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 Avran Noam Chomsky                     الّسنة الثّانية : أدب  عربّي و مناهج نقديّة . 

      

 تعريف صاحب هذه النّظريّة:

درس الفلسفة و اللّسانيّات و  أفرام نوعم تشومسكي لسانّي أمريكّي من عائلة روسيّة إسرائيليّة

و حصل على الماجستير في علم الفونيمات الفونيمات الّصرفّي للعبريّة الحديثة ثّم عيّن الّرياضيّات 

كما  –ومفيلدّي ، ولكنّه خالف ، و بما انّه تلميذ " هاريس " فهو في الحقيقة نتاج وسط بلأستاذا للّسانيّات 

المنهج الوصفّي ، و تبنّى  فكرته الجديدة في التّحويل ، كما تأثّر بفكر ياكبسون  –خالف أستاذه في الخير 

المنادي بوجود " كلّيّات فونولوجيّة " في جميع اللّغات ، و يعتقد اّن ثّمة " عموميّات " لغويّة على 

، و من هاتين اللّغوّي الّتي هي في امّس الحاجة إلى البلورة و التّطويرمستويات أخرى من التّركيب 

الفكرتين انطلق تشومسكي في تجسيد منهجه الجديد ، و بناء نظريّته الّتي تعتبر التّركيب من اللّغة بمثابة 

    اإلنسان.  القلب من جسم

، متجاهلة دور  ة و تحليلها بطريقة شكليّةبوصف التّراكيب اللّغويّ هذا ، و البنيويّة في رأيه ، اكتفت       

المعنى و لم تجد النّجاح الالّزم الهتمامها بالبنية الّسطحيّة فقط ، و عدم تمّكنها من وضع قوانين شاملة و 

، لذلك فإّن القواعد التّوليديّة التّحويليّة لم تتوقّف عند وصف اللّغة بل تعّدته إلى تحليلها و تعميمات عميقة 

 ا و استنباط القواعد العاّمة الّتي تحكمها.تفسيره

يدّل على الّصرف و التّركيب ، شمل عند تشومسكي البابين مع ن النّحو بعد أن كا مفهوم النّحو عنده:

 جهاز لتوليد الجمل النّحويّة في اللّغة """ البنى التّركيبيّة " بأنّه : كتابه الفونولوجيا ، و أورد حّده في 

يرى أنّها تعنى في المقام األّول بمتكلّم و مستمع مثالّي في مجتمع لغوّي  عنده : موضوع النّظريّة اللّسانيّة

حيث يعرف هذا الّشخص لغة المجتمع معرفة جيّدة ، و يكون غير مصاب بعوائق متجانس تماما 

ور الذّاكرة و االضطراب العقلّي ، و عدم االنتباه و االهتمام ، و األخطاء التّواصل اللّسانّي مثل قص

 العفويّة و المميّزة و ذلك عند تطبيق معرفته اللّغويّة في كّل أداء فعلّي.

 القواعد التّوليديّة التّحويليّة:

في اللّغة ، أي القدرة الّتي يمتلكها كّل إنسان اإلبداعّي  الجانبيدّل هذا المصطلح على : التّوليد  –أ  

بما فيها الجمل الّتي لم يسمعها من قبل، و قد أّكد لتكوين و فهم عدد ال متناٍه من الجمل في لغته األّم 

 ال بّد أن تعكس قدرة جميع المتكلّمين باللّغة .لى أّن النّظريّة النّحويّة تشومسكي ع

مهّمته في تحويل البنى العميقة إلى بنى متوّسطة و سطحيّة ، و بعبارة أخرى و تكمن : التّحويل  –ب 

طحيّة و لكن إذا ما اقتضى األمر تطبيق أكثر من عمليّة تحويليّة فإّن البنى يربط  البنى العميقة بالبنى السّ 

 المتوّسطة ييقوم بتوليدها عدد من التّحويالت حتّى يتّم تكوين البنية الّسطحيّة .
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