
1 
 

  :دروس وتطبیقات في النحو الوظیفي

  فریدة موساوي/ د: إعداد وتقدیم                 الثالثة لیسانس:السنة 

  لسانیات عامة: تخصص                      1/2/3/4: الفوج

   :تطبیقات

ھذا المدخل  :ر اللسانیات األمریكیة من بلوم فیلد إلى تشومسكيمدخل نظري لتطوّ 

یساعد الطالب على استنتاج العالقات بین المفاھیم  والمصطلحات التي قد تختلف أو 

تتفق حسب توجھات العلماء، وال یمكننا تناول المسائل التطبیقیة إال من خالل ھذا 

  : المنحى

لیونارد بلوم :یعود الفضل في تأسیس هذه المدرسة للساني األمریكي :  التوزیعیة اللسانیات -1

نظریة  «: ، و هو مختص في دراسة أصل اللغات الهندوأوروبیة    L . Bloomfieldفیلد 

التوزیعیة : عامة في اللغة ، و التي تطّورت و أعید تنظیمها من طرف تالمذته تحت عنوان 

: و كانت بدایة بلوم فیلد .  1»  1950ریكیة إلى سنة و التي سیطرت على اللسانیات األم

و حاول . و المعروفة بنظریة األثر و االستجابة  »مع المدرسة السلوكیة في علم النفس  «

و المدرسة السلوكیة . بلوم فیلد تطبیق مبادئ علم النفس السلوكي على الدراسات اللسانیة 

م في تحلیل الظواهر بما فیها اللغویة ، یسمى تعتمد على مبدأ المالحظة المباشرة ، و نهجه

باالعتماد على .   mentalismeفي مقابل المنهج الذهني   mécanismeالمنهج اآللي 

 acteفعل الكالم «: و یرى بلوم فیلد أن  2»تحلیل وصفي خارج كل االعتبارات الذهنیة  «:

de parole   هو نشاط  –یة حسب المدرسة السلوك –معنى سلوك  3»هو سلوك خاص

یفسر فهو مالحظ  اإلنسانيفالمدرسة السلوكیة ترى أن السلوك «: خاضع للمالحظة 

prévisible «4 یفسر  «، و یمكن دراسته من ناحیة تتبع األثر و االستجابة  كما یمكن أن

األحاسیس  croyances، المعتقدات  intentionsالمقاصد : كأثر ذهني مثل 

sentiments   «5   .بلومفیلد نظریته التي ربط فیها بین اللسانیات و علم النفس  أسس

                                                           

         
.                                                                                                                                                        
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فاللغة هي إمكانیة جیل عندما  «: وجاكالسلوكي من خالل قصة مفترضة وهي قصة جیل 

  .»شاهدت التفاحة ، بدل أن تقطفها ، طلبت من جاك أن یقوم بذلك بدال عنها

و الجدید في هذه النظریة هو ما سماه بلوم فیلد السلوك البدیل ، و االستجابة البدیلة الذي یمر 

  :  عبر مراحل 

  .معناه موجات ضوئیة انعكست على عین جیل    ..... مشاهدة جیل للتفاحة  - 

  .یصاحبه إفرازات فسیولوجیة      ... .شعور جیل بالجوع  - 

، بدل أن )  سلوك بدیل( استعمال اللغة ....  طلب جیل من جاك إحضار التفاحة   - 

 .  تقطف التفاحة بنفسها طلبت من جاك أن یفعل ذلك بدال عنها  

ما كان یجب أن تقوم به جیل ، فعله )  استجابة بدیلة( ذهب جاك إلحضار التفاحة  - 

 :و یمكن التمثیل لها بـ .  هو بدلها 

  

  

  

  

  

إن نظریة بلوم فیلد ظلت مسیطرة على اللسانیات األمریكیة لحقبة من الزمن ، كما    

.  اهتماما بالغ عند اللسانیین ، و نال شهرة واسعة   langageلقي مؤلف بلوم فیلد اللغة 

لكن هناك مبالغة عند السلوكیین في تفسیر سلوك اإلنسان تفسیرا میكانیكیا ، و أنه  یتم 

فاإلنسان یختلف عن كل الكائنات الحیة األخرى . مثل سلوك الحیوان  بطریقة آلیة مثله

، و یتمیز عنها بفكره ، الذي یتیح له التحكم في كل سلوكیاته  فتتابعات األثر و 

و لها التجارب التي یتم إجرائها على . االستجابة عند الحیوان لیست نفسها عند اإلنسان 

وضع بلوم فیلد نظریته استنادا . ها على اإلنسان الحیوانات في المخابر ال تنطبق نتائج

ألن . هذا جعله محل انتقاد من  طرف علماء اللسان . على قصة مفترضة غیر واقعیة 
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تأسیس  النظریات العلمیة یجب أن یستند على دعامة صلبة تستمد مقوماتها من الواقع ، 

مفترضة التي ارتكز علیها فالحقیقة العلمیة ال تتوافق مع القصة ال. و لیس من الخیال 

لكن في المقابل أن هذه النظریة فتحت اآلفاق لسلسلة من الدراسات ، و . بلوم فیلد 

  . تطورت من خالل تالمذة بلوم فیلد ، خاصة عند هاریس من خالل المنهج التوزیعي 

البدایة في ظهور المنهج التوزیعي في الوالیات :  عند هاریس ةالتوزیعی اللسانیات

و هذه المرحلة تمثل مرحلة ما بعد .  1950المتحدة األمریكیة  مع هاریس ، ابتداء من 

 la grammaireالنحو التوزیعي  «: و یطلق على هذا المنهج . بلومفیلد 

distributionnelle  غویة بصرف التي تهدف إلى وصف اللغة فقط بتوزیع الوحدات الل

هل یمكن أن تكون هناك دراسة لغویة : هنا تبدو الفكرة غریبة  ».النظر عن المعنى 

بصرف النظر عن المعنى ؟ و ما الدافع لهذا النوع من الدراسة؟ صحیح یبدو أنه من 

ال وجود للمعنى ( الناحیة النظریة یستحیل أن توجد دراسة لغویة بمعزل عن المعنى 

ك عوامل فرضت الكن في الواقع هن. للمعنى من أهمیة في اللغةو هذا لما ) إطالقا 

هناك عدة عوامل تفسر ظهور هذا االتجاه في «: الخوض في هذا النوع من الدراسة 

الوالیات المتحدة األمریكیة ، لوجود حالة لسانیة خاصة  ال تظهر فیها الخصائص 

هذه اللغات هي لغة الهنود  ».. .الفلولوجیة ، و التاریخیة و المقارنة و النحویة بوضوح 

عائلة 150حوالي «في أمریكا التي تفتقر إلى إطار رسمي، و من جهة أخرى یوجد 

هندیة أمریكیة، و أن أكثر من ألف لغة تطرح إشكالیات بالنسبة لإلداریین  –لغویة 

هذه اللغات في هیئة لسانیة مادیة  لیست مشفرة .   ethnologueعلماء االثنولوجیا و 

معنى هذا أن هذه اللغات ال تزال في طبیعتها كمادة خام ، لیس »ي لغات منطوقة هو 

و هي لغات خاصة بالجماعة ) تعتمد على الشكل المنطوق فقط ( لها رموز كتابیة 

: ترتكز الدراسة على . اللغویة الناطقة بها ، فهي غیر معروفة عند الجماعات األخرى 

معنى هذا أن الباحث  »نة ، كعینة لمالحظة اللغة ، و ال یجب تغییره مالحظة المدوّ  «

یجب أن ال یتصرف في المدونة ، ألن أصل الدراسة هي لغات طبیعیة ، و یجب 

  . المحافظة على طبیعة هذه اللغات 

: و مصطلح التوزیعیة یعود إلى طریقة العمل عند أصحاب هذه المدرسة ، و هو   

توزیع الحدات اللغویة ، و الوحدات التي لها نفس التوزیع  وصف اللغة عن طریق «
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مثال وحدات التعریف تدخل في صنف الكلمات التي   une classeتشكل صنف 

هذا ینطبق على اللغة ( تشكل المركب االسمي و مكانها یتواجد في یسار االسم 

صنف أنها في و الوحدات التي ال یمكن أبدا أن تلتقي في نفس التوزیع ، ت )الفرنسیة

مثل المركب الفعلي و المركب   en distribution complémentaireتوزیع مكمل 

معنى هذا أن التوزیعیة تعتمد على شكل أساسي طریقة تصنیفیة   6 »...االسمي 

للوحدات اللغویة ، بالتركیز على موقعها في الجملة أو التركیب ، فهناك وحدات تحتل 

لها بوحدات أخرى تدخل في نفس الصنف مثال في اللغة نفس الموقع  و یمكن استبدا

صنف األفعال ، صنف األسماء ، صنف المفاعیل ، ثم أن الصنف الواحد : العربیة 

مفعول به ، مفعول : ینقسم بدوره إلى أصناف أخرى مثال صنف المفاعیل ینقسم إلى 

ت محیط الكلما«و ما یهم من كل هذا هو . إلخ ...مطلق ، مفعول ألجله 

environnements  et termes –pivots  «7  معنى هذا أن لكل كلمة محیط

داخل الجملة و ما یحیط بها من وحدات أخرى من  الوحدات اللغویة، المقصود به حدودو 

  . الیمین إلى الیسار 

  : نموذج للطریقة  التوزیعیة 

  : من خالل الجملة اآلتیة ، نالحظ توزیع الوحدات اللغویة 

  افتتح  مدیر الثانویة  السنة الدراسیة 

مجموعة من الخانات ، كل خانة تمثل صنف معین لكل : تقسم هذه الجملة إلى 

  :الوحدات التي یمكن أن تحمل نفس الموقع 

  

  : موقع الوحدات األساسیة :  1المخطط التوزیعي رقم 

  السنة الدراسیة  افتتح مدیر الثانویة    

  الدراسیة  السنة       ثانویة مدیر ال    افتتح     

  

  : موقع كل وحدات الجملة  2المخطط التوزیعي رقم 
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  افتتح 

  

  

  مدیر 

  

  ال

  

  ثانویة 

  

  ال

  

  سنة

  

  ال

  

  دراسیة

  

نالحظ أن موقع الفعل في اللغة العربیة دائما في أول الجملة ، فهو ینتمي إلى صنف 

األفعال ، و یمكن أن یعوض بقائمة كبیرة من األفعال ، یلیه مباشرة الفاعل ، و یمكن 

كذلك أن یعوض یقائمة كبیرة من األفعال  وبهذا تشكل صنفا من الوحدات ،  بعدها یلیه 

ال ( موقعها دائما قبل االسم ، و في الجملة تتكرر هذا الموقع و ) ال( أداة التعریف 

فعملیة التصنیف تتم بعد تحدید مواقع الوحدات . ، فموقعها ثابت ) التعریف بعد االسم 

  . اللغویة 

و بهذا قام التوزیعیون بابتكار منهج متمیز في دراسة اللغات ، بغرض تذلیل   

ت ال یفهمونها ، لكن هذا المنهج رغم نجاعته في الصعوبات على الباحثین في دراسة لغا

المدرسة  رواد «بعض المواقف التي تعترض الباحثین ، إال أنه لقي انتقادات خاصة من 

حدات اللغویة یخضع للمعرفة و محیط ال بار أنباعت courtine 1981الفرنسیة  

كما أن خصوصیة اللغة ال تستجیب إلى دراسة شكلیة تصنیفیة ،  »الخارجیة للخطاب 

  . تبعد المعنى بشكل كلي 

  

تستند :  أو قواعد التفریع : أو قواعد إعادة التركیب :  عند تشومسكي القواعد النسقیة

هذه العملیة على مجموعة من الرموز الدالة على المصطلحات النحویة و مكونات 

  : األساسیة إلى أصغر مكوناتها  الجملة ، بدءا بالتراكیب

  للجملة  جیستعمل الرمز 

  مركب اسمي  :م س

  مركب فعلي  :م ف

  لالسم  :س

  للفعل: ف

  للتعریف   :اد



6 
 

  :بعد تحدید الرموز نكون القواعد التركیبیة على النحو التالي

  

  

  

  

  

  

  

تدل على ربط العناصر  )+(عالمة . ما یسبق السهم یمینا تعاد كتابته مفصال بعد السهم یسارا 

و تمكننا . أما السهم یدل على ما كتب على الیمین یعاد كتابته على الیسار .المكونة ربطا الزما 

  : هذه القواعد من تولید كل الجمل المبهمة التي لم تصل إلى مرحلة االنجاز 

   الطالبَ  تاذُ عاتب األس

   األستاذَ  عاتب الطالبُ 

   الطالبُ  عاتب الطالبُ 

   األستاذُ  عاتب األستاذُ 

   :یمكن تفریعها على النحو اآلتي و عندما تصل إلى طور االنجاز

  

  

  

                         

  

      

  

 

 س+اد

 اد



7 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

                                 

إلى أصغر ) مركب اسمي + مركب فعلي ( هذا المشجر تفرعات الجملة ، من أهم أركانها  في

  .و هي وحدات الجملة مستقلة عن بعضها البعض :مكوناتها 

  : نماذج من تطبیقات النظریة التحویلیة على اللغة العربیة : أنواع التحویالت 

  : تحویالت تؤول بالفعل من البناء للمعلوم إلى البناء المجهول مثال  -1

  1قطفت البنت الثمار                             ُقطفت الثمار  

  عملیة تحویلیة                         

  . المستعملة في اإلضافة و في تعلیق جملة فرعیة بجملة أساسیة : تحویالت التراكیب 

اسم الفاعل ، اسم المفعول ، اسم ( و یتم بتحویل األفعال إلى مشتقات اسمیة : سمي التحویل اال

  : مثال ...) . اآللة ، 

  ....ضرب                     ضارب ، مضروب ، مضارب 

 

 اد
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  : تحویالت تختص بزمن الفعل 

  .یكتب ، اكتب     كتب                   

  : الضمائر تحویالت تختص بتصریف األفعال مع 

  ... .هو غاب ، هي غابت ، هما غابا ، هم غابوا 

  : النموذج الثاني للقواعد النسقیة

  مركب فعليهي  كل الجملة                      یشرح األستاُذ الدرَس 

  م ف        

  ج              م ف

  م س +ف             ج

  م س+م س+ ج           ف

  م س + س + اد+ ج           ف

  س + اد +س + اد + ف ج        

  درس  + ال + أستاذ +ال +یشرح            ج

                            

  

  

  

  



9 
 

  ج                          

  م ف                          

  ف             م س                      

  اد       س         م س                                

  اد        م س                                                   

  یشرح          ال     أستاذ       ال         درس                 

  

في كتاب البنى التركیبیة فّضل تشومسكي : تطبیقات حول القواعد التحویلیة من خالل المكّونات

القواعد التحویلیة على القواعد التركیبیة لبساطتها، والغریب أن القواعد التحویلیة عددها كبیر 

أما في . أنها تقدم أحیانا وصفا بسیطا لبعض التراكیب اللغویة األمروتعقیدها شدید، وكل ما في 

ساس أن القواعد التحویلیة تعكس حدس أصحاب اللغة أعماله األخیرة، فلقد عّلل تفضیله على أ

أفضل من غیرها من القواعد، وتولد عددا ال حصر له من الجمل، وتولي اهتماما كبیرا بالمعنى، 

. اأكثر مما تولیه القواعد التركیبیة، وتزیل الغموض عن القواعد التركیبیة التي اعتمدها سابق

  :عتماد على المكّون النحوينموذج مبسط عن القواعد التحویلیة باال

  :نرتكز دائما على الجملة كنموذج
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  : المكّون على النحو التاليبثم نفرع هذه القواعد التحویلیة 

  یشرح األساتذة دروسهم

  

  

  

  

  

ما نالحظه هنا هو إضافة عالمة الجمع، ألن تحویل الجمل یكون بتغییر عالمات التثنیة والجمع 

  .والتذكیروالتأنیث 

  :باالعتماد على ما سبق حّول الجمل التالیة باالعتماد على المكّونات اللغویة: تدریبات

 .ینجز الطالب بحوثهم  -1

 .قام الرجالن بتعقیم محیطهما  -2

 . قامت األستاذة بإعداد الدروس -3

 .تقیم الطالبات في الحي المجاور للجامعة -4

ضمیر، = فعل، ض= لمة مثال ف بالنسبة للمختصرات نأخذ الحرف األول من الك

رمزنا له بـ س ولیس األلف لكثرة استعماالت األلف في اللغة العربیة لالسم بالنسبة 

فة، هذا فقط لالسم، أما األسماء المركبة فنأخذ الحرف ووقوعها في أول األسماء المعرّ 

 أد  ولیس أت،= ، أداة تعریف م إ= ، مضاف إلیهح ج= حرف جر: األول من كل جزء

  .  ، ویمكن اختصارها بـ ت ألن أد أكثر قربا ووضوحا، لكن أت صحیحة
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  : محاضرة        

مؤسس هذه المدرسة تشومسكي الذي حاول :  نظریة التولیدیة التحویلیة لتشومسكيال

من خالل نظریته ، تجاوز المدارس البنیویة ، التي تناولت اللغة من وجهة نظر تحلیلیة 

نظري عام قادر على وصف اللسان البشري ، یخضع له نحو كل جهاز  «:، إلى بناء 

نحو ،  النحوفركیزة هذه المدرسة و مجالها هو  . »لغة من اللغات البشریة الخاصة

وعندما نقول نحو عام ، یتبادر إلى أذهاننا أن .  عام تشترك فیه كل اللغات البشریة

هذه الفكرة كانت موجودة من قبل ، خاصة عند مدارس بور روایال ، كما أن النحو العام 

ت المدرسة التحویلیة بمراحل ومرّ . یمثل مرحلة حاسمة من تاریخ الدراسات اللسانیة

ل انطالقة و أوّ . ؤلفاتهمتعاقبة ، من خالل غزارة المادة التي وضفها شتومسكي في م

د معالم هذه حدّ الذي   structures syntaxiquesكانت مع كتاب البنى التركیبیة 

مظاهر النظریة التركیبیة هذه النظریة من خالل  تبلورت وبعدها مباشرة  النظریة ،

Aspects de la théorie syntaxique   ز أعمال ما میّ  أهمو .  1965سنة

  .   Théorie standard étendueالنموذجیة الموسعة تشومسكي هو النظریة 

ال یمكن اإلحاطة بنظریة تشومسكي ، وال یمكن الحدیث عن إنتاج لغوي لساني ضخم في أسطر 

  . سنكتفي فقط باإلشارة إلى بعض الخطوط العامة . معدودة

كبیر من خالل كل أعمال شتومسكي، ومن خالل عناوین كتبه، یشد انتباهنا إلى اهتمامه بشكل 

جعل تشومسكي للتركیب األسبقیة المطلقة على ما سواه، من صرف و «: حیث  بالتركیب

ذلك فونولوجیا و داللة، حتى أنه قصر علیه همه في المراحل األولى من وضع نظریته كما نرى 

 Aspects de la theorieة و كتاب مظاهر النظریة التركیبیة التركیبفي كتاب البنى 

syntaxique ،  .فكتب في علم الداللة و علم الفونولوجیا ،هذا النقص فیما بعد وٕان هو تدارك، 

جعل هذه ما و هذا . »فقد بقي متمسكا بمبدأ أسبقیة التركیب على غیره من العلوم اإلنسانیة

، و معظم التي أهملت دور التركیب في اللغةمن النظریات اللسانیة   ز عن غیرهاالنظریة تتمیّ 

، دون الخوض في الجانب زت على البنیة الداخلیة للغة و دراسة مستویاتهاالدراسات اللسانیة ركّ 
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ز هذه أما  ما میّ . لتركیب في نظریتهالقول أن تشومسكي أعاد االعتبار لو بهذا یمكن .  التركیبي

  : المدرسة عن غیرها من المدارس اللسانیة 

 إعادة النظر في مفهوم اللغة و الكال م من خالل مصطلحي الملكةla compétence  

فالناطق بلغة من اللغات : فیرى تشومسكي أن :  la performanceو االنجاز 

تلك ووظیفة النحو ضبط . یستطیع فهم جمل صحیحة من تلك اللغة لم یسمعها من قبل

القواعد المحدودة العدد التي من شأنها تولد جمیع هذه الجمل الصحیحة غیر المتناهیة 

و أن المتكلم . واعد النحوي التي یخزنها المتكلمد في مجموعة من القفاللغة تتحدّ . »...

، أي ا بل یخزن فقط مجموعة من القواعدال یخزن في ذهنه كل الجمل التي یتكلم به

: أما الملكة تحیل إلى . ن عدد ال حصر له من الجملواعد نكوّ بعدد محدود من الق

 .»القول بحدس المتكلم السامع المثالي معیارا على صحة الجمل أو عدم صحتها«

) سامع أو متكلم ( معنى هذا أن الملكة هي القدرة أو الكفاءة التي یمتلكها الشخص 

بین الجمل الصحیحة و الجمل غیر التي تمكنه من التمییز  ، هذه المعرفةللمعرفة اللغویة

معناه  »  و هو ما یبلغه متكلم أو سامع معین لّلغة «:و یقابلها االنجاز. الصحیحة

و بخالف كل . تأدیة اللغة ، أو المظهر المادي للغة أو بتعبیر أدق هو االستعمال

التوزیعیین و عكس  «: : : المدارس البنیویة ، نجد في هذه النظریة غیاب المدونة 

الذین ینطلقون من مدونات اللغات مجهولة و یرومون أن تمدهم نظریتهم بالوسائل 

نة  تقید عالم اللسان بجمل و تراكیب محدودیة المدوّ ف » ...لتشیید نحو تلك اللغات 

الشكلیة عن األنظمة التي من بین اللغات الطبیعیة   «:  أن تشومسكيیرى معینة، و 

األبنیة التركیبیة في اللغات الطبیعیة أو في تعبیر آخر هو یسعى  قد تشبه تمام الشبه

و التي ) أوتوماتیة آلیة و نظام شكلي ( إلى بیان أنواع األجهزة الشكلیة التي تختلقها 

 قد تؤلف منواال و نحوا یولد جمیع المتتالیات الصحیحة نحویا دون غیرها مع وصفها

و هدف النحو أن «: كلیة للنحو و القواعد و هنا یؤكد تشومسكي على الطبیعة الش »

ینظر في جمیع الجمل النحویة و فیها دون غیرها ، فما هو شكل النحو ؟ هو شكل 

و یقصد بذلك أن المعطیات التركیبیة یمكن وصفها رؤیة بدیهیة و  »جهاز تولیدي «

لنا فاألشكال النحویة هي التي تتیح . ») في صورة نظام شكلي ( نظام من القواعد 
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عملیة التولید ،و بالتالي عملیة االبتكار أو االختراع ، لیس فقط الجمل الصحیحة أي 

فالظواهر التركیبیة عنده تنتمي إلى «  المستعملة ، لكن كذلك الجمل الغیر المستعملة 

مستوى مخصوص مستقل یتمیز عن علم الصیغ و علم وظائف األصوات و الداللیات 

تكوین تركیبیا لكن خالیة من الداللة مثل الجملة التي فالجملة قد تكون حسنة ال( 

فیلح على ضرورة التمییز بین  » األفكار الخضراء التي ال لون لها تنام بعنف: یوردها 

) . الداللة ( الجمل الصحیحة من حیث النحو و الجمل الصحیحة من حیث االستعمال 

لنحویة، لكن من ناحیة المعنى و الجملة التي أوردها صحیحة من الناحیة التركیبیة و ا

غیر ممكنة ، ففي الواقع ال وجود ألفكار بلون أخضر، كما أن األفكار ال تغضب و ال 

، وهنا ینبغي التنبیه أن نظریة تشومسكي ال عالقة لها باللغة المجازیة في تصنیف تنام

 : له القدرة على ابتكار أنواع  من الجمل  اإلنسانو .  الجمل

 و هي المستعملة في العملیة التواصلیة : من الناحیة النحویة و الداللیة الجمل الصحیحة 

  الجمل الصحیحة من الناحیة النحویة لكنها خاطئة من الناحیة الداللیة : 

  .الخضراء التي ال لون لها تنام بغضب األفكار

كانت كلمة النحو تشمل الصرف والتركیب، وأصبحت : مفهوم النحو عند تشومسكي

: أما النحو فیعني عنده .تشومسكي تشمل الفونولوجیا والداللة والصرف والتركیبعند 

، فإن استعمال هذه المصطلحات مثل Lyonsوحسب لیونز. »جهاز لتولید الجمل«

جهاز وتولید في هذا المقام قد أضل كثیرا من القّراء، حیث فهموا أن النحو جهاز 

وتجدر اإلشارة هنا . ندما یتلفظ أّیة جملةإلكتروني أو آلي، یكّرر أو یفحص المتكلم ع

إلى أن تشومسكي قد استعمل هذه المصطلحات ألن فرع الریاضیات الذي اعتمده 

نحوه، یستعمل مثل هذه المصطلحات، مثل  جهاز وآلة وٕانتاج، وتولید، بطریقة  لشكلنة

  .الجهازإلى الخصائص المادیة ألي نموذج فعلي قد َیستعمل هذا  تجریدیة دون اإلشارة

هو االعتماد على القواعد النحویة، باعتبارها الجانب الشكلي للغة، وأكثر : شكلنة النحو

ة العربیة هي الحركات اإلعرابیة، لكن في كل ما یحیل إلى الجانب الشكلي في اللغ

األحوال ال یمكن إبعاد الداللة عن النحو، وركیزة النحو هو الجملة، والجملة تعّرف بأنها 

وال یمكن تولید الجمل إال من خالل القواعد   .الفائدة أي ما یحسن السكوت عنهتامة 

  .النحویة
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اللغة مجموعة متناهیة أو  «:تشومسكي اللغة قائالً عّرف :مفهوم اللغة عند تشومسكي

كل جملة طولها محدود ومؤلفة من مجموعة متناهیة أو غیر . غیر متناهیة من الجمل

اللغات الطبیعیة في شكلها المنطوق والمكتوب هي لغات وكل . متناهیة من العناصر

، )أو الحروف( بهذا المعنى وذلك ألن كل لغة تحتوي على عدد متناه من الفونیمات

وفي نظر تشومسكي إن الجمل قد یكون طولها غیر  .ومع هذا عدد الجمل غیر متناه

ضح في هذا محدود، ومع ذلك فهي جمل نحویة مقبولة، وقد أتى بمثال كما هو وا

وتدل  »...هذا هو الرجل الذي تزوج البنت التي ألفت الكتاب«:الشأن في هذه الجملة

ومن الناحیة العملیة، . النقاط الثالث على إمكانیة توسیع الجملة إلى الطول المرغوب فیه

وٕان كانت غیر مضبوطة عند  التي ینبغي أن تقف عندها الجملة،هناك بعض الحدود 

أخرى، فإن الجمل التي تتكون من عناصر محدودة هي في الواقع  ومن جهة. النحاة

   .غیر متناهیة، وتعكس بصورة واضحة الجانب اإلبداعي أو الخالق في اللغة

كانت فكرة التحلیل بالمكّون لهاریس، ثم طورها  :التحلیل بالمكّونات عند تشومسكي

، ومن أهم ما جاء في تحلیله بالمكّون »مظاهر النظریة التركیبیة «تشومسكي في كتابه 

هو االعتماد على الصندوق في تحدید المكونات اللغویة بطریقة واضحة، كما انه أعاد 

  : االعتبار لمسالة الداللة من خالل المكّون الداللي على النحو التالي

  

  

  

                                                    

  

  

  

  

لقد أشرنا سابقا أن تشومسكي أهمل الداللة ورّكز على التركیب تركیزا مطلقا، لكنه أعاد 

غي البدایة أشار إلى أن الداللة ال ترتبط  مباشرة بالتركیب فالنظر في مسالة الداللة، 

بالرغم من وجود التطابق بین التراكیب والعناصر المكتشفة في التحلیل النحوي من جهة، 

 عنصر أولي

 تحویليالمكون ال المكون األساسي      

 الليالمكون الد 
 لمكون الفونولوجي ا

 الصوت المعنى
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، وهناك عالقة بین البنیة التركیبیة والتوظیف أخرىوالوظائف الداللیة الخاصة من جهة 

. حوال أن نستعمل اللغة بمعزل عن التركیبغة، فال یمكن في أي حال من األالفعلي للّ 

ویرى أن الداللة مثل التركیب، ولها عالقة وطیدة بالنحو وهي جزءا مكمال للغة وال یمكن 

وهذه الفكرة تحیلنا إلى قضیة مستویات اللغة في الدراسات اللسانیة، . أن نستغني عنها

بنى هي ما یصطلح علیه باعتبار أن اللغة بنیة مكتملة من مجموعة من البنى وهذه ال

  .بمستویات اللغة

  : وحسب تشومسكي تتكون اللغة من

ویحتوي مجموعة من قواعد إعادة الكتابة التي تولد عددا غیر محدود : المكّون األساسي

مثل : من البنى التركیبیة، كما یحتوي مداخل معجمیة مزودة بسلسلة من السمات الممّیزة

وبعد إدراج كل الوحدات المعجمیة، نحصل على البنیة ...إنسان، حي، محسوس، معدود

ي هذه الجملة نجد القواعد التركیبیة على العصفور في عشه،  ف: العمیقة مثال جملة 

الهاء  هذا الترتیب مهم جدا في عملیة التولید +عش+في + عصفور+ ال: شكل نسقي

نات اللغویة، ویتضح كل هذا من ر من وظیفة المكوّ القواعد التركیبیة تغیّ و والتحویل، 

ضي اإلجابة أین هو العصفور ؟ هذا السؤال یقت: خالل االستعمال، عندما نطرح السؤال

، فهذه الجملة األخیرة العصفوُر في عشه، وال یمكن القول في العش عصفورٌ : التالیة 

االستعمال أهمیة كبیرة في فالتركیب له  ماذا یوجد في العش؟  : هي إجابة عن سؤال

كما أن الوحدات المعجمیة تساعدنا . نات بالنسبة لتشومسكي، وهو من أهم المكوّ اللغوي

فعندما أتلفظ بأي كلمة في اللغة البد وأن یكون لدي : ید البنیة العمیقةكثیرا في تحد

وهي كلها كلمات  ...كائن، بشري، حي، ناطق= معرفة معجمیة بها مثال كلمة إنسان 

  .معجمیة موجودة عندي سلفا

ویتعلق بتحویل الجملة النواة إلى مجموعة من الجمل المشتقة من  :ن التحویليالمكوّ 

  ....خالل عملیة الحذف والتوسع واالختصار 

في مقابل البنیة السطحیة، والغرض من  وهو أن لكل جملة بنیة عمیقة :ن الدالليالمكوّ 

  .التواصل هو تحقیق البنى العمیقة

یمكن تناول الجانب الفونولوجي عند  وظیفة الصوت في اللغة، وال :ن الفونولوجيالمكوّ 

  .البنیة العمیقة والبنیة السطحیة على حدٍّ سواءتشومسكي إال من خالل 


