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و
أسهمت النظرية التوليدية التحويلية اسهاما واسعا في ألابحاث اللسانية املعاصرر بببسسران نظريرة دديرد للارة والنحرو
ْ
وفهررت متال رراا اللسررانياا م ر سفررع عررع املارراقيت السررابهة واسررت دالها بمـررانهاا أترررا بـم ررا أحـ ررا تررواف ر ر م ر النح ررو
الع رررــ فر ررـ دوانر ر لالترحلر رريو الل رس ر رراعـ والتع ر رروير ررو عر ررة اكه رردغ اللا رروأب والواع ررد اع ررا ال تاب ررة و ق رراب ر أن ر يم ر رن
ا يههررا لاملررة فرري الرردسغ النحرروأ بيررو مررا يحتوير مررن معايرراا أو معلومرراا نحويررة بو يم ررن ا جاوقررا ـمررن وا ر رردسغ
عة أساس ألابواب النحوية التهليدية ملا تميرز ب اللراة العرربية عرن ر قا من اللارااب والرد ـران قرذا الرعررمو وبرا ر و سوا
م ررن علمان وباحث ن عربا وعجما لافيا إلحيان دوان عديد في اللاة العربية عامة والنحو العرــ تاصة .
اليلمراا املاتاحيرة  :التوليرد والتحويرو ر ال اران اللاويرة ر ألا ان ال يمرـ ر ال ليرة العميهرة وال ليرة السراحية ر ر النحرو التوليردأ
التحويةي .
Summary :
The theory of generative transformative grammar has contributed to ther progress of studies in modern
linguistics. It seeks to raise a new theory to language rules with the opposition to some previous claims , and their
substitution with new terms .Moreover ,it conforms with the Arabic Grammar rules in some aspects ,such as
linguistic Analyis and some language reconstruction.Yet,the rules can not be fully applied in grammar classes
regardless their grammatical input. Further, it can not be taken as a clear approach for taling the traditional
grammatical aspects of the Arabic language and its diversified phonetic features. So,this wok has raised differrent
issues of the Arabic langage by the contribution of a huge number of Arab and foeign scholar.
Key words: generation and transformation -language proficiency performonce-deep structure - surface structure,
Transformational Generative Grammar.

مهدمة:
حرو عـررر الةـ ررة ولررهد الا ررر العرـرـ اناتاحررا عةر الثهافرراا ألاتررراب بظهروس نظريرراا وأفيرراس دديررد فرري
مجتل ررل الدساس رراا اللاوي ررةب حي ررل سـ ررزا ع ررع الداسس ر ن عة ر جس ر النح رروب وح ررد ت رررون م ررا ساس ر ـت
ب ررالعو اا ر الل ر اث اللا رروأ نه رردا و محيـ رراب وف رري ت ررت ق ررذ التا رروساا ب رردأا ت رريو ميم ر لس ررانية عربي ررة
حديثررة م ر بدايررة اكتمسررجناا و حديرردا سررنة  7591بظهرروس ا ررا التوليرردأ عة ر يررد العررالت ألامرييررـ ععررو
ع ومسيـ  Noam Chomeskyبواعتب قذا ا ا حرـرة دذسيرة درانا لتحرهي مسراس الدساسرة اللاويرة ـيرو
بفلهررد مثلررت النظريررة التوليديررة التحويليررة ادرراسا من جيررا للعديررد مررن الداسس ر ن العرررب بفرري محرراول ـت اسررها


المؤلف المرسل
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مارراقيت النظريررة عةر اللاررة العربيررة دل ررا لنجديررد وعمرري بم رردأ العامليررة بومررن قنررا درحررت سرراإ ا عديررد عررن
اسرهاداا النظريرة والتا يهيرة للنظريرة التوليديررة التحويليرة فري اللارة العربيرة والنحررو العرـرـ تاصرة بفمرا رري
قذ النظرية؟ وـيل ع ؤا التوليدية العربية ؟ وما انتها اا املودهة لها؟...
 .1اقتماماا اللاوي ن املحدج ن :
انـر ر اقتم ررا اللس ررانياا العربي ررة ف رري امل ررا الـ ررو ـ نظر ررا لت ررؤجرقت بال ليوي ررة الوص ررايةب وق ررذا أع رران
اللسر رراني ن العر رررب عة ر ر اعر ررا وصر ررل أصر ررواا العربير ررةب ـمر ررا أن اقتمر ررا بمظر رراقر ال حر ررل اللار رروأ اكهر ررديل
وأنظمت يت لوس من وسانقا قدف تر قو التبسيط والتسرهيو بومرن ألاعمرا ال حثيرة العربيرة ن رد ع رد الهرا س
الااسررال الاهرررأ بفرري ساسررت النحويررة وال ي يررة الرراتي :حاولنررا مررن قررذ امل موعررة مررن الدساسرراا أن ع رراسف
قردف ن اجن ن:اعتنران لسرانياا اللارة العربيررة بتهرديت أوصراف وويايرة لظررواقر ععردقا مرـزيرة باللسر ة لررد لياا
و رـي رراا و ررداولياا ق ررذ اللا ررةبو اعيت النح ررو ال ررووياـ للم ررا مس ررت اكهاد ررة اار ر ولر ر بما رراقيت يهت ر ر ـا
()1
الوصل اليافي لهذ الظاقر أو ل
 .2ر نظرية النحو التوليدأ التحويةي :
ع ررؤا با ررو اللسرراعـ ألامرييـ أف ررا نرراو ومسرريـ  Avram Noam Chomeskyبنهررد ملدسسررة
ليون رراس بلومايلررد  Leonard Bloomfieldنهرردا الوياب والررد أسرره نظريت ر عة ر أنهرراو املدسسررة التو عيررة
بثوس ر علي ر ن ررت ف ـررا نمررووف دديررد للتا ر فرري اللاررة وأفررر م موعررة مررن لرريا ا ال ررل ي ر أن عت ررل ـررا
اللا رروأب وه ررمةـا اقتم ررا باكجه ررا ال ررداتةي ال ررذق ل للمتيلم ر ن ع رروو اقتم ررا س ررلوـهت الاعة رري ()2بويتمث ررو
قدف قذ النظرية في الوصو اا ما سمى باستاان التاس ب ولرت ي رن الهردف مرن قرذا اسرتاان أن وصرل
الظ ررواقر ب ررالنجون اا ر نظ ررا م ررن ال رروابط فحس ر ببو أن ررر ،مل رراوا رري عة ر م ررا رري علي بوال ررد أج رراسا د ررد
ومناال رراا تـ ر ة ب ر ن عاسـ ررا ومنافس ر ـاب و ارروسا س ررر عا وحلررت محررو التو عيررة وبلا ررت مرحلررة النف ر ف رري
سنة . 7599
ي رررفع ومس رريـ حوي ررو اللا ررة اار ر م ررر راـير ر ل رريلية م ررر م ررن املع ررى و العه رروب ـم ررا ي رررفع
معاملررة عسرران باعت رراس لررة تحررري حسر الرروان ن حررد مواالررل معينررة فاإلعسرران يجتلررل عررن اكهيرروان
بهدس عة التا والذلان فحس ول ن يال ق عن بهدس عة اللاة (.)3
 .4ر املااقيرت ألاساسرية للنرظري ررة :
أ ر ال اان اللاوية وألا ان ال يمـ:
يرا ومسيـ أن الهدس عسانية ي تاصية اعسانية وا ية م ز عن اكهيروانب ول رن الرد يحراو
اكهي ر رروان اص ر ررداس ع ر ررع ألاص ر ررواا أو الـ ر رررتاا ل ةـ ر ررا تجار ر ر لوحـ ر ررا ف ر رري أف ر ررو ألاح ر رروا نتي ر ررة داست ر ررة
لسلوـ ()4ب وقذ ال اان ؤ ـ نتي ة علت أسالي اللاة عن دري استعدا اا الاارية املودرو لدير بأما
ألا ان ال يمررـ فهوالسررلوي الناهررـ اكهررااي لذعسرران الررذأ يتوالررل عةر ودررو الهواعررد العميهررة للاررة (ال ارران
اللاويررة)ب وبرردون قررذ الهواعررد يودررد ألا ان ال يمررـ وان لانررت قررذ الهواعررد رردسي فرري ألا ان ال يمررـ ن
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قذا ألات وده وروف وعوامرو ر لاويرة ـمعراسف الرذاـر وداالاسـرا املعينرة و قرا ( )5ب فهرو التا ير يعرـ
لهواعد اللاة في أجنان عملية التيلت.
ب ر النحو التوليدأ:
النحررو التوليرردأ قو نظررا مررن الهواعررد ال ررل هررد وصرراا رـيبيررا لنجمررو باريهررة وا ررهةب ولررو مررتيلت
يلت لاة ييون الد استعملها واست ان نحوا وليدياب وقذا ع رل أنر عةر وبري بالهواعرد ال ادنيرة ال رل ييرون
الررد اسررتعملها أو س ررييون عة ر وبرري ـ ررا بان النحررو التولي رردأ الـررتت بمررا عرف ر املررتيلت فعرري ول ررجه مررا يم ن ر أن
يروي من معرفت (.)6
ف ر النحو التحويةي:
الت ررحويو لررية مررن يل ررياا ال ررل سـررتت بنهررو ال ررى العميهررة اا ر متوسرراة وساحير ررة بوال رس ر ر ر ر ررر فرري ا رريو
ومسيـ النحو التحرويةي عةر ر أن الهواعرد التحويليرة ع ره حردغ ألرهاب اللارة أف رو مرن قرا
مررن الهواعررد بو ولررد عررد ا حسررر لر مررن اكجمررو بو ررواي اقتمامررا ـ ر ا برراملع ى أـنر ممررا ولير الواعررد نحررو بليررة
الع رراساا و زيررو اللرربه ال ررذأ والعررت في ر الهواع ررد السررابهة ( )7ب و نهسررت الواعررد النح ررو التحررويةي اا ر الواعررد
اتتياسية وأترا اد اسية وال ل عرف في اللر اث العرـرـ براكجوا والودروبب وبرذل يتحهر لرجح ن بحسر مرا ن
الروعر ألاو أننررا لررت ننهار عررن اللر اث بررو حاولنررا اسرتثماس والثرراعـ أننررا ننهررو املارراقيت اللسررانية الاربيررة عةر
نحر ررو وا ر ر وسر ررليت و ماهر ررو ()8بوبالتر ررااي تحه ر ر مواـ ر ررة الدساسر رراا اللسر ررانية العربير ررة للدساسر رراا اللسر ررانية
الاربية اكهديثة.
 .5بلية الهواعد التوليدية التحويلية:
الهواعررد التوليديررة التحويليررة رري ال ررل يررن ت عنررد ا اعهررا لررو اكجمررو ألاصررولية العاتررد للاررة ـمررا حررد
اكجمررو املحتملررة فرري اللاررة و من ر فرري الوالررت ناس ر اكجمررو ر ألاصررولية مررن أن تيررون مثر ررا  :سافر الهارراس فرري
امله ررادر بفر رري يم ر ررن اعت رراس ق ررذ اكجمل ررة ماي ررد ب فعةر ر ال ررر ت م ررن أحـ ررا ج ر ر للل جر ر ألاص ررواي للمئلا رراا
ال يميررة ا أحـررا ي ررر مه ول ررة م ررن حيررل املعن ر وألال ر أن يونب سررافر املهررادر فرري الهارراس ب فتعتب ر الهاعررد
التوليديررة د ررزنا م ررن ده ررا ولي ررد اكجم ررو ( )9بو تج ررذ الاع ررد اع ررا ال تاب ررة أأ أحـ ررا ع ررل ـتاب ررة سم ررز ي ررر اا ر
عنـ ررر معر ر ن م ررن عناص ررر ال رري ب وي ررتت اس ررت دا ل ررو سم ررز بالعناص ررر الواالع ررة ف رري الجس رراس اار ر أن ي ررتت التهر رراق
اكجمرو.
أما ماهو التحويو فهو حويرو دملرة اار أتررا أو رـير اار ترر بواسراة الهواعرد التحويليرة املدسدرة
فرري ال جنررة العميهررة باكهررذف و هررافة بواحرردا وواتاهررا ألاساسررية حويررو ال لي ررة العميهررة امل ررر اا ر ال ليررة
الساحية امللموسة ال ل سد بنان اكجملة وصيا ـا الةـاتية .
 .6ميوناا الهواعد التولدية التحويلية :تؤلل الهواعد التوليدية التحويلية من جيجة أالسا :
أر امليون الاونولروجي:
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يهررو بدساسررة أصررواا اللاررة بتجـرري لررو رـي ر بنا ر تررا انايالررا مررن لا ر لررو مرروسفيت عة ر
حد ومن تي آلل قذ املوسفيمااب ويتيون من الهواعد الاونولودية واملعجت.
ب ر امليون الد لرـ:
يتنرراو امليررون الررد اي اله ررايا املتعلهررة بالد لررة أو برراملع ىب فيرردسغ ا العناصررر اللاويررةب فجسررتلز
وه لية ميونة مرن م موعرة الواعرد متناقيرة بمهردوسقا حليرو اكجمرو و اعاران التاسر الوا ر الرذأ رر،
ياه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررت دم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررو لات ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر (.)10
ـي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررل س ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتاي م ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتيلت اللا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة أن
و يحترروأ عةر املعجرت أو اليتحرة بمارر اا اللارة وعةر الهواعرد سهاديررة ( )11التررـ ررو الرردس املتيلررت عةر
استرد معنر اكجمو من تي مع ى املار اا .
ف -امليون الل ـريبل:
واملي ر ررون الل ـيب ر ررل ق ر ررو املي ر ررون التولي ر رردأ الوحي ر ررد بوامليون ر رران يت ر رران اس ر ر يان (.)12
ويتررؤلل مررن امليررون ألاساسررال الررذأ يحترروأ عة ر م موعررة الواعررد بنرران (الواعررد اعررا ـتابررة)ب وعة ر معجررت
ررتمو عة ر املررداتو املعجميررةبوامليون يتررر حررويةي يت ررمن الواعررد ي ررد لررو مةـررا م ر ا سـنيررا بم ر سـ ررل
تربو رردسغ العيالرراا الهاتمررة ب ر ن اكجمررو مثررو :اكهررذفب التهررديت والتررؤت بوان امليررون التوليرردأ قررو امليررون
الل ـيبل في الواعدنا أما امليون ن يترين فهما اس يان.
 .7م ا ة وأسه النحو التوليدأ التحويةي:
أ ر منا استل ا

: Déductive

و عتم ررد في ر عة ر املنا ر الرم ررزأ  symbolique logicواس ررتجدم ف رري اس ررتل ا الواع ررد لس ررانية
عامة ()13ب وقذا ع ل أن العهو الب رأ قو مـدس التا ر ب ومـردس الهواعرد اللسرانية ال رل ي يردقا لرو مولرو
في لسان ب فدساسة ألالسلية ي وسيلة لدساسة الا ر عساعـ.
ب ر م دأ لها : Intuition
عتبر اللسرران ـا ر مررن املعلومرراا الب ررريةب وم رراا الهررا فرري ألا يـررو ال ـررا العهررو عسرراعـ فرري قررذ
اكهيرا عررن درير لهررا ()14ب وقررذا الهررو ينارـ املررئجراا اكتاسديرةب لال جحررة واملحرريط ادتمرابي فرري اـتسرراب
عسان للات ب و عتب ول بؤن حـيو ساب في ألا .
ف ر م دأ التوليد : Générative
ي ررا ب ر اكجان ر برردابي فرري اللاررة أأ الهرردس ال ررل يمتل هررا عسرران لتيرروين وفهررت عررد متنررا مررن
اكجمررو فرري لاتر ألا بمررا ف ـررا اكجمررو ال ررل لررت سررمعها مررن ال ررو بولررو قررذا يـرردس عررن عسرران باريهررة د يعيررة
ون لررعوس من ر بتا ي ر الواع ررد نحويررة معينررة ()15ب و يهـ ررد بالتوليررد نترراف امل ررا أ لنجمررو فهررط بو تجررذ
قذ الهواعد ل ي سياهيا دب الواعد اعا ال تابة .
ر م دأ التحويوTransformative :
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يهو قذا امل دأ عة حويو دملة اا أترا م ى هاسبت معان ـا ح ى وان اتتلهت م ان ـا.
 .8ر ال لية العميهة وال لية الساحية :
ماهو ال لية عند اللساني ن قو ماهو سيط دداب ويم ن اس بالها ال رل تيرون مةـرا اكجمرو ب
فبوا أسا لاوأ أن يتعرف عة بلية لاة معينة بعلي أن ي حل عن قذ الها و ـرلياها أـنر ( )16بواملررا
بال لية العميهة ألاساغ الرذق ل امل رر ملع رى معر ن يودرد فري الرذقن ويرر ط بل ـير دمةري أصرواي ب ييرون قرذا
الل ـي ر سم رزا ل ررذل املع ررى و س رريدا ل ر و رري الن رروا ال ررل ب ررد مةـ ررا لاه ررت اكجمل ررة بأم ررا ال لي ررة الس رراحية و رري
ال ريو الظراقرأ الرذأ وس ا علير اكجملرة ب واكجردير بالرذـر أن ال ليرة السراحية وال ليرة العميهرة رر ط بمرا
سررمى فرري النحررو العرـررـ بالتهرردير بحيررل م ررز النحررا العرررب ومنررذ سررج وي ب ب ر ن الل ـي ر ال رراد ل الررذأ يمثررو
الررنمط املثررااي والررذأ عررد موافهررا لهواعررد ولرررو الحررهة اللاويررة والل ـير بوب ن اس ر املع ررى الرردالي وقررذا
املستوا امل مر (.)17
()18
 .9ر املرـ اسمل واملرـ الاعةي:
أر املرـ اسملGroup Nominal :
اس ررت قو مرا ّ عة مع ى في وا ر م ر ا مررن الرزمنب ومررن املاررر واملرـر بويحتروأ عةر سـرن امل تردأ
(املسند الي ) وسـن اكتب (املسند) وسـن املاعو ب (متمت املرـ الاعةي).
ب ر املرـ الاعةي Group Verbal :

()19

يدتو همرن املرـر الاعةي ـرو ما يتعلر باملسرند الاعررو مرن ماعرو ب ر أو ح ررا ب
والزمانب أو اكجاس وامل روسب أو ول .

أو ورروف امليران

 71ر قدف النحو التوليدأ التحويةي :
الـدف النحو التوليدأ التحويةي اا وصل معرفة املرتيلت املثرااي ال ادنيرة للسران ب وصراا وا رها
وواقرا ب ا أن املناه الدساسرية رزا ميالرة اار الهواعرد التهليديرة املعياسيرةب س رت أن عرع اللسراني ن مثرو
ال رردـتوس ع ررد الرحم رران اكه رراف ص رراك ي رررون أن ا ير ر اللس ررانياا اكهديث ررة ف رري التعل رريت يي ررون أـنر ر ن اع ررة
و بسررياا لدساسررة اللاررة و علمهرراب وابتعررا عررن ح ررو أوقرران املتعلم ر ن بمارراقيت م ررر عيررد عررن التوويررل
دراثـ لها.
 -77ع ؤ التوليدية العربية وأقت اع اا سـا:
مر ألابحراث ال رل ناولرت سقاصراا ألاوار لي را التوليردأ فري جهافتنرا العربيرة ب مر الل ـرا ر عةر أن قرذا
النمووف لت يلتهو اار العربيرة ا فري بدايرة السر عيناا مرن الهررن الع ررين()20بل ةـرا لرت حرد أو مئلرل وليردأ
عرـرـ برالر ت مرن ّأن دمير املئلاراا التوليديرة العربيرة حمرو رواسي جابترة بوالعديرد مرن ألابحراث التوليديرة
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العربية يـدق عل ـا الو الردـتوس سيمرون الاحران  :أـنر الدساسراا ال رل د هرت عةر أحـرا ساسراا حديثرة ري فري
الواالر ساسراا هليديرة سراق ف ـرا املعلومراا والنظريراا ويسان ون ربلرة أو محري ب ح رى أن مرن ياالعهرا
لج عر بلعثمة أو قز نادمة عن حراس فري سأأ واهرع ـاب برو عةر ع ره ولر يحره وـؤحـرا فهردا عنـرر الت ديرد
ب فيهل ال احل محاو أن يحد مةـا املعلوماا الهيمةب فيعرو عةـا حـا مملون بالتعلييا املرقهرة وبا لارا
والتموي (.)21
71ر من ال رايرا التوليرردية العررربية:
أر في اكجان الل ـيبل:
ر الر ررة:
ّ
لهد عمو أ اع املدسسة التوليدية التحويليرة عةر احيران نظريرة الهواعرد اليليرةب وبرالر ت مرن أن العديرد مرن
ّ
ّ
اللساني ن عاسهوا قذ الا ر وأـدوا عة تـوصية لرو لارة ب ا أن ومسريـ وـعرع أ اعر حراولوا اج راا
أن لرو اللاراا يم رن أن يح مهرا نحرو واحرد ينعرت باليليرة وال رمولية ()22ب وولر أترذا باعت راس اكجانر الل ـيبرل
الررذأ عررد أساسررا مهمررا فرري العمليررة التوليديررة التحويليررةب فرربوا حهر املع ررى مررن اكجان ر الاونولرروجي والررد ايب
سـا اللاوية والتواصلية .
ولت يتحه املع ى من الل ـي ب لت عد اكجمو والل اـي ئ أ
انالر التوليرديون العررب فري ساسراسـت لل اـير اللارة العربيرة اار فرريه ن :فرير عتبر أن ال ليرة ألاصرلية
لنجملرة العربيرة سر وفر الل جر  :فعرو وفاعرو وماعرو ب وفرير عتهرد برؤن الل جر ألاصرةي لل اـير العربيرة
س وف النظا  :فاعو وفعو وماعو .
والررد عرراك الرردـتوس الااسررال الاهرررأ قررذ اله ررية حررت عنرروان  :الرريا الر ررة وال ليررة ألاساسررية
ّ
لنجملرة ( )23بحيرل أنر لرد عةر أقرداف النظريرة اللسرانية وولر بال حرل فري م موعرة امل را ة ال رل هيرد الر ر
اترو اللارااب ن ـااي ـرا هتـرر عةر جـري ووصرل الر ر الظراقر فحسر ب برو تعردا ولر اار لر
الر ال ل يم ن أن يح .
َ ْ ََْ
 النح ررا ي ررذـرون أن ماس ررر ال مي ررر ي ر أن يتهدمر ر ام ررا لاظ ررا بمث ررو ال ررو اكه ر ع رراا  ﴿ :واو ابتة ر
ْ َ
ا ْب ر َرراق َ
يت َسبر ر ﴾[ال ه ررر ]711ب فاله رران ف رري َسوبر ر ع ررو عةر ر اب رراقيت ب أو س ررة مث ررو  :أـ ر َرر َ أ َب ررا ي ررد بفمردر ر
ال م يد متؤتر عن لاظا ل ن متهد س ة.
 التا ر رراب بر ر ر ن الاع ر ررو والااعوبفالاع ر ررو يا ر رراب الااع ر ررو دلس ر ررا وع ر ررد ا اوا ه ر ررد الااع ر ررو علير ر ر
مثو :ألاو دانوا ب أما اوا لت يتهد علي في ياابه في العد ب مثوَ :
دان ألاو .

ب

ب ر في اكجان الد اي:
 الت ئيرر:التبح ر مسررؤلة ليررة ر ررط اس ادررا وجيهررا بماهررو التهررديت والتررؤت ب وقررذا ورراقر فرري الررو تليررو أحمررد
عمايرر  :التبح ر ـمرا سرمي الر ععب أو املوهرعة ـمرا يهرو عرع تررب عمليرة صروسية يرتت بمهت راقا نهرو
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مهولة ـ رراب لاملرـ اا اسمية أو اكهرفية أو الوصايرة ...من ميان اتةي (أأ اتو ف )ب اار ميران تراسجي (
أأ تاسف ف )()24ب فمسؤلة ال ئس سست في اللاة العربية من ودهة نظر ووياية.
ف ر في اكجان الـو ـ:
ان اقتمررا املحرردج ن باكجانر الـررو ـ لر عيالررة وديررد بررالل اـت الررذأ لررهد قررذا اكجانر فرري الهرررون
ّ
ألاوا ر مررن وهرروس علررت اللاررة العرـررـب ول ر أن الدساسرراا الـررو ية العربي ررة املتهدم ررة ليل ررت مناله ررا لدساس رراا
املحرردج نب حيررل لرررع عررع املحرردج ن فرري سفر اللرربه عررن ـث ر مررن املارراقيت ويسان ال ررل أ ر ـررا املتهرردمون مررن
ّ
علمرران اللاررة بوف ر م ررروع بن ررا قررئ ن ال رراحثون يرررو ع ررر الثهافررة اللس ررانية الاربيررة ف رري أوسررا امل ررتال ن
بالدساساا اللاوية ()25ب مثو ابراقيت أنجه في الألصرواا اللاويرة ب و أحمرد عمرر مجتراس في ساسرة الـروا
اللاوأ .
لهررد انالهررت أ لر ال تابرراا الـررو ية العربيررة مررن انتهررا املررن الوصرراـب والتؤـيررد عةر أن ألاواتررو لررت
الـتم رروا بتاس ر الظ ررواقر الـ ررو ية ف رري اللا ررة العربي ررة ب ررو ال رراموا بوص رراها وص رراا س رراحيا واقري ررا ( )26ب فمعظ ررت
ّ
ررا ب و اانرروا اا ر أن اكهرررف الحررهي امل ررد ع رراس عررن صررو ن لارروي ن بيهررو
ألاواتررو عرراكجوا مسررؤلة
ّ
ررا قررو سفعر اللسرران برراكهرف ن سفعررة واحررد ووهررع ايررا ـمررا موهررعا واحرردا
ابررن عـرراوس (ا951قرر):
بوق ررو يي ررون ا ف رري املثل ر ن أو املته رراسب نب والس ررب ف رري ول ر أن النا ر ب رراملثل ن جهي رروب ن ر حت رراف ف ـم ررا اا ر
اعما الع و الذأ يجرف من اكهرف امل عل مر ن في ن العمو عةر الع رو الواحرد ...وأي را ف ّ
ربن اكهررف ن
ّ
ّ ّ
ربن اللسرران يردر فرري النار برراكهرف الثرراعـ اار موهررع ألاو ب فرري سررل ي اللسرران ـمررا سررل ي
اوا لانررا مثلر ن فر
في الا ين ( 71 .)27ر ماهو التحويو في النحو العرــ:
يهررو التحويررو فرري النحررو العرـررـ عة ر أسرراغ أن ليررو رـي ر اسررنا أ بنجت ر ن :عميهررة وسرراحيةب ول ررن
النحرروي ن العرررب سأوا بؤنر لررجه قنرراي ليررو رـير اسررنا أ بنجترران احررداقما عميهررة وألاترررا سرراحية ب وانمررا
الل ـي ر سررنا أ الررذأ يهتيررال بنجت ر ن قررو الل ـي ر املحررو الررذأ ييررون ورراقر م َلبسرراب فاكجملررة التوليديررة
حترراف اار بليررة عميهررة وـررذل الـررياة الـرررفية ال ررل لررت يهر ف ـررا حويررو بمررن نحررو عرري و برردا حترراف
اا بلية عميهة ( )28بفمـران ال ليرة العميهرة لرجه مـرر ،بر فري معاكجرة النحرا العررب للل اـير سرنا يةب
ل ررن املاه ررو ل رران حاه رراب وال ررد اسررتعمو ف رري التاري ر ب ر ن معرراعـ الل اـي ر س ررنا ية ف رري الـرري العربيررة ال ررل
يي ررون واقرق ررا م ـم ررا أم ررا ال لي ررة العميه ررة فه ررد تع ررد بمث ررا  :ا ر َرر الح ررتر م ر عران ب وي رررا ع ررهت أن بلي ـ ررا
َ
ْ
ْ
العرميهة تا ر مان الحتر ويررا ترون أن بلير ـا العميهرة ا ر الحتر من املران ب و عتبر قرذا اترتيف
الرذأ مررا بر اكجملرة ر مجرو بمعناقرا وانمرا قررو يرا فري ي را ،والتبيرران بو تمثرو الهواعرد التحويليرة فرري:
اكهذفب است دا ب هافةب اعا الل ج ب وقذ ألاـن استعما .
 -7أنواع التحويرو:
أ -التحويو اكجذسأ:227
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وقو الذأ يتحو في الل ـي سنا أ اسمل اا رـي اسنا أ فعةي أو الع ه.
 التحويو الذأ ينهو املرـ اسمل:أأ ينهرو املسرند الير مرن ميران اترو اكجملرة أو الوحرد سرنا ية الوويايرة اار مرـرز الـرداس بمثرا ﴿ :
َ
َ
َوهللا يح الا َسا َ ﴾[ال هر  ]119ب يح و هللا الاسا َ .
اكجملة املحولة بالزيا :و رري مررا عرررف ب رراب وررن وأتواسـررا بفاكجملررة اسررمية ال ررل رردتو عل ـررا وررن وأتواسـررا ب رري دملررة محولررة
حويي دذسيا بحل أحـا ـ دمي فعلية بو اي أحد سـن ـا يدأ اا اي في املع ى وليو الل ـي .
ف -التحويو املحةي:
وقو ما عرف بالتهديت والتؤت أو الر رة ر املحاوورة ()29بوييرون ولر مر مراعرا التاي ر اا الد ليرة
َْ َ َ َ
[الن ت ]91
اكهاصلة في لو مر بمثو الول عاا َ ﴿ :واملئ ا ة أ ْق َوا ﴾
َ َ
دملررة فعليررة محولررة حررويي محليررا بلي ـررا العميهررة ْأقرروا املئ ا ررة ب درررا عل ـررا الل جر بتهررديت املاعررو بر
املئ ا رة عةر نيرة الترؤت للعنايرة واقتمرا أو اتتـرا ب وـع رهت السرت التحويرو اار عمير وسرا ي
 )30( :بعمي ر ينا ر عة ر الل اـي ر ال ررل وال ر فرري وو رراتل للماسـررا مررن سررنا اا ر التجـرري ب مثررو ال ررو هللا
َ
ْ َ
ْ
عرراا َ ﴿ :وال ر َرت َع َو ال ر َررأغ ل ر ْرج َ ا ﴾[مررريت ]11ب مح ررو ع ررن الااع ررو فال ليررة العميه ررة ف رري ق ررذ يي ررة وال ررتعو ل ررج
الرأغ بوفي الول عاا :
ََ َ َْ
ع
﴿ أنا أـن م ْن َ َما ﴾[ال هل  ]11ب بلي ـا العميهة مااي أـن من مال .
أما السا ي  :وقو أسـعة أنواع :
أ  -التحويو با ست دا :
قررو اميانيررة االامررة وحررد لاويررة أو وحررد اسررنا ية مهررا وحررد لاويررة أو وحررد اسررنا ية أترررا بحيررل يم ررن
التهديت والتؤت عة أن يحو محو املهد هم عو علي .
 الوحد سنا ية املحولة عن املـدس:التؤويو معنا اسداع الشالن اا أصل ب ر أن فير الريا واتتيفرا ـ ر ا بر ن النحررا واللاوييررن مرا بيررن
َ َ
َ َ
املـر رردس املر ررئو واملـر رردس الـ ررري ب فا ر ررـ الر ررو اكه ر ر ع رراا َ ﴿:وأ ْن ـ رروموا ت ْ ر ر ل ررت ﴾[ال ه ررر ]781ب ييحر ر أن
الوحرد سرنا ية وأن ـروموا الر ق فرري الد لرة عرن املـردس املرئو بر صروم ت ب وولر ليرون ألاو يحمررو
مع ى الودوب أما الثاعـ فيحمو مع ى اكجوا .
 الوحد سنا ية املحولة عن امل ت :وـر الزمج رررأ ّأن ال ررذأ وهر ر وص ررلة اار ر وص ررل املع رراسف باكجم رروب أأ بالوح ررداا س ررنا يةب فا ررـ
َ
َ
َ
َ
الول عاا َ ﴿ :وا هوا هللا الذأ س َرانلون بر َوألا ْس َحرا َ ﴾ [اللسران ]17بفربن دملرة ّسرانلون درانا لوصرل الرذأ
ّس ررانلون وح ررد اس ررنا ية م رراسعية بوويا ـ ررا وص ررل
ملهم ررة عري ررل الوح ررد س ررنا ية تس ررانلون لتـ ر
اللاظة املعرفة و ي لا اكجيلة هللا .
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ب -التحويو بالزيا :
الزير ررا للمر رراا الر ررد ير ررون ف ر رريا أو الير ررو ا ب ولر ررو ير ررا فر رري املع ر رى ت عهر ررا ير ررا فر رري امل ر ررى ب الر ررا
السرريودـ  :وأمررا هييررد الاعررو بهيررد مررن ماعررو مالر ب أو بر أو لر أو فير أو معر أو مي ررز أو اسررت نانب وولر
هللا َ ارروس َ حرريت ﴾[التوبررة ]19ب حيررل عررد النالررف اكهرفرري ّ
لزيررا الااتررد ()31بمثررو الولر عرراا  ﴿ :ان َ
(ان) عنـررر
س
حويو دعو اكجملة اسمية التوليدية هللا اوس حاملة مع ى التوـيد.
ف  -التحويو باكهذف:
ي ررا سررمة برراس فرري اللاررة العربيررة يحهههررا أسررلوب اكهررذف بحيررل يهررو عن ر اكجردرراعـ  :ان ر برراب
الي املسل ب لايل املؤتذ عجي ألامرب لبي بالسهرب فبن را في ري الذـر أفح مرن الرذـر وال لير
عررن دنرراب اوا لررت ررن في ر يررا
مررن يجترراس ي ررا مررا أم ررن التع ر عررن ف ر ر بؤلاررا الليلررة ويا لر ر
مع ى أو وسي ()32ب فمن عا العرب ي ا واكهذف دل ا لتهـ ال ي واستانان بهليل عن ـث ر بمثرو
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ
و ل َيهرولن هللا﴾[لهمران  ]19ب ف ملرة (يهولر ّرن هللا) بلي ـرا
الو اكه عاا  ﴿ :ولرِن سرؤل ـت مرن تلر السرمواا وألاس
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
ْ
ّ
اللر َ
العلريت
(تلههن هللا) (هللا تلهه ّرن) الياسا عة الول عاا  ﴿ :الال ْرت َم ْرن أن َ رؤ َي َقرذا الرا َ ن رؤعـ
العميهرةب
َ
اكت ﴾[التحريت .]11
 التحويو بالل ج :والتهررديت والتررؤت مرقونرران بررا راو وألاحرروا ال ررل جر املجاد ر والسررياق ال يمررـ الررذأ يررر في ر
الل ـير سرنا أ فري صروس ()33ب فاإلسرنا املحرو الواالر فير الل ـير املهرد أو املرئترب منالر أساسرا مررن
فهت ألاحوا املتحولة لنتااب والل ج الذأ عد عنـرا حويليا.
 -71وابي التحويرو:
َ
أ -رررو الهـررر :فاررـ الررو اكهر عرراا َ ﴿ :بررو َ
هللا َف ْ
اع ر ْرد َوـر ْرن مر َرن ال رراـري َن ﴾ [الزمررر . ]66ييحر أن اكجملررة
(بررو َ
هللا فاع ررد) الررد الررد املاعررو ب ر وقررو لا ر اكجيلررة هللا عة ر الاعررو والااعررو فاع ررد ب وصررو اا ر الـررر
املاعو عة الاعو الااعو أأ ّ
الـر ع ا عة هللا وحد .
َ َ َ ْ
راي عع ر د ﴾[الاا حررة  ]19ب ف ملررة (ايرراي عع ررد) دملررة محولررة بلي ـررا العميهررة
ب  -اتتـررا  :فرري الولر عرراا  ﴿:اي ر
(عع دي) إلفا اتتـا والهـر.
اليتي ر َت َف ر َري َ ْهه َرر ﴾[ال ر  ]15ب﴿ َو َأ َم ررا َ
ف -احررداث الررنات :للتؤجيررر عل ر السام ر ب ف ررـ الول ر عرال ر َ ﴿:ف َؤم َرا َ
السات ر َرو
َ ََ
فري ْة َـ ْرر ﴾[ال  ]71ب قذا التحويو دعو الن محمي بااالة ؤج ية عالية ددا في اكجان املعنوأ والتنايمل.
 -79نهد ا ا التوليدأ العرــ :ا ا التوليدأ ـ اقي ا اقاا سجو علي العديد ومن أقمهررا:
أ  -عد حديد مستوا اللاة املدسوسة:
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ان املتت ر ر ر لل تاب ر رراا ال ر ررل حاول ر ررت ا ير ر ر ع ر ررع النم ر رراوف التوليدي ر ررة عةر ر ر اللا ر ررة العربي ر ررةب ييحر ر ر أن
التولي ر رردي ن الع ر رررب والع ر رروا ف ر رري امل ر رريو ناس ر ر ب وق ر ررو ع ر ررد حدي ر ررد مس ر ررتوا اللا ر ررة املدسوس ر ررةب فال ر ررذأ يه ر ررأ
للرردـتوس عماير مررثي بي ررد يمررزف فرري لررواقد بر ن العربيررة الهديمررة مررن لررعر وننر وأمثررا ب باإلهررافة اار لاررة
اله ررر ن بوبر ر ن عربي ررة حديث ررة متداول ررة بوألام ررر ناسر ر يت رررس مر ر العدي ررد م ررن ال رراحث ن التولي رردي نب فيم ررا ع رردا
الدـتوس ما ن الوعر الذأ حد ليو اللاة العربية ال ل عاكجها في ساست ب ووصاها بالعربيرة الوسرا ال رل
ّ
متدنيررة وقررو ال رريو الررذأ سررتعمو -عةر حررد الولر  -فرري املررداسغ واكجامعرراا واملحاهرراا
لجسررت سفيعررة و
والحهل و قا (.)34
ب  -التا ي اكجزثـ للنماوف التوليدية:
أ ل ر ال تاب رراا التوليدي ررة العربي ررة رري ع رراس ع ررن ا يه رراا دزتي ررة ل ر عع النظري رراا التوليدي ررةب حي ررل
سـزا قذ ال تاباا عة نظرية عيةـاب باست نان الدـتوس ع رد الهرا س الااسرال الاهررأ ب الرذأ وصرات مئلاا ر
من ال و عع ال احث ن بال مولية.
ف  -ياب التلسي ب ن ال احث ن:
ّان أ سررط لرررو التلسرري ب ر ن التولي رردي ن العرررب ل ر منعدمررة بجـ ررو نهاررة واحررد ب فمررا بالن ررا
باله ايا ال ل ار ،عة مستوياا مجتلاة (.)35
 اتتي التوا ن ب ن املستوي ن التنظ أ والتا يهـ:ان ال تاب رراا العربي ررة ل ررت سـ ررتت ـث ر ا باكجان ر التا يه ررـب ول ررت س ررهت رريو ـ ر ف رري ح ررو امل ررالو ال ررل
عرراعـ مةـررا امل تم ر العرـررـب ر ّأن قررذا الوه ر يناررـ ودررو عررع املحرراو ا ال ررل اسررتااعت هررديت عررع
اكهلو ب ل عع امل الو اللاوية ب ل ةـا ه محاو ا هئيلة ومحـوس في أسمان الليلة (.)36
خ ــاثــمة:
ان امل ر ررن التولي ر رردأ التح ر ررويةي ل ر ررت ي ر ررن ا نتي ر ررة ليد ر رريع الواس ر ر عة ر ر املن ر رراه اللاوي ر ررة الس ر ررابهةبوالد
سع ومسرريـ اار االامررة نظريررة عامررة للاررة ـرردس عررن ا ررا عهةرري بأمررا عررن اكجوانر التحويليررة فرري العربيررة
فه ررد ا رررق ال ـ ررا علم رران العرب ررة اله رردام مث ررو ال ررية ألاص ررلية والارعي ررة ال ررل مث ررو ال لي ررة العميه ررة وال لي ررة
السرراحية فرري اللسررانياا اكهديثررة والواعررد اكهررذف والزيررا واعررا الل جر وقررذا مررا أـررد ع ررد الراد رري فرري
ـتاب ر النحررو العرـررـ والرردسغ اكهررديل ب لررذل ن ررد مهلرردا ل ر عع النحررا الهرردام أمثررا ابررن د ررل و ع ررد
اله رراقر اكجرد رراعـ تاص ررة ف رري و رراقر اله رردس اللاوي ررة عة ر أحـ ررا مل ررة عهلي ررة متمثل ررة ف رري العيال رراا املعنويررة ب ر ن
ألاصررناف النحويررة ب فهررو يرررا ـمررا يرررا سررج وي بؤنر لررجه لررو ـرري منارروق مه ررو ب فهنرراي منار لارروأ قررو
ال ررذأ ي ررتح ت في بوال ررد أال ررا نظريت ر عة ر ا وادي رراا ـم ررا فع ررو س ررابهو ف رري اللا ررة وال رري ب ال لي ررة العميه ررة
وال ليررة السرراحية بال ارران وألا انباكجانر العهةرري واكجانر يارريب واقررتت بال ليررة العميهررة عةر حسرراب ال ليررة
الساحية ن م دأ النظرية الت ومس ية يهو عة اكجان العهةي للاة.
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الهوامش:
( -)1عبذ القادر الفاس ي الفهري،اللسانُات واللغة العربُة ،دار ثىبقال ،املغرب ،ط ،4،2000ص.57
( -)2عبذ القادر الفاس ي الفهري ،املرجع نفسه ،ص .65
( -)3عب ــذر الراجا ــي ،النح ــى العرب ــي وال ــذرة الح ــذًد ،نق ــة ع ــن مجل ــة جامع ــة الق ــذة املفحىح ــة ل بح ــا والذراس ــات،
اململكة العربُة السعىدًة ،العذد ،29صباط ،2013 ،ص .326
( )4ـ ـ حسـ ــاو ،أنسـاوي،أرمُـ ــة ال ــرب بـ ـ الحفك ــل اللغ ــىي عن ــذ الع ــرب ونظرٍ ــات البح ــد اللغ ــىي ،مجل ــة جامع ــة الق ــذة
املفحىحة ل بحا والذراسات ،اململكة العربُة السعىدًة ،العذد ،29صباط 2013،ص . 326
()5ـ محمـىد جاد الـرب،علـم اللغـة نضأثه وثطىرر،دار املعارف،القاررة،دط ،1985 ،ص194،195
)6ـ (Claude Milner. Edition du N. Chomsky :Acsepts de la théorie syntaxique- traduit de Langlais par Jean
seuil 1971.p 19
()7ـ جى لُىنز،نظرٍة جضىمسكي اللغىٍة ،ت:حلمي خلُل ،دار املعرفة ،الاسكنذرٍة ،ط ، 1985 ،1ص. 129
( -)8مخحــار دروــاوي ،نظرٍــة كجضىمســكيك الحىلُذًــة الححىٍلُــة ســس واملفــارُم ،مجلــة مادًمُــة للذراســات الاجحماعُــة
والانسانُة ،العذد  ،12جىا  ،2014ص.09
( -)9مِضـ ــال ألارٍـ ــا ،لسـ ــنُة الحىلُذًـ ــة الححىٍلُـ ــة ووىاعـ ــذ اللغـ ــة العربُـ ــة ك الجملـ ــة ال سـ ــطة ك ،امل سسـ ــة الجامعُـ ــة
للذراسات ،ب لوت ،ط ،1986/1406 ،2ص.13
()10ـ مِضال ألارٍا  ،املرجع نفسه  ،ص 139
(*-)11سمُت بقىاعذ إلاسقاط ألنأا جسق املعنى على بنُة معُنة.
()12ـ مِضال ألارٍا ،املرجع نفسه ،ص145
( -)13عــن عبــذ القــادر بــن عســلة ،جعلُمُــة القىاعــذ فــي ضــىء املــنت الححــىٍلي الحىلُــذي ،منضــىرات مخح ــل اللغــة العربُــة
والاثصال ورـرا  ،الجزائـر ،د ط  ،2006،ص  ،21عـن محمـذ محمـىد فـادي ،أئمـة النحـاة فـي الحـارٍخ ،دار الضـرو جـذة،
ط،1976 1ص.10
( -)14أحمـذ مىمن،اللسانُات النضأة والحطىر،دًىا املطبىعات الجامعُة،الجزائر،د ط،2002،
ص .204
()15ـ أحمذ مىمن ،املرجع نفسه ،ص.206
( )16ـ عبذ الر ا دورا ري ،مذخل إلى النحى الحفرَعي ،مىفم للنضر ،الجزائر ،د ط ،2007 ،ص.37
( -)17عبذ القادر بن عسلة ،املرجع السابق ،ص . 35
(ً -)18نظر ،عبذ القادر بن عسلة ،املرجع نفسه ،ص .44
()19ـ ًنظر ،عبذ القادر بن عسلة ،املرجع نفسه ،ص . 57
( )20ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حـ ــافا إسـ ــماعُل عل ـ ـىي ،اللسـ ــانُات فـ ــي البقافـ ــة العربُـ ــة املعايـ ــرة ،دار الكحـ ــاب الجذًـ ــذة املححـ ــذة  ،ب ـ ــلوت
،ط ،1،2008ص.261
()21ـ عبذ الفحاح الزٍن،وضاًا لغىٍة في ضىء لسنُة،الضرألاة العامة للكحاب ،ثىنس ،ط،1987، 1ص .83
( -)22محمــذ حماســة عبــذ اللطُـ  ،النحــى والذللــة ،مــذخل لذراســة املعنــى النحـىي الــذللي ،دار الضــرو القــاررة ،ط،1
 ،2001ص .65
( -)23عبذ القادر الفاس ي الفهري ،املرجع نفسه ،ص .103
()24ـ عبذ القادر الفاس ي الفهري  ،املرجع نفسه ،ص114
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( -)25إبرارُم أنِس ،يىات اللغىٍة ،مكحبة إلانجلى املصرٍة ،القاررة ،ط ،1979 ،5ص.05
( -)26داود عبــذر عطُــة ،الذراســات الصــىثُة العربُــة بـ الىي ـ والحفسـ ل ،نــذوة ثقــذو اللســانُات فــي وطــار العربُــة،
جامعة فُةدًفُا ،2010/12/19 ،ص .62
( -)27ابن عصفىر إلاص ُلي ،املمحع الكب ل في الحصرٍ  ،ثح :فخر الذًن وباوة  ،مكحبة لبنا ناصرو ب لوت ،ط،1996 ،1
ص .403
( -)28رابح بىمعزة ،الححىٍل في النحى العربي كمفهىمه أنىاعه وأيىلهك ،جذارا للكحاب العاملي ،عما رد  ،ط/1429 ،1
 ،2008ص .46
( -)29عن رابح بىمعزة،املرجع نفسه ،ص ،53ثماو حسا ،اللغة العربُة معنارا ومبنارا ،ص. 202
( -)30رابح بىمعزة ،املرجع نفسه ،ص .51
( -)31عن رابح بىمعزة ،املرجع نفسه  ،ص  ، 66عن جةل الذًن السُىطي ،صرح عقىد الجما في علم املعاني والبُا .
( -)32رابح بىمعزة ،املرجع نفسه ،ص . 67
( -)33رابح بىمعزة ،املرجع نفسه ،ص .68
(ً -)34نظــر :مــا الــىعر ،نحــى نظرٍ ــة لســانُة عربُــة حذًبــة لححلُــل البلاألاُ ـ ساســُة فــي اللغــة العربُــة ،دار ط ــةة،
دمضق ،سىرٍا ،ط ،1987 ،1ص .18
( -)35حافا إسماعُل علىي ،املرجع نفسه ،ص .320
( -)36حافا إسماعُل علىي ،املرجع نفسه ،ص .322
 املصادر واملراجع:
 .1القرآ الكرٍم برواًة ورش عن إلاماو نافع .
 .2إبرارُم أنِس ،يىات اللغىٍة ،مكحبة إلانجلى املصرٍة ،القاررة ،ط. .1979 ،5
 .3ابن عصفىر إلاص ُلي ،املمحع الكب ل في الحصرٍ  ،ثح :فخر الذًن وباوة  ،مكحبة لبنا ناصرو ب لوت ،ط.1996 ،1
 .4أحمذ املحىمل ،مسائل النحـى العربـي فـي وضـاًا نحـى الخطـاب الـىاُفي ،دار الكحـاب الجذًـذة املححـذة ب ـلوت لبنـا ،
ط.2009 ،1
 .5أحمذ محمذ وذور ،مبادئ اللسانُات ،دار الفكر ،دمضق سىرٍا  ،ط .2001 ،1
 .6أحمـذ مىمن ،اللسانُات النضأة والحطىر ،دًىا املطبىعات الجامعُة ،الجزائر ،د ط. 2002 ،
 .7جى لُىنز،نظرٍة جضىمسكي اللغىٍة ،ت:حلمي خلُل ،دار املعرفة ،الاسكنذرٍة ،ط. 1،1985
 .8ح ــافا إس ــماعُل عل ــىي ،اللس ــانُات ف ــي البقاف ــة العربُ ــة املعاي ــرة ،دار الكح ــاب الجذً ــذة املحح ــذة ،ب ــلوت ،ط ،1
.2008
 .9راب ــح ب ــىمعزة ،الححىٍ ــل ف ــي النح ــى العرب ــي كمفهىم ــه أنىاع ــه وأي ــىلهك ،ج ــذارا للكح ــاب الع ــاملي ،عم ــا رد  ،ط،1
.2008 /1429
 .10عبذ الر ا دوراري ،مذخل إلى النحى الحفرَعي ،مىفم للنضر ،الجزائر ،د ط.2007 ،
 .11عبذ الفحاح الزٍن ،وضاًا لغىٍة في ضىء لسنُة ،الضرألاة العامة للكحاب ،ثىنس،ط .1،1987
 .12عبذ القادر الفاس ي الفهري  ،اللسانُات واللغة العربُة ،ط ،1986 ،1منضىرات عىٍذا ،ب لوت
 .13عبذ القادر الفاس ي الفهري ،اللسانُات واللغة العربُة ،دار ثىبقال ،املغرب ،ط.4،2000
 .14عب ــذ الق ــادر ب ــن عس ــلة ،جعلُمُ ــة القىاع ــذ ف ــي ض ــىء امل ــنت الحح ــىٍلي الحىلُ ــذي ،منض ــىرات مخح ــل اللغ ــة العربُ ــة
والاثصال وررا  ،الجزائر ،د ط.2006 ،
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ساس ـُة فــي اللغــة العربُــة دار طــةة ،دمضــق،

 .15مــا الــىعر ،نحــى نظرٍــة لســانُة عربُــة حذًبــة لححلُــل البلاألاُ ـ
سىرٍا ،ط.1987 ،1
 .16محمذ الحىنجي ،الجامع في علىو البةغة ،دار النت  ،سىرٍا ،ط .2010/1431،
 .17محمــذ حماســة عبــذ اللطُ ـ  ،النحــى والذللــة ،مــذخل لذراســة املعنــى النحــىي الــذللي ،دارالضــرو القــاررة ،ط،1
.2001
 .18محمـىد جاد الـرب ،علـم اللغـة نضأثه وثطىرر ،دار املعارف ،القاررة ،د ط. 1985 ،
 .19ماي الذًن محس  ،انفحاح النسق اللساني ،دار الكحاب الجذًذ املححذة ،ط.2008، 1
 .20مِضـ ــال ألارٍـ ــا ،لسـ ــنُة الحىلُذًـ ــة الححىٍلُـ ــة ووىاعـ ــذ اللغـ ــة العربُـ ــة كالجملـ ــة ال سـ ــطةك ،امل سسـ ــة الجامعُـ ــة
للذراسات ،ب لوت ،ط.1986/1406 ،2
N. Chomsky :Acsepts de la théorie syntaxique- traduit de Langlais par Jean Claude Milner. Edition du .21
9seuil 1971.p 1
 .22حس ــاو ،أنس ــاوي ،أرمُ ــة الــرب ب ـ الحفك ــل اللغــىي عنــذ العــرب ونظرٍــات البحــد اللغــىي ،مجلــة جامعــة القــذة
املفحىحة ل بحا والذراسات ،اململكة العربُة السعىدًة ،العذد ،29صباط.2013،
 .23داود عبــذر عطُــة ،الذراســات الصــىثُة العربُــة ب ـ الىي ـ والحفسـ ل ،نــذوة ثقــذو اللســانُات فــي وطــار العربُــة،
جامعة فُةدًفُا.2010/12/19 ،
 .24عبذ القادر الفاس ي الفهري ،مةحظات حىل البحد في البلاألاُ  ،نذوة ثقـذو اللسـانُات فـي وطـار العربُـة ،الربـاط،
أبرٍل.1987 ،
 .25عب ــذر الراجا ــي ،النح ــى العرب ــي وال ــذرة الح ــذًد ،نق ــة ع ــن مجل ــة جامع ــة الق ــذة املفحىح ــة ل بح ــا والذراس ــات،
اململكة العربُة السعىدًة ،العذد ،29صباط.2013 ،
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