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  البنیویة عند فردیناند دي سوسیر: المحاضرة األولى

من أهم الدراسات اللسانیة  1911- 1906دي سوسیر ما بین . تعّد األبحاث التي قّدمها ف      

ول من دعا إلى دراسة اللغة في ذاتها دراسة وصفیة تبحث في نظامها أنه كان أإذ . البنیویة

فاللغة لیست مجرد آلة مادیة صوتیة، . وقوانینها دونما االهتمام بجوانبها التاریخیة التطوریة الزمانیة

، بل كنز لغوي مشترك بین الجماعات اللغویة المنتمیة لرقع جغرافیة )Structure(بل إنها نظام 

التي یمكنها أن تتبادل فیما بینها المعارف واألفكار والتجارب، وبذلك تتحقق استمراریة متشابهة، و 

موضوع اللسانیات  اللغةإن الهدف األساسي للنظریة اللسانیة البنیویة هو دراسة . اللغة وحركیتها

للغة  لقد مّیز دي سوسیر بین الدراسة الوصفیة. في ذاتها ولذاتها، أي دراستها دراسة وصفیة آنیة

إن اللساني هو الذي یهتم بالنظام الداخلي للغة لیكشف . في بعدها الداخلي، وبین الدراسة التاریخیة

وأّما المعرفة بالعوامل السیاسیة والحضاریة والجغرافیة والثقافیة للغة؛ فتعّد . عن قوانینه وأصوله

. شیئا من قیمة النظام اللغويثانویة ذلك ألنها ال تضیف جدیدا للدرس اللساني البنیوي، وال تنقص 

لتاریخ هذه اللعبة ، فمعرفة الالعب )لعبة الشطرنج(ولقد أّكد دي سوسیر هذا الطرح من خالل 

في  )أي الالعب(وأصولها الفارسیة وتطوراتها وكیفیات انتقالها حتى وصولها إلى أوربا، ال یفیده 

إلى إخراج التحلیل التاریخي  لذلك دعا سوسیر. ممارسة اللعبة والتمكن منها ومن شروطها

عن الدراسات اللسانیة واالهتمام فقط بتتبع األصول األولى للغات وتأكید المنشأ ) الدیاكروني(

  .م في إطار المنهج التاریخي المقارن19كان األمر سائدا خالل القرن المشترك لها، كما 

  إن اللغة نظام من اإلشارات)Système de signes (لمقصود بنّیة التبلیغ التي تشیر ل

   .والتخاطب والتواصل، فاللغة أصوات یعبر بها الناس عن أغراضهم قصد اإلبانة واإلفهام

والذي یحیل ) Le referent(الموجود في الواقع ) المدلول علیه(إن اللساني ال یهتم بالمرجع     

وعلیه، فالدلیل ) مالمفهو (على العنصر المحسوس المادي، بل إن اهتمامه منصب على المدلول 

والصورة  )المفهوم(المدلول : ما ربط بین) Le signe linguistique(اللساني عند دي سوسیر 

 Le(الدال ) أ: إن الدلیل اللساني عند دي سوسیر یتكون من أمرین هما. الصوتیة التي تشیر إلیها
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signifiant ((المدلول ) ب. وهو مجموعة األصوات القابلة للتقطیع أي الصورة الصوتیةLe 

signifie : (وهو المفهوم أو المعنى الذي یشیر للدال.  

مفهوم یرید المتكّلم إیصاله إلى المتلقي، هناك : إن العملیة التواصلیة تتم وفق الطریقة التالیة   

أي یقوم . یقوم المتكّلم باستثارة معلوماته المخّزنة في ذاكرتهفلنسّمه المرجع أو المدلول علیه، ثم 

المطابق لذلك ) أي المدلول(تشغیل نظامه اللغوي الذاتي ذي الطابع الداخلي ألجل اختیار المفهوم ب

، والتي ورثها من )أي المفهوم(المدلول بالصورة الصوتیة المادیة المجانسة له  المرجع، ثم یربط

  .الحضاري المخزون في ذاكرة الجماعة الناطقة/مجتمعه أي من التمثیل الثقافي

ال تتدخل فیها ) Arbitraire(الدلیل اللغوي هو الذي یقرن الدال بالمدلول بكیفیة اعتباطیة  إن    

، )فالدلیل اللساني لیس وحدة حّرة) (Libre(وال یعني ذلك أنه وحدة حّرة . اإلرادة الجماعیة لألفراد

تعلیل والتبریر بل إن المقصود باالعتباط هو عدم خضوع عالقة االرتباط بین الدال والمدلول إلى ال

  .العقلیین

  التفریق بین اللغة والكالم)Langue/Parole :( حسب سوسیر–إن اللغة تسبق الكالم - 

) اللغة(ولقد عّرف سوسیر اللسان . مادامت نظاما یتسبب في إیجاد الخطابات الممكن وصفها

ضل مباشرتهم اللسان هو رصید ُیستودع في األشخاص الذین ینتمون إلى مجتمع واحد بف:( فقال

وبفصلنا اللسان عن اللسان عن ...نحوي، یوجد وجودا تقدیریا في كل دماغللكالم وهو نظام 

ما هو جوهري عما هو . الكالم، نفصل في الوقت نفسه، ما هو اجتماعي عما عما هو فردي

إن اللغة إًذا عمل جماعي موجود في ذهن المتكلمین بكیفیة اعتباطیة ال ). إضافي أو عرضي

وریة، إنها مجموع األصوات والدالالت المختزنة في ذاكرتهم، وأّما الكالم فهو الممارسة الفردیة شع

  .الذاتیة لهذه اللغة في ظروف مادیة، أي هو طریقة تجسید المتكّلمین لهذا النظام اللغوي

  المدرسة الوظیفیة، حلقة براغ: ةیناثلا المحاضرة

عاصمة (سس في أواخر العشرینیات في براغ شكل آخر من اللسانیات، تأانبثق من البنویة     

  .، وتبلور خالل الثالثینیات، أطلق علیه حلقة براغ)الجمهوریة التشیكیة حالیا
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على ید جماعة من اللغویین التشیكیین وُكتب لهذه الحلقة  1926أسست حلقة براغ اللغویة في عام 

وهم األمیر  1920ي، وذلك عام العلمیة الشهرة والذیوع بدخول ثالثة لغویین فیها من أصل روس

الروسي نیكوالي تروبتسكوي ورومان جاكبسون وكرسیفسكي، وقد بلغت هذه المدرسة ذروتها في 

قّدم هؤالء العلماء الثالثة بیانا هاما خالل . الثالثینیات ومازال نفوذها مستمرا إلى یومنا هذا

قد حّرر جاكبسون مجموعة من ، وكان 1928مشاركتهم في مؤتمر دولي للغویین في الهاي سنة 

المبادئ لدراسة أصوات اللغة ووّقع علیها رفیقاه، اللسانیات الوظیفیة فرع من البنیویة، مع العلم أن 

أنصار الوظیفیة كادوا أن ینفصلوا نوعا ما عن فكرة البنیة اللغویة، على أنها بقیت تحتل بقیت 

ى تحریر العالقة القائمة بین ما ُیتلفظ به مكانة المركز في أعمالهم، وذلك سعیا منهم إلتحتل 

تفسیر (والسیاق الذي تصدر فیه األقوال، وٕاذ التفت أولئك اللسانیون إلى هذا الجانب من الدراسة 

شّددوا على استجالء وظیفة كل عنصر من العناصر اللغویة، وأضافوا إلى فكرة ) تلك العالقة

فاكتسبت هذه ): الخطاب(بها تبلیغ الرسالة وصف اللغة ضرورة اإلحاطة بالكیفیة التي یتم 

، وهو )المالمح الصوتیة الممیزة(قیمتها في التطبیق الفنولوجي الذي انتشر فیه مفهوم  اإلضافة

والعناصر السمعیة، وهما معیاران یتم بناء مفهوم یسّوغ الوقوف في الفونیم على مخارج األصوات 

، وقد لقي اإلجراء األخیر رواجا في مدارس لسانیة المالمح الصوتیة الممیزةترشیح تلك علیهما 

وقد سّمیت هذه المدرسة بالمدرسة الوظیفیة ألن أصحابها یرون بأّن دراسة . ُتعنى بالتحلیل اللساني

اللغة تتمثل في البحث عن الوظائف التي تقوم بها عناصر الملفوظ في عملیة التواصل انطالقا 

دعائمها وهي إقراره بأن الوظیفة األساسیة للغة هي  من رؤیة جدیدة، كان سوسیر قد أرسى

  .التواصل

  الفنولوجیا وهي مادة علمیة فرعیة تابعة للسانیات بمفهومها ): الصوتیات الوظیفیة(الفنولوجیا

الحدیث، تتناول موضوعا محصورا في األنظمة المجّردة ألصوات مختلف اللغات وتترك للصوتیات 

صوات النطقیة، أي الوصف الفیزیائي لكیفیة النطق باألصوات، لتتولى ومباحثها هّم اإلحاطة باأل

التي ترجع إلیها وظیفة تشخیصها عن قرب  الفنولوجیا الوقوف عند المالمح الصوتیة الممیزة

، وهنا الطابع البنوي لدراستها، ولیس هذا )والعناصر السمعیةمخارج األصوات (باعتماد معیاري 

، وقبل أن )Commutation(واالستبدال ) Articulation(التقطیع فحسب، بل تستدعي طریقة 
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یؤول المفهومان إلى منهج یّتبع في التحلیل كانا فكرتین من صمیم البنویة، إذ تمتد جذورهما في آن 

 Axe(والمحور االستبدالي )  Axe syntagmatique(واحد إلى المحور التركیبي 

paradigmatique (ر وعّززهما بخاصیة الدال اللغوي المتمثلة في الذین رّسخهما دي سوسی

وحسبنا أن نشیر إلى أن المعنى الوظیفي قد اشتمل لدى مدرسة براغ على ) Linéarité(الخطیة 

، أو معنى المقابلة الذي ینسب إلى األصوات عند ما سّموه المعنى السلبي أو المعنى االستبدالي

  .النحو العربي االستبدال في الموقع وهو المعاقبة في مصطلح

ویسمى  یدرس علم الفنولوجیا األصوات من حیث وظیفتها، أي أنه یدرس الفونیمات وتوزیعاتها   

علم الفونیمات من هذه الناحیة، وكذلك ُیعنى بوصف الصوت اللغوي، ومن أجل القیام بذلك البد 

أسناني، لثوي،  شفوي، أسناني، بین(مكان النطق : من أخذ عّدة عدة عوامل في االعتبار، مثل

الشفة السفلى، (، وهناك مواضع نطقیة أخرى )لثوي غاري، غاري، طبقي، لهوي، حلقي، حنجري

انفجاري، (، وكیفیة النطق )ذلق اللسان، مقّدم اللسان، وسط اللسان، مؤّخر اللسان، جذر اللسان

صیر، احتكاكي، جانبي، أنفي، تكراري، صائت، شبه صائت، مجهور، مهموس، رخو، لّین، ق

بسیط، مرّكب، عاٍل، وسطي، : ، وُیضاف عند وصف الّصوائت إلى ما تقّدم الصفات)طویل

الفونیم واأللوفون من أكثر المصطلحات المستعملة في . منخفض، أمامي، مركزي، خلفي

بأنه مجموعة أصوات متماثلة صوتیا الصوتیات الوظیفیة، وللفونیم عّدة تعریفات من أهمها تعریفه 

تكاملي أو تغّیر حر، أّما األلوفون فهو عضو في فونیم ما یتماثل صوتیا مع سواه من في توزیع 

وتنقسم الفونیمات إلى فونیمات . ألوفونات الفونیم ذاته ویتوزع معها تكاملیا أو یتغیر معها تغّیرا حر�ا

غمات، النبرات والفواصل والن: الصوامت والصوائت، وفونیمات فوق قطعیة، وتشمل: ِقطعیة تشمل

ت جمیع الفونیمات موجودة في جمیع اللغات، كما أن وتختلف اللغات في عدد فونیماتها، ولیس

األسناني في العربیة وصوت / ت/الفونیم ذاته قد یوجود في لغتین ولكن بمكان نطق مختلف مثل 

/T /اللثوي في اإلنجلیزیة.    

  الوظیفیة ألندري مارتیني: ةثلالمحاضرة الثا
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ولقد تخصص في اللغة الفرنسیة، ) السافو(م في مدینة 1908ي مارتیني سنة ولد أندر     

وهو یعمل . وشغل منصب مدیر الدراسات اللسانیة في معهد الدروس العلیا في باریس. األلمانیة

یعتبر الوظیفیون أن دراسة اللغة هي البحث عن الوظائف التي . 1960في جامعة السربون سنة 

ولقد توّلد هذا االتجاه بخاصة عن األعمال التي اهتمت . ناء تواصل أفرادهأث تؤّدیها في المجتمع

الذي ظهر ) La phonologie(في إطار ما یعرف باالتجاه الفونولوجي  بدراسة الظواهر الصوتیة

. 1928جاكبسون، ومارتیني وحلقة براغ المتأسسة في عام على ید تروبتسكوي، وُطّور على ید 

إذ إن الباحث هو الذي یسعى إلى الكشف عن القطع . اءت تسمیتهامفهوم الوظیفة ومنه ج

الصوتیة التي تؤدي وظیفة داخل التركیب، أي إنه یبحث عن الوحدات التي یمكنها أن تغّیر 

معنى الوحدات اللغویة دلیل على أن لها وظیفة، فالمعنى المعنى كلما استبدلت بأخرى، فتغیر 

وبناًء علیه فإذا أراد الباحث تحلیل المدونة . ت المدرسة الوظیفیةهما جوهر اهتماما - إذا–والوظیفة 

)Un corpus ( اللسانیة تحلیال وظیفیا، علیه أن یحصي مجموعة من الوحدات اللغویة، ثم یرتبها

وٕاذ ذاك، تتضح له الفوارق التي تعكس قیمتها ). أي یقابل بینهما(من حیث الشبه واالختالف 

  :ال ذلكومث. الذاتیة أي وظیفتها

  قال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرجل                     

  سافرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرجل                     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرجلذهب ـــــــــــــــــــــــــ                     

تظهر أن ثمة ثالث وحدات لسانیة  - على المستوى اإلفرادي–إن المالحظة السریعة لهذه المدونة 

هو الذي یعكس الفوارق الداللیة بینها، مما یؤّكد أن لكل هذا التقابل وٕان . مختلفة من حیث البناء

ق المنهج نفسه على المستوى الصوتي، فلو أخذنا مدونة مكونة وینطب. كلمة وظیفة داخل التركیب

 ثم قمنا بتقطیعها إلى أصغر الوحدات غیر الدالة، أي الفونیمات، التضحت -ساد -عاد -قاد: من

أو الصفة على النحو المفصل ) موضع النطق(جلیا الفوارق والتشابه سواء على مستوى المخرج 

+ أسناني/= س. /بیني+ مجهور+ حلقي/= ع. /مستعلي+ شدید+ مجهور+ لهوي/= ق: /أدناه
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فهذا التقابل بین هذه الفونیمات على مستوى الصفة والمخرج یؤّكد أن لها . صفیري+ مهموس

  .جمیعا وظیفة، وهي قدرتها على تغییر معاني هذه الكلمات

زة التي تباین إنه من أهم المبادئ التي تُبنى علیها أفكار مارتیني، وهو المی: التقطیع المزدوج

وهو . األنظمة اللسانیة البشریة عن التنظیمات االتصالیة األخرى كلغة الحیوان والطبیعة واإلشارات

الذي یتكون من : التقطیع األولي) 1: ینص على أن تحلیل الوحدات اللغویة یتم على مستویین

/ الــ / أحضر/ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ: أحضر الولد الكتاب: مثل). Monémes(الكلمات الدالة، أي المونیمات 

وهو ینطلق من هذه النتیجة لیقوم بتحلیل تلك الوحدات : التقطیع الثانوي) 2. كتاب/ الـــ / ولد

، أي إلى أصغر )Les phonèmes(المستقلة ذات المحتوى الصوتي والداللي إلى الفونیمات 

  .الوحدات الصوتیة المجردة من المعنى

ا المبدأ قیمة لسانیة، ذلك أنه یمنح اللغة القدرة على التعبیر عن الالمتناهي من األفكار إن لهذ

). الحروف/ أي األصوات اللغویة(والمعاني المجردة بواسطة هذا العدد المحصور من الفونیمات 

  ). L’ économique Linguistique(وهذا ما یؤسس مفهوم االقتصاد اللغوي في اللسانیات 

  )1899/1965(لویس یلمسالف الریاضیة مدرسة : ةعبار لا ةالمحاضر 

. نشأ لویس هلمسالف في عائلة تهتم بالعلم، فقد كان والده رئیس جامعة كوبنهاغن الدانمركیة     

تعد . تحصل على الدكتوراه 1932أحد مؤسسي القواعد المقارنة، وفي سنة ) راسك(درس مؤلفات 

فقد انطلق من حقیقتین من دي . دا ألفكار دي سوسیرالنظریة الیلمسالفیة أو الغلوسماتیة امتدا

  :سوسیر جوهریتین هما

  .اللغة لیست مادة بل إنها شكل - 1

 Le(و المحتوى ) Expression(تباین اللغات بعضها البعض من حیث المستوى التعبیري  - 2

contenu.(  

ظهر صوتي وآخر م: فكل لغة تتكون من هذین المستویین، یعني أنها مجموعة أدلة ذات مظهرین

  .داللي
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یتكون المستوى التعبیري من األصوات المنتقاة، ألجل إیصال األفكار، أي إنه المستوى الخارجي 

  .للغة المشترك بین األلسن

  .وأما المحتوى؛ فیضم األفكار الموجودة في اللغة

الوحدات  إلى أصغر) أي مستوى الشكل(أن تحلل األلفاظ إذا؛ مثلما استطاعت المناهج البنیویة 

یمكن أیضا للداللي أن یجزئ المستوى الداللي ) أي الفونیمات(غیر الدالة، وغیر القابلة للتقطیع 

وقد سمى یلمسالف هذه المرحلة بالسمات . إلى أصغر القطع التي ال یمكن تحلیلها) المحتوى(

بین األفكار أو لقد اعتقد یلمسالف أن معظم اللغویین خلطوا ولفترة طویلة . المعنویة أو الرموز

  .المادة الداللیة، وبین الكلمات التي تشیر للمعاني

بین المادة والشكل على ) أي المحتوى والتعبیر(لذلك، كان البد من التفریق في إطار المستویین 

  :النحو الموضح

  التعبیر  المحتوى

  -د–شكل   - جــ–مادة   -ب–شكل   - أ–مادة 

  :یر، ستضمتعب/محتوى: كل وحدة لغویة ذات مستویین

  .الشكل اللغوي= ب د.                المادة اللغویة= أ ج

  :ویفسر هذا التخطیط على النحو اآلتي

  .هي المادة الصوتیة التي نتكلم بها أو عنها= أ ج

  .هي الشكل الذي نتحدث عنه أو بواسطته، والذي یكون له وجود معنوي ومادي= ب د

  ]رجلٌ : [ویمكن توضیح هذا التخطیط من خالل مثال

  المحتوى  التعبیر

  شكل  مادة   شكل  مادة
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األصوات كمادة 

فیزیولوجیة وفیزیائیة 

تكّون هذا الدلیل 

  الصوتي

  )أ(

  ل-ج-ر

أي الحروف المؤلفة 

كما . لهذه الكلمة

تواضعت علیها 

  الجماعة

  )ب(

  :رجل

الجنس اإلنساني ضد 

  المرأة

  

  )ج(

حیوان ناطق، : رجل

مفكر، له روٌح وهو ما 

  هنتحدث عن

  

  )د(

  ).فیزیولوجیة كانت أو فیزیائیة والتي تمكننا من التعبیر(تشیر إلى المادة الصوتیة العضویة : أ

ترمز إلى عملیة إنتاج األصوات اللغویة وتألیفها ذهنیا ونفسیا للتعبیر عن الوحدات اللسانیة، : ب

  .أي إنها شكل التعبیر. اللغویة

  .یاء التي نعرفها حقا، ویمكننا التحدث عنهاهي مادة المحتوى، وهي تعكس لنا األش: ج

اللغویة التي نملكها / تشیر إلى عملیة تثبیت هذه المعارف عن طریق الوحدات الصوتیة : د

  .والمخّزنة في النظام اللغوي لكل أمة

  :هذا التمییز بین -في حقیقة األمر–فكل النظریات اللسانیة تراعي 

أن درجة االهتمام متفاوتة وٕان كانت كل المناهج تتفق في  ، المحتوى والتعبیر، إالّ )مادة/شكل(

  .من حیث الشكل والمادةنظرتها إلى اللغة 

والجدیر بالذكر، أن یلمسالف یركز اهتمامه على الجانب الشكلي للمحتوى والتعبیر مهمال المادة، 

ویة من دون أن فمن الممكن أن تتغیر المادة اللغ(أي األصوات، مادامت ال تحدد النظام اللغوي، 

  ).یكون لهذا التغیر بأي شكل من األشكال أثر في التنظیم اللغوي

  :ومن هنا فإن الدلیل اللغوي عنده، هو ما تضمن إشارة إلى

  .شكل المحتوى) 2شكل التعبیر، ) 1
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على أنها شكل ال مادة، وبذلك فقد وّسع مفهوم الدلیل اللساني عند سوسیر، إذ نظر إلى اللغة 

  .انب الصوتیة والداللیة األخرى عن مجال الدراسات اللسانیةمبعدا الجو 

  مدرسة فیرث االنجلیزیة: ةسماخالمحاضرة ال 

لقد درس . أول من جعل اللسانیات علما معترفا به في بریطانیا) 1960 -1890(یعد فیرث      

لبنجاب سنة عمل أستاذا لألدب في ا...فیرث التاریخ في المرحلة األولى من دراسته الجامعیة

وفي . وبعدها عاد إلى بریطانیا لیشغل منصب في قسم الصوتیات في الجامعة البریطانیة. 1919

ولقد انصّب اهتمام فیرث على . كان أول أستاذ في اللسانیات العامة في بریطانیا 1944سنة 

.  La théorique de contexteالصوتیات الوظیفیة وعلم الداللة أو ما یعرف بالنظریة السیاقیة 

، تقوم نظریة فیرث السیاقیة على إعادة االهتمام باألحوال والمحیط الذي یتضمن األحداث الكالمیة

فالقول أن اإلدراك اللغوي والمعرفي یحصالن عندما تنتقل األفكار من رأس المتكلم إلى السامع، 

  .لیس سوى خرافة مضللة

كالمي، والقضایا المادیة المحیطة بالنص إن الكالم لیس أقواال بل أفعال تحتوي الحدث ال    

إنها نمط ...المنطوق أو المكتوب واللغة باستعماالتها البدائیة حلقة اتصال في نشاط بشري جماعي

وٕان الترجمة الحرفیة للكالم تفقده وظیفته األساسیة، وهي التواصل . من العمل ولیست أداة للتأمل

 یتضح وال یكون جلیا إال إذا روعیت األنماط الحیاتیة لذلك فإن معنى العبارات ال. بین بني البشر

. للجماعة المتكلمة، وكذا الحیاة الثقافیة والعاطفیة والعالقات التي تؤلف بین األفراد داخل المجتمع

أي غیاب (الكالم لیس سوى حصیلة لهذه العالقات، وٕاهمالها یؤدي حتما إلى غیابه فمعنى 

وٕان استخراج الدالالت . تبار اللغة جزءا من المسار االجتماعي، لذلك یصر فیرث على اع)المعنى

  .اإلنسانیة للمجتمع –السیاسیة  –اللسانیة ال یكون ناجحا إّال إذا ربطت اللغة بالقضایا االجتماعیة 

فاللغة إًذا لیست مجرد إشارات . أو محیط الكالم) السیاق(مصطلح ومن هنا ظهر     

على فهم المعاني ضمن رصید الثقافي واالجتماعي الذي یعین الواصطالحات وأدلة، بل إنها 

تدعو إلى استقراء وتتبع الدالالت ألنها ) أي مدرسة فیرث(مواقعها، ومن هنا، صارت هذه المدرسة 

  .الموضوع األساسي للدراسات اللسانیة
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  :ذو أربع شعب یشملتم اقتراح تقسیم جدید للسیاق   

داللة الكلمة داخل النص الوارد فیه، ویمكن التمثیل له بكلمة حیث قد تتضح : السیاق اللغوي) 1

ید الفأس (، ) تفضال: أعطیته ماال عن ظهر ید، یعني: (التي ترد في سیاقات متنوعة منها) ید(

  ...).ید الدهر بمعنى مّد زمانه(، )ونحوه؛ مقبضها

تضي تأكیًدا أو مبالغة أو وهو یحدد درجة القوة والضعف في االنفعال، مما یق: السیاق العاطفي) 2

  .رغم اشتراكهما في أصل المعنى كذلك) یبغض(العربیة غیر كلمة ) یكره(اعتداال، فكلمة 

ویعني الموقف الخارجي الذي یمكن أن تقع فیه الكلمة، مثل استعمال كلمة : سیاق الموقف) 3

اهللا (ترحم بعد الموت البدء بالفعل، وفي مقام ال )یرحمك اهللا(في مقام تشمیت العاطس ) یرحم(

  .البدء باالسم) یرحمه

تحدید المحیط الثقافي أو االجتماعي الذي یمكن أن تستخدم فیه ویقتضي : السیاق الثقافي) 4

التي لها معنى عند المزارع، ومعنى ثاٍن عند اللغوي، ومعنى ثالث عند ) جذر(الكلمة، مثل كلمة 

  .عالم الریاضیات

  :ریة أسسا عند علماء العربیة، تتلخص فیما یليفإن لهذه النظوفي الحقیقة  

  .وحدة للتحلیل الداللي) الجملة(یعد اللغویون العرب  - 1

  .مراعاة السیاق اللغوي - 2

  .مراعاة الموقف أو السیاق الخارجي - 3

  .مراعاة قیود التوارد - 4

   .مراعاة جمیع الوظائف التي تنهض بها الوحدات اللغویة - 5

  )1884/1939(وارد سابیر نظریة إد: ةسداسلا المحاضرة

یعد سابیر من األلسنیین المحدثین، درس في جامعة كولومبیا بنیویورك حیث تخصص في      

، وعّین مدیرا لقسمها في المتحف 1909اللغة األلمانیة، حاز على الدكتوراه في األنثروبولوجیا سنة 
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رغم أن إدوارد سابیر لم . ن توفيانتقل إلى جامعة یال، ودّرس فیها إلى أ. الوطني الكندي بأوتاوا

إن أهم المبادئ . یكن بنیوي األفكار إّال أن بعض أفكاره كانت تصب في اتجاهات دي سوسیر

  :التي تمیز هذه النظریة ما یلي

ویعّد هذا التنظیم المثالي  .ونظامها المثالي) الكالم(اللغة الفیزیائي لقد فّرق سابیر بین نظام  - 1

 ، وٕاّن هذا التفریق ال یختلف في حقیقة األمر)ألكثر أهمیة في حیاة اللغة نفسهاالمبدأ الحقیقي وا(

  .عن التمییز الذي أقّره دي سوسیر بین اللغة والكالم ذي الطابع الفردي

یحتوي النظام المثالي للغة في مستواه الصوتي على العناصر، العالقات ووظائفها، وٕان هذه  - 2

  .وتباین بینها العناصر هي التي تكّون اللغات

على كل األشخاص ) أي التحلیل(كل لغة ذات نظام مثالي، تحلل الواقع وتعرض هذا المنهج  - 3

  .، وبذلك تكون قد أسست فكرهمالذین یتكلمونها، قصد تحقیق تواصلهم االجتماعي

الذین ینطقون بألسن مختلفة، فإنهم یرون العالم  فاألشخاص: إن اللغة وسیلة لتكوین الفكر - 4

  .ولذلك، فإن سابیر یصر على ضرورة عدم فصل اللغة عن الثقافة. بكیفیات متباینة

داخل (االجتماعیة واألنماط السلوكیة لألفراد  -إن النماذج اللسانیة علیقة بالنماذج الثقافیة - 5

، وانطالقا من هذه )جزء أساسي من هذه الثقافة، بل أحد مكوناتها األساسیةفاللغة ). (المجتمع

وقد . ثیة، فإن اللغة ال تخرج عن كونها رموزا صوتیة، وضعت ألجل التواصل بین بني البشرالحی

ولذلك، فإن سابیر یذهب . اللغوي في بیئتهنموه  أثناء )أي الرموز الصوتیة( اكتسبها اإلنسان

  .لالعتقاد، بأن اللغة تساهم بالضرورة في تكوین ثقافة المجتمع

فإنه لم یكن كذلك بإزاء بطبیعة اللغة االجتماعیة الثقافیة،  إذا كان سابیر شدید اإلعجاب   

وٕاذا لم یكن شك في . التي تمیز التجربة اإلنسانیةالخصائص الشخصیة والفریدة وغیر المستنسخة 

أن اللغة ذات وظیفة تواصلیة، فإن المحتوى الذي ینبغي إبالغه ذو طبیعة أحادیة وخاصة بأدق 

وعلیه فإن تحلیل مؤسسة اللغة یقوم عند سابیر على وصف نظام . تعبیر، مستعصي عن اإلبالغ

فاللغة في . بین أفراد الجماعة أمرا ممكنا یجعل تحویل التجربة والوحیدة إلى وحدات لغویة مشتركة
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یشكل أداة للتبادل االجتماعي مكونة من وحدات أو رموز، تطابق مقوالت التجربة أو عرف سابیر 

م الفردیة، وكما هو الشأن عند سوسیر، فهذا النسق ذو طبیعة شكلیة، التصور، ال تجربة المتكل

، إال أن اللغة ذاتها مستقلة عن )یحدثها جهاز النطق ویدركها السمع(فالرموز ذات طبیعة سمعیة 

  .قاعدتها المادیة التشریحیة أو الفزیولوجیة

 ومستویات هذا النمو أحد  قضایا طبیعة اللغة وأصلها وٕایقاع نموهاتمثل : أصل اللغة وتطورها

دقیقا وذكیا ومتأنیا، وهي مع األسف خصال تغیب أحیانا عن المجاالت التي برز فیها فكر سابیر 

وقد طعن سابیر منذ الوهلة األولى في المواقف . الدراسات الالحقة التي تناولت هذا الموضوع

... ي الربع األول من هذا القرنالنشوئیة باالعتماد على اكتشافات الحفریات واإلحاثة التي تمت ف

فماضي اإلنسان الثقافي أقدم بكثیر من أقدم اللغات التي نعرفها، وعلیه ال یمكن اعتبار لغة ما 

وال یرى سابیر أي حكمة من اعتبار بعض اللغات بدائیة وأخرى . بدائیة من منظور تاریخي

كما أنه انتقد النظریات القدیمة . للغویةمتطورة، سواء تعلق األمر بالتطور التاریخي أو تعقد البنیة ا

اللغة تعتبر ناتجة إما ، وكانت )البیولوجیة(وهي نظریات توصف أحیانا بــ المرتبطة بنشأة اللغة 

، وٕاما عن محاكاة عن تطور بطيء لألصوات الطبیعیة التي كان اإلنسان یصدرها بطریقة عفویة

سابیر إال مظهرا ثانویا من مظاهر اللغة، المظهر فهذه النظریات ال تهم، وفق . األصوات الطبیعیة

 لو حت ریسفت ذئنیح بجو و  .ةیلیثمت وأ ةیعجر م ةمیق تاذ تاو صأ رو هظ اتاتب رسفت الو  ،التعبیري

 ریباس ىر ی ،لاكشإلا اذه لحلو  ،ةیلیثمت تاو صأ ىلإ ةیر یبعتلا ةمیقلا تاذ ةیئادبلا تاو صألا

 هطسبیس يذلا فقو ملا هبشی هطسب يذلا فقو ملا نأ ةبار غلا نمو  ،سفنلا ملع ىلإ ءو جللا ةر و ر ض

 ةصاخ ،يه امك ةغللا نأ رضاحلا تقو لا يف هلو ق نكمی ام لك" :ریباس لو قی ،دعب امیف يجایب

 وأ لكش صالختساب ةصاخلا تالاكشإلا ضعب لح يف اهلو صأ يف ثحبلا بجی ةصلاخ ةیناسنإ

 ضعب لیو أت ةداع نأ ةیناث ةیحان نم ضار تفالا نكمیو  ،ةنیعم ةیعضو  لیصافت نم ةدر جم ةمیسر ت

 ناسنإلا تعفد ةبغر  عو ضو م ،ماع عضو ل تامالع اهنأ ىلع نیعم عضو  نم ةاقتنملا رصانعلا

 ار و طت ةغللا رابتعا نكمی ال رو ظنملا اذه نمو  ...زیمر تلل ماع رو صت ىلإ لحار م ربع يئادبلا

 ىلع ةر طیسلا وحن لیملل يتو ص طاشن ةر و ص يف انییحت ربتعت ام ردقب ،يتو صلا طاشنلل ار شابم

   ."عقاو لا
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  المدرسة التوزیعیة: ةعباسلا المحاضرة

لقد ظهرت المدرسة التوزیعیة في الوالیات المتحدة األمریكیة في بدایات الثالثینات من القرن      

أشهر العشرین، وتمیزت مدرستها بعالقتها بعلم النفس السلوكي أو النظریة السلوكیة التي من 

من الذي حريٌّ بنا أّال نهمل مظاهر أخرى ) 1958 -1878) (جون واطسن(مؤسسیها األمریكي 

اهتماماته الرئیسیة بعلم النفس التجریبي والمقارن، وكان ذلك في مطلع القرن العشرین وبالتحدید 

 أّنها ُجعلت في صیغتها اللغویة المحّكمة في سنة) أحمد حساني(بالو، م، أ، ویرى  1912

أحد رواد هذه المدرسة إلى بلومفیلد في أعماله ) 1909/1992) (زیوریخ هاریس(، واستند 1924

، وهو تاریخ قریب من التاریخ الذي نشر فیه بلومفیلد كتابه 1930اللسانیة التي شرع فیها منذ 

معروفة صارا إثر تالقي أفكارهما أحد المنّظرین البارزین للمدرسة األمریكیة ال. 1933في ) اللغة(

  .Distributionalismeتحت تسمیة التوزیعیة 

  ظهرت المدرسة التوزیعیة عندما كانت الصوتیات الوظیفیة في طور النشأة بأوربا، وهي مرتبطة

بتفكیر سوسیر وأوجه التماثل بین التوزیعیة واالتجاهات األوروبیة المعاصرة تسمح بوسمها جمیعا 

  .من البدائل البنیویة

 هاریس في أن المعالجة العلمیة للغة عن طریق النصوص تنبني أوال وأخیرا على  یتلخص منهج

السیاقات الخطیة، أي على معطیات صوتیة فقط تتحدد من خاللها أقسام الخطاب بموقعها ولیس 

بوظیفتها التركیبیة العامة، والمبدأ األساسي المعتمد في هذا، هو أن لكل وحدة لغویة توزیعا اقترانیا 

بها، والتوزیع في نظره هو مجموع السیاقات التي تظهر فیها الوحدة، وهذا التوزیع هو الذي خاصا 

هو أن التوزیع / یزأر/مثال عن الوحدة / یعوي/یمیز الوحدات المختلفة عن بعضها، فما یمیز الوحدة

على یعوي الذئُب أو الذئُب یعوي والتوزیع الثاني یكون : في األولى سیكون على الشكل التالي

  .یزأُر األسد أو األسد یزأر: الشكل التالي

یزأر الذئب أو الذئب . یعوي األسد أو األسد یعوي: ، إذ یتعذر التوزیع التاليولیس العكس أبدا

: كتاب، قلم، سیارة التي یمكنها أن تقترن بیاء المتكلم مثال في األقوال: كما أن الوحدات. یزأر
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دة؛ تنتمي إلى نفس الصنف التوزیعي، ونفس الشيء یقال كتابي جمیل، قلمي أحمر، سیارتي جدی

  : المتصلة بلفظة سیارة في المثال التالي عن الوحدات

  جدیدة/ــــــي / سیارـتــ                        

  /نا   /                                

  /ــــــَك /                             

  /ــــِك  /                              

  /ــــُكمـــــا /                              

  /ــــــُكم   /                              

  /ـــــكن /                                 

  /ــــــــــه   /                                

  /ــــها   /                                 

  /ـــــهما  /                                  

  /ـــــهم   /                                  

  /ـــــهن    /                                  

تنتمي إلى نفس الصنف ) الضمائر المتصلة(إن هذه الوحدات المدعوة في النحو التقلیدي بــ 

ثم إن تحلیل ) أقسام الخطاب(انیین بــ وتسمى هذه األصناف في اصطالح اللس. التوزیعي

انتظرت الحافلة : في فئات فرعیة كما هو الحال في قولناالتوزیعات في أقوال أخرى یبرز أیضا 

تكون لدینا األقوال ، بحیث /برهةً /أو / قلیال/أو / كثیرا/یمكن استبدالها بــ / طویال/طویًال، فالوحدة 

ولكن ال یمكن . رت الحافلة قلیال، انتظرت الحافلة برهةانتظرت الحافلة طویال، انتظ: التالیة

وعلى هذا األساس االستبدالي ذاته یمكن تحلیل . فال نقول انتظرت الحافلة جدا/ جدا/استبدالها بــ 
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جمیع الجمل عن طریق تجزئتها إلى قطع تنحصر شیئا فشیئا إلى أن تصبح غیر قابلة للتجزئة، 

قومات الموالیة، وهي الوحدات التركیبیة للخطاب التي تمّدنا بأقسام وهذا ما یسمى بالتحلیل إلى الم

  .هذا األخیر، أي الوحدات التركیبیة االستبدالیة

مجموع الجمل التي نطق بها المتكلمون وأمكن (فهكذا یعتمد المنهج التوزیعي على المدونة     

أنه ال یقوم  وله، مما یعني، فالمدونة هي أساس قیام المنهج ولیس الكالم الذي أمكن ق)جمعها

وبسبب هذا الموقف هو خضوعه . بفرضیة عمل، بل یدرس المتحقق من الكالم والمتعین والمنجز

للوضعیة التجریبیة، وسبب أهمیة المدونة في هذا المنهج یرجع إلى كونها تمثل بالنسبة للتوزیع 

أن تظهر ) لكلمة، المقطعالصوت، ا(نفسه مجموع السیاقات التي یمكن لوحدة من وحدات اللغة 

  .متعادلة، متكاملة ومشتركة جزئیا: وهذه السیاقات على ثالثة أنواع. فیها

السیاق المشترك بین القلم والدفتر فهما ) هذا قلمي( و) قلمي أو دفتري(مثالها : المتعادلة) 1

  .، وهما متعادلتانینتمیان لطبقة توزیعیة واحدة

الكلمتان ال تشتركان في سیاق واحد، بل ) كتبت دفتري(، )أخذت قلمي(مثالها : المتكاملة) 2

  .تتداخالن في سیاقین یتكاملین لسانیا

ال یوجد (، )لم أَر أحدا(، )لم أَر شیئا: (مثالها شيء واحد في جمل، مثل: المشتركة جزئیا) 3

طبقة وهما متعادلتان جزئیا وتنتمیان ل) شيء لم یأت(، )أحد لم یأت(، )ال یوجد شيءٌ (، )أحد

    .توزیعیة واحدة

  )01الجزء (المدرسة التولیدیة التحویلیة : ةنماثلا المحاضرة

الذي ولد بفالدلفیا بالو م أ، فهو لساني یهتم باأللسنیة " نعوم تشومسكي"رائد هذه المدرسة هو     

على الدكتوراه الفخریة من جامعة شیكاغو  1967تحصل سنة . والفلسفة والریاضیات والسیاسة

منح نفس الشهادة من جامعة دلهي وهو عضو في عدة جمعیات لغویة  1970سنة  ولندن، وفي

  .مثل الجمعیة األمریكیة للتقدم العلمي، ویعمل حالیا في معهد ماساشوست بأمریكا
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لقد ظهرت أولیات اهتمام تشومسكي بالنحو التولیدي التحویلي منذ أن كان طالبا في معهد    

النحوي، وآخر حول مورفولوجیا اللغة ) Panini(غة بانیني ماساشوست، حیث قّدم بحثا حول ل

ینّظر لهذا االتجاه بكتاب مهم،  1957العبریة، وتوالت بحوثه الشبه التحویلیة حتى خرج سنة 

  .Les structures syntactiques: الجدید في علم اللسان األمریكي وقد تمّثل في 

دي المدرسي في المفهوم واألهداف ألنه ال یرمي إلى إن النحو التولیدي لم یعد محاكیا للنحو التقلی

، بل إن النحو تحدید المعاییر التي تمّكن المتكّلم من استعمال لغته األم استعماال سلیما دون أخطاء

والمكتسبة من محیطه  عنده هو مجموعة من القواعد الكامنة في ذهن المتكلم، الراسخة فیه

كما تمكنه من انتاج جمل . فیما بعد من اكتساب لغات أخرى والتي تمكنه. منذ طفولته االجتماعي

، إن النحو عند تشومسكي لیس جدیدة لم یسمعها بعد، من هنا، یصبح نحو تشومسكي تولیدیا

المعرفة غیر الواعیة بقواعد اللغة فحسب، بل إنه القدرة على اكتشاف هذه القواعد، ووصف اللغة 

  .بواسطته

نظام من القواعد التي تقدم وصفا تركیبیا للجمل بطریقة : یدي هووعلى هذا، فالنحو التول   

وكل متكّلم تكّلم لغة، یكون قد استعملها . واضحة، وأكثر تحدیدا، وهذا هو المراد بالنحو التولیدي

وهذا ال یعني أنه على وعي بالقواعد الباطنیة التي یكون قد استعملها أو . واستبطن نحوا تولیدیا

إن النحو التولیدي یهتم بما یعرفه المتكّلم فعال، ولیس ما یمكنه أن یرویه . بهاسیكون على وعي 

  .معرفته من

الداللي والفونولوجي،  فالنحو التولیدي ألیة لغة، هو تلك المعرفة الالواعیة بنظامها التركیبي    

الطاقة  والذي یسمح للمتكلم بإنتاج عدد غیر محدود من الجمل الصحیحة نحویا وداللیا، بفضل

 .G(لقواعدها، إن هذا المنحى ال یصّیر النحو التولیدي معیاریا ) Récursive(الترددیة 

Normative ( كالنحو التقلیدي الذي یهدف إلى الحكم على اللغات بالفساد أو الصواب، بل إنه

لضمنیة، یسعى لتولید العدد الالنهائي من الجمل والتمییز بینها، لطرد كل ما هو مجانب لقواعدها ا

  .وبهذا یصبح النحو التولیدي نموذجا لسانیا للمتكلم المثالي
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ویقصد به . یعد التولید من أهم المفاهیم التي جاء بها النحو التولیدي التحویلي وتمیز بها: التولید

 -في كل لغة–القدرة على اإلنتاج غیر المحدود للجمل، انطالقا من العدد المحصور من القواعد 

إن التولید لیس اإلنتاج المادي للجمل، بل هو القدرة . تمییزها عما هو غیر سلیم نحویاوفهمها، ثم 

على التمییز بین ما هو نحوي وغیره وطرد الثاني من مجاله اللساني، وهذا بفضل القدرة الذاتیة 

  .لقواعد اللغة

دعى قواعد شكال ریاضیا، یتجلى من خالل مجموعة من الرموز المتوالیة توتتخذ هذه القواعد 

حیث تعاد كتابة كل رمز من الیمین ) Les regles de réécritures) (ك. إ. ق( إعادة الكتابة

  .، بالتدرج حتى یتوصل إلى آخر سلسلة من الرموز التجریدیة التي ال تقبل االشتقاقإلى الیسار

قدة منها التولیدي التحویلي بصیاغة العمل صیاغة ریاضیة بشجرة، بحیث إن كل عقام النحو   

ویتوالى تشجیر هذه المؤلفات حتى یتحصل على آخر الوحدات الكالمیة التي . تمثل مؤلفا مباشرا

  ):ذهب الرجل(ال یمكن تولیدها، ومثالها كاآلتي في الجملة الفعلیة 

  ج                                     

  م إ    م س                                                        

  م ف                                                    م إ س       

  ف                  ز                                    تعر             اس

  ذهب          ماٍض                                      الـــ                 رجل

  )2الجزء(لتولیدیة التحویلیة تابع للمدرسة ا: ةعساتلا المحاضرة

 إن الملكة : الملكة والتأدیة)La compétence ( ،هي المعرفة الالواعیة والضمنیة بقواعد اللغة

التي یكتسبها المتكلم منذ طفولته، وتبقى راسخة في ذهنه، فتمكنه فیما بعد من إنتاج العدد غیر 

تاجا ابتكاریا، ال مجرد تقلید ساكن، ثم المحدود من الجمل الجدیدة التي لم یسمعها من قبل، إن

إن هذه الملكة تتجسد في الواقع اللساني المادي من . التمییز بین ما هو سلیم نحویا وبین غیره

، إن الملكة هي معرفة المتكلم، La performanceخالل المظهر الكالمي المعروف بالتأدیة 
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غة في مواقف مادیة و واضحة، وٕان نحو أیة لغة السامع للغته وأما التأدیة فهي االستعمال الفعال لل

  .یفترض أن یكون وصفا للملكة الذاتیة األصلیة للمتكلم السامع المثالي

 إن االبداعیة هي استعمال لنظام اللغة استعماال ابتكاریا، تجددیا ال مجرد تقلید سلبي : االبداعیة

للجمل انطالقا من العدد المحصور من  إنها تتمثل في القدرة على اإلنتاج غیر المحدود. لقواعده

تنبني على ) أي النظریة التولیدیة التحویلیة(الكلمات والقواعد الثابتة في ذهن المتكلم، هذه النظریة 

ما یمكن تسمیته بال نهائیة اللغة؛ إنه یرى أن كل لغة تتكون من مجموعة من األصوات، ومع 

) créative(فإذا كان كذلك، فإن اللغة خّالقة ...ذلك، فهي تنتج أو تولد جمال ال نهایة لها

بطبیعتها، أي إن كل متكلم یستطیع أن ینطق جمال لم یسبق له أن نطقها أحد من قبل، ویستطیع 

وعلیه فإن التولید عملیة إبداعیة تمیز اإلنسان، أبلها . أن یفهم جمال لم یسبق له أن سمعها من قبل

  ).Machine(انیة، وتسقط عنه صفة اآللیة كان أو ذكیا عن بقیة المخلوقات الحیو 

 إن الهدف األساسي للنحو التولیدي التحویلي هو التمییز بین الجمل النحویة البسیطة، : النحویة

وبین الجمل غیر النحویة المنحرفة عن قواعد النظام اللغوي الضمني، والواجب إبعادها عنه، 

التركیب، وتكون غیر نحویة إذا انحرفت بطریقة فالجملة تكون نحویة في لغة ما، إذا كانت جیدة 

  .أو بأخرى عن المبادئ التي تحدد نحویة هذه اللغة

  :ومن هنا یبدو أن الجملة في النحو التولیدي التحویلي نوعان

جملة نحویة إذا كانت مجاریة لمقاییس النظام اللغوي الخاضعة له، فتغدو بذلك بسیطة، غیر ) أ

  .معقدة وسهلة الفهم

  .ملة غیر نحویة إذا انحرفت عن هذه المقاییس، فوجب لذلك اخراجها منهج) ب

 إن مثل تلك المقدرة التي تسمح لمتكلم اللغة األم بالتمییز بین الجمل النحویة والفاسدة، : الحدس

، نسمي مقدرة متكلم اللغة على إعطاء المعلومات حول مجموعة )L’intuition(هي حدس المتكلم 

تالحقة من حیث إنها تؤلف جملة صحیحة، أو جملة منحرفة عن قواعد اللغة من الكلمات الم
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بالحدس اللغوي، وٕان هذا الحدس یعد جزءا من الملكة اللسانیة، أي هي جزء من معرفته الضمنیة 

 .بقواعد اللغة

 هذین المبدأین من أجل تیسیر دراسة الجملة لقد وضع تشومسكي : البنیة العمیقة والسطحیة

إن البنیة العمیقة هي التركیب الباطني المجرد الموجود في ذهن . ة والمكتوبة وفهم داللتهاالمنطوق

المتكلم وجودا فطریا، وهي أول مرحلة من من عملیة اإلنتاج الداللي للجملة، إنها التركیب المستتر 

فهي  أما البنیة السطحیة. L’interprétation sémantiqueالذي یحمل عناصر التفسیر الداللي 

أو المكتوبة، إنها تتمثل في التركیب التسلسلي السطحي للوحدات الكالمیة المادیة، المنطوقة 

ومن ثّم، فكل جملة في إطار النظریة التولیدیة التحویلیة تضم بنیتین . التفسیر الصوتي للجملة

  .بالربط بینهما عمیقة وأخرى سطحیة، ویقوم المكّون التحویلي

  :تین یتم على مرحلتین هماالبنی إن تحدید هاتین

الجملة وهي تضم كافة استخراج البنیة العمیقة التي تعد أول عنصر ناتج عن عملیة اشتقاق ) أ

  .المعطیات الداللیة، كما أنها عالمیة

وهي آخر مرحلة من العملیة االشتقاقیة، وتعد المظهر الخارجي للجملة الناتج : البنیة السطحیة) ب

  .التي تحول البنیة العمیقة إلى شكلها المنطوق الفیزیائي عن العملیة التحویلیة

البنیة العمیقة واشتراكها هو الذي ساعد على تطویر النحو التولیدي التحویلي، إن القول بعالمیة 

 Une grammaireوذلك من خالل توجیه االهتمام نحو وضع ودراسة أسس نحو عالمي 

universelle ابتة، ال تتغیر بتغیر اللغاتتكون قواعده اللغویة واحدة وث.  

 إن التحویل : التحویلTransformation  تملك بنیة نحویة عملیة نحویة تجري على سلسلة

إنه عالقة تربط بین تمثیلین، تمثیل أولي . وتنتمي إلى سلسلة جدیدة، ذات بنیة نحویة مشتقة

تعطي لكل جملة فأیة قواعد ، وتمثیل مشتق نهائي هو البنیة السطحیة، مجرد، هو البنیة العمیقة

ظاهریا وتربط التركیبین بنظام خاص، یمكن أن تكون قواعد  في اللغة تركیبا باطنیا، وتركیبا

    .تحویلیة، ولو لم تصف نفسها بهذا الوصف، فالربط بین التركیب الظاهري والباطني هو التحویل
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