزية (Derived nominal)االسمي المشتؽ 

eagerness to please " يجب أف يشتؽ باتباع تحكيالت معينة مف البنية العميقة ليذه
لى "John is eager to please "الجممة المرادفة  ، كعمى الرغـ مف التشابو في المعنى، كا 

غير مرتبطتيف مف – في نظر تشكمسكي – حد ما في البنية، فإف ىاتيف الجممتيف كغيرىما 
الناحية التحكيمية، كعميو فإف رفض التحميؿ التركيبي التجريدم في الحاالت التي تحتكم فيو 
االسميات المشتقة عمى بنى جممية عميقة، كاقترح أف تكلد ىذه االسميات المشتقة مباشرة 

:  26بكصفيا اسميات ألنيا تشبو الجمؿ في بعض الجكانب

بعد االنتقادات التي كجيت إلى النمكذج المعيار مف قبؿ أصحاب الداللة التكليدية 
كخاصة اليككؼ كفيممكر ، كالتي تمحكرت باألساس حكؿ أكلكية الداللة كأسبقيتيا في تكليد 

                                                           
. 68: الفاسً الفهري، المرجع نفسه، ص-  25
.  وما بعدها233: ، ص(2007)مومن، -  26
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ضافات إلى النمكذج المعيار، كتعتبر  الجمؿ، سيقـك تشكمسكي بمحاكلة تقديـ تعديالت كا 
، ككاف (1967)مف أكؿ ىذه األعماؿ التي قدميا سنة " مالحظات حكؿ التأسيـ"مقالتو 

اىتماميا ينصب باألساس حكؿ بنية الكممات المفردة في المغة اإلنجميزية، كناقش في ىذه 
: المقالة فرضيتيف أساسيتيف ىما

التي تتضمف ما يعرؼ بالتأسيـ، كىك الحؿ الذم كاف يتبناه الفرضية التحويمية - 
تشكمسكي في نماذجو األكلى لتفسير العالقة المكجكدة بيف الكممات التي ليا ارتباط مف 

الصرفية كالتركيبية كالداللية، مثؿ َقَتؿ كَقْتؿ كقاتؿ،  كالذم كاف يمثؿ ليا -الناحية الصكتية
.  كىك الحؿ الجديد الذم اقترحو تشكمسكي في ىذه المقالةوالفرضية المعجمية . تحكيميا

 تعريف التأسيم -1

كىك يندرج ضمف ما يسمى ، 27تحويل الفعل إلى اسمالتأسيـ في أبسط تعاريفو ىك 
بالمقاربة التحكيمية أك الحؿ التحكيمي الذم كاف سائدا في نماذج تشكمسكي األكلى؛ كالنمكذج 

األكؿ كالنمكذج المعيار، فمف أجؿ تفسير العالقة المكجكدة بيف بعض الكممات التي ليا 
في العربية،  كالتركيبية، كالداللية، مثؿ قَتؿ كقْتؿ كقاتؿ الصرفية،-ارتباط مف الناحية الصكتية

 يمجأ ىذا الحؿ إلى اعتبار أف األسماء تشتؽ مف 28. في اإلنجميزيةdecision ك decideك
. األفعاؿ عبر عممية تحكيمية ىي التأسيـ

: ففي الجمؿ التالية مثال

 اشتاقت األـ إلى كلدىا 

األـ مشتاقة إلى كلدىا  

في الجممة الثانية محكؿ أك مشتؽ مف  (مشتاقة)فإف الحؿ التحكيمي يقتضي أف االسـ 
. بكاسطة عممية تحكيمية ىي التأسيـ (اشتاقت)الفعؿ 

                                                           
27

 وما بعدها 146.ص (2010) انظر غلفان  
28

 .71ص .1ج .(1985) انظر الفاسي الفهري  
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إف األسماء التي تشتؽ مف األفعاؿ بكاسطة التأسيـ ىي األسماء المشتقة كليست كؿ 
األسماء؛ فمف المعركؼ مثال في المغة العربية أف ىناؾ نكعيف مف األسماء، أسماء جامدة 

الخ، كأسماء ... كىي األسماء التي لـ تؤخذ مف غيرىا مثؿ الشمس كالقمر كالظمـ كالعدؿ
الخ، كبالتالي فإف ... مشتقة كىي األسماء المأخكذة مف غيرىا، مثؿ كاتب كمكتكب ككتابة
. التأسيـ مرتبط باألسماء المشتقة فقط، التي تقبؿ االشتقاؽ مف األفعاؿ

موقع التأسيم في النظرية التوليدية التحويمية - 5-2

يعتبر التأسيـ مف الحمكؿ التحكيمية التي كانت تتبناىا نماذج المسانيات التكليدية 
األكلى مثؿ النمكذج األكؿ كالنمكذج المعيار في إظيار العالقة بيف الكممات التي ليا ارتباط 

الصرفية كالتركيبية كالداللية، مثؿ قَتؿ كقْتؿ كقاتؿ في العربية، أك -مف الناحية الصكتية
decide ك decision في اإلنجميزية، حيث يقتضي ىذا الحؿ اشتقاؽ االسـ مف الفعؿ عبر 

. عممية تحكيمية ىي التأسيـ

أكفى أحمد بكعده كأحمد كاؼ بكعده، فالحؿ : كلنأخذ عمى سبيؿ المثاؿ الجممتيف
. التحكيمي يقتضي بأف االسـ كاؼ مشتؽ مف الفعؿ أكفى عبر عممية تحكيمية

ناقش فيو " مالحظات حكؿ التأسيـ"أصدر تشكمسكي مقاال بعنكاف  (1967)في سنة 
حيث يقتضي تبني الفرضية المعجمية، كالفرضية التحويمية : فرضيتيف أساسيتيف ىما

الفرضية األكلى حسب تشكمسكي تعقيد المككف التحكيمي كتبسيط بنيات األساس، في حيف 
 .أف تبني الفرضية المعجمية يستكجب تبسيط المككف التحكيمي كتعقيد بنيات األساس

كلقد حاكؿ تشكمسكي في ىذا المقاؿ أف يرصد العالقة بيف األفعاؿ كمشتقاتيا كانطمؽ 
أك بتعبير آخر اعتبر أف األسماء ... مف فرضية مفادىا أف ىناؾ عالقة بيف الفعؿ كاالسـ

 (دمر)تعكد إلى أصؿ فعمي أم مشتقة مف الفعؿ، كمف األمثمة التي قدميا العالقة بيف الفعؿ 
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destroyed(تدمير ) كالمصدر destruction كالحظ أف االنتقاؿ مف الفعؿ إلى االسـ ،
. الخ...يحدث مجمكعة مف التغييرات في البنية المؤسمة مثؿ إضافة بعض المكاصؽ

لكف بعد عرض مجمكعة مف المعطيات المضادة تكصؿ إلى أف ىناؾ بعض األسماء 
ليس ليا أصؿ فعمي كما أف ىناؾ أفعاؿ ال تشتؽ منيا األسماء، كبالتالي خمص في النياية 

. إلى انعداـ كجكد عالقة نسقية بيف الفعؿ كاالسـ

كسيتبنى تشكمسكي حال آخر كىك الحؿ المعجمي أك ما يعرؼ بالفرضية المعجمية 
التي تعتبر مف أكلى التعديالت التي أجراىا تشكمسكي عمى النمكذج المعيار بعد االنتقادات 

. 29التي كجيت إلى ىذا النمكذج مف قبؿ ما يعرؼ باتجاه الداللة التكليدية

توليد يقترح الحؿ المعجمي الذم قدمو تشكمسكي في إطار الفرضية المعجمية 
، كليس عف طريؽ وتحديدا في المعجم، بكيفية مباشرة األسماء المشتقة في األساس

التحكيالت كما في المقاربة التحكيمية كمف شأف الحؿ المعجمي أف يكسع دكر المككف 
. األساس كيقمص دكر المككف التحكيمي

تطبيقات حول التأسيم - 5-3

: لنأخذ الجمؿ التالية عمى سبيؿ المثاؿ

جمس الرجؿ - 1

الرجؿ جالس - 2

الشؾ بأف ىناؾ بعض الركابط التي تجمع بيف الفعؿ جمس كاالسـ جالس، حيث نجد 
أنيما يتشابياف في المعنى، كما يتشابياف أيضا في الجكانب الصكتية؛ فاالسـ جالس يتضمف 

كيجب عمى النظرية التكليدية التحكيمية باعتبارىا نظرية تعتمد عمى . أصكات الفعؿ جمس
التفسير بالدرجة األكلى، أف تفسر لنا العالقة المكجكدة بيف ىاتيف الكممتيف، كبالتالي كانت 
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تمجأ لتفسير العالقة المكجكدة بيف ىاتيف الكممتيف إلى اعتبار أف االسـ جالس في الجمؿ 
. الثانية مشتؽ أك محكؿ مف الفعؿ جمس المكجكد في الجممة األكلى بكاسطة عممية تحكيمية

 

: كيمكف تبياف قاعدة تحكيؿ الفعؿ إلى اسـ كما يمي

 30 :كيمكف تطبيؽ ىذه القاعدة عمى الجممتيف السابقتيف كما يمي

 
مشاكل التأسيم - 5-4

زيادة مبالغ فيها لدور مف أبرز المشاكؿ التي يثيرىا التأسيـ، ىك أنو يساىـ في 
. إضعاف دور المكون األساس بمكونيه المقولي والمعجمي، في مقابؿ المكون التحويمي

كمعركؼ أف مف بيف ما كجو لممككف التحكيمي مف عيكب يتمثؿ في ككنو يتكفر عمى قكة 
تكليدية ىائمة، مقابؿ ضعؼ في القدرة التفسيرية كأنو يشتغؿ دكف ضابط محدد، كفي ىذا 
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تمثمت أكضح  "(مقدمة إلى المقدمات: المسانيات)السياؽ تقكؿ جيف إتشسف في كتابيا 
في أف ىذه  (1965)المشكالت التي جابيت القكاعد التحكيمية كما جسدتيا النظرية المعيار 

القكاعد قد بدت ككأنيا عصا سحرية تستطيع أف ُتحكؿ أم بنية عميقة إلى أم نكع مف البنى 
. 31"السطحية، كبأم كسيمة كانت، كال ريب في أف ىذه المظنة قد كانت ضربا مف العبث

كمقاالت أخرل " مالحظات حكؿ التأسيـ"كقد كاف تشكمسكي ييدؼ مف خالؿ مقالتو 
إلى إقامة نظرية معجمية " دراسة الداللة في القكاعد التكليدية"َضمنيا جميعا في كتابو 

تأكيمية، كذلؾ بالتركيز بصكرة أساسية عمى مكانة البنية العميقة، كتقميص عدد القكاعد 
دراج القكاعد المعجمية أكثر فأكثر . التحكيمية، كا 

 النظرية المعيار الموسعة 5-5

: تتميز النظرية المعيار المكسعة ب

  .التركيز عمى أىمية المككف التركيبي كمركزيتو كاستقالليتو في التكليد- أ

. رفض المكاقؼ التي دعت إلييا الداللة التكليدية- ب

دكر البنية السطحية في التأكيؿ الداللي حيث لـ يعد مقتصرا عمى البنية العميقة - ج
. كما كاف في النمكذج المعيار

صياغة قاعدة عامة تطبؽ عمى المقكالت المعجمية لمجممة كىذا ما يسمى بنظرية - د
: س خط، التي نكضحيا فيما سيأتي

 لكي يكلد المككف المقكلي الفضالت التي يحتاجيا االسـ كالفعؿ كالصفة بشكؿ 
مكحد، يعكس التشابو الحاصؿ في البنيات التركيبية التي تشرؼ عمييا المقكالت الثالث، 

. نحتاج لقاعدة مكحدة تفي بالغرض، كىك ما تقترحو الفرضية المعجمية

                                                           
، ص 2016، المركز القومً للترجمة، 1 جٌن إتشسن، اللسانٌات مقدمة إلى المقدمات، ترجمة عبد الكرٌم محمد جبل، ط_31
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ففي السبعينات تـ بناء البنية المركبية المعممة فيما سمي بنظرية س خط التي 
. 32افترضت ألم مركب بنية كاحدة قكاميا مخصص كرأس كفضمة

: كتكضيح ذلؾ عمى النحك التالي
 إلى س أك ؼ أك صفة أك Xيشير الرمز ) Xيرمز ليا بالرمز كؿ مقكلة معجمية 

.  كفضمتياX التي تتألؼ مف المقكلة المعجمية X 'تشتغؿ مكقع الرأس في المقكلة  (حرؼ
 الذم يتألؼ مف X''كيكجد إسقاط آخر ىك اإلسقاط . X إسقاط المقكلة X'كتسمى المقكلة 

 determinerالمحدد ( 'س)كيككف مخصص المقكلة . (specifier) كمخصصيا 'Xالمقكلة 
 اإلسقاط 'X'كيسمى اإلسقاط . (أك األسكار– أداة التعريؼ أك التنكير  – articlesاألدكات )

 .X33 لممتكالية المعجمية maximal projectionاألقصى 
كفيما يمي أمثمة تكضيحية لجمؿ مف المغة العربية . 'Xكتسمى المقكلة المعجمية رأس 

. 34في إطار س خط
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 (.2007)انظر غالٌم   
. 297 و296: ، ص ص(1993 )انظر تشومسكً - 33
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كتاب الهندسة - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرية الربط العاممي . 6

يقكؿ . تشكؿ نظرية الربط العاممي تحكال ىاما في مسار النحك التكليدم التحكيمي
 – Principles – and)كلعؿ نمكذج المبادئ كالكسائط : "(1990)الفاسي الفيرم 
Parameters)  في إطار ما دعي بنظرية الربط العاممي  (1981)الذم اقترحو تشكمسكي

(Government and binding theory)  يمثؿ صكرة متقدمة خاصة لمبرانامج التكليدم
ذا كاف ىذا النمكذج العاـ يقدـ أجكبة عف إشكاليات التعمـ . الذم انطمؽ في الخمسينات كا 
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كالحكسة، فإنو يمبي كذلؾ في صيغة تنظيمو عددا مف المتطمبات العصرية لمنظريات، كمف 
. 35 (modular)أبرز مزاياه في ىذا الصدد طابعو القالبي 

: كتنتظـ بنية النحك عمى الشكؿ التالي

 
 

        أ" انقؿ "
 
 

        تيجية 
 
 
 

فالبنية العميقة تكلدىا القكاعد المقكلية التي تضبطيا س خط، كتسقط الكحدات 
المعجمية في ىذه البنية محممة بخصائصيا الداللية المحكرية، كالتفريعية، عمى الخصكص 
كىناؾ مبادئ تتحكـ في أشكاؿ الربط بيف ما يسقط مف المعجـ، كما يكلده التركيب، حتى 

. يقع التكافؽ بيف المعمكمات كالعالئؽ المعجمية كالعالئؽ كالمككنات التركيبية

: كأما البنية السطحية، فيي ناتجة عف البنية العميقة بانطباؽ القاعدة التحكيمية العامة
كمعمـك أف ىذا التحكيؿ تككف خركجو مقيدة بمبادئ عامة، كبكسائط تختمؼ المغات ". انقؿ أ"

. كيقع تأكيؿ ىذه البنية إما منطقيا أك صكاتيا. في تثبيتيا

. ىي مستكل نحكم يمثؿ فيو لمعالئؽ المنطقية (Logical Form)فالصكرة المنطقية 
بؿ إف ىذه الصكرة تنقؿ إلييا قكاعد تنطبؽ عمى شاكمة القكاعد التركيبية مثؿ قاعدة محكر 

                                                           
. 19: ، ص(1990)الفاسً الفهري،  - 35

 بنية عميقة معجم

 بنية سطحية

 صورة منطقية صورة صوتية
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، كقاعدة (Focus Interpretation)كقاعدة تأكيؿ البؤرة  (Quantifier Raising)السكر 
التي ال يقع )نقؿ المركب االستفيامي إلى صدر الجممة في المغات مثؿ المصرية كالصينية 

فييا انتقاؿ لممركب االستفيامي في البنية التركيبية، كلكف ىناؾ ما يدعك إلى االعتقاد أف 
، دكف أف يككف (تجعمو ينتقؿ في الصكرة المنطقية (Scoppal)خصائص االستفياـ الحيزية 

. 36لذلؾ تأثير ممحكظ عمى الرتبة في المغة

كقد صيغت في أعماؿ تشكمسكي في الثمانينات قكاعد التراكيب كالتحكيالت عمى 
أساس مبادئ لغكية كمية، كافترضت نظرية المبادئ كالكسائط أف اختالؼ المغات ليس إال 

كقد انتيت ىذه . ظاىريا، كأف بنيتيا القاعدية كاحدة مع اختالؼ في تثبيت قيـ الكسائط
، بتقديـ معالجة أعمؽ لقضايا مف أىميا تخصيص المعرفة المغكية لدل 1981النظرية منذ 

المتكمـ، عف طريؽ بناء نظرية لمغة أك نحك خاص ، كتخصيص الكيفية التي يتـ بيا 
اكتساب ىذه المعرفة، عف طريؽ نظرية لمنحك الكمي مفادىا، إجماال، أف الطفؿ البشرم مزكد 

قكاميا مجمكعة مف المبادئ التي  (أك حالة ذىنية أكلى، أك نحك كمي)بممكة لغكية فطرية 
تحكـ كؿ المغات الطبيعية، كمجمكعة مف الكسائط التي يرصد االختالؼ في تثبيت قيـ 

كىذا ما يمثمو . سماتيا، تبعا لمعطيات التجربة، االختالؼ بيف المغات كبناء األنحاء الخاصة
: كالتالي (Language Acquisition)جياز اكتساب المغة 

. 37نحك خاص/  لغة  نحك كمي تجربة لغكية 

كشكمت نظرية المبادئ كالكسائط محاكلة لإلجابة عف مشكؿ الكفاية التفسيرية حيث 
صياغة أسئمة قديمة صياغة جديدة كتكمف ىذه األسئمة  (1987)ك (1986)أعاد تشكمسكي 

: في

ما ىك نظاـ المعرفة، أم ماذا يعرؼ المتكمـ عندما يتكمـ لغة خاصة؟ - 1

                                                           
.  وبعدها21 . ص(1990  )الفاسً الفهري - 36
. 56: ، ص(2007)غالٌم، -  37
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كيؼ يكتسب الطفؿ المغة؟ - 2

تيتـ بالجكاب عف السؤاؿ األكؿ نظرية المغة، أم النحك الخاص، الذم يقـك بكصؼ 
كيرتبط السؤاؿ الثاني بالمشكؿ الفمسفي المعركؼ . مككنات المغة الخاصة التي يعرفيا المتكمـ
. 38بمشكؿ أفالطكف، التي أشرنا إلييا سابقا

:  كتشكمت نظرية المبادئ كالكسائط مف مجمكعة مف القكالب نبرزىا فيما يمي

العمل أو القالب العاممي : أوال

دكرا أساسيا في نظرية الربط العاممي،  (Government)يمعب مفيـك العاممية 

كىك مفيـك بنيكم تعددت صياغتو كاختمفت بيف لغكم كآخر، كمؤلؼ كآخر لنفس 
: ىذا المفيـك كما يمي (1981)المغكم، كيصكغ تشكمسكي 

يعمؿ في ج في - أ

 [...ج –  ... I... ج –  ... ]- ب

حيث 

ْس = أ - 

. إذا كاف ب إسقاطا أقصى، فإف كاف ب يعمك ج، فإف ب يعمك أ- 

. أ يتحكـ مككنيا في ج- 

بناء عمى ما )كما يمي  (C – Command)كيمكف صياغة مفيـك التحكـ المككني 
  (:Reinhart( )1976)ارت قجاء في ريف

تتحكـ عجرة أ مككنيا في عجرة ب إذا كانت أ كب ال تعمك أيا منيما األخرل، كأكؿ 
. 39تعمك أ تعمك ب (Branching node)عجرة مفرعة 

                                                           
. 14: ، ص(2013)تشومسكً،  - 38
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:  كتكضيح ذلؾ عمى النحك التالي

يقاؿ إف العنصر س يحكـ مككنيا في العنصر ص إذا ما كاف العنكاف المقكلي األكؿ 
ككاف . المشرؼ عمى العنصر س يشرؼ أيضا عمى العنصر ص (في الرسـ الشجرم)

: أحدىما ال يشرؼ عمى اآلخر في الكقت ذاتو، الحظ مثال الرسميف الشجرييف التالييف

1             )2  )
 
 
 
 
 
 

ألف " كتابا"مككنيا في المركب االسمي " قرأ"يتحكـ الفعؿ  (1)في الرسـ الشجرم 
يشرؼ أيضا – " مركب فعمي"كىك العنكاف – العنكاف المقكلي األكؿ المشرؼ عمى الفعؿ 

. عمى المركب االسمي، كما أف كمتا المقكلتيف ال تشرؼ إحداىما عمى األخرل

مككنيا في المركب االسمي " في"يتحكـ حرؼ الجر  (2)كفي الرسـ الشجرم 
" كىك العنكاف – ، كذلؾ ألف العنكاف المقكلي األكؿ المشرؼ عمى حرؼ الجر "المسجد"

كما أف كمتا المقكلتيف ال تشرؼ . يشرؼ أيضا عمى المركب االسمي– " المركب الحرفي
.  إحداىما عمى األخرل

: 40الربط: ثانيا

                                                                                                                                                                                     
. 28 - 25: ، ص ص (1990)الفاسً الفهري،  - 39
 . وما بعدها61، ص ( 1990)انظر الفاسً الفهري، -  40

 مركب فعلي

 مركب اسمي فعل

 قرأ كتابا

 مركب فعلي

 مركب حرفي فعل

 صلى

 مركب اسمي حرف جر

 في المسجد
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 Binding)ثالثة مبادئ أساسية في نظرية الربط  (1981)اقترح تشكمسكي 
theory)ىذه المبادئ ىي. ، أم ربط الضمائر كالعكائد إلى مفسراتيا :

مبدأ أ 

. كؿ عائد مربكط في مقكتو العاممية

مبدأ ب  

. كؿ ضمير حر في مقكلتو العاممية

مبدأ ج 

كؿ تعبير محيؿ حر 

. أك في ج. س. فالعائد يجب أف يربط في ـ. (Anaphors)لننظر أكال في العكائد 
: كعميو، نجد األحكاـ النحكية التالية تتمشى مع نظرية الربط

قتؿ الرجؿ نفسو ( أ  (1)

قتؿ نفُسو الرجَؿ    ( ب

أقمقني انتقاد الرجؿ نفسو  ( ج

ظف الرجؿ نفسو غبيا ( أ  (2)

 ظف الرجؿ أف نفسو غبي   ( ب

ظؿ الرجؿ أنو غبي  ( ج

يحب الرجؿ أستاذ نفسو ( أ  (3)

يحب الرجؿ أستاذه  ( ب
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س، عمى . ضمير النفس مربكطا في ج أك ـ)، نجد العائد ( ب1)ك ( أ1)ففي 
كيفسر ىذا المحف إذا افترضنا أف العائد الفاعؿ يتحكـ . الحف ( 1)إال أف التركيب . التكالي

كعميو، فإف المفسر ىناؾ ال يمكف أف . مككنيا في مفسره، دكف أف يككف العكس صحيحا
 ( ب2)فتختمؼ عف الجممة  ( أ2)أما الجممة . يربط العائد، خارقا المبدأ أ في نظرية الربط

مف جية أف المقكلة العاممية لمعائد في التركيب األكؿ ىي الجممة الدامجة، كالمفسر مكجكد 
. ىي الجممة المدمجة، كليس فييا مفسر ( ب2)ىناؾ، بينما المقكلة العاممية لممنعكس في 

ففي السياؽ األخير، ال يمكف إدراج . كىذا ما ينتج عنو سالمة الجممة األكلى كلحف الثانية
كنفس الشيء يمكف أف يقاؿ عف المركب االسمي الذم يحكم . ( ج2)إال مضمر، كما في 

. فيك ال يحتكم عمى مفسر. ، كالذم يعد مقكلة عاممية بالنسبة لممنعكس( أ3)منعكسا في 
. ( ب3)كال يمكف إنقاذ البنية إال بكضع مضمر ىناؾ، كما في 

، باستعماؿ عالقة ( ب2)ك ( أ2)، لما أمكف أف نفرؽ بيف "مسطحة"فمك كانت البنية 
إال أف . كقد يتبادر إلى الذىف أف الفرؽ يمكف رصده باستعماؿ عالقة السبؽ. التحكـ المككني

لحف التركيب اآلتي يبيف أف ىذا المفيـك ليس كاردا في تحديد العالقة البنيكية بيف المنعكس 
: كمفسره

(4 ) قتل الرجل نفُسه

كيمكف .  ففي ىذا التركيب، يسبؽ المفسر العائد خطيا، كمع ذلؾ فالتركيب غير سميـ
في البنية " أعمى"رصد ىذا المحف باستعماؿ مفيـك التحكـ المككني، كافتراض أف الفاعؿ 

الحنة، بينما البنية الضميرية المكازية ليا  (4)فككف البنية االنعكاسية . الشجرية مف المفعكؿ
ككالزمة . سميمة، يبيف أف التحكـ المككني ىك الكارد في تحديد العالقة بيف المفسر كالعائد

ال لتحكـ المفعكؿ أيضا في الفاعؿ،  ليذا، فإف بنية الجممة يجب أف تككف سممية شجرية، كا 
. كلما أمكف استغالؿ عدـ التناظر بينيما في التحكـ المككني، لرصد الفرؽ المقصكد
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، نجد المضمر متصال ( ج2)ففي . كلنتجو، اآلف، إلى ربط المضمرات
فإما أف نعتبر المتصؿ . كىناؾ اختياراف في ىذه الحالة. في البنية السطحية (أف)بالمصدرم

أم في مخصص ؼ أك )بمثابة عالمة تطابؽ تتيح كركد ضمير فارغ في مكقع الفاعؿ 
ما أف يككف ضميرا مدمجا في المصدرم، يترؾ أثرا في تنقمو مف مكانو (مخصص ص ، كا 

ففي االختيار األكؿ، يككف المضمر حرا في ج، تمشيا مع المبدأ ب في نظرية . األصمي
إال أنو . يعتبر عائدا، كيجب أف يربط في ج. س. كفي االختيار الثاني، فإف أثر ـ. الربط

ليس مربكطا، كىذا يطرح مشكال بالنسبة لنظرية الربط، التي يجب أف تراجع حتى تمكف 
(. Argument position)العائد مف أف يككف مربكطا إلى مكقع غير مكقع مكضكع 

كنركز فقط عمى الدكر الذم تمعبو نظرية الربط في تحديد البنية . كسنتجاىؿ ىذا المشكؿ ىنا
. س. ، نجد المضمر حرا في ـ( ب3)ففي . المركبية

 41نظرية األدوار المحورية: ثالثا
مستفيد / ضحية/ منفذا ىدؼ: تقـك ىذه النظرية بإسناد األدكار المحكرية االسمية مثؿ

بحسب حاجيات المحمكؿ مف أدكار، كما يمزمو مف مكضكعات تبعا لخاصية المزـك أك 
فالمحمكؿ أعطى مثال ينتقي ثالثة مكضكعات يسند لكؿ منيا في . التعدية التي يتسـ بيا

كتككف ىذه المعمكمات الداللية . المستفيد/المحكر/المنفذ: ع دكرا دالليا محدد مثؿ– بنية 
إف ىذه الكظائؼ الداللية . مستقمة عف السياؽ الذم يمكف أف يظير فيو المحمكؿ أعطى

الخاصة التي يمكف أف أخذىا مكضكع معيف بالقياس لمحمكؿ محدد ىي ما يطمؽ عميو 
.  األدكار المحكرية

كتكضع المكضكعات المحددة عمى شكؿ شبكة مف العالقات المكضكعية يطمؽ عميا 
  .الشبكة المحكرية لممحمكؿ الذم يسند إلييا أدكارا محكرية

: كبصفة عامة يمكف التفريؽ بيف مكقعيف يمكف أف تظير فييا المركبات االسمية

                                                           
 (.1986)وانظر الفاسً الفهري.  وما بعدها320ص  (2010 )انظر مصطفى غلفان -  41
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كىك المكقع الذم يحدد الكظائؼ النحكية مثؿ، كظيفة الفاعؿ مكقع المكضكع - 
كيحتؿ ىذا المكقع كؿ المركبات االسمية المكضكعات كالعناصر شبو . ككظيفة المفعكؿ بو

اإلحالية التي تتطمب دكرا دالليا مثؿ، المنفذ كالمستفيد كاليدؼ الخ،  
مكضكع كىي المكاقع التي ال يتمقى فييا المكضكع دكرا محكريا، كىي – مكاقع ال - 

المركب المصدرم كاألسكار : عمى العمـك المكاقع الخارجة عف الجممة كتشغميا عناصر مثؿ
. التي تقع خارج الشبكة المكضكعية

كال تسند األدكار إال لمعناصر التي تقع في مكقع المكضكعات، كىك المكقع التركيبي 
كتتضمف نظرية األدكار المحكرية مبدأ يضبط آلية . الذم يسند فيو المحمكؿ دكرا محكريا

اإلسناد، كيتعمؽ األمر بمبدأ المقياس المحكرم الذم يقتضي إسناد كؿ دكر إلى مكضكع 
كما تتكمؼ نظرية المقياس المحكرم بتحديد . كاحد، ككؿ مكضكع يسند إليو دكر داللي كاحد

القيكد المفركضة عمى التحديد المالئـ لألدكار المحكرية كالمكضكعات التي تتطمب أدكارا 
كعندما يسند المحمكؿ لمكضكعو دكرا محكريا عينا، فإنو يسمو محكريا . محكرية خاصة

. مما يجعؿ ىذا المكضكع في عالقة تبعية محكرية (الكسـ المحكرم)
: مثاؿ
أىدل زيد عمرا كتابا - 

ينتقي المحمكؿ أىدل في مدخمو المعجمي، باعتباره مقكلة تركيبية أساسية، مركبيف 
كيمكف رسـ .  يككف فاعال1، عمما بأنو البد لكؿ محمكؿ مف ـ س 3 ـك س2اسمييف، ـ س 

: المدخؿ المعجمي لمفعؿ أىدل عمى الشكؿ التالي
[ 3س . ـ + 2س . ـ + 1س . ـ- ]: أىدل- 

، كيتعمؽ [انتقاء ـ]كيتضمف ىذا المدخؿ المعمكمات الضركرية بشأف االنتقاء المقكلي 
كاالنتقاء المقكلي . باألدكار المحكرية التي يسندىا المحمكؿ لممركبات االسمية التي تميو

. يختمؼ عف االنتقاء الداللي
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ثـ إف الفعؿ أىدل ينتقي دالليا ثالثة أدكار محكرية، كبالتالي يحتاج إلى ثالثة مكاقع 
: مكضكعات يسند لكؿ كاحد منيا دكرا دالليا محددا

 منفذ 1ـ س - 
 متقبؿ  2ـ س - 
 ىدؼ  3ـ س - 

كالكظيفة النحكية فاعؿ مثال، ىي مكقع المكضكع التي يمكف أف تسند لمدكر المحكرم 
المتقبؿ ليس / منفذ كىك الذم يقـك بالعمؿ أك بالحدث الذم يعبر عنو الفعؿ، كالمستفيد

بالضركرة ىك المفعكؿ بو الذم تمقى حدث الفعؿ فقط، بؿ ىك متمقي نتيجة الحدث الذم يدؿ 
كتختمؼ ىذه األدكار مف . 42أما اليدؼ فيك النقطة التي ينتيي إلييا الفعؿ. عميو الفعؿ

: إف صكرة المدخؿ المعجمي لمفعؿ لعب يمكف أف تككف كالتالي. محمكؿ آلخر
". منفذ، ىدؼ "[ـ س]لعب - 

كمثؿ ىذه المعمكمات الداللية يعبر عنيا في النحك القديـ في إطار تحديد الكظائؼ 
: النحكية

. الفاعؿ:  زيد1المركب االسمي - 
. مفعكؿ بو أكؿ: عمرك2المركب االسمي - 
. مفعكؿ بو ثاف: كتاب3المركب االسمي - 

: كيمكف تكضيح ذلؾ عمى النحك التالي
". منفذ، متمقي، ىدؼ "[3، ـ س 2، ـ س 1ـ س - ]أىدل 

الذم ينص كما تخضع نظرية األدكار المحكرية لمبدأ عاـ يعرؼ بالمقياس المحكرم 
. لكؿ مكضكع دكر محكرم كاحد فقط، كلكؿ دكر محكرم مكضكع كاحد فقط: عمى ما يمي

: ىذا القيد العاـ ىك الذم يفسر لنا ال نحكية جممة مثؿ
5 - أكمت الخبز التفاحة

                                                           
 .111مرتضى جواد اقر، مقدمة فً نظرٌة القواعد التولٌدٌة، ص - 42
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: دكريف محكرييف مماثميف، مقابؿ نحكية الجممة (أكؿ)حيث أسند المحمكؿ 
 .أعطى محمدا سعيدا الكتاب- 6
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