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فـي مجـا�ت رالـدراسات اللغـوية كثيـرة و متشبعـة لكنھـا جميعـا تحصـ                
اللسانيات التي تخص بالدراسة فيبدأ ي مستويات ـصوتية، صرفية ، نحوية ،د�لية، و ھ: أربع   

الى الكل، فالبداية قبل ان يكتب فيھا أول جزء في التركيب وھوالحرف المنطوق بالجزء لينتھي 
ھذا ما تـدرسه الصـوتيات، لينطلق بعـدھا و يكتب مع نظرائه مؤلفا كلمة يـدرس تغيراتھا و و

تبـد�تھا علم الصرف ،ليأتلف ھـذه الكلمات بعضـھا مع البعض في التركيب الظاھر على السطح 
،ھذه الموقعية تفرض الحـركة ا=عرابية لكل اسم تعلق بفعل أو باسم ) البنية السطحية(  

.بحرف و ھذا الذي يخصه علما النحو و الد�لة بالدراسة  آخر أو  
يـدرس الشكل دون المعنـى الذي تتحقق فيه الد�لة من أجل ذلك أصبحت   فالنحو � يمكن أن  

نالدراسات الحديثة تھتم بھذين الجانبين مجتمعين،و غدا من الصعب الفصل بينھما بعدھما وجھي  
،و تمثل فيه الد�لة جانب المعنى "الدال"الشكل الذي يسمى  لصفحة واحدة يمثل فيھا النحو جانب

".المدلول"الذي يسمى   
 و المستقرئ للدراسات اللغوية يجـد أنه عند ظھور النظرية التوليدية  التحويلية عرج بالدراسة 
 اللغوية منعرجا جديدا فكرا و توجھا،لكن و على الرغـم من ذلك اتھمت المرحـلة اEولى  منه 

�لكن المراحل اEخـرى التي تلتھا عنت بھذا الجانب حتى سميت نظريات .بتعاد عن المعنى با  
ارتأت دراسة اللغة دراسة تفسيرية تحليلية � تكتفي بما ھو .ريات د�لية ـتفسيرية و أخرى نظ  

ظاھر بل تغوص إلى أعمـاق ھذا الظـاھر لكشفه وفھمه مستندة في ھذا إلى الجـانب الد�لي  
.كبيرة  ةبدرج  

و يصيغ عليه ما شاء ى لغته و تراكيبھا،بل يعي أھمھا ـفمتكلم اللغة � يستطيع استيعاب كل بن  
Linguistic Semantic  من الجمل و قد عرف ھذا النوع من الدراسة بعلم الد�لة اللسانية أي

.النحويةالكلمات و أشكالھا  علم معاني  
ية ينصب عمل قواعدھا على الكلمة النواة في الجملة ونظـرية الحـا�ت نظرية د�ل             

جاءت الحا�ت المتممةالذي ترى أنه المكون اEساس ،إذ إننا إن وضعناه في التركيب ) الفعل(   
بل اEكثر من ذلك يمكننا التنبؤ بھذه الحا�ت قبل صياغتھا في التركيب بمجرد انتقاء. له تباعا   

  .النواة
عنصر  أھم بأنه تـرى يـربية التـالقواعد الع إلىا نEساس في الجمـلة يعيـدھو او فكرة أن الفعل 

.فھو المسند الذي � يتم التركيب الفعلي إ� به  –في الجملة الفعلية  - في ا=سناد  
و من ھنا جاء اختيارنا لھذه النظرية دون غيرھا من النظريات اللسـانية و الد�لية               

إنھا نظريةرة عن النحوية التي تحددھا الد�لة ثم ـبالمصطلحات الدقيقة المعبفھي نظرية ثرية   
التي تتجاوز الوصف الشكلي    Chomsky متطورة عن النظرية التوليدية التحويلية لتشومسكي 

درس نظرية تشومسكي و تدارك نقائـصھـا  Fillmoreلي ،فصاحبھا فيلمور� إلى التفسير الد
لكنھا لم تأخذ حظھا من الدراسة بما يضاھي أھميتھا فـي.ويلية جديدة و حاول تقديم نظرية تح  
.الدرس اللساني الحديث   

أما عن العلة من اختيار المدونة الشعرية و العربية القديمة المتمثلة في �مية العرب               
لغوية و اEدبية للشنفرى ، ھو أنھا أھم المدونات العربية وأشھرھا ،ودليل ذلك كثرة الدراسات ال  

: إضافة إلى أساليب أكثر أھمية ھي .التي أجريت عليھا   
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لغة عربية فصيـحة ،تراكيبـھا جيدة السبك و العKقات بين مفرداتھا واضحة: لغة الKمية  -  

 Kتستدعي تأوي �.با=ضافة إلى توفرھا على القوالب المناسبة للتطبيق .   
.نلفھا تطبق نظرية الحا�ت على الKمية لم : ثم إن الدراسات السابقة  -  
وء على جانب من إذ إنھا تسلط الض: على الرغم من مناسبة موضوع الKمية للتطبيق عليه  -

.موضوعية ةالقصة ونقدھا بطريق،و نظرية الحا�ت توفر استراتيجيات لفھم قصة حياة الشنفرى  
المعرفة ا=نسانية مستمرة و � توجد وثمة سبب آخر ھو الرغبة في ربط الحديث بالقديم Eن  -

 قطيعة ابستومـولوجية بين الحـديث و القديم ،فالحديث مرتبط بالقديم إما ليشرحه أو يفصله أو 
.يصدقه أو ينقضه   

:و لما اخترنا ھذه النظرية و ھذه المدونة ،جاء العنوان كاشفا عن ھذا التوجه   
﴾ -�مية العرب أنموذجا  –ة نظرية الحا�ت و تطبيقھا على اللغة العربي ﴿  

: و من خKل العنوان يظھر أنه ينشطر إلى ثKثة أقسام رئيسية ھي   
نظرية الحا�ت *   
اللغة العربية *   
�مية العرب *   

:و قد اقتضى البحث أن يكون مقسما إلى مقدمة و مدخل و فصلين و خاتمة   
: استھل بمدخل عرض فيه شيئان         

القواعد التوليدية التحويلية و ما تعلق بھا من نشـأة و تطور ومصطلحـات : ل اEو             
.أثريت بھا اللسانيات في ھذه المرحلة   

خصت التحويلية ورية التوليدية ـي طورت من النظـة التـالنظريات الد�لي: الثاني           
.ھنا نظرية الحا�ت موضوع العمل بالدراسة   

  مظاھر نظرية الحا�ت و تطبيقھا على �مية"ا الفصل اEول للعمل  المعنون بـ ليأتي بعدھ        
: و قسم ھو اNخر مبحثين رئيسين "  العرب  

تم فيه عرض مظاھر نظرية الحـا�ت عنـد فيلمور وأھم المصطلحات التي:اEول              
.أضافھا   

ت عند لسانيين آخرين أضافوا معاني تـم فيه عـرض مظاھر نظرية الحا�: الثاني              
  . أخرى للنظرية بما فيھا المصطلحات 

عمل قواعد الحا�ت و تطبيقھا على �مية " الفصل الثاني للعمل  المعنون بـليأتي بعدھما        
:و قسم ھو اNخر مبحثين رئيسين "  العرب  

ا�ت و تحدث فيھا عن القواعدعرضت فيه القواعد المركبية في نظرية الح: اEول              
.و القواعد الصوتية الصرفية و القواعد المعجمية التفريعية   
:عرضت فيه إجراءات التحليل في قواعد الحا�ت و توقف فيھا عند شيئين : الثاني              

.تحليل البنية السطحية وتحليل البنية العميقة   
ا قـواعد اللـغة العربية فنجدھا في الفصل اEول ھذا عن نظرية و كيفية توزعھا  في العمل أم  

.كذا في الفصل الثاني حين تحليل البنى.موازية مصطلحاتھا بعض مصطلحات نظرية الحا�ت   
 
 
 

 في حين نجد المدونة موزعة على العمل كله فكلما قدمت نظرية أتبعھا مثالھا من الKمية تطبيقا
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.و شرحا و تعليقا   

خاتمة لتثبت النتائـج المتوصـل إليھا في الدراسة و سجل فيھا جواب عن وجاءت ال             
ھل تنطبـق نتائـج نظرية الحا�ت كما ھي على اللغة : ا=شكالية التي أنجز من أجلھا العمل و ھي 

؟ و ما مدى تطبيقھا ؟ و ماذا يمكن أن تستفيد اللغة العربية من ھذه النظرية ؟ العربية  
Kل عرض أھم محطات العمل  يبدو المنھـج المتبع في الدراسة جليا إذ بما  أنه و من خ           

 يدرج في مجال اللسانيات التوليدية التحويلية  فإن المنھج المستند إليه ھو المنھج التحويلـي 
مع ا�ستعانة . الظواھر اللغوية الذي � يكتفي بالوصف بل يتجاوزه إلى تفسير وتحليل و تعليل   

.ھج ا=حصائي الذي يلجأ إليه لرصد الحا�ت الواردة في الKمية بالمن  
و علمـنا إن ھو إ� جمـع و تنسيـق من مصادر و مراجع و مخطوطات و مواقع              

: إلكترونية قسمناھا جميعا إلى خمسة أقسام   
و دية التحويلية ة التوليـاز للجرجاني ،اEلسنيـد�ئل ا=عج: أھمھا : مصادر و مراجع عربية  -

 قواعد اللغة العربية لميشال زكريا، نظرية النحو الكلي لحسام البھنسـاوي ، اللسانيات النشأة 
.و التطور Eحمد مومن ،علم اللغة المعاصر مقدمات و تطبيقات ، ليحي عبابنة وآمنة الزعبي    
ن ،المدخل إلى علمالقضايا اEساسية في علم اللغة لكKوس ھيش: مصادر و مراجع مترجمة  -  

.اللغة لكارل ديتربونتج   
Semantic  and  bragmatics    meaning  in  language   -  مصادر و مراجع أجنبية:  

and Discourse K.M Jaszczolt / Semantics a course book , James R.Hurford  

 & Brendan Heasley 

اللسانيات ، المجلة العربية متون البيان و اEدب ،تيسير النحو ، : مجKت  -  
www.josor .net / www.lissaniat.net  -  مواقع إلكترونية:  

: و ھذه المصادر و المراجع تم قدر المستطاع التنسيق بينھا لسبك العمل على الرغم من   
عربية إذ � توجد مراجع عربية كافية أفردت لنظرية الحا�ت بالتأليف و الذين قلة المراجع ال -

 تحدثوا عنھا فعلوا ذلك بعدھا موضوعا فرعيا وعنصرا و جب التطرق إليه في معرض استقراء 
.الموسعة تطورات النظرية النموذجية   

اسم في العمل و لعل أھم مصطلح .Nخر   و كثرة المصطلحات و اختKفھا من مرجع عربي -  
و مرة  نظرية ا=عرابية   نظرية الحا�ت و مرة نظرية الحالة: النظرية في حد ذاتھا فمرة ھي 

.ا=عرابية و مرة أخرى ھي عKئق الفعل بمتمماته  الحركة  
ينقضونرجالھا الذين وفكل مرحلة تأتي بمصطلحاتھا اتطوراتھظرية وإضافة إلى تشعبات الن -  

.أو يضيفونه أليه الجديد أو يؤكدونه السابق   
ا�عتماد على المراجع اEجنبية التي طبقت النظرية بمصطلحاتھا على لغاتھا ولھجاتھا كلھجة -  

 منطقة التبت مثK،مما يجعلنا نبتعد عن الھدف من العمل وھوتطبيق النظرية على قواعد العربية 
عندنا في اللغة العربية مما يحيلناھا حالة من حا�ت النظرية بما يقابلمحاولة المقاربة بين كل  -  

التي تبذلھا لتطويرالجھود الحديثة والعربية القديمة تارة و المراجع اللغوية العربية إلى المراجع   
.اللغة   

 
 

كثرة اNراء اللغوية و التخريجات والمسائل التي تخص قضيـة ا=سناد في العربية في قديم  -  
.و حديثھا   
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ھذا انسجمت الدراسة و اكتملت  بإذن R و غدت بحثا  سويا  إن شاء R  و مع كل             

، R أن أعاننا � تعالى ، فالشكر اEول و ا�خير للعلي القدير الذي وفقنا لھذا و ما كنا لنتمه لو
الذي نخصه رابح بومعزةلنا من يرى أن العلم سبيل للتقرب إليه وھو الدكتور الفاضل و سخر   

.العرفان على بديع إشرافه و سداد توجيھاته و جميل صبره معنا ا�متنان و جميل  بعظيم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ������	
� ����
�	
� ����
� : ���� ����
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:النشأة و التطور  -1  
دأي بع. عشر و العشرين ع ـنشطت الدراسات اللسانية في أوربا و أمريكا خKل القرنين التاس  
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تلميذ   –و تجسد ذلك في النحو التوليدي بزعـامة إفرام نعوم تشومسكي الحرب العالمية الثانية 

مرور من مفھـوم العلم « و فيه  »البنى التركيبية « م أسماه1957إذ أصدر كتابا سنة  –ھايس 
لنظريةا) أمثلة( مبنى أساسا على المKحظة و تصنيف الوقائع إلى مفھوم يعطي اEولوية للنماذج  

»التي بواسطتھا تفسر الوقائع
)1 (

  أي من منطلق أن اللسانيات ھي الدراسة العلمية للغة فإنه يجب.
.خصيصة ھذه اللغة دون غيرھابإبراز التي تسمح Eنھا ھي  دراسة النماذج اللغوية في كل لغة  

نظـرية اللغوية في اللسانيات البنوية فـي الستينـات ،إذ صاغ ال« ومن ھنا فإن الكتاب قد أثر 
»أنه بصدد قراءة مؤلف في الرياضيات  أمامھاالبنوية و التقليدية بطريقة جديدة يخال القارئ 

)2(  

 و يظھر ذلك في اعتماده الرموز الرياضية د�لة على أجزاء الجملة التي يحللھا في شكل مشجر
.لجملة ما المكونة  اEجزاءأو   

اد النموذج التوزيعـي و النموذج البنوي  في مقوماتھما بأنتق«كما قام تشومسكي في ھذا الكتاب   
.»بسبب أنھما � يفسران عددا كبيرا من الظواھر اللسانية 

)3( 
 

ھي اھتمامھا بالبنية الشكليةالتوزيعية و البنوية وحيث إن تشومسكي قدم العلة من نقده للسانيات   
.التفسير  للغة و ھذا يبعدھا عن العلة الحقيقية لدراسة اللغة و ھو  

 فالمھم ليس الشكل الذي تبدو به اللغة  بل لماذا أتى التركيب على ھذا النحو ؟ و ھذا يجيب عنه 
.فقط التفسير   

أشار إلى بعض مKمح النظرية الجديدة التي أتى  بھا و تخطى فيھا اللسانيات« أنه  إلىإضافة   
»وى الد�ليالبلومفلدية لكنه لم يشر إلى المنھج الذي وضعه على المست

)4(  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  102،ص2001) د،ط( جان بيرو ،اللسانيات ،ترجمة الحواس مسعودي و مفتاح بن عروس ،دار اNفاق،الجزائر ، -1 
  1كارل ديتربونتج،مدخل إلى علم اللغة،ترجمة سعيد بحيري،مؤسسة المختار للنشر و التوزيع ،مصر ط -2
  203ص)  2003-ھـ  1424( 
)د،ط( ر بناني ،المدارس اللسانية في التراث العربي و في الدراسات الحديثة،دار الحكمة ،الجزائر،محمد الصغي -3  

  76،ص2001 اEولالسداسي 
) د،ط(نعمان بوقرة،محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ، منشورات جامعة باجي مختار ، عنابة -4

  147ص2006

  
داية  تأسيس لنظرية لغوية  جديدة ، إذ قام تشومسكي أو� ب» البنى التركيبية « وبھذا يعد كتاب   

 في كتابه بانتقاد النظريات اللسانية السابقة كالسلوكية و البنوية و التوزيعية ،لكونھا تھمل التفسير
.لكنه لم يوضح المنھج الذي تبعه في دراسة الظاھرة اللغوية من ناحية الد�لة   
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، على  يتائج التي توصل إليھا النحو التقليدي و النحو الوصفالن و مع ذلك فنظريته استفادت من

انتقد النحو التقليدي في شكله العام و تعريفاته و قواعده مع انه أكد«الرغم من ان تشومسكي قد   
. » أن النحو التقليدي يعطى تصورا أكثر عمقا و مKئمة عن طبيعة اللغة 

)1 (  

ض الدراسة التقليدية كاملة بل إنھا أقرت بصـحة و سKمة لم تدح« فالقواعد التوليدية التحويلية 
 بعض قوانينھا ورأت بأن على النحو إن كان كفؤا أن يزودنا بقاعدة تفسر لناكيف تستعمل الجمل 

» و كيف تفھم ؟ 
)2(

 .  
 و لھذا السبب نقد تشومسكي الدراسات السابقة لنظريته كالسلوكية والبنوية والتوزيعية �عتمادھا 

ل دون المضمون ،إذ يرى بأن المھم ھو تفسيـر الجمل و ليس وصفھا Eن دلك يمكننا من الشك  
النظرية اللغوية الجديدة ماھي إ� واحدة من النظـريات « ،على الرغم من أن إنتاج جمل جديدة  

.»اللغوية التي طورت في أمريكا من النظرية البنوية و بعض النظريات المنطقية 
)3(

 
فراغ أو من رفض جميع النظريات اللغوية السابقة ، بل نليدية التحويلية لم تنشأ مفالقواعد التو  

و لم تكتف باEخذ من . انتقلت ما رأته صوابا ،منھا و ما رأته غير ذلك قدمت العلة من رفضه   
 النظريات اللغوية بل  تعدتھا إلى النظريات المنطقية لتصبح النظرية ليست لغـوية فحسـب بل 

.اللغة إلى مواضيع أخرى كاEدب و النقد و علم النفس  تجاوزت
)4 (

 
 إذن فالفكرة  التي ركز عليھا النحو التوليدي التحويلي ھو تفسير البنية اللغوية و تحليلھا ذلك أن 

بناء الجملة تحليK لغويا يكشف عن أجزائھا و يوضح   فھم تحليل« الغاية من دراسة النحو ھي 
معنى مفيدا و يبين عKئق   ببعض بحيث تؤدي  العناصر بعضھا  ط ھذهعناصر تركيبھا و تراب  

.»البناء ووسائل الربط ھذا 
)5(

           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203ص  2002) د،ط( أحمد مومن،اللسانيات النشأة و التطور،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، -1  
  2000، 2لوح،وفاء كامل فايد،المجلس اEعلى للثقافة طمليكا إفتيش،اتجاھات البحث اللساني،ترجمة سعيد مص -2

   381ص
  147نعمان بوقرة،محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ،ص -3
.بنظر المرجع السابق و الصفحة  -4  
19ص2003) د،ط( محمد حماسة عبد اللطيف،بناء الجملة العربية،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع،القاھرة، -5  

 

 

تحليلھا و تفسيرھا لفھم كيفية صياغتھا إضافة إلى« الھدف من دراسة البنية ليس وصفھا وإنما ف  
. »أن التحليل الد�لي يفيد في إزالة غموض المصطلح المعجمي الخاص بمؤلف ما 

)1(
 

تسعى إلى عدم  قصر غاية البحث اللساني على وصف « :وذلك Eن القواعد التوليدية التحويلية   
العلمية لجميع  التفسيـراتديم ـى تقـوية قادرة علـلغال  اللغوية بل أن تكون النظريةالظواھر
»اللغوية الظواھر

)2(
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ليس تحليK للوظائف و إنما ھو تحليل « جملة في  نظرية  تشومسكي اللغوية ال  لذلك فان تحليل  

إنتاجن ـتمكن م يجب أن يتجه إلى بناء النظرية التي  للعناصر إذ ھدف الوصف اللغوي عنده  
.»جمل � متناھية في اللغة الطبيعية 

)3(  

فتحليل العناصر ووصف البنية ليسا ھما الھدف وإنما وسيلة للوصول إلى صياغة نظرية لغوية 
.تمكننا من معرفة القواعد الخفية التي تحكم بناء الجمل   

التي تتيح للبنى اللغوية إذ إن القواعد التوليدية التحويلية تنھض على مجمـوعة من المكـونات   
تحليK وصفيا يساعد على كشف المعطيات الد�لية المختلفة،و تربط ھذه المكونات بين العناصر 

:الصوتية و معانيھا في الد�لة أي بين الشكل و مضمونه،وھذه العناصر ھي   
.العنصر الفونولوجي *   
.عنصر التركيب*   
. عنصر الد�لة* 

)4 (
 

اEصوات ثم تركيبھا في كلمـة ثم جملة،ثم عنصر الد�لة أي المعنى الذي بمعنى عنصر إنتاج   
.يؤديه التركيب   

 لذلك رأي تشومسكي أثـناء حديثه عن النحو التحويلي أن وصف أي لغة يجب أن  يشتمل على 
:ثKثة مركبات ھي  

.الذي يعطي المورفيمات صورتھا الصوتية :المركب فونولوجي *   
  -علم التراكيب –الذي ينشئ كل جمل اللغة المقبولية : المركـب إنتـاجي* 
.الذي يمنح الجمل معانيھا : المركب د�لــي * 

)5(  

  
    

 

 

 

 

 

 

�ت اللغوية،ترجمة إ آن -1�النشر،دمشق ،  للطباعة وبتيت ،خليل أحمد،دار السؤال  أوديتينو،مراھنات دراسة الد  
  75ص)م1980ھـ1401(  1ط

www.awu.dam.org/mokifadaby  2-  

  199م،ص 1988 )د،ط(العربية دراسة لغوية نحوية،منشأة المعارف،ا=سكندرية، محمد إبراھيم عبادة،الجملة -3
)م2002ھـ1422( 1ينظر عبد القادر عبد الجليل ، علم اللسانيات الحديثة ،دار صفاء للنشر و التوزيع،عمان،ط -4  

  274ص 
  102ص)م1998ھـ1418(1مصطفى حركات،اللسانيات العامة و قضايا العربية ،المكتبة العصرية ،صيدا،بيروت،ط -5

 

 

 و ذلك يعني أن الحروف المكتوبة تأخذ صورتھا الفعلية المنطوقة أثناء تركيبھا صوتيا و بتآلف
.الد�لة معانيه الحقيقيةيب الذي تمنحه اEصوات تكون لھا وظيفية تؤديھا في التركيب ھذا الترك  

ا�ھتمام بالجھاز الداخلي الذھني للمتكلمين عوضركزت «فالنظرية اللغوية الجديدة ثورة علمية   
.» ا�ھتمام بسلوكھم 

)1(
 

كيف يمكن للمتكلم أن ينشئ جمK لم يسمعھا من قبل«فالفكرة الجديدة التي أتت بھا التوليدية ھي  
بدأت تھتم  بما يمكن أن يوجد في الكKم ليس بما ھو ) م1957(في ھذه الحقبة أي أن اللسانيات   
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. »موجود فقط 

)2(
  

التي تعني وصف البنيات اللغـوية و تفسيرھا تقوم على تعدد اEنظمة التي« :فالنظرية اللغوية   
» تنضوي تحتھا النظرية العامة و ھذا التصور خالفت فيه التوليدية البنوية 

)3(
 

ليس ما ھي العناصـر الموجـودة في الجملة ؟ بل كيف تكون ھذه « ؤال الذي يطرح إذن فالس  
فرق بين الكKم . بالتالي فالمنھج الجديد قام بإثراء اللغة  بمصطلحات لسانية  فمثK . العناصر ؟  

ھي اEساس الذي يجب أن  ترتكز عليـه القواعـد وعد أن القدرة على الكKم . و القدرة عليه   
»اللغوية،كما يرى أن فھم القدرة اللغوية يفتح مجا� واسعا للبحث في اللغة ا=نسانية وتحليلھا

)4(
 

 أي أن النظرية التوليدية التحويلية تقدم نظرة واضحة عن بنيـة اللغة و ميـزاتھا ا=نسـانية و
تاجه يتيح لنا تحليل اكتسابھا و عKقاتھا بالفكر ا=نساني،فالتفريق بين الكKم و القدرة علـى إنـ  

.الظاھرة اللغوية ا=نسانية   
 و من كل ما سلف نستكشـف أن تشومسكي فـي كتابة المذكور عالج القضايا التي تظھر تمايز 
 اللسانيات التوليدية و التحويلية عن اللسانيات  البنوية ،و من ثـم ينتـقد مختلف أساليب التحليل 

       . د إجراء التحويKتالمعتمدة ثم يعرض الشروط التي تحد
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار توبقال للنشر ،عبد القادر الفاسي الفھري،اللسانيات و اللغة العربية، منشورات عويدات،بيروت،باريس، -1  
   65لمنشورات عويدات ،ص  1986لدار توبقال ،  1985،  1المغرب ،ط

65ينظر المرجع السابق ص -2  
www.lissaniat.net 3-  

36ص) ھـ1465(  2محمد خليفة اEسود ،التمھيد في علم اللغة ، منشورات السابع أبريل ، ليبيا ، ط -4  
 

 

 

 

: مما يعني أن القضايا التي عرضھا تشومسكي في نظريته تنقسم على ثKثة أقسام   
.انيات البنوية قسم عرض فيه اختKف اللسانيات التوليدية عن اللس -1  
.قسم انتقد فيه طرائق التحليل المعتمدة في دراسة الظاھرة اللغوية  -2  
قسم عرض فيه طرائق التحليل من خKل تحديد شروط ذلك و توسع في ھذا القسم بعرضه  -3

.التي تحكم اللغات البشرية للقواعد الكلية 
)1(  

بالمنھج العلمي فقد رأى كي ـو تأثر تشومسالتحويلية ھ  و الشيء المKحظ في النظرية التوليدية  
يجب الكشف عن نظرية عامة في البنية النحوية ، وأدخـل استعمال الرموز إلى التحليل « :أنه   
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.»ليضمن له ذلك أقصى درجة من الدقة في الوصف العلمي 

)2 (
 

ذه البنية حيث إنه يرى فيه وجوب وضع قاعدة عامة تضبط البنية النحوية للكلمات ،و لتحليل ھ
.بدقة وضع رموزا رياضية لتراكيب لغوية توضح بدقة طريقة ھذه الجمل   

أن اللسانيات الكلية تحكمھا قواعد عامة موجودة في الذھن البشري الذي تشترك «:كما أنه رأى   
»فيه اEجيال ھذه القواعد يشترك فيھا جميع متكلمي اللغة 

)3(
  

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،المؤسسة الجامعية )النظرية اEلسنية ( التحويلية و قواعد اللغة العربية  يشال زكريا، اEلسنية التوليديةينظر م -1  
   14ص) م   1982 -ھـ 1402(  1للدراسات و النشر و التوزيع ،لبنان ،ط

  381مليكا إفيتش ، اتجاھات البحث اللساني ، ص  -2
K.M Jaszczolt ,Semantic and Bragmatic s Meaning in Language and Discours ,Longman 3-  

Person éducation , 1pub ,2002, p 47                                                                       
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SN 

 

: و تكون د�لة الرموز المستخدمة كاNتي 
)1 (

 
   P         SN + SV  

 

)       ( جملة      )              ( ركن فعلي   )                    (  ركن اسمي   
(        ) فعل            )         (جذر فعلي    )                      (اســـم    

)            (   مجموعة اسمية  )    (       جذر اسمي (         )               أداة          
)      (  عKمة جمــع                                        (          )      صفــة    

 و الKفت لKنتباه ھو أن المنھج التوليدي التحويلي في تحليل التراكيب اللغوية  يستعين بالرسـم 
 الشجري الذي يشار إليه و ھو أمر طرأ على طريقة التحليل إلى المكونات  المباشرة ، فرق فيه

.يفة النحوية و الرتبة النحوية تشومسكي بين الوظ
)2 (  

  .الفاعلية و المفعولية : فالمقصود بالوظيفة النحوية 
Eن تحليلھا »  الحاجات حمت « :مختلفة عن الجملة » حمت الحاجات « :و عليه تكون الجملة   

�ختKف الرتبة و الوظيفة النحويتين إلى المكونات المباشرة مختلف .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ھـ 1416(  1أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات ،دار الفكر ، سوريا ، دار الفكر المعاصر ، لبنان، ط -1
  256ص)1996

  198محمد إبراھيم عبادة ، الجملة العربية دراسة لغوية نحوية ، ص  -2

 
 

N 

ArT 

ADJ 

SV 

RV 

RN 

P 

V 

MN 

PL 
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:إلى مكوناتھا المباشرة يكون على النحو اNتي » حمت الحاجات « تحليل الجملة *   

 
ج                                           

 
 

مركب فعلي        مركب اسمي                               
 

         
فعل           أداة     أداة          اسم                       

 
تأنيث    تعريف                                    

اسم            عKمة جمع                                                   
                            

        
 

حمـ         ت        ال    حاجـ            ات                    
 

: إلى مكوناتھا المباشرة يكون على النحو اNتي » الحاجات حمت « تحليل الجملة *   
 

ج                                           
 
 

مركب اسمي        مركب فعلي                          
                         
                        

اسم       فعل           اسم        أداة                            
                           

تعريف                         
  فعل  أداة    أداة    اسم     اسم   عKمة                                

جمع         تأنيث  تعريف                                         
 

اسم     عKمة                                                                   
 
 

]ال  حاجـ    ات [ حاجـ   ات    حمـ  ت    ال                            
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ھو تفسير و تحليل  و من كل ما سلف ندرك أن ھدف تشومسكي من وضع نظريته            

.تركيب البنية اللغوية و تحولھا من بنية إلى أخرى من خKل التوليد و التحويل   
.»البنى التركيبية « إضافة إلى الھدف الذي حدده في كتابة   

النظرية اللسانية يجب أن تحلل مقدرة المتكلم على أن  ينتج الجمل التي لم « : رأى فيه أن  لذي
 يسمعھا من قبل و على أن يتفھمھا ،  فيقوم عمل اللساني على صياغة القـواعد التـي بقدورھا 

. »إنتاج اللغة مادة البحث 
)1 (

 
ھا من قبل،وتكون ھذه الجمل صحيحة و إذ إن ھدف الدراسة ھو كيفية إنتاج المتكلم لجمل لم يسمع

 عمل اللساني ھو اكتشاف ھذه  القوالب الذي احتكم إليھا المتكلم في إنتاج ھذه الجمل  الجديدة
.الصحيحة   

 و بما أننا عرفنا الھدف من النظرية ، وجب علينا معرفة المصطلحات التـي اعتمدت عليھا في 
  .إيضاح قوانين و ضوبط العمل بھا 

المفاھيم اEساسية التي استندت إليھا ؟ و ما مدى فاعليتھا في الدرس اللساني ؟  فما ھي  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12، ص ) النظرية اEلسنية ( ميشال زكريا،اEلسنية التوليدية التحويلية و قواعد اللغة العربية  -1    
 
 

 
 

: مفاھيم أساسية في ھذه النظرية   
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يھا،و النظرية  التوليدية التحويلية تستند إلى جملة من  المصطلحات و لكل نظرية دعائم تقوم عل  

 المفاھيم التي أثرت اللسانيات،و قدمت طريقة جديدة في قھم اللغة ا=نسانية على اعتبار أنھا تود 
.التوصل إلى نحو عام تشترك فيه اللغات ما دامت اللغة و ليدة الفكر الذي يشترك فيه البشر   

:من خKل أھم مصطلحاتھا علمي عقلي نفسي تبرز معالم النظرية و من منطلق   
        

التوليد          
التحويل          
الكفاية اللغوية          
اEداء الكKمي          
البنية العميقة          
البنية السطحية          

  المقصود بھذه المصطلحات ؟ و كيف يمكن تطبيقھا على اللغة ؟ افم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:التوليد -1  
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الجـانب ا=بداعي للسان و الملكة التي يمتلكھا متكلم اللغة الذي له «  يدل مصطلح التوليد على   

» وذلك بتحقيقه في جمل تمثل أداءه)تركيبي،فونولوجي،د�لي( القدرة على تشغيل نظام لغوي
)1(

  
والب تضبطھا، و من ھذه القوالب يمكنه إبداع جمل يسمع جمK محدودة لھا ق ا=نسانبمعنى أن   

.لم يسمعھا من قبل ، و من ھنا يمكننا تكوين كل الجمل الممكنة في اللغة   
: مثال   

 فــــــ قــــد حمــــــ ت الحاجــــــات

نائب ( مسند إليه 
 فاعل مؤنث

 تاء
 تأنيث

 مسند
)فعل ماض(   

 حرف استثناف أداة تحقيق

 
 التوليد :

 

نائب ( ند إليه مس
 فاعل مؤنث

 تاء
 تأنيث 

 مسند
)فعل ماض(   

 حرف استثناف أداة تحقيق 

 فــــــ قــــد طـــــــور ت المخترعــــات 

 
للكلمة اEولى  يعني إذن القواعد التي تمكننا من توليد عدد من الجمل بناء على اختيارنا فالتوليد

الطاقـات التعبيـرية الكامنة في اللغة الموجودة عند التي تصلح للبدء بھا و يھتم التوليد بتحديد   
.المتكلمين بھا و التي تجعلھم يدركون معاني الجمل و التراكيب التي لم يسمعونھا من قبل   

.كما يمكنھم من إنتاج عدد � حصر له من الجمل 
)2(

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  107وس ، ص جان بيرو ، اللسانيات ، ترجمة الحواس مسعودي و مفتاح بن عر -1  
ھـ1421(  3ينظر كريم حسام الدين ، أصول تراثية في اللسانيات الحديثة ، الرشاد للطباعة و التغليف ، ط - 2     
  228،  227، ص ) م   2001   

 
 
 

:التحويل  -2  
التغيرات التي يدخلھا المتكلم على النص فينقل البنيات العميقة المولدة«:يقصد به النحو التوليدي   
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.»صل المعنى إلى بنيات ظاھرة على سطح الكKم من أ

)1 (  

بمعنى أن التحويل � يمس المعنـى اEصلي للجملة على اعتبار أنه يھتم بإعادة  صياغة الجمل 
.مواقع الكلمات و يبقى المعنى العميق واحدا و البنيات السطحية مختلفة بتغير   

ةويلية تسمح لنا بإنتاج كل الجمل القوا عديأن القواعد التح«: ويرى كريستيان بايلون وبول فابر  
.»الممكنة في لغة ما ) الخاضعة لقواعد اللغة ( 

)2(  

» عملية تغيير تركيب لغوي إلى آخر بتطبيق قانون تحويلي « أو ھو
)3 (  

.و يكون التحويل بالزيادة أو الحذف أو ا�ستبدال أو الترتيب   
: و ينقسم التحويل إلى   

تقديم  يقال إنه على نية  التأخير و « :ھو الذي أشار إليه الجرجاني  بقوله و : تحويل محلي  -
.»أقررته مع التقديم على حكمة الذي كان عليه و في جنسه الذي كان فيه ذلك في كل شيء 

)4(
 

 بمعنى ن التحويل المحلي تغيير في موقع الكلمة من الجملة دون تغير إعرابھا كأن نقدم المفعول 
.يصطلي القوس ربھا: ل مثل به عن الفاع  

ھو التغيير الذي يحول الجملة الفعلية إلى جملة إسمية أو الجملة ا�سمية إلى : تحويل جذري  -
  .الجملة الفعلية 

ينتقل فيه المسند إليه من مكان داخل الجملة إلى مركز الصدارة متخلصا من : أو ھو              
� يحب الفساد ﴾ البقرة  :أثر الفعل من نحو قول الحق عز و جل  R 205﴿ و .

)5(
 

تقديم إنه � على نية التاخير و لكن على أن تنقل الشيء من « :و قد أشار إليه الجرجاني بقوله 
.» حكم إلى حكم ، و تجعل له بابا غير بابه 

)6 (
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  81الحديثة ، محمد الصغير بناني،المدارس اللسانية في التراث العربي و في المدارس -1 
 Christian baylon,Paul fabre,I nitiation à la linguistique cours et application corriges colin-  2 
 2eme édition ,p 114    

12محمد حماسة عبد اللطيف ، من اEنماط التحويلية ، ص  -3  
  96، ص ) م  1999 -ھـ 1402(  3ت ،طعبد القاھر الجرجاني ، د�ئل ا=عجاز ، دار الكتاب العربي ، بيرو -4
رابح بومعزة ،التحويل في النحو العربي ، مفھومه ، أنواعه ، صوره ،البنية العميقة للصيغ و التراكيب المحولة  -5  

  49، ص ) م  2008  -ھـ 1429(  1دار عالم الكتب ، دار جدارا للكتاب العلمي ، اEردن ، ط
   96ا=عجاز ، ص عبد القاھر الجرجاني ، د�ئل  -6

 

 مما يعني أن التحويل الجذري ھوالتغير الذي يطرأ على موقع الكلمة فيترتب علي تغير إعرابھا
. لتغير معناھا بتغيرھا رتبتھا في الكKم   

 البنـــــية العميقة ــــــ التحويـــــــل ـــــــ البنيـــة السطحية 
)الشكل المستعمل في التواصل(                   )                         المعنى اEصلي (   
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:مثال   

 
) نواة ( أقيموا بني أمي صدور مطيكم               جملة أساسية  - 1-      
بني أمي أقيموا صدور مطيكم               جملة محولة بالتقديم و التأخير  - 2-      
محولة بالتقديم و التأخير  صدور مطيكم أقيموا بني أمي               جملة - 3-      
جملة محولة بالحذف               أقيـوا ص ـدور مطيـكـم  - 4-      
جملة محولة بالزيادة              فلتقيموا بني أمي صدور مطيكم  - 5-      

.تمثل البنية العميقة Eنھا تجسد المعنى اEصلي الذي صيغت Eجله الجملة) 1(فالجملة   
في شكل محولة ) 1(، ھي صور مختلفة تجسد الجملة اEساس ) 5(، ) 4(،) 3(، ) 2(و الجمل   

.بالتقديم و التأخير و الحذف و الزيادة   
يربطھا جميعا معنى مشترك مع الجمل اEصل فالمعنى العميق  لكل الجمل واحد رغم اختKف 

. الشكل السطحي الذي صيغت به   
.Eنھما أصبحتا جملتين اسميتين ولتان تحويK محليا ، مح)1(،بالنسبة للجملة )3(،)2(فالجملتان   

و تعتمد فمعنى التحويل إذن مجموعة القواعد الي تستند إلى تطبيق قواعد تركيب أركان الجملة 
:ھذه القواعد على نوعين من الوظائف   

.تغير العKقات النحوية اEساس الجملة مثل تكوين تركيب المبنى للمعلوم  -أ  
.مركبة من جملة بسيطة تكوين جمل  - ب

)1(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الكفاية اللغوية  -3  
 تقابل ثنـائية الكـفاية و اEداء عند تشومسكي ثنائيـة اللغـة و الكKم عند دي سوسير فالكفاية 

»ھي ما يعرفه ضمنيا متكلم أي لغة « 
)1 (

 
بين اEصوات اللغـوية و   معرفة المتكلم المستمع المثالي على أن يجمع« : أيضاو المقصود بھا 

»بين المعاني في تناسق وثيق مع قواعد لغته 
)2 (
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أي القدرة على إنتاج الجمل و تفھمھا في عملـية تكلـم اللغة ، فمعرفة المتكلم المستمع المثالي 

.تخول له إنتاج عدد � حصر له من جمل بيئته اEولى اعتمادا على ا=مكانات التعبيرية معرفة   
مقدرة ا=نسان على إنتاج  جمل و تفھمھا أي أن يربط  المعاني  بمجموعة ا=شارات  «أو ھي   

»الصوتية التي ينطق بھا في عملية تكلم اللغة 
)3 (

 
النظام اللغوي الذي «كما رأى ليونز أن الكفاية اللسانية أو الكفاية النحوية معناھا عند تشومسكي   

و الكفاية اللسانية . أو يصبحون كفوئين فيه.و يعرفون يستوعب في أدمغة اEفراد الذين يقولون 
في ھذا المجال ھي دائما كفاية في لغات مخصوصة ،فتمكن من معرفة المتكلم اEصلي للغة في 

»الطفولة 
)4(

   
   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) د،ط(وري،قسنطينة ، نيلس إريك أنكيفست ،ا�سلوبية اللسانية ، ترجمة أحمد مومن، مطبوعات جامعة منت -1  
   35، ص   2001فيفري 

32، ص)النظرية اEلسنية ( ميشال زكريا ، اEلسنية التوليدية التحويلية و قواعد اللغة العربية  -2  
  62ميشال زكريا ، مباحث في النظرية اEلسنية و تعليم اللغة ، ص -3

John Lyons,Linguistic Semantic  «  An Introduction » , CAMBRIDGE university press     -4 

( 1 pub 1995 , reprinted 1996 ) , P 20 

 

: اEداء الكKمي  -4  
التجسيد الفعلي للكفاية اللغوية على اعتبار أن الكفاية اللغوية ھي المعرفة الضمنية للقواعد« ھو   

»اللغوية و تجسيدھا يتم باEداء الكKمي 
)1(  

ا�ستعمال اNني للغة ضمن سياق معين،و في اEداء الكKمي يعود بمعنى أن اEداء الكKمي ھو  
اللغة  في مختلف ظروف استعمل  ا، كلم ن كفايتهـمتكلم اللغة بصورة إلى القواعد الكامنة ضم

.المتكلم  
.» ما يفعله متكلم اللغة « أو ھو 

)2(
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ف من متكلم Nخرو ھو خاص و مختل« : ھو .و اEداء الكKمي الذي ھو تجسيد للكفاية اللغوية   

.» قابل للتحول 
)3 (

 
و مرد خصوصيته إلى تعلقه بالفرد متكلم اللغة،أما اختKفه فسببه أن كل شخص له طريقته في 

   .التعبير عن المعاني المختزنة في ذھنه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  33،ص) لسنية النظرية اE(ميشال زكريا،اEلسنية التوليدية و قواعد اللغة العربية  -1  
35نيلس إريك أنكيفست ،اEسلوبية اللسانية ، ترجمة أحمد مومن ، ص  - 2     
  112م ، ص   2003) د،ط( عبد الجليل مرتاص ، في مناھج البحث اللغوي ،دار القصبة ، الجزائر ،  - 3   

 
 
 

: البنية العميقة  -5  
و � يحققھا إ� بتحويلھا إلى سلسلـةھي البنية المجردة الذھنية التي توجد في ذھن ا=نسان «   

.»كKمية أي بنية ظاھرة سطحية 
)1(  

.أي أن البنية العميقة � تظھر في مدرج الكKم إ�عندما تصبح بنية سطحية عن طريق التحويل  
شكل تجريدي داخل يعكس العملـيات الفكرية و يمثل التفسير الد�لي التي « فالبنية العميقة ھي   

»التحويلية  ا=جراءاتنية السطحية من خKل سلسلة تشتق منه الب
)2(

 
البنى اEساسية أواEولية التي با=مكان تحويلھا بواسطة المكون التحويلي لتكون الجمل « أو ھي   

»من المستوى الظاھر في عملية الكKم  أعمقو التي ھي في مستوى 
)3(  
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  109م ، ص   2000) د،ط(يمي ، مبادئ في اللسانيات ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، خولة طالب ا�براھ - 1   
  212أحمد مومن ،اللسانيات النشأة و التطور ، ص  - 2   
110ميشال زكريا، مباحث في النظرية اEلسنية و تعليم اللغة ، ص  - 3     

 
 
 

: البنية السطحية  -6  
»ن الكلمات في مدرج الكKم تتمثل في تسلسل العناصر المكونة م« 

)1 (
.  

.و يقصد بذلك مجموعة الكلمات الظاھرة في الكKم ممثلة في التتابع الصوتي   
»البنية الظاھرة عبر تتابع الكKم الذي يتلفظ به المتكلم « أي 

)2(  
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  109خولة طالب اEبراھيمي ، مبادئ في اللسانيات ، ص  -1   
  110ميشال زكريا ، مباحث في النظرية اEلسنية و تعليم اللغة ، ص  -2    

 
 
 

السطحية والعميقة أبرز ركيزتين تقوم عليھما القواعد التوليدية والتحويلية: و تكون بذلك البنيتان  
.فاEولى ظاھرة على مستوى الكKم ، و الثانية ، مضمرة مختزنةفي ذھن المتكلم 

)1 (
 
 

  

 التركيب النحوي للجملة

ويةالمنظومة اللغ  

 البنية السطحية  البنية العميقة 

 التتابع الصوتي  القواعد المعيارية 
) اEصوات المنطوقة  (  

ترتبط بالعناصر 
( الصوتية المتتالية 
 التفسير الصوتي 

 
ضمنية داخل 
ذھن المتكلم 

غير 
 ظاھرة 

 حقيقية
 عقلية  
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   271ينظر عبد القادر عبد الجليل ، علم اللسانيات الحديثة ، ص  -1    
 
 
 
 

: ج خKصة المنھ  
:العملية النحوية المنتجة للجملة تنجلي في المراحل التالية   

.تقوم على جمع بين المكون اEساس و المكون التحويلي ضمن ما دعي بالمكون التركيبي   
يولد المكون  التركيبي بداية من المستوى التولـيدي أو اEساس البنية العميقة للجملة أخذا في -  

. عجمية التي سبق وصفھا ا�عتبار القواعد الم     

 المكتوبة  المسموعة
 المنطوقة المقروءة

 شدت لطيات مطايا

غير 
 معلن

 

مارس 
 فعل الشد

 
 شخص

 

الزمن 
 الماضي

 مفاھيم نحوية في ذھن المتكلم
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.و نقصد به نظام القواعد التي تحدد الجملة المسموح بھا في تلك اللغة من خKل طريقة التوليد   

بنية سطحية من خKل إلىيحول ھذا المكون عن طريقة المستوى التحويلي ھذه البنية العميقة  -  
.قواعد ا=ضافة و الحذف و النقل و القلب  

ممكنة يأتي تحويل مواضع الكلمات أو تغيير شكل الجملة السطحية من خKل بعد توليد الجمل ال
.إضافة أو حذف أو تغيير مراتب الكلمات لنحصل على بنى سطحية جديدة   

اللغويةيعطي المكون الد�لي التفسيرات الد�لية للبنى العميقة من خKل جمع معاني اEركان  -  
الجامـعة  بين التمثـيل الركني للتركيب و التمثيل الد�لي بالبنية التركيبية عبر قواعد ا=سقاط   

.أي أنھا تقوم بتفسير الجمل المولدة من التراكيب النحوية المختلفة . للمفردات   
الصوتية المتعارف يقدم المكون الصوتي تمثيل الجملة في بنيتھا السطحية من خKل القواعد  -  

مولدة جديدة من كKما مقطعا من اEصوات في جملة  ممثلة في نظام القواعد التي تنشئ.عليھا  
.التركيب النحوي 

)1(
 

»مجموعة من العKقات القائمة بين المونيمات « :فالتركيب النحوي 
)2(

 
،ترتيب الكلمات،مكان الصفات)منطوقة أو مكتوبة ( بنية الجمل في اللغات« يدرس التركيب  -  

»لتصريف و المفعو�ت، تغيرات الجموع ،ا=عراب ، ا
)3(

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   269 ، 268ينظر أحمد محمد قدور ، مبادئ اللسانيات ،ص  -1  
جوزيف ميشال شريم ، دليل الدراسات اEسلوبية ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان  -2    
39، ص ) م   1984 -ھـ   1404(  1ط     
  )17م ص  2000( 2محمد نظيف، إفريقيا الشرق،المغرب، بيروت،طترجمة وجيا ،رنار توسان ، ماھي السميولب -3  
 
 

:  ������	
� ����
�	
� ����
� �� ��
��
� ������
� : ����
� ����
� 

تأت ھكـذا نظرية متكاملة بل مرت بمراحل جعلھا في تطورلم   إن النظرية التوليدية التحويلية  
البنى التركيبية ثم كتاب مظاھر النظرية التركيبية الصادر ، حيث ظھر كتاب  1957مستمر منذ 

،و كتاب دراسات  1972، ثم كتاب دراسات الد�لة في القواعد التوليدية الذي ظھر عام  1965
. 1977في الشكل و التفسير سنة 

)1 (
 

: ذلك أن النظرية التوليدية التحويلية لم يتم وضعھا دفعة واحدة بل مرت بمراحل ثKث   
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.مرحلة البنى التركيبية  -1  
  .مرحلة النظرية اللسانية النموذجية -2
.مرحلة النظرية اللسانية النموذجية الموسعة  -3  

: أما النظريات الد�لية التي انبثقت عن القواعد التوليدية ھي   
.الد�لة التفسيرية  -1  
.الد�لة التوليدية  -2  
.النظرية المعيارية الموسعة -3  
.لحا�ت نظرية ا -4  

.و سنعرض إجما� لكل نظرية من النظريات الثKث و تفصيK للنظرية الرابعة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

275ينظر ، أحمد محمد قدور ، مبادئ اللسانيات ، ص  -1    
 
 
 

: النظرية التفسيرية  -1  
ه عن موقع تساء� في) بنية النظرية الد�لية  (  مقا� بعنوان أصدر كارتر و فودور  1963في   

عزو التمثيKت الد�لية إلى الجمل مثله « :المعنى في نظرية تشومسكي و فحوى نظريتھما ھو 
وأن ربط أية جملة بمعنى ما. مثل عزو البنى التركيبية يجب أن يكون بواسطة قواعد تكرارية   

. » يكون بواسطة البنى التركيبية و المضمون المعجمي إنما� يكون بطريقة اعتباطية و 
)1 (  

.مما يعني لزوم العودة عند إنشاء الجمل إلى معانيھا اEصلية التي صيغت من أجلھا   
إقتراح المكون الد�لي في النحو التحويلي فانطلقا من نموذج « فقد وضع كارتر و فودور معالم   

»النحو و طالبا بأن يفسر المكون الد�لي البنية العميقة النحوية للجمل تفسيرا د�ليا 
)2 (
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ذلك أن النظرية التوليدية التحويلية اEولى أوخذ عليھا إھمالھا للمكون الد�لي الذي عمل كارتر و 

.فودور على التركيز عليه في نظريتيھما التفسيرية   
.»القواعد التحويلية � تغير المعنى « و رأيا بأن 

)3(
  

.إذ إن التحويل يمس البنية السطحية فقط   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  249مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ص أحمد  -1  
  268كارتر ديتربونتج ، المدخل إلى علم اللغة ، ص  - 2   
  172نعمان بوقرة ، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ، ص  - 3   

 

 

: النظرية التوليدية  -2  
التحويلية الكKسكية على يد روس  عن نظرية التوليديةالستينات النظرية تطورت في أواخرھذه   

 وليوكوف و مكاولي 
:ركزت ھذه النظرية على النقاط اEتية   

من التمثيل الد�لي  أكثرتعميق البنية العميقة لتقرب *   
البنية السطحية  إلىتوسيع العملية التحويلية لKشتقاق من البنية العميقة *   

.التمثيKت الد�لية تقليص القواعد الد�لية التفسيريةو ربطھا ب  
 التركيز على الظواھر التي تتطلب آليات وصفية  قوية و على استعمال قواعد شاملة كما أضاف

: فكرة توليد أربعة مستويات قائمة على نظرية د�لية ھي  1973  
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.بنية منطقية ، بنية سطحية ،السياق ، المعنى المنقول   

يتم تحويلھا بواسطة قواعد  إلىالبنية المنطقية  بحيـث يسـند المعنى السطحي للجملة في حدود  
.ا�شتقاق إلى بنية سطحية 

)1 (
 

يقوم على أن اشتقاق الجملة �  يبدأ بتـوليد بنية عميقة « :فالجديد اEساسي في الد�لة التوليدية   
  ومن ثم تخضع.نحوية ، كما ھي عند تشومسكي ، بل بتوليد د�لية مجردة تعطي التمثيل الد�لي

مفردات المعجم ،إلى أن يتوصل أخيرا إلى البنية  إدخالھذه البنية إلى عدة تحويKت يتم خKلھا   
.»السطحية 

)2(  

: و بذلك أصبحت الد�لة التوليدية ترتكز على جانبين ھما   
.البنية اللغوية، و ا�ستعمال اللغوي ، فغدت البنية العميقة ھي التفسير الد�لي   

� يمكن الفصل بين التركيب و الد�لة « :ينتھي إلى انه  و ھو ما جعل ليكوف«.
)3(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  252،  251ينظر أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ص  -1 
، عن عادل فاخوري ، اللسانيات التوليدية التحويلية  27أحمد محمد قدور ،مبادئ اللسانيات ، ص  -2   
   71فھري ، اللسانيات و اللغة العربية ، ص عبد القادر الفاسي ال -3  

       
 

: النظرية النموذجية الموسعة  -3  
ي ـار التـKقا من نظرية المعيـھي نظرية تفسيرية أيضا اقترحھا جاكندوف و تشومسكي انط  

  1965عام  أصدرهالذي ) مظاھر النظرية التركيبية ( اقترحھا تشومسكي في كتابه 
» ة مكونا من مكونات النحو عد فيھا الد�ل« و 

)1 (
 

: على مستويين أساسيين أن الجملة تنتظم تركيبيا « : وفحوى النظرية المعيارية الموسعة ھو   
  مستوى البنية السطحية،فتشتق البنية السطحية من البنية العميقة بواسطة القواعد التحويليةو تحدد

.»القواعد المركبية البنية العميقة للجملة 
)2(

 
عنى ذلك أن ھذه النظرية تربط بين التمثيل الد�لي بالبنية العميقةوالبنية السطحية على السواءوم  

: و ذلك من خKل   
.قاعدة تفسيرية د�لية للبنية العميقة  -  
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.قاعدة تفسيرية د�لية للبنية السطحية  -

)3 (
 

ية النموذجية الموسعة،علىو � بد ھنا من ا=شارة إلى ا�ختKف بين النظرية التوليدية و النظر  
:الرغم من أن اEولى فرع عن الثانية ، و يمكن حصر قضايا ا�ختKف في اNتي ذكره   

تعيد الد�لة التوليدية النظر في البنية العميقة خاصة ما تعلق بالفئات الكـKمية  لذا جاء عدد  -  
.الموسعة الفئات الكKمية أقل مما ھو في النظرية النموذجية   

تنتقد الد�لة التوليدية قواعد إدخال الـمفردات المعجمية خاصة ما تعلق بوظيفتھا و بطبيعتھا -  
.و بموقع إدخالھا   

.تعتمد القضايا المنطقية في أبحاثھا و ترتكز على دور المكون الد�لي  -
)4(

 
لتوليدي و أن ما يؤدي دورا مركزيا في الجدل حول علم الد�لة ا« :و ما يميز ھذا النموذج ھو   

»ا=بقاء على بنية عميقة نحويةووضع التحويKت الناجمة عن ذلك بعدھا قواعد تربط مستويين
)5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  67عبد القادر الفاسي الفھري ، اللسانيات و اللغة العربية ، ص  -1 
  255أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ص  -2 
  171في المدارس اللسانية المعاصرة ، ص ينظر نعمان بوقرة ، محاضرات  -3 
  22،ص) النظرية اEلسنية ( ينظر ميشال زكريا ، اEلسنية التوليدية التحويلية و قواعد اللغة العربية  -4 
كKوس ھيشن ، مدخل إلى علم اللغة ، ترجمة سعيد حسن بحيري ، مؤسسة المختار للنشر و التوزيع ، مصر -5   
) م  2003  -ھـ  1424(  1ط    
 

: نظرية الحا�ت  -4  
الذي حدد فيه مKمح  نظرية)   1965مظاھر النظرية التركيبية ( بعد ظھور كتاب تشومسكي    

) 1(أسماھا النموذج المعيار جديدة
شھدت النظرية تطورا كبيرا بعد ھذه المرحلة خاصة في طور . 

مست النظرية في كثير من  النظرية المعيارية الموسعة ، إذ قام علماء النظـرية بإضافات  
جوانبھا ، كل ذلك محاولة الوصول إلى قواعد و أسـس تمكنھـم من تفسير  المعرفة اللغـوية في 

.المتكلمين عقول   
.و من أھم النظريات المفسرة التي جاءت امتدادا للنظرية النموذجية الموسعة   

أي قواعد بنية العبارة وما تشمل . التي تشمل قواعد التكوين والمعجم: نظرية السين البارية  -1  
.عليه من قواعد التفريغ و القوانين ا�نتقالية و السمات السياقية   

.اھتمت بقضية العامل و الربط السياقي : و العمل نظرية التحكم المكوني  -2  
.اھتمت بالمقولة الفارغة أي الضمائرالمستترة التي � تتمتع بصورة صوتية:نظرية الربط -3

)2 (  
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م نشر تشالز فيلمور بحثا بعنوان  1968التي ظھرت في عام :نظرية الحالة  -4  

»الحالة للحالة «   The case for case   
فھي من النظريات الد�لية التي تھدف إلى اكتشاف .و كان ھذا العمل بداية ظھور النظرية  -5   

. العKقات الد�لية التي تربط الفعل بمختلف الحا�ت 
)3 (

 
» تقوم على تحديد حا�ت إعراب اEسماء في المركبات ا�سمية في الجملة«:ذه النظرية و ھ

)4(
 

. »تقوم على خاصية الفعل و تقسيماته التي تحكمھا البنية الد�لية « :ففكرة ھذه النظرية 
)5 (  

ينا علبمعنى أن الفعل ھو العنصر اEساس في الجملة إذ إنه إذا وضعنا الفعل المسند فإنه يفرض 
.في بقية الجملة وضع عناصر محددة   

عKقة الشيء بنفسه أي كأنھما جزأ كلمة � ستغني«و تعد عKقة الفعل في العربية مثK بالفاعل   
.»أحدھما عن اNخر 

)6 (  

 
 
 
 
 

 
 

   67ص >> اللسانيات و اللغة العربية << كما أوردھا عبد القادر الفاسي الفھري في كتابه -1  
، مكتبة الثقافة >> دراسة تطبيقية<<ام البھنساوي ، نظرية النحو الكلي و التراكيب اللغوية العربية ينظر حس -2    
  67،  66ص ) م   2004 -ھـ  1425(  1الدينية ، القاھرة ، ط   
  258ينظر أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ص  -3  

  www.josor.net  -4    
www.uoregon.edu /delancey / papers / case farmes.html -5                     

م ا=رتباط و الربط في تركيب الجملة العربية ، مكتبة لبنان ناشرون و الشركة ينظر مصطفى حميدة،نظا -6    
165، ص ) 1997(  1المصرية العالمية للنشر ،لونجمان ، الجيزة مصر ، ط     
 
 

تشومسكي  ميز فيھا  بين أمرين في التركيب «  فالعالم جون ليونز يرى في نظرية الحا�ت أن   
، و المفعول في البنية السطحية ، و قال عن ذلك في ) الفاعل ( إليه العميق للجملة ھما المسند   

» التركيب العميق للجملة 
)1 (

 
أن ھذا التمييز من الوظائف الد�لية للتركيب العميق للجملة على الرغم من أن التميز بين«ذاكر  

.»الفاعل و المفعول أمر شكلي و نسبي 
)2(  

في البنية السطحية � يمكن التميز بينھما و إنما يمكن ذلك  بمعنى أنه في المسند إليه و المفعول  
.في البنية العميقة للجملة ذاتھا   

 فنظرية الحا�ت تمكن من تحديد ھذا الفرق ليس فقط من خKل الحركة ا=عرابية بل من خKل 
.المعنى العميق الذي تحدده البنية العميقة   

لة و تعني كثيرا من العKقات التي تربط الـتراكيب قواعد الد�« : إضافة إلى أنھا تسمى أيضا  
»المختلفة في الجملةالمختلفة،بعضھا ببعض يمكن تمثيلھا بعناصرصغيرة ھي العKقات الد�لية

)3(  

.و يقصد بذلك جملة التراكيب التي لھا بنية عميقة واحدة   
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التي � تقوم العربية من الخصائص الشكلية « :ذلك أن ا=عراب بالحركات في القواعد العربية 

من دونه و لكن � يعني بناء النحو على أساسه إذ كثيرا ما تشترك كلمات في الحركة و تختلف 
»في الوظيفة و ذلك Eن الحركات قليلة و المعاني و الوظائف كثيرة 

)4(
 

وتشترك في النصب مثK المفعو�ت ولكل مفعول منھا.النصب و الرفع و الجر : فالحركات ھي  
.ض ووظيفة يؤديھا في الجملة تختلف عن وظيفة غيره من المفاعيل غر  

 إضافة إلى أن الحركة ا=عرابية �تظھر دائما في أواخرالكلم ،وذلك لطبيعة بعض اEسماء التي
تكون حركتھا مقدرة ،فيجد المحلل اللغوي أو الدارس إشكا� و لبسا فـي التمييز بين الفاعل و 

فالفاعل يشير إليه الرفع ،و المفعول به ] يعرف الشنفرى الشعري : [  المفعول به في جملة مثل
.يشير إليه النصب   

ومع ذلك فإنه من المعنى .ا�سمان الشنفرى و الشعري لم تظھرعليھما أية عKمة إعرابية: لكن   
  ندرك أن الفاعل ھو الشنفرى الكائن العاقل الذي يملك القدرة على المعرفة و أن الشعـري  ھو

.المفعول به Eنه غير عاقل و � يمكنه ا=دراك   
 
 

 
 
 

105،ص >>دراسة تطبيقية<<حسام البھنساوي ، نظرية النحو الكلي و التراكيب اللغوية العربية  -1      
) م 2005 -ھـ  1426( يحي عبابنة،علم اللغة المعاصر مقدمات و تطبيقات ،دار الكتاب الثقافي ،اEردن ، -2      
  124ص    

 Terence Odlin , Language Transfer cross – Linguistic influence in language learning 3- 
CAMBRIDGE university press 1989 , 1 pub , p 75                         

  ي ، أعمل ندوة العربي الجديد لتجديد النحو العربعبد الجبار توأمة ، المنھج الوظيفي  -4     تيسير النحو المنعقد 
  284، ص  2001بالحامة ، منشورات المجلس اEعلى للغة العربية ، الجزائر  2001أفريل  24   
  105ص >> دراسة تطبيقية << حسام البھنساوي ، نظرية النحو الكلي و التراكيب اللغوية العربية  - 5   

 

 

المفعولية إذ أن ية كالفاعلية و و نخلص إلى أن النظرية تقوم أساسا على فكرة المصطلحات النحو
من التحليل الد�لي العميق الذي يحكم على سKمة الجملة أو ھذه المصطلحات النحوية � تمكننا 

.غيره   
التحليل اللغوي الحقيقي للجملة ھو ذلك التحليل الذي يكشف بصورة « : و لذا يقول جون ليونز   

»ويات التحليل النحوي مستوى من مست أعمقمقنعة عن مكونات الجملة في 
)1 (

 
.قضية + صيغة فعلية : و يرى فيلمور أن كل جملة مكونة من   

) الزمن،النفي، ا�ستفھام : (الفعل الوارد في الجملة و كل ما تعلق به:فالمقصود بالصيغة الفعلية   
.أي المعنى الحقيقي للفعل   

.أما القضية فالمقصود بھا الفعل و محدداته من الحا�ت   
Case Marke : اسم الحـالة  –   

Noun Phrase –  مركب اسمي :  
.قضية + صيغة فعلية : الجملة  -  
) استفھام / نفي ( زمن + فعل : صيغة فعلية  -  
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.حا�ت +فعل : قضية  -  
.مركب اسمي + اسم حالة : حا�ت  -  
.سوابق أو لواحق أو زوائد : اسم حالة  -

)2(
 

لى  وصف التغييـرات الظاھرة في أواخر الكلمات بل إنھا � تقتصر ع« :كما أن ھذه النظرية   
» تحسب حساب فكرة ا=عراب المجردة 

)3(
 

 أي أن ا=ھتمام ينصب على مفھوم التعلق الموجود في العبارات ا�سمية ، والذي يسمح بارتباط 
تركيبا لكن و ھذا ا=رتباط يشكل لنا .الفعل بالحـا�ت الكائنة في الجملة من خKل  المعني أيضا  

مفھوم المسند إليه و المسـند منفصـل عن مفھوم المركب ا�سمي فھما يد�ن على الوظيفة «   
فقد يكون المركب ا�سمـي في وظيفة المسند إليه النحوية أكثر من د�لتھما على الرتبة النحوية   

.»و قد يكون مفعو� به 
)4(

  
تھتم بالخاصية تحليل الجملة و استعمالھا «:ة بلو � تقتصر نظرية الحا�ت على القواعد النحوي

 في السياق و ذلك بفھم اEنظمة الد�لية اللغوية كما تھتم بالدراسة عبر اللسـانية و المقـارنات 
»الصرفية و التراكيب 

)5(
 

 

 
 
 

105ص >> دراسة تطبيقية <<حسام البھنساوي ،نظرية النحو الكلي و التراكيب اللغوية  -1    
  26ر أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ص ينظ -2  
ا=صدار 1مرتضى جواد باقر ، مقدمة في نظرية القواعد التوليدية ، دار الشروق للنشر و التوزيع اEردن ، ط -3    
  135ص) 2002( اEول    
  112ص) م   2000 -ھـ  142(  1تمام حسان ، الخKصة النحوية ،عالم الكتب ، القاھرة ،ط -4  

 Terence Odlin, Language Transfer cross-linguistic influence in language    

learning , p 75 
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التوليدية التحويلية وبماأنھا كذلك وجبسبق أن نظرية الحا�ت ھي فرع من القواعد ما عرفنا في  
–الم اللسانيات التوليدية التحويلية نعوم تشومسكي في ھذه النظرية إذ يرى رأي ع علينا معرفة  

: أنـھا –في نظرية الحا�ت التي وضعھا فيلمور في جوانب عن سؤال لمازن الوعر عن رأيه   
وباعتبارھا كذلك فإنھا تفترض وجود عKقات . نظرية د�لية مرتبطة بالنظام الد�لي ووصفه «   

»ب اللغوي د�لية في التركي
)1( 

 

تفسير  الحا�ت « حيث إنھا تستند إلى المعنى في تحديد مفاتيحھا و مصطلحاتـھا إذ تقوم على 
ا=عرابية التي تظھر فيھا العبارات اEسمية  فھي توفر تفسيرا لبعـض الظواھر النحوية منـھا 

»حا�ت الحركة التي تتعرض لھا بعض العناصر 
)2(  

ائمة على تفسير الحالة ا=عرابية التي  تبدو في ظاھر الجملة من خKل فھي أنھا نظرية د�لية ق
.في العربية  اEسماءتعتري أواخر  إليالحركة ا=عرابية   

»بناء الجملة ا=عراب ھو أساس « ففي قواعد اللغة العربية 
)3 (

 
»وظيفة الكلمة النحوية في الجملة يظھر«ھو الذيEنه 

)4(
يةرفع و المفعولفالفاعلية يدل عليھا ال.   

.يدل عليھا النصب و الجر عKمة ا=ضافة   
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»ا=عراب ھو ا=بانة عن المعاني باEلفاظ « :لذلك قال ابن جني 

)5 (
 

.مما يدل على أن الحركة ا=عرابية من أكبر القرائن التي تحدد المعنى في الجملة العربية   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المؤسسة) اللسانيات ( لية لنظرية القواعد التوليدية و التحويلية ،مجلة مازن الوعر ، حول بعض القضايا الجد -1   
  76،ص) م   1984(الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر  
  135ينظر مرتضى جواد باقر ، مقدمة في نظرية القواعد التوليدية ،ص  -2 
للغة  النحو ،منشورات المجلس العلى  ناصر لوحيشي،الدرس النحوي مشكKته و مقترحات تيسيرية ، مجلة تيسير -3 

103، ص 2001العربية ، الجزائر   
  8، ص ) مزيدة و منقحة (  2إميل بديع يعقوب ، معجم ا=عراب و ا=مKء ، دار شريفة ، ط -4 
(   أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية ، مطبعة دار الكتب المصرية  -5 

      99م ، ص   200) د،ط
 

تمكن   فأھميتھا  معنى بذاتھا و ليس للعامل في المعنى الذي تؤديهتؤدي « :فالحركة ا=عرابية 
الحركة بسبب العامل فنلجأ إلى التعليل و التأويل و   في المعنى و يجب ا�بتعاد عن تسويغ ھذه  

»ود ھذه الحركة ننظر إلى المعنى لنعرف سبب وج إنالتقدير فاEصل يجب   
و ليست الحركة ا=عرابية ھامة في قواعد العربية فقط نبل إنھا في نظرية الحا�ت إذ إن عKقة 

،أي أنفة ھذه العناصر و من ثم حركتھاوظي ددالعناصر اEخرى في الجملة ھي التي تحالفعل ب  
 »المعنى يستخرج من مجموع العKقات التي تربط عناصر الكل « 

فقد أقترح شارل لـذلك  ) 2(
ففي رأيه إن . فيلمور عشر حا�ت في العKقات الد�لية بين الفعل و بقية العناصر فـي الجملة   

. وضعت فعK فإنه يمكنني التنبؤ بالحا�ت التي ترتبط مشكلة التركيب كله   
لة ثم يقتضي أن ھناك من جرب ھذه الحالة و أن ھناك أيضا مسببا لھذا الحا) جاع : ( قلنا  فإذا

جاع الشنفرى بسبب ندرة الطعام مما اضطره إلى تحمل : [فيكون التركيب .تستلزم أخيرا نتيجة   
].ذلك مدة لكن اEمر انتھى به إلى ا=غماء   

: و الحا�ت العشر التي ضبطھا فيلمور في نظريته ھي   
الھدف -6المنفذ                                      -1  
المكان  -7                          المجرب         -2  
الزمن  -8اEداة                                      -3  
المعية  -9الموضوع                                 -4  
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المستفيد  - 10المصدر                                   -5  

: و نعرض لھذه الحا�ت بالتحليل في اNتي ذكره   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، دار اEھلية ن، اEردن ،) دراسة لسانية ( ينظر صائل رشدي شديد ، عناصر تحقيق الد�لة في العربية  -1    
  150، ص ) م   2004( 1ط   
محمد كراكبي ، بنية الجملة في اEدب الكبير �بن المقفع ، رسالة ماجستير مقدمة لمعھد اللغة العربية آدابھا -2    
    9 ، ص)  1987 -ھـ 1406( عنابة ،    

 

  
Agentive : 1- المنفذ 

) الحي ( ھو محدث الحدث 
)1 (

.  
 و معناه الفاعل الذي قام بالفعل حقا ، و يسمى ھنا الفاعل المعنوي أو الفاعل المنطقي و يشترط 

.في المنفذ أن يكون حيا ليمكنه تنفيذ الحديث   
مى في قضية الفاعل المنطقي أي الذي لديه القدرة وھذا يقابل ما أشار إليه اللغويون العرب القدا  

 الفعلية على إحداث الفعل ، و يبعد من ذلك الجوامد التي يرفض العقل قيامھا بفعل معين،و الذي 
في  يحدث كثيرا في القواعد العربية وقوعھا فاعK ،و تسمى حينھا فاعK نحويا ، أي أن رتبته  

.فذاالكKم تجعل منه فاعK لكنه ليس من  
فالزجاج ھنا اسم "  تكسر الزجاج  "  و المثال الذي يضرب دائما لمثل ھذه الحالة ھي قولھم ،   

ھذا الفاعل ليس له إرادة أو مقدرة على لكن .مرفوع جاء بعد فعل مبني للمعلوم إذن فھو فاعل 
فعل الفاعل  لذلك فھو من حيث المعنى ليس فاعK و إنما مفعو� به وقع عليه.القيام بفعل الكسر 

كسر فKن الزجاج أو أنه نائب فاعل إذا عد  الفعل  مبينا للمجھول من : فتكون الجملة اEصلية   
.كسر الزجاج : حيث المعنى فتكون الجملة اEصلية  

على طريقة  فعل أو شبھة ، و.ا�سم المسند إليه فعل « : إضافة إلى أن الفاعل في العربية ھو  
.»حكمة الرفع 

)2 (
 

يعني أن الفاعل في العربية يكون لفعل أو ماشابھه من نحو المشتقات التي تعمل عمل الفعل و مما 
) الصفة المشبھة –اسم التفضيل  –صيغة المبالغة  –اسم الفاعل ( تستلزم فاعK مثل   

ا�سم المرفوع بعد الفعل و ھو إما يقع منه و إما يقوم به،يلي الفعل في الرتبة «فالفاعل إذن ھو   
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. »يكون اسما مفردا أو مثنى أو جمعا  و

)3(
 

كلمة : و في ھذا التعريف إشارة إلى الشكل الذي يظھر به الفاعل في البنية السطحية فھو يأتي  
جمـع –جمع تكسيـر  –جمعا مؤنثا  –جمعا مذكرا سالما [ مفردة أو مؤنثة أو جمعا بأنواعه   

] .ملحق بجمع المذكر   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  263ن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ص أحمد موم -1  
عبد R بن عقيل ، شرح ابن عقيل ، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد ، مكتبة المعارف للنشر و التوزيع  -2    
  74، ص 2، ج 1، م) م 1998-ھـ  1419( الرياض ، مكتبة دار التراث ،القاھرة ،طبعة جديدة و منقحة    
153، ت ) د،ت(  2يد النحو ، دار المعارف ، مصر ، طشوقي ضيف ، تجد -3    

 
 

»الشخص الذي له القدرة أو ا=رادة على القيام بالفعل أو ا�تصاف بالحدث« :فالمنفذ إذن ھو 
)1(

 
اسم مرفوع يرد بعد فعل تام معلوم مسند إليه أو شبه فعل ،« :و المنفذ في قواعد العربية ھو   
صف به و يكـون اسمـا صـريحا أو ضميرا متصK أو ضميرا فيدل على من قام بالفعل أو ات  

» مستترا 
)2(  

) مرفوع ( شكل آخره : و ھذا التعريف يحوي ثKثة أشياء تحدد الفاعل في الجملة اEصلية ھي   
) .القيام بالفعل أو ا�تصاف به ( عمله ) بعد فعل تام ( موقعه   

ى ما أثارته نظرية الحا�ت من التفرقة بين الفاعل بالفعل أو ا�تصاف به تحيلنا إلو قضية القيام   
ثمة فرق بين الفاعل بمعناه النحوي و الفاعل بمعناه المنطقي« إذ إن.النحوي و الفاعل المنطقي   

 فالفاعل النحوي يمثل البنية الظاھرة أو بنية السطح ،و الفاعل المنطقي يمثل بنية العمق أو البنية 
.»المقدرة 

)3 (
 

به في العKقة بين الفعل و الفعال عKقة حدث بمحققه أو بمن يتصف « :اه أيضا أن و ھذا معن  
. »الواقع اللغوي 

)4(
 

.»المسند ھو الجبر الذي يتم التحدث عن المسند إليه أو ا=خبار عنه« :إضافة إلى أن 
)5(

 
.أي أننا � نأتي بالحدث إ� إخبارا عن محدثه ، فK حدث من غير محدث   

ھي المصدر و اسم الفاعل و اسم : للمسند متعلقات تعمل عمله « أخرى في العربية  و من جھة  
.»المفعول و الصفة المشبھة و الصيغة المبالغة اسم التفضيل 

)6(
  

 و المتعلقات مثل المصدر و اسم الفاعل و صيغة المبالغة لھا اسم مرفوع بعدھا يعرب فاعK لھا
.للفعل فقط بل يكون لبعض متعلقاته أي أن الفاعل في العربية � يكون   
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James  R.Hurford & Brendan Heasley , Semantics a coursebook CAMBRIDGE 1-  
university    Press , 1 pub , 1989 , p 75  

238ص ) م 2001(  1حبيب مغنية ، الوافي  في النحو و الصرف ،دار و مكتبة الھKل ، بيروت ،ط -2  
ح بومعزة ، الجملة و الوحدة ا�سنادية الوظيفية في النحو العربي ، دار و مؤسسة رسKن للطباعة و النشر و راب -3

89، ص ) م  2008(  1التوزيع ،سوريا ، ط  
، ديوان المطبوعات الجامعية  -مقاربة لسانية  –أحمد حساني ، السمات التفريعية للفعل في البنية التركيبية  -4  

  104م ، ص  1993) ،طد( الجزائر ، 
148ص ) م 2003(  1سناء حميد البياتي، قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ،دار وائل للنشر ،لبنان،ط -5  
) د،ط) (د،ط( عبد العزيز عتيق ، علم المعاني ، لبنان ، البديع ،دار النھضة للطباعة و النشر ، بيروت، لبنان،  -6

  117ص
 
 

�مية العرب رصد المنفذ في  -1-1 :  
 المنفذ ھو الفاعل المنطقي في نظرية الحا�ت،و في �مية العرب المنفذ ھوالشنفرى أو حيوانات 

...القطا، الثعالب ،اEفاعي : الصحراء نحو   
  أن نعرض المنفذ كما جاء في القصيدة وجب التوقف عند المنفذ اEساس و قبل أن نعرض المنفذ

:ى ؟و ھو الشنفرى فمن ھو الشنفر  
شاعر جاھلي ، يماني اEصل من فحول الطبقة الثانية .ھو عمرو بن مالك اEزدي القحطاني «   

ق  K70مان سنة ـقتله بنو س . ذين تبرأت منھم عشائرھمـن الـم دائيھم وھوـأحد فتاك العرب وع
»ھـ

)1 (
 

تي نظمت فيمن أشھر القصائد العربية ال:  أما قصيدته موضوع التطبيق فھي �مية العـرب    
  فيھا زھاء ثمانية و ستين بيتا  شعـريا ،. الجاھلية ،سميت الKمية نسبة إلى حرف رويھا الKم 

: منظومة على بحر الطويل مطلعھا  
)2(فإني إلى قوم سواكم Eميل *** أقيموا بني أمي صدور مطيكم   

عنھم ويذم خKلھمد يبتع–كانوامن عليھا من أھل بشرا وضه بأر نحديث عن عKقة ا=نسافيھا   
فعلماء النفس اليوم من بينھم أدلر و بيار « منھم لذلك  إلى المتوحش يأنسو حيوانات يحبھم أو 

 جانست وآريك فروم و كارل روجيرز يعترفون بأن ھنالك عKقة تربط الفرد بعالمه فإما ھـي 
.»أو ھي عKقة عراك و تھديم  إنتاجعKقة تضامن و تفاھم و 

)3(
  

تفاھـم أما عKقته بالحيوانات فھي عKقة .ة الشنفرى بقومه البشر عKقة عراك و نھب و عKق  
.Eنه يعانيما تعانيه من جوع و عطش و حر   
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المفضل محمد بن يعلى بن عامر الضبي ، المفضليات ، تحقيق قصبي الحسين ، دار و مكتبة الھKل  -1    
  63ص)  1998(  1بيروت ، ط   
ھـ  1426( 1أخذ نص قصيدة �مية العرب للشنفرى من ، متون البيان و اEدب ، دار بن حزم ،لبنان ،ط - 2     

159ص )م   2005 -      
أحمد جاب R ، التشاكل و التباين في �مية العرب ، محاضرات الملتقى الوطني الثاني للسيمياء و النص  - 3     
أفريل  15/16، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزيع عين مليلة الجزائر، اEدبي ، منشورات الجامعة ،بسكرة      
97، ص  2002      

 
: و رصد المنفذ في الKمية على النحو اNتي     
 

 ضميـر مستتـرا عائـد ضميرا متص* عائـدا اسمـا ظــاھرا

 الشنفرى لغيره /نسان إنسان حيوان

 أولى 
 الطرائد

 كKبنا
)3(فرعل   

)4(أجدل 
 

)5(اEراوي   

 امرؤ 
 ذو البعدة 
 اEجھال 

 ربھا 

 أقيموا ( بني أمي ) 
 أميثـه 

 ھمست 
 فوليت

 دعست 
 أيمـت 
 عـدت 
 أبـدأت 
 نصبت
 قطعتـه
 ألحقت
 يركدن
 فقالـوا 

 تياسرن 
 أصدرتـھا 

)الكريم ( خاف   
)امرؤ( سرى   
) امرؤ( يعقل   
) الجاني (جر   

) ھتوف ( حنت   
)جبإ( يفعل   
)فلخا( يغدو–يروح  
) اEمعز( �قي   
) القطا( سرت  
)فريق آخر( يسأل   

) الشنفرى( تريني   
) الذئب( عس   

نام  -تنام  
) ا=نس( تفعل   

) أفاعيه (تتململ   

 أضرب
 أذھل 

 أتحول 
 أطوي 

 أغدو
 أعدم

 أتخيل 
 أبرح 
 أحفي

أتنعل   
بتاأج   

 أتخيل
 أفعل

 أمثل 
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  5، م) م 1997( 1منظور ، لسان العرب ندار صادر ، بيروت ،ط ينظر ابن( ولد الضبع: فرعل  -3
  119، ص )ف ر ع ( 
الصقر : أجدل  -4  
    غنم الجبل أو اEياييل : اEراوي  -5
 

: في الجدول  جاءتحليل و تعليق لما  -1-2  
 بداية قسم الجدول إلى ثKث خانات كبيرة ، خصصت الحالة اEولى للمنفذ الذي جاء في شكـل 

.الصحراوية  تضمير مستر عائد إلى الشنفرى أو غيره من قومه البشر أو إلى الحيوانا  
 و خصصت الثانية للضمير المتصل العائد إلى الشنفرى أو غيره من البشر و خصصت الثالثة 

) .حيوان  -إنسان( الذي جاء اسما ظاھرا للمنفذ   
لعائد للشنفرى و لغيره نجد أن ، فبالنسبة إلى الخانة اEولى المخصصة للضمير المستتر ا  

.قد ورد أربع عشرة مرة) الشنفرى( العائد للمتكلم الضمير  -  
: الضمير العائد لغير الشنفرى قد ورد ثماني عشرة مرة مرة موزعة كالتالي  -  

] جبا - خالف  –الجاني  –امرؤ  –الكريم : [ مرة لXنسان أغلبھا صفات  14 -     
)1(

  
]اEفاعي  –الذئب  –القطا  –ھتوف [ حيوان مرات لل 04 -     

)3(  

أما بالنسبة للخانة الثانية فقد ورد فيھا الضمير المتصـل العـائد =نسـان خمس عشرة مرة مقسمة  -
:بين الشنفرى وأناس آخرين   

.ورد ضمير رفع متصل دا� على المتكلم و جاء إحدى عشر مرة : الشنفرى  -       
: ىدا� علير رفع متصل ورد ضم: اNخرون  -       

                          -  جماعة الذكور [ و ]        ( أقيموا – فقالوا ) .
                          -  جماعة ا=ناث [ ن ]        ( يركدن ) 

 وورد ست مرات 
أما بالنسبة إلى الخانة الثالثة فخصت لKسم الظاھر الواقع منفذا وھو قسمان ك -  
).ربھا –اEجھال  –ذو البعدة  –امرؤ(اEول لXنسان وورد أربع مرات و كلھا صفات  -         

).اEراوي  –أجدل  –فرعل  –أولى الطرائد ( الثاني للحيوان وورد خمس مراس  -         
 و المKحظ ھنا أن اسم الشنفرى لم يظھرا اسما ظاھرا على الرغم من أنه المنفذ اEساس،و لكن

.قد ظھر اسمه مرتان في القصيدة و لكن ليس في موضوع المنفذ مع ذلك ف  
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)301، ص خ ل ف ،  2ينظر لسان العرب ، م ( المتخلف عن القوم : خالف  -1    
) 366، ص  ج ب أ،  1ينظر لسان العرب ، م( جبان : جبإ  - 2     
) 303ن ص ھـ ت م ن  6ينظر لسان العرب ، م ( الحمامة كثيرة الھتاف : الھتوف  - 3     

 

:إما الشنفرى و أما حيوانات الصحراء نحو:و يKحظ من خKل الجول أن المنفذ جاء من اثنين   
.القطان الصقور ، الضباع ، اEفاعي و الطرائد   

 لكن الذي يشد ا�نتباه أكثر ليس كونھما منفذين بل كونھما يشتركان في تنفيذ اEفعال ذاتھا و في 
.ذ ووسائله دواعي التنفي  

فلو نستقرئنا الحيوانات المذكورة وجدناھا جميعا تشترك مع الشنفرى في الحاجـة البيولـوجية 
.بعدھا كائنات حية تجوع و تعطش   

إ� أن بعضھا يشترك معه في الصبر الجوع Eيام طويلة و تحمل حرارة الرمل مثل : اEفاعي 
.بنات الرمال   

 و إدا وجد اEكل فإن المكر و الخديعة سبيل الحصول عليه و يشترك معه في ذلك : 
.الذئب ، الضبع و النمر   

 و إن كان بعيدا فإن السرعة لجلبه ھي الحل ، و يشترك معه في ذلك : الصقر .
 و � غرابة أن تشترك الحيوانات مع الشنفرى في إحداث ھذه اEفعال Eنه يعدھا قومه وأھله ،

� مستودع( عدم إفشاء السر : زات � يتخلى بھا قومه نحو بل ھي عنده أفضل منھم لما من مي  
) و � الجاني بما جر يخذل (عدم معاقبة الجاني ) السر ذائع  لديھم   
: و المKحظ أيضا   

 أن اغلب المنفذين حيوانات مفترسة أو جارحة و حيث إنھا اشتركت مع الشنفرى في التنفيذ فإنه
ھر ـخرى منافسا لھا و يبرز ذلك حينما يسطو على قبيلة و تيعد نفسه واحدا منھا و في أحيان أ

 كKبھا و � تستطيع حيوانات الحراسة من ا=مساك به لشدة سرعته و خفته 
) .فقلنا أذنب عس أم عس فرعل *** فقالوا لقد ھرت بليل كKبنا (   

: و المKحظ أيضا في تراكيب بعض الجمل   
 - من مثل جملة : إذا اEمعز الصوان �قي مناسمي : منفذ المKقاة ھنا ھي اEمعز  الصوان إذا

وھذه الطريقة) المناسم( ھي التي تKقي مقدمة القدم ) اEمعز الصوان ( الحجارة الصماء  عدت  
ولكن  الذي . و السرعة في الجري على المناسم يتخذھا العداؤون حين العدو فتمكنھم من الخفة   

اEمعز الصوان و تصبح بذلك المناسم ھي المنفذ ) تKقي(Kمس يحدث ھو أن المناسم ھي التي ت  



 

 - 37 -

    ����� ��	
  �� ������� � �
���� ���� ��                                          ������ �� ��
، و بما أن )1(ليس لھا القدرة على إحداث ھذا الفعل و إنما ا=نسان يمكنه ذلك و لكن ايضا المناسم 

.المناسم جزؤ من ھذا ا=نسان فإننا نقول إن الشنفرى ھو المنفذ في ھذه الحالة   
درجة أن النار تتطاير عند مKمسة مناسمه للحـجارة الصماء و و يريد بھا أنه سريع العدو إلى 

Kھذا يحدث للحيوانات السريعة ذوات الحافر من نحو الحصان مث.    
 
 
 
 
 
 

   
.قد � يكون ا=نسان وحده منفذا ومشعK للنار بل أحيانا احتكاك الحجارة الكبريتية مع بعضھا يسبب ذلك  -1   
 
 

Experiencer 2-  المجرب:  

)1(المجرب متأثر بالحدث ، حي 
  

الكينونة التي تتأثر بواقعه نفسية أو فكرية أو عاطفية ، أو التي تعاني شيئا ما ،أو تجتاز« معناه   
. » اختبارا ، أو تخضع لتغير 

)2 (
 

نحو الفرح ، الحـزن والغضـب  و يمكن أن نسميھا الحا�ت التي تنعكس عليھا حا�ت نفسية   
بية ھو الفاعل لكن ليس الذي قام بفعل و لكن الذي تأثر به فالحي يقوم بالفعل فالمجرب في العر  

.أو يتأثر به   
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263أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ص  -1    
  266المرجع نفسه ،  - 2   

 
 

: رصد المجرب في �مية العرب  -2-1  
: الجدول اEتي  رصد المجرب في �مية العرب في  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجرب الواقعة النفسية الناجمة

الرغبة أو الرھبة  -  
 - تحمل الشنفرى الطويل للجوع 

 - تحمله الطويل للعطش
 - ألفته افتراش اEرض 

 - تشاؤم أم قسطل بالشنفرى 
 - فرح و غبطة أنامل بالشنفرى 

 - تساھم بالشنفرى 
 - فقد النساء أزواجھن 
 - فقد اEو�د والديھم 

- تتململ في رمضائه                     
       

 - سري راغبا أو راھبا و ھو يعقل ( امرئ)
 - أديم مطال الجوع ( الشنفرى ) 

 - لم يلف مشرب ( الشنفرى) 
 - آاف وجه اEرض عند افتراشھا ( الشنفرى) 

 - فإن تبتئس بالشنفرى أم قسطل 
 - لما اغتبطت بالشنفرى قبل أنامل 

) النسوة ( ن لحمه تياسر -  
 
(1)

 - أيمت نسوانا 
 - يتمت إلدة 

 (2)
 - و يوم من الشعرى يذوب لؤابه أفاعيه 

 



 

 - 39 -

    ����� ��	
  �� ������� � �
���� ���� ��                                          ������ �� ��
 
 
 
 
 
 
 
 

.النساء الKئي � أزواج لھن، أيمت نسوانا أي كنت سببا في فقد أزواج ھؤ�ء النسوة : اEيامي  -1    
ة ، ھي التململ في رمال الصحراء بل اEدق ھو أن أفاعي متأثرة � يمكن أن نقول أن الواقعة النفسية الناجم - 2     
.من حرارة الرمل ّ� فھي مجرب      

 
 

: تحليل و تعليق على ھذه الحالة  -2-2  
 ورد في القصيدة عشرة تراكيب دالة على المجرب ثKثة منھا للشنفرى ، و بما أن المجرب ھو 

إما فرحا أوحزينا أو قلقا بسب جوعهحه و يجعل المتأثر بحالة نفسية فإن ذلك سيحصره و يوض  
.و تشرده   

 لذلك فالحالة اEولى جاءت دالة على سعة اEرض لجميع الناس التي تقرر السفر عن رغبـة أو 
 رھبة ما دامت قررت ذلك عن اقتناع        المجرب ھو امرئ .

درجة أنه يغمي عليه و يلجأ  فالحالة الثانية جاءت دالة على تحمل الشنفرى الطويل للجوع على
 إلى تناسي الجوع و عدم ذكره لكي � يشعر به       المجرب ھو الشنفرى 

 و ليس بعيدا عن الحالة الثانية نجد الحالة الثالثة دالة على تحمل الشنفرى الطويل للعطش لندرة 
 الماء في الصحراء       المجرب ھو الشنفرى .

فقـد اعتـاد على .الة على تشرد الشنفرى و عدم امتKكه بيتا يأويه أما الحالة الرابعة فجاءت د
 افتراش اEرض Eنھا مسكنة        المجرب ھو الشنفرى .

 أما الحالة الخامسة       فالمجرب ھي أم قسطل التي تتشاءم من الشنفرى .
 أما الحالة السادسة       فالمجرب ھي أنامل التي تتفاءل و تفرح بالشنفرى .

أما الحالة السابعة        فالمجرب ھي النسوة الKتي يستھزئن بالشنفرى و يھـون من  شـأنه و 
.يجعلن منه سھل ا=مساك   

 أما الحالة الثامنة       فالمجرب ھي نسوانا التي كان الشنفرى سببا في فقدان أزواجھن .
 أما الحالة التاسعة      فالمجرب ھي إلدة الذين تسبب الشنفرى في فقد والديھم .

 أما الحالة العاشرة       فالمجرب ھي اEفاعي التي تعاني من حر الرمال .
 و عليه فإن الشنفرى له عKقة وطيدة بالمجرب فإما أن،يكون ھو نفسه أوأن يكـون  سببا فـي

: و يمكن توضيح ذلك بالتخطيط التالي .إحداثه في أغلب الحا�ت   
 
 

 
 
 

 مجرب 

 مجرب

  شنفرى 

نسوان   أم قسطل

 شنفرى 

 = مجرب
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Instrumental 3-  داةEا:  

ھي القوة أو الشيء المسبب لحدث أو حالة و تدل على الوسيلة التي تستعمل في إحداث «:اEداة   
. » عمل ما 

)1 (  

.بمعنى الوسيلة التي يحدث الحدث بواسطتھا و تقابل في العربية تقريبا اسم اNلة   
التي تضم أدوات في تركيبة حروفھاوھي ضرب  و تدخل مع اEداة اEفعال المعجمة أي اEفعال  

من ا�ختصار فبدل أن نقول حمل النبل ( وسيلة قديمة تستعمل في الحروب أو الصيد ) نقول : 
.تنبل   

» الشيء الذي يحدث بواسطة شخص ما عمK ، أي نوع من العمل « : و اEداة أيضا 
)2 (

 
.و اEداة في العربية تقابل مفھوم اسم اNلة   

اسم مشتق يدل على اEداة التي نفذ بواسطتھا الفعل،و يشترط أن يشتق من الفعل « :اسم اNلة و   
 »َعال ، ِمفَعل ، ِمفَعلةفمِ : غير الثKثي المتعدي و يكون على واحدة من اEوزان الثKثة 

)3 (
 

ة فقط من في العربية اسماء آلة جامدة لكن � تخضع لھذه القاعدة فھي أوزان سماعيإ� أن ثمة 
...نحو سكين و سيف   

: الوزن فعـ\الة لصيغة اسم اNلة نحو  إضافةمجمع اللغة العربية بالقاھرة وافق على « :كما أن   
.»غَسـالة و ثKَجـة 

)4 (
 

سـاقية : فاعلة مثل ) -اNلة التي توقد النـار  –إراث ( فعال : كما أضاف صيغا أخرى ھي   
. ساطور: فاعول مثل 

)5(  
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  265أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ص  -1  
   James R . Hurford & Brendan Heasley , Semantics a coursebook , p221 -2    

)م 2002(  1بوعKم بن حمودة ، مكشاف ا�سماء ، دار اEمة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ط -3    
  60ص     
-ھـ  1398(  1عبد الفتاح الدجني ،الجملة النحوية نشأة و تطورا و إعرابا ، مكتبة الفKح ، الكويت طفتحي  -4    
  62، ص) م  1978  
337 ،ص  3عباس حسن ،النحو الوافي مع ربطه باEساليب الرفيعة و الحياة و اللغوية المتجددة ، ج -5    
 

رصد اEداة في �مية العرب  -3-1  
�مية العرب في الجدول اNتي رصدت اEداة في  :  

 

 ا:داة الحدث الذي ينجم عنھا

تمد إلى الزاد بھدف اEكل  -1  
)1(حنت كأنھا مرزأة عجلي  -2
 

تطاير منه قادح و مفلل -3  
عدم الشعور بالجوع إذا ما ربطت  -4

 أمعاؤه كما تربط الخيوط 
جمع و اجتماع الماء  -5  
رمي السھام  -6  
طيرت لبائد -7  
ماية المحارب ح -8  

 1- و إن مدت اEيدي إلى الزاد 
 2- إذا زل عنھا السھم 

 3- إذا اEمعز الصوان �قي مناسمي 
وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت  -4

 خيوطه ماري تخاط و تفتل 
 5- مھللة شيب الوجوه كأنھا قداح بكفي ياسر 

 6- وليلة نحس يصطلي القوس ربھا 
 7- وضاف إذا ھبت له الريح طيرت لبائد 

 8- و خرق كظھر الترس قفر قطعته  

 
: و رصدت اEفعال المعجمة في الKمية في الجدول اNتي   

 

 الفعل المعجم الحدث الذي يدل عليه

المشي حافيا دون نعل  -  
رمي النبال  -  

 - على رقة أحفي و � أتنعل 
 - وأقطعه التي بھا يتنبل
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بر ، أصاب الشيء : زأر: مرزأة   -1     

 

 

: تحليل و تعليق على ھذه الحالة  -3-2  
 و حيث إن اEداة ھي الوسيلة التي يتم بواسطتھا انجاز الفعل فإننا نجد في الKمية ثماني أدوات 

.مذكورة صراحة و ثKثة أفعال معجمة   
ه فمنھا ماھو و المKحظ على أغلب اEدوات المستعملة أدوات صيد ، تساعده على توفير طعام

جزء منه نحو [ اليد ( لتناول الطعام ) ، الرجل الحافة العادية على الرمـال المحـرقة ( لجلب 
) ].الطعام   

] .القوس ، السھم ، النبل ، الترس [ و منھا ما ھو سKح يصنعه ا�نسان بيده   
.اليد أداة لتناول الطعام : فبالنسبة إلى لصورة اEولى   

أما بالنسبة إلى الصورة الثانية :السھم ھو اEداة التي تنطلق مطواعة مـن القـوس و تصـيب 
.الفريسة الموجھة صوبھا   

 و أما الصورة الثالثة : فاEمعز الصوان ھي اEداة التي تسبب تطاير الشرر نتيـجة احتكاكـھا
) .المنسم ( بمقدمة رجل الشنفرى   

 و أما الصورة الرابعة : فالخيوط ھي اEداة التي يتم بھا  إصKح الثوب ، و لكنھا ھنا جيء بھا 
.تشبيھا ل[معاء الخاوية التي تمتد و تتقلص و تلتف  

 و أما الصورة الخامسة : فالقدح ھو اEداة التي يشرب بھا الماء .
 و أما الصورة السادسة :فالقوس ھي اEداة التي يطلق منھا السھم .

 و أما الصورة السابعة : فالريح اداة التغيير الذي يبدل بعض اNثـار الـتي  يمكن أن توجد في
.الصحراء   

 فأما الصورة الثامنة : فاEداة ھي الترس التي تحمي المحارب من طعنات الخصوم .
:في حين أن اEفعال المعجمة جاءت ثKث أفعال مصاغة بدل التعابير التالية   

أحفـــــي              أمشي حافيــــا  -1     
أمشي من دون نعل               �أتنعــــل  -2     

� بد للقوس من نبل              يتنـبل الـقوس -3     
Eجل ھذا يؤتى باEفعال المعجمة فھي  توفر ا�ختصار و ا�قتصار على اللفـظ دون العـبارة و 

:من خKل كل ھذا أن نحصر اEداة في الجدول اNتي يمكن   
 

الصيد وسيلة بعد الصيد  قبل الصيد 

اEكل باليد  - النبل  -القوس      -  الجوع  -   
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الشرب من القدح  - الجري  - السھم       -  ) اEمعاء( التواء الخمص الحوايا  -   

   
 
 
 
 
 
 
 

Objective 4 -  الموضوع:  

: الحالة على تدل ھذه   
.» الكينونة التي يقع عليھا الفعل أو يتسبب في احدثھا أو اتمامھا « 

)1(
 

 و يقابل ذلك في قواعد العربية المفعول به الذي يقع عليه فعل الفاعل 
مركب اسمي أو ما  –مركب  –داخل الجملة  –مجموعة من الوظائف يؤديھا « والمفعول ھو   

.»يعوضه 
)2(

 
اسم يدل على من يقع عليه فعل الفاعل إثباتا و نفيا و � يؤدي إلى تغيير في صورة « : أو ھو 

.»و يكون اسما ظاھرا أو ضميرا متصK أو ضميرا منفصK الفعل
)3(
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266أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطو ،ص  -1    
  143مصطفى حركات ، اللسانيات العامة و قضايا العربية ، ص  -2  
    239حبيب مغنية ، الوافي في النحو و الصرف ، ص  - 3   

 
: الموضوع في �مية العرب  رصد -4-1  

: رصد الموضوع في �مية العرب في الجدول اNتي   
 

 اسم ظاھر ضمير متصل

 - و أني كفاني فقد من ليس جازيا ( الشنفرى ) 
 - ھتوف من الملس المتون يزينھا ( ھتوف) 

 - يطلعھا في شأنه كيف يفعل ( جبإ)
 - ألف إذا ما رعته اھتاج أعزل ( ألف) 

 - أديم مطال الجوع حتى أميته ( الجوع) 
 - أزل تھاداه التنائف أطحل ( أزل ) 

 - فلما لواه القوت من حيث أمه ( أزل ) 
 - دعا فأجابته ( أزل ) 

 - مرا ميل عزاھا و عزته مرمل ( مھرته ) 
يباشره منھا ذقون و حوصل ..فوليت عنھا  -  

 ( أساري القطا )
 - توافين من شتى إليه فضھما ( أساري القطا ) 

 - كعاب دحاھا �عب ( كعاب ) 
 - إذا وردت أصدرتھا ( الھموم ) 

 - اقيموا بني أمي صدور مطيكم 
 (1)

 - شدت لطيات مطايا 
(1)

- و لست بمھياف يعشي سوامه 
 

 - إذا اEمعز الصوان �قي مناسمي 
 - و أضرب عنه الذكر 
 - أستف ترب اEرض 

 - يعارض الريح 
 (2)

 - حثحث دبره 
 
 - كما ضم أزواد اEصاريم منھل (3)
 - و ليلة نحس يصطلي القوس ربھا 

- إذا ھبت له الريح طيرت لبائد عن 
)4(أعطافه  
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)  372، ص س و م ،  3ينظر لسان العرب ، م( ا=بل الراعية :سريع العطش ، سوامه : مھياف  -1   
.شكلھا و ھو من ألد أعدائھا في الدبر ھو الدبور و ھو حشرة تشبه النحلة  -2   
.جمع كلمة زاد و ھو الطعام ، أما اEصاريم فھي الجماعة القليلة من الناس : اEزواد  -3   
) 471، ل ب س ،ص  5ينظر لسان العرب ، م( يمبنه و شماله وأعKه و أسفله :طير ، أعطافه : اللبيد : لبائد  -4   
 

 

: تحليل و تعليق لھذه الحالة  -4-2  
 و حيث إن الموضوع يقابل مفھوم المفعول به في القواعد العربية فإنه أتى في القصيدة اسـما 

نصب مفعول ظاھرا أو ضميرا متصK ، و في العربية الضمائر التي يمكن و قوعھا في محل 
بھإن اتصلت بفعل ھي :{ ھـ ، ك ، ي } و نا إن كان آخر حروف من الفعل متحركا بفتحة نحو : 

.نصب مفعول به ون ھنا في محل سمعنا فالن  
:لذلك فقد ورد في الKمية إحدى عشر اسما ظاھرا ھي   

 1- صدور مطيكم : ووقع عليھا فعل القيام بتحضير ظھور الجمال أو الخيول أو ما يركب عليه 
.معنى ا�ستعداد فيھا أيضا معنى ا�نتھاء من ا�نتماء إلى ھذه القبيلة و إضافة إلى   

 2- مطايا : في المعنى ھي الموضوع Eنـھا ھـي التـي وقع عليھا فعل الشد الذي جاء مبنيا 
.للمجھول   

 3- سوامه : وقع عليھا فعل الشنفرى ( يعشي ) 
 4- مناسمي : وقع عليھا فعل اEمعز الصوان ( �قي ) 

 5- الذكر : وقع عليھا فعل الشنفرى ( ضرب ) ،على الرغم من أن الذكر كKم و ھو ليس شيئا 
، إ� أن الضرب وقع عليه ومرد ذلك أن كلمة ضـرب لھا معان كثيرة  تختلف حسب ملموسا 

ضرب أخماسا بأسداس –ضرب ابنه تأديبا له–ضرب R لنا مثK : [ ترد فيه مثل السياق الذي   
.و معنى ضرب عنه الذكر نسيه ولم يذكره ] ضرب عنه الذكر  –ضرب رقبة الجاني  -  

 � 6- ترب اEرض : وقع عليھا فعل الشنفرى ( أسنف)، و معناه أن الشنفرى يستف التراب و 
.يقبل أن يتكبر عليه مخلوق   

 7- الريح : وقع عليھا فعل الشنفرى الطاوي ( يعارض ) . و معناه أن الشنفرى أصبح جائعـا
�.خاويا كما الريح التي تضرب في الصحراء يمينا و شما  

 8- دبره : وقع عليھا فعل الخشرم ( حثحث ) 
 9- أزواد : وقع عليھا فعل اEصاريم ( ضم) 

10-  القوس : وقع عليھا فعل ربھا ( يصطلي ) .لكن عرفنا سابقا أن القوس ھي أداة و مع ذلك 

. أيضاالفعل فھي موضوع  إتمامبما أنھا سبب في   
 11-  لبائد: وقع عليھا فعل الريح ( طيرت ) 

ياء واحدة [ را متصK دا� علـى الموضوع  ، مـوزعة كما ورد في الKمية خمسة عشر ضمي
عائدة على الشنفرى– ست مرات بھاء تعود على مؤنث وثماني مرات بھاء تعود على المذكر ] و 

جبإ –ھتوف : [ المKحظة أن أغلب اEسماء إلي تعود عليھا ھذه الضمائر ھي صفات نحو   
  ].ھموم –كعاب  -مھرته –أزل  –الجوع  –ألف 
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Benefactive 5-  المستفيد:  

.»تدل على الكينونة التي اكتست منفعة أو مصلحة « : ھذه الحالة 
)1 (

 
الذي انتفع من حدوث فعل معين ، و قد )نبات  –حيوان  –إنسان ( يعني أن المستفيد ھو ا�سم   

ع ماديا فابسـط عبر عنه بالكينونة د�لة على الوجود المادي ، Eن الموجود ماديا ھو الذي ينتف  
.كائن يستفيد ھواء و ماء  

يكون قادرا  رط أن ـيشت الذي  عكس المنفذ .مما يحيل إلى أن كل كائن يمكن أن يكون مستفيدا
.التنفيذ و القيام بالفعل  على  

.فالمستفيد ھو الفاعل لكن ليس الذي قلم بالفعل و لكن الذي اكتسب مصلحة من قيامه و حدوثه   
Nث و لعل الرسم اKت الث�) .المستفيد  -المجرب –المنفذ ( تي يجلي التمايز بين الحا  

 
  

 
          

»الشخص الذي يستفيد أو ينتفع من حدث قام به المنفذ أو المجرب « : و المستفيد أيضا 
)2 (  

 

 

 

 

 

 
  
 

266  أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ص - 1     
   James R .Hurford & Brendan  Heasley , Semantics a coursebook , p 224    2-     

)2(مجرب 
 

 الذي تأثر بالفعل

 الفعل

)3(مستفيد  

الذي اكتسب منفعة من 
 حدوث الفعل

)1(منفذ 
 

)حى(الذي قام بالفعل  
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: رصد المستفيد في �مية العرب  -5-1  
: رصد المستفيد في �مية العرب في الجدول اNتي   

 

 المستفيد ا/فادة

ا�بتعاد عن الناس  -  
العزلة  -  
اكتساب أھل جدد -  
فقد البخيل  -  
سيف تربة اEرض  -  
محابيض أرساھن شارمعسل  -  
تشرب الماء الكدر  -  
ضم أزواد اEصاريم  -  
الفقر و الحاجة  -  
الغنى  -  
ينال الغنى  -  

 - و في الراض منأى للكريم عن اEذى 
 - و فيھا لمن خاف القلى متعزل 

 - و لي دونكم أھلون ( الشنفرى) 
 - وأني كفاني فقد من ليس جازيا ( الشنفرى)

 - أستف ترب اEرض ( الشنفرى) 
 
 - إذا الخشرم المبثوث حثحث دبره (1)

 - أساري القطا 
 - منھل 

 - وأعدم أحيانا ( الشنفرى )
 - واغنى ( الشنفرى )

 - ذو البعدة المتبذل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2ينظر لسان العرب ، م  (جماعة النحل أو الزنابير واحدتھا خشرمة ،و ھو أيضا أمير النحل : الخشرم  -1  
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257، ص خ ش ر      

 
: تحليل و تعليق على ھذه الحالة  -5-2  

:ورد في الKمية إحدى عشر مستفيدا ھم   
 - الكريم الذي استفاد ا�بتعاد عن الناس و أذاھم 

 - الخائف من الجور : استفاد العزلة و ا�بتعاد عن الظلم 
 - الشنفرى : استفاد أھK جددا يفضلھم Eمانتھم وعدم ظلمھم 

 - الشنفرى : استفاد التخلص من الناس البخلين على اEقل الذين حضورھم كغيابھم .
 - الشنفرى : الظاھر أنه استفاد سف التربة و لكن ا=فادة الحقيقية ھي كرامته التي تغذيه عن 

.جل متطاول من ألذ المأكو�ت التي تأتي من رالمسألة حتى و لو كان اEكل تربة فھي أشھى   
 - الخشرم : و ھو النحل ھنا ، استفاد سقوط الدبر في العسل وموتھا فيه .

 - أساري القطا : التي استفادت شرب الماء الكدر .
 - منھل : الذي استفاد أزواد القلة القليلة من الناس . و في اEصل المنھل يجمع الماء .

 - الشنفرى : إفقار اNخرون الذين � يكرمون المحتاجين .
 - الشنفرى :استفاد الغنى

- ذو البعدة : استفاد الغنى شرط أن يكون جوادا .فK ينال الغنى الحقيقي إ� الذي يبذل ماله في 
.خدمة المحتاجين   

و منه نجد أن أكثر من ثلثي المستفيدين ھو الشنفرى على الرغم من أن استفادته  ليست ما� أو 
فقير من الغني ، و يعطيه لمحتاجه  فيشعـر  بالرضى لتحقيقه طعاما ،بل أخذ مايراه من حق ال  

.العدالة ا=جتماعية  
، أو بضمير مستتر و ) ي(بضمير الملكية و في ا�ستفادة � نجده يصرح باسمه بل يرمز إليه 

) خاف القلى –الكريم ( ، أو بوصف ) أغنى  –أعدم  -أستف( جوبا مع الفعل المضارع   
ستفيدة أيضا ،ولكن � تعدو استفادتھا الحاجة البيولوجية من مأكل و مشربو ايضا الحيوانات م  

.فالقطا تشرب الماء الكدر بعدما كانت تطير في النواحي مصلصلة بصوتھا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

صفاء الصوت : الصلصلة    
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Locative 6 -  المكان:  

لمكان الذي يكون نقطة انطKق أو الذي يقع فيه الفعل أو ا« : يمثل الحالة السادسة و يسجل أنه   
. »وصول 

)1 (
 

أما ظرف المكان أو المفعول.و المقصود بالمكان ھنا ھو اسم المكان Eنه ھوالذي يقع فيه الفعل  
.»إ� لفظ محصور جاء مبنيا « : فيه فما ھو  

)2(
  

كان  أم  فالمكان في قواعد العربية إذا نصب يسمى مفعو� فيه و المقصود به الظرف ، زمـانا  
فالفعل حدث و زمن و يدل على المكان  بد�لة  ا�لتزام Eن كل .  باطراد " في " مكانا بمعنى   

. حدث يقع في الخارج � بد أن يكون وقوعه في مكان ما   
: و اسم المكان نوعان   

كالجھات الست و المقادير: مبھم           
فظه واجب النصب و من  غير لفـظه واجب يكون عامله من ل: ما صيغ من المصدر         

" .في"الجر بـ 
)3 (

 
أنه لصياغة أي تغبير يرجع إلى المكانأين وقع «   :  و مع ذلك فإن لحالة المكان قاعدة مفادھا 

. » الحدث و يتم ذلك بواسطة جملة تأخذ موقعا 
)4 (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  267، ص  أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور -1   
266إميل بديع يعقوب ، معجم ا=عراب و ا=مKء ، ص  -2     

  74، ص  2، ج1ينظر عبد R بن عقيل ، شرح ابن عقيل ، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد م -3    
 James R .Hurford & Brendan  Heasley , Semantics a coursebook , p 224     4 -  
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�مية العرب رصد المكان في  -6-1 :  

: رصد المكان في �مية العرب في جدول اNتي   
 

 المكان الحدث الذي يقع فيه

ا�بتعاد عن القوم و ظلمھم  -  
الرحلة في أرجائھا  -  
قلة المأكل و المشرب  -  
التيه  -  
تأتيه الھموم من أسلفه ومن أعKه  -  
ابتعاد الناس عنه  -  
 عدم تمكن الحيوانات الصحراوية من -

 المشي على الرمال المحرقة
السكن و المأوى  -  

 اجتياز الصحراء الخالية بقدميه فقط 

 - و في اEرض منأى للكريم عن اEذى 
 - لعمرك ما في اEرض ضيق على امرئ 

 
 - أزل تھاداه التنائف أطحل (1)

 - يخوت بأذناب الشعاب و يعسل 
 - فتأت من تحيت و من عل 

 - وأصبح عني بالغميصاء جالسا
 - أفاعيه في رمضائه تتململ 

 - وصحبتي سعار وإرزيز ووجر وأفكل 
 - وخرق كظھر التدرس قفر قطعته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

) 313، ص ت ن ف ،  1ينظر لسان العرب ،م( الصحراء الواسعة: قديم ، التنائف : أزل  -1    
  161، ص ط ح م ر، 4ينظر لسان العرب ، م( ماء كدر : أطحل     
الغميصاء اسم نجم مثل الشعري و سھيل ، و اسم مكان ، و اسم إمرأة  -2    
 

: تحليل و تعليق على ھذه الحالة  -6-2  
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 في الKمية ذكر Eسماء أمـاكن كثيرة ،و لكنھا في الحقيقة جميعا مكان واحـد دكر بأوصـاف

.مختلفة ھو الصحراء   
.راء على الرغم من أنھا كانت وجھته فلما قررالشنفرى ترك القبيلة لم يختر كلمة صح  

فاء فبقدر ما وEن فيھا د�لة العطاء واللرابع ،بل ذكر كلمة اEرض في بيتين متتابعين الثالث و ا  
.تعطى ل[رض تأخذ منھا   

وسعى جاھدا للبحث عنه .و لعل ھذا افتقده الشنفرى في قومه الذين تنكروا له و طردوه تبرؤا منه 
.وية الحيوانات الصحرا  

 في حين أنه لما أتى لوصف حاله الجديد وصف المكان بالتنائف و ھي الصحراء الواسعة وھذا 
.دليل الفراغ الذي كان يعيشه ثم وصفھا بالقفر وھي الصحراء الخالية   

.كما ذكر الشعاب و فيھا د�لة على التفرق و التيه و عدم ا�ستقرار   
و � يوفر له � الراحة و �الحماية من الحرأو القر أما مسكنه فھو الوجر الذي تسكنه الوحوش  

.الممزق أي � غطاء إ� البرد الشديد )       � ستر إ� اEتحمي المرعبل ( أو الريح إذ يقول   
 ھذا في الشتاء أما صيفا فھو يمشي حافيا على رمال محرقة � تستطيع حتـى الحيـوانات التي

  ) .أفاعيه في رمضائه تتململ ( متململة فقط إذ يقول تعيش فيھا المشي عليھا و تبقى 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :المصدر  -7   
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اسم علم أو شيئا أو حادثة و تعنـي اEصل الذي « :و يمثل الحالة السابعة و يمكن أن تكون    

.»حدث بسببه الحدث 
)1 (

 
.و ھو المنشأ و نقطة البداية و اEصل الذي أحدث الحدث   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  267أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ص  -1  

 
 

:رصد المصدر في �مية العرب  -7-1  
: رصد المصدر في �مية العرب في الجدول اNتي   
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 ا:صل الحدث

.مKقاتھا مع المناسم و اشتعال النار  -  
.تساقط الدبر في العسل و موتھا فيه  -  
� تقيم  -.  
� تشعر الناس به  -.  
� تفر ا=نس بتلك الطريقة  -.  
 

اEمعز الصوان  -  
)1(ماحبيض  -
 

نفسا مرة  -  
)2(جن  -
 

إنس  -  

 
:نقاط بداية المكان   

 
 - و في اEرض منأى للكريم عن اEذى و فيھا لمن خاف القلى متعزل 

 
: نقاط بداية الزمان   

 
 - فقد حمت الحاجات و الليل مقمر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.وردت في رواية أخرى للقصيدة محارين و معناھا ما تساقط من الدبر في العسل فمات فيه  -1    
اسغرب الناس سرعة الشنفرى و قالوا أنه من الجن ثم استدركوا بأن الكKب قد ھرت فأدركوا أنه من ا=نس  -2    
.ذه السرعة و الخفة ثم استدركوا مجددا بأن ا=نس � يمكن أن تكون بھ     
   
: تحليل و تعليق على ھذه الحالة  -7-2  

� يوجد في القصيدة ذكر لحالة المصدر و ما نجده منھا � يتجاوز أربع حا�ت ھي :  
.اEمعز الصوان و النفس و المرة و الجن و ا=نس   
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معه يحـدثفاEمعز الصوان أو الحجارة الصماء مصدر Eنھا اEصل الذي بتفاعل المناسم  -  

.الشرر  
.و النفس المرة مصدر Eن عدم إقامھتھا بالشنفرى جعلته � يقبل الضيم  -  
و الجن مصدر Eنه ترجع إليه جميع ما� يصدق من اEمور التي � يمكن لXنسان القيام بھا  -

.كالظھور و ا=ختفاء بسرعة   
لقبيلة أن يكون الذي سطا عليھا و اEنس مصدر Eنه ھو الذي قام بالسطو على القبيلة و نفت ا-

ليK من ا=نس لسرعته الخاطفة ، فقد حسبت قفزاته ليلة مصرعه فكانت الواحدة تعادل عشرين 
.»أعدى من الشنفرى « : حتى قيل .قفزة 

)1 (
 

و إما ) إنس  –جن ( إما اسم علم : و المKحظ أن المصدر في الKمية جاء واحدا من بين اثنين * 
.و أما النفس المرة فھي جزء من ا=نسان ) .محابيض  –ز الصوان اEمع( شيئا   

:و نوضح ذلك في الجدول التالي   
 

 المصــــــــــــدر

 أســــــم علــــــــم شــــــــــيء

 جـن إنــس نفــس ا:معز الصوان محــابيض

 
:ال لكل حالة كما عدت بداية المكان و الزمان مصدرا أيضا و نعثر في القصيدة على مث -  

.فبداية المكان ھي اEرض و بداية الزمان ھي الليل حينما يكون مقمرا   
.إذن فكل بداية ھي أصل سواء أكان اسم علم أم شيئا أم حادثا أم مكانا أم زمانا   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63مفضليات ، تحقيق قصى الحسين ، ص ينظر المفضل محمد بن يعلي بن عامر الضبي ، ل -1    

 
 

Goal  8 -  الھدف:  

. »شيء أو اسم أو حادثة غرض أو نتيجة « : و يمثل الحالة الثامنة التي تدل على 
)1 (
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لمكان أو زمان فإن الھدف ھو نقطة النھاية لھذا المكان أو و ما دام المصدر ھو نقطة البداية  

.الزمان   
وع و المكان و تضاف المنفذ و الموض: ترتكز نظرية الحا�ت على قواعد أساسية ثKثة ھي « و 

» في بعض السياقات أھمھا الھدف بعض القواعد 
)2(

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  268أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ص  -1   
    www.uoregon.edu/delancey/papers case farmes.html      2-  

 
: رصد الھف في �مية العرب  -8-1  

: رصد الھدف في �مية العرب في الجدول اNتي   
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 الجملة  الحالة  نوعھا  الھدف 

الرحيل  -  
رتطاير الشر -  
 

بائد لتطاير ال -  
حفظ الكرامة -  
يميت الجوع  -  

 فK يشعر به 
ا�غماء  -  

   

حادثة -  
حادثة -  
 

  حادثة -
حادثة  –  
اسـم   –  

 

تحضير المطايا -  
مKقاة الحجر -  
للمناسم   
ھبوب الريح  -  
سف التربة  -  
تحمل الجوع لمدة  -

 طويلة 
تناسي ذكر الجوع  -  

بني أمي صدور مطيكم  أقيموا -  
تطاير منه قادح و مفلل  -  
إذا ھبت له الريح -  
 

أستف ترب اEرض  -  
أديم مطال الجوع  -  
 

الذكر صفحا فأذھل وأضرب عنه  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:تحليل و تعليق على ھذه الحالة  -8-2  
 لكل حدث ھدف أنجز Eجله و لو لم يكن ھناك ھدف لما أنجز أي حدث ، فالعملية براغماتية

  الوثيق  و إذا كان يدخل ضمن الھدف نقطة النھاية لمكان أو زمان فھذا يعني الترابط . بحتة 
فمثK أوردنا في . و الھدف بعد اEول يمثل نقطة البداية و الثاني يمثلنقطة النھاية  بين المصدر  
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: أمثلة المصدر النموذج التالي   

 - إذا اEمعز الصوان �قي مناسمي فاEمعز الصوان الذي يحدث–باحتكاكه مع المناسم- الشرر
: و في أمثلة الھدف أوردنا النموذج التالي   

و مفلل فالقادح الذي تطاير نتيجة ا�حتكاك ھو الھدف الذي نجم عن احتكاك تطاير منه قادح  -  
.اEمعز الصوان و المناسم   

: كما ورد في الKمية أھداف أخرى ھي   
      أ   . الرحيل : و دليل ذلك تحضير المطايا 

     ب  . حفظ الكرامة : و دليل ذلك سف التربة 
   جـ . أماتة الجوع : و ذلك نتيجة الصبر الطويل على الجـوع و وسـيلة ذلك عدم ذكره و        

.و تذكره     
:و ھناك أھداف جاءت في شكل نتائج ھي   

     د  . تطاير اللبائد ( الطيور) : و ذلك نتيجة ھبوب الريح 
     ھـ. ا�غماء : و ذلك نتيجة الصبر الطويل على الجوع  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time 9 -  الزمن:  

» زمن حدوث الفعل « و يمثل الحالة التاسعة التي تدل على 
)1 (

 
اسم منصوب يبين «: و تقابل في العربية ظرف الزمان الذي إن نصب يسمى مفعو� فيه و ھو   

و سمي ظرفا  Eنه  بمثابة وعـاء يجـعل فـيه الفعل " فـي"زمن وقوع الفعل متضمن  معنى 
»فيحتويه

)2(
 .  
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و كيف يكون ذلك و ھو يقع . أن حالة الزمن � يمكن أن تحدث بعيدا عن الفعل  مما يدل على   

. فيه   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
268أحمد مومن ، اللسانيات النشأةو التطور ، ص  -1    
  274حبيب مغنية ، الوافي في النحو و الصرف ، ص  -2  
 
 

: رصد الزمن في �مية العرب  -9-1  
: في �مية العرب في جدول اNتي رصد الزمن   

 
 K1- فقد حمت الحاجات و الليل مقمر              حمت لي 
 K2- سرى راغبا أو راھبا و ھو يعقل           مشي لي 

 3- و لست بمحيار الظKم إذا انتحت 
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 4- وأغدو علـى القـوت الزھـيد             مشي صباحا 

 5- فعبت غشاشا ثم مرت كأنھا مع الصبح ركظ من أحاظة مجفل           عبت صباحا 
 6- فإما تريني كابنة الرمل ضاحـيا            تريني في الضحى 

 K7- و ليلة نحس يصطلي القوس ربھا            يصطلي لي 
 8- دعسـت علـــــى غطـش           مشي في ظلمة اليل 

 9- وصحبتي سعار و إرزيز ووجر و أفكل         دعس سعار و إرزيز 
عاد ليK ـــل          دأت و الليل أليـوعدت كما أب - 10  

 11- وأصبح عني بالغميصــاء جــالسا          جلس صباحا 
 Kبنا           ھرت ليK12-  فقـالوا لقـد ھـرت بليـل كـ 

 13-  و يوم من الشعـري يـذوب لـؤابه           يذوب يوما 
 14-  و � ستـر إ� اEتحـمي المـرعبل           ستر اEتحمي 

 15-  و يــركدن باNصــال حــولي           و يركدن باNصال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
:تحليل و تعليق ھذه الحالة  -9-2  

ورد في الKمية كثير من السمـات الـد�لية الـدالة على زمن حدوث الفعل ، حيث بلغت ست 
.حالة عشرة   

ليلة نحس  –الليل مقمر( لبھا حدث ليK فقد ذكرت كلمة الليل صراحة في الKمية أربع مرات أغ  
وكل كلمة أردفت مباشرة بصفة ، أرتبطت بقرار الرحيل و ساعته ) بليل كKبنا  –الليل أليل  -  

ھيم ،اتبعھا صفة جمالية توازي فرحة بمغادرته القبيلة ھي النور و الضياء الذي يرافق الليل الب  
.لذا اليل مقمر   

 Kأما بعد المغادرة فاصبحت الصفات الي تلي كلمة الليل تارة نحسا و تارة ألي.  
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.ليK أي مشي ) سرى( و الفعل ) غطش –الظKم ( ا دل على الليل فذكر ثKث مرات ـأما م  

لنھار في حين أن كلمة ا. سبع مرات من الظKم  و يصير معدل ذكر كلمة الليل و ما يأتي معه
و أما كلمة يوم ) أصبح  –أغدو ( و الفعلين ) الضحى –الصبح ( ذكرت أربع مرات با�سمين 

.فوردت مرة واحدة و كذلك اEمر بالنسبة ل[صيل   
.فأما الفصول و مادل عليھا فإن للصحراء الرملية فصلين بالرزين إما حر شديد وإما برد شديد  

) ]اEتحمي  –إرزيز (  –) سعار [ (   
 

لاللي اليوم  النھار ا:صيل 

 يوم
)مرة واحدة (   

الغطش –الظKم  –الليل   
)تكرر سبع مرات (   

 اEصال
)مرة واحدة (   

الضحى –الصبح   
)تكرر أربع مرات (   

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comitative 10 -  المعـية:  

قد يصعب التميز الدور الد�لي المصاحب لدور د�لي آخر و« تمثل الحالة العاشرة و تدل على 
بين الدور الد�لي المصاحب و الدور الد�لي المصاحب لكن الكينونة الي تقوم بالدور اEھم ھي 

» التي تعزي لھا حالة المعية 
)1 (

 
لكـن . و تشمل ا�سمين اللذين يقومان بعمل مشترك . و تقابل في العربية تقريبا المفعول معه 
 يقوم  بالعمل اEھـم ھـو ب من المصاَحب لذلك فالذي اشتراكھما في العمل � يوضح المصاحِ 

.المصاحب و الذي يطاوعه و يشاركه في ھذا العمل ھو مصاحبه أو المصاَحب  
و حقه أن يسبقه فعل أو شبھه لكنه " مع " ا�سم المنصوب بعد و أو بمعنى : فالمفعول معه ھو 

بفـعل إ� أن النحـويين  قدروا فعK دون أن يسبق .  ا�ستفھاميتين " كيف"و " ما" ينصب بعد   
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.بعد ھاتين اEداتين  –يكون  –محذوفا 

)2(
  

: مثل   
ما أنت و أحمد ؟       ما تكون أنت و أحمدا ؟          

كيف أنت و عليا ؟      كيف تكون أنت و عليا ؟          
لبنية السطحية أم استتر في أظھر في التـركيب أي اسواء مما يدل على ارتباط حالة المعية بالفعل 

.البنية العميقة الباطنة للتركيب   
� تقتصر على ا�سم المنصوب بعد و او المعية بل يتعداه إلى «  و المعية في قواعد العـربية   

� تـأكل السمك : ( الفعل أيضا و تحديدا المضارع الذي يأتي بعد الواو و مثـال ذلك قولھـم   
») و تشرب اللبن 

)3 (
 

فعل اEكل مصاحب لفعل الشرب على الرغم مـن أن معنـى الجملة فيه نھي عن مصاحبة و ف  
.موا�ة أكل السمك و شرب البن بعده مباشرة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  268ينظر أحمد مومن ، اللسانيات النشأةو التطور ، ص  -1   
  203، ص  2،ج 1لحميد ، معبد R بن عقيل ، شرح ابن عقيل تأليف محمد محي الدين عبد ا -2    
) م  1998 - ھـ 1418(  3تمام حسان ، اللغة العربية معناھا و مبناھا ، دار عالم الكتب ، القاھرة ، ط -3      
  195ص      

  
: رصد حالة المعية في �مية العرب  - 1- 10  

: رصدت حالة المعية في �مية العرب كاNتي   
 1- و لي دونكم أھلون سيد عملس         وأرقط زھلول و عـرفاء جـيأل  ( الشنفرى) 

) الشنفرى ( فؤاد مشيـع          و أبيض إصليت و صفراء عيطل × ثKثة أصحاب  -2  
 3- فضج و ضج  بالبراح كأنـھا          وإياه  نوح  فـوق عليـاء ثكـل ( الخشرم )

 4- دعست على غطش و صحبتي          سعار وإرزيز و وجـر و أفكـل ( الشنفرى) 
 
 

 المصاِحب شكله في الجملة المصاَحب
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و أرقط زھلول و عرفاء جيأل -  
و أبيض إصليب و صفراء  -

 عيطل 
الدبر  -  
سعار وإرزيز و وجر و أفكل  -  
 

) ي(ضمير متصل  -  
محذوف من الجملة -  
) لي( و التقدير    

) ھا( ضمير متصل   
) ي( ضمير متصل   

الشنفرى  -  
الشنفرى -  
 

شرم الخ -  
الشنفرى  -  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: تحليل و تعليق على ھذه الحالة  - 2- 10  
ا، Eنه ببساطة ليس في ـب أناسـالشنفرى � يصاح  المKحظ على ھذه الحالة في الKمية أن -

أو ) ل الجـما( أو منھا  )  اEفاعـي ( مجتمع بشري فھو إ� الرمال و الكائنات التي تعيش فيھا  
) .الحيوانات المفترسة ( عليھا   

و عدھم أھله ، ثم عدد ) جيأل –أرقط  –سيد ( فكانت صحبته في البداية ذئب و نمر و ضبع  -
و المKحظ ) . صفراء  –إصليت  –فؤاد ( شجاعته و سيفه و قوسه : مرافقيه في الرحلة و ھم 

) جيأل–أرقط  –سيد ( البدء وصف أردفتا بوصف لكل مصاحب ففي أنھما في ھاتين الثKثيتين   
  –إصليت  –مشيع( بـ ) صفراء –إصليت–فؤاد(و في الثانية ) عرفاء –زھلول  –عملس ( بـ 

ھو الشنفرى الذي رمز إليه في  ب، مما يعني أنه في ھتين الحالتين الدور الد�لي المصاحِ )عيطل 
ملة الثانية لم يظھر صراحة و إنما و في الج) لي (الجملة اEولى بياء المتكلم مع �م الملكية 

و أشير إليه في المخـطط ) ثKثة أصحاب لي ( و المستتر  ) ثKثة أصحاب ( نتلمسه في قوله   
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   - 2- ب فأشير إليه في المخطط أما الدور الد�لي المصاحَ  -1-بالرقم 

  
) ھا(   ھي المصاِحب وأشير إليھا بالضمير المتصلفي الثالثة ) الخشرم ( أن كلمة في حين  -  

) الدبر( فھو المصاَحب وجاء عوض كلمة ) إياه( المنفصل أما ضمير النصب  ،) كأن( بالناسخ   
الذي  اتصل )  ي( أما الجملة الرابعة فالمصاِحب ھو الشنفرى وأشير إليه بالضمير المتصل  -  

حر و برد و مسكن غير �ئق و رعشة من القر أوفھم أربعة  بأما المصاح) صحبتـ( با�سم   
) .  أفكل -وجر –إرزيز  - سعار( الخوف   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

) العKقات  « في بداية ھذا الفصل وتحديدا في معرض حديثنا عن رأي تشومسكي عرضنا سالفا 
( و بين اEداة   )   Instrument و خلصنا إلى أن Agent (معنوي الموجودة بين الفاعل ال   

: ھذه العKقات تربط اEفعال ببعض العبارات ا�سمية ، و يمكن ايضاح ذلك بالمثال التالي    
   John broke the window with hammer) فـــ John و ھو المنفذ و hammer ھي 

»ھي الموضوع  
)1 (

 window اEداة و   
عربية تقول إن لكل فعل فاعل سواءبمعنى أن الحدث يقتضي دائما محدثا له، فالقاعدة النحوية ال  

) .ضميرا متصK أو منفصK ( أكان ھذا الفاعل اسما ظاھرا أم ما يشير إليه   

 

 

 

 

 

 

سيد عملس  -  
فؤاد مشيع  -  

 الشنفـرى
-1-  

عرفـاء جيأل  -  
صفراء عيطل  -  

أرقط زھلول  -  
أبيض إصليب  -  

 سعار
2 

رىفالشن  
1 

 إرزيز
2 

 أفكل 
2 

 وجر
2 
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   29مازن الوعر ، حول بعض القضايا الجدلية لنظرية القواعد التوليدية و التحويلية ، ص  -1  

 

 

: #��$% #����&
 �� ����
� ����� �!��" :  ����
� ����
� 

التوليدية فأنه مـن الطبيعـي أن تشابه نظـريات و حيث إن نظرية الحا�ت تنتمي إلى الد�لة  
نموذج غروبر عاصر نموذج فيلمور و شابھه في عدة أشياء« : فمثK .تنتمي إلى المجال نفسه   

ف بالبنية العميقة عند ذوي و من أوجه الشبه بينھما اقتراح مستوى تمثيلي للد�لة أعمق مما عر
. »الد�لة التأويلية 

)1(  

 وقد أوضح تشومسكي أن العKقات الد�لية الموجودة بين الكلمات في نظرية الحا�ت والمعروفة 
ليست جديدة فھي موجودة عند غروبر و جاكنـدوف   Case grammar قات الحاليةKباسم الع 

  باسم العKقات في اEغراضThematic relations  و في نظرية كاتز باسم العKقات الد�لية 
 

)2(
Semantic relations )الخاصة بالمعاني(    

اني فقد أشـار ـن العKقات العشر التي أتي بھا فيلمور ليست جديدة على الدرس اللسإو عليه ف  
ل غروبرلسانيون آخرون في الد�لة التفسيرية مثل كاتز و في الد�لة التوليدية مث –إلى ذلك  -  

.و لكن بتسميات مختلفة   
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و على الرغم من ذلك فإن ھذه العKقات فيما يـرى الدارسون ليست كافية لتغطية كل  اEدوار 

. الموجودة في اللغة لذلك أضاف بعض اللسانيين عKقات أخرى رأوھا متممة الد�لية  
ية ؟ فما ھي ھذه العKقات ؟ و عKم تدل؟ و ھل لھا نظائر في اللغة العرب  

 فإن كان كذلك ، فماذا تقابل ؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،) 2002(  1عبد المجيد ، مدخل إلى الد�لة الحديثة ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ط -1     
78ص         
  76ينظر مازن الوعر ، حول بعض القضايا الجدلية لنظرية القواعد التوليدية و التحويلية ، ص  -2   

 

Range 1-  المدى:  

ا�سم الذي يتمم الفعل أو يحدده و غلبا ما تتاطبق مع المفعول المطلق « : تستند ھذه الحالة إلى   
» في اللغة العربية 

)1(
.  

: و المفعول المطلق في العربية كما جاء في ألفية ابن مالك   
مدلولي الفعل كأمن من أمن ***   المصدر اسم ما سوى الزمان من      

و كونه أصK لھذين انتخب ***   بمثله أو فعل أو وصـف نصب       
        توكيدا أو نوعـا يبين أو عـدد

) 2(كسرت سيرين سير ذي رشد ***   
 

أي أن المفعول المطلق ھو اسـم منصـوب يأتـي ليتـم معنى الفعل و ذلك بوصفه أو تحديده أو 
.توكيده أو بيان نوعه أو عدده   

المصدر المنتصب توكيدا « : عقيل في شرح ألفية ابن مالك أن المفعول الطلق ھوفقذ ذكر ابن   
»لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده نحو ضربت ضربا و سرت سير زيد و ضربت ضربتين 

)3 (
.  
 و المقصود بعامل المفعول ھنا الفعل ، Eنه العامل اEساس في الجملة الفعلية في قواعد اللغة 

.العربية   
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  269أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ص  -1    
، متن ألفية بن مالك في النحو و الصرف ، مؤسسة الرسالة ، محمد بن عبد R بن مالك اEندلسي  -2       
  39ص ) م  2002 -ھـ  1423(  1ط      
  169، ص 2،ج1لحميد ، معبد R بن عقيل ، تحقيق محمد محي الدين عبد ا -3    

 
: رصد المدى في �مية العرب  -1-1  

: رصد المدى في �مية العرب في اNتي   
عيادا كحمى الربع أو ھي أثقل ***  وإلف ھموم ماتزال تعوده   -1  
 

  

 المدى الفعل نوعه

تعود - توكيد الفعل عيادا -   

 
اختار الفعل تعود د�لة على مKزمتھا الھموم تأتي الشنفرى باستمرار ،و قد: و معنى البيت أن   

 له فھي � تزوره مرة و تذھب بل تعوده مما يدل على زيارتھا و معاودتھا الزيارة وقد أكد ذلك 
وزاد تأكيدھا عندما شبه معاودتھما .وھو عيادا) تعود ( من الفعل بلفظ المفعول المطلق المأخوذ   

.» تاب المريض كل رابع يوم الحمى التي تن« : له بحمى الربع التي تعني 
)1 (

 
وزادھا أكثر عندھا سكت ) أثقل ( ثم أنه زاد في تأكيد مKزمتھا له عندھا وقيدھا باسم التقضيل   

.عنھا بعد كلمة أثقل   
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مبروك المناعي ، في انشائية الشعر العربي مقاربات و قراءات ، دار محمد علي للنشر و مركز -1    
  85، ص )  2006( 1نشر الجامعي ، تونس ، طال   

 
 
 

: تحليل و تعليق على ھذه الحالة  -1-2  
 

.ورد في الKمية حالة المدى و ھي كلمة عيادا و جاءت مبنية لنوع الفعل تعود   
:الجمل  –و ھناك في الKمية بعض العبارات التي تؤدي دور المدى و لكن بعد تحويلھا   

 1- وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت *** خيوطة ماري  تغار وتفتــل 
 2- واغدو على  القوت الزھـيد كمـا غـدا *** أزل تھاداه التنائف  أطحــل 

 3- توفين من شتى إليــه فضمـــھــا *** كما ضم أزواد اEصاريم منھل 
: تحويلھا  -  

 1- وأطوي على الخمص الحوايا طي خيوطة ماري 
 2- وأغدو على القوت الزھيد غدو اEزل 
 3- ضمھا ضم  المنھل أزواد  اEصاريم 
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Manner 2-  الكيفية:  

الطريقة أو الكيفية التي يكون عليھا الفعل و تطابق عندنا في اللغة العربية « تحدد ھذه الحالة   
. » مفھوم الحال 

)1 (
 

: مالك ھو  و الحال في اللغة العربية كما جاء في ألفية ابن
)2(

  
مفھم في حال كفردا أذھب *** الحال وصف فضله منتصب   

يغلب لكني ليس مستحقـا *** و كونـــه منتقK مشتقـا   
مبدي تــأول بK تكلف *** و يكثر الجمود سعـر و في   

.» في ا�صطKح الوصف الفضلة المنتصب للد�ة على ھيئة « : و الحال أيضا 
)3 (

 
: ثKثة أشياء تتعلق بالحال ففي ھذا التعريف   

.يعني أنه يحدد مجموعة المميزات التي تتعلق بفعل قبله : أنه وصف  -1  
وضده في العربية عمدة و معنـاھا  أنه ليس  ركنا من اEركـان اEساسية في : أنه فضله  -2

.الخبر + المفعول به أو المبتدأ + الفاعل + الفعل : الجملة من النحو   
.أي الوضعية التي يكون عليھا الفعل : ھيئة يدل على  -3  

. »وصف تكملة منصوب يبين ھيئة ما قبله وقت حدوث الفعل « : و ھو 
)4 (

 
: و في ھذا التعريف إضافة شيئن للتعريف السابق ھما   

. يعني أنالمعني يتم بذكره في التركيب : أنه تكملة  -  
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بط الحال بصاحبه فيرتبطان بالفعل في زمن يعني أن يرت: أنه يبين الھيئة وقت حدوث الفعل  -

.معين ھو زمن الفعل   
ففي الفعل دليل على الحال كما كان .يدمج فيه له عKقة وطيدة بالفعل الرئيسي الذي « : وأيضا 

 فيه دليK على المفعول فالحال إذ يرتبط بصاحبه يرتبط بالفعل Eن الصـاحب يرتبط بالفعل من
.»المفعولية خKل عKقة الفاعلية أو 

)5 (
 

الحال مباشرة بالفعل أو يربط به من  خKل صـاحب الحال و ھنا في تعريف أكثر حداثة يربط 
.الذي إن لم يقع فاعK فإنه مفعول به   

 
 
 
 
 
 

  269أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ،ص  -1  

    45النحو و الصرف ، ص ألفية بن مال في  متن، محمد بن عبد R بن مالك اEندلسي  -2  
  249، ص 2، ج 1عبد R بن عقيل ، شرح بن عقيل ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، م -3 
  293حبيب مغنية ، الوافي في النحو و الصرف ، ص  -4 
، دار توبقال للنشر " دراسة النسق الومني ل[فعال " عبد المجيد جحفة ، د�لة الزمن في العربية  -5   
  156، ص ) م  2006(  1المغرب ، ط  
 
 
 

: رصد الكيفية في �مية العرب  -2-1  
: رصدت الكيفية في �مية العرب في اNتي   

سرى راغبا أو راھبا و ھو يعقل   ***  لعمرك مافي اEرض ضيق على امرئ -1  
مجدعــة سقبـانھا و ھي بھل***  و لست بمھيـــاف يعــشي سوامه  -2  
يروح و يغدو  داھــنـا لتكحل *** ــف داريــة متـــغزل  و � خال -3  
وأضرب عنه الذكـر صفحا فأھل *** ـديم مطــال الجــوع حتى أميته    -4  
يخوت بأذنـاب الشتعاب و يعسل *** غدا طــاويا يعارض الريح  ھافيـا    -5  
ل مع الصبح ركظ من أحاظة مجف*** فعبت غشــــاشا ثم  مرت  كأنھا    -6  
كعاب دحاھا �عــب فھي مثل *** و أعدل منحـــوضا كأن فصوصه    -7  
فريقان مســؤول وآخر يسـأل *** وأصبح عني بالغميصاء جــالسـا     -8  
وإن يكن أنسا ماكھا ا=نس تفعل *** فإن يك من جــن Eبرح طـرقـا     -9  
: و يمكن حصر ما رصد من ھذه الكيفية في الجدول اNتي *   

 
 

  الفعل  الكيفية

)جملة( تركـيب   اســم  
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و ھو يعقل - راھبا-راغبا     -1- سرى 

و ھي بھل  - -2- يعشي مجدعة    

و ھي تكبو  - -3- يروح داھنا   

فھي مـثل  - -4- يغدو داھنا   

-5- أضرب صفحا   

-6- غدا طاويا   

-7- عبت غشاشا   

-8- أعدل منحوظا   

-9- أصبح جالسا   

-10- أبرح  طارقا   

  
 
 
 
 
 

: تحليل و تعليق على ھذه الحالة  2-2  
: ھذه الحالة في شكلين ورد في الKمية أربع عشرة كيفية و قد جاءت  -1-  
راغبا ، راھبا ،: اسم مفـرد و قـارب عدده في الKمية عشر حا�ت ھي : الشكل اEول  -  

.جالسا ، طارقا  مجدعة ، داھنا ، صفحا ، طاويا، غشاشا ، منحوظا،  
.و ھو يعقل ،وھي بھل ، و ھي تكبو،فھي مثل: تركيب مثلته أربع جمل ھي : الشكل الثاني  -  
بعض الكيفيات في الKمية ليست بالضرورة حا� في العربية  بل ھي كذلك في المعنى و -2-  

  .طارقا اويا ، جالسا ،ـطنا ، ـداھ: ثال ذلك ـحسب فھي تعبر عن وضعية و ھيئة الفعل و م
.خبر لناسخلذا تعرب ) أبرح –أصبح  -غدا–يروح ( Eن أفعالھا ليست أفعا� تامة بل ناقصة   

: التراكيب التي مثلت الشكل الثاني جاءت على النحو التالي  -3-  
جملة فعلية فعلھا مضارع فاعلھا يعود على المبتدأ + جملة اسمية         ضمير رفع منفصل   

 
يعقل +  ھـــو     -                                 

بھل +   ھـــي    -                                 
تكبو +   ھـــي    -                                 

)  مثل + ھـــي : ( إ� أن الجملة اEخيرة جاءت جملة اسمية خبرھا مفرد   
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Attributive 3 -  النعت:  

 
.»أو تحديد نتيجة فعل حدثي أو إجرائي.على وصف أو تقييد اسم ما «ذه الحالة أساساتعتمد ھ

)1(  

 فالوصف يعني تحديد ميزات في الحدث قبله ، أما التقييد فيعني حصر مKمح محددة في الحدث 
� تتجاوزه إلى ما سواه .  

العربية و لكن مضافا مما يدل أيضا أن النعت في نظرية الحا�ت ليس ھو النعت تماما في قواعد 
.إليه الحال Eنه ھو اNخر يقيد الفعل و يحدده   

:و جاء في اEلفية   
) 2(بوسعه أو وسم ما به اعتلق *** النعت تابع متم ما سبق 

 
مررت[ فالنعت في العربية ھو التابع المكمل متبوعة ببيان صفة من صفاته و يكون لتخصيص   

 بزيد الخياط ] أو للمدح [ مررت بزيد الكريم ] أو للذم [ مررت بزيد الفاسق] أو للترحم[ مررت
بزيد المسكين ] أو للتأكيد [ نفخ في السور نفخة واحدة ] و  يجب أن يتبـع ما قبله في إعـرابه 

) 3(وتعريفه و تنكيره 
.  
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   270أحمد مومن ، السانيات النشأة و التطور ، ص  -1  
66بن مالك اEندلسي ، متن ألفية بن مالك في النحو و الصرف ، ص R  محمد بن عبد -2    
. 3، ج 2عبد R بن عقيل ،شرح ابن عقيل ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، م -3    

 
: رصد النعت في �مية العرب  -3-1   

:رصد النعت في �مية العرب في الجدول اNتي   
 

 النعت المعنى الذي يؤديه

قييد اسم الليل و تحديد صفته بالضياء ت -  
وصف اEرض با�تساع و نفي الضيق عنھا -  
وصف الذئب بالسرعة  -  
وصف النمر بأنه أملس  -  
وصف الضبع لكثرة شعره  -  
وصف حال الحيوانات التي معه قبل انقضاضه على الفريسة -  
بالشجاعة  –قاصدا نفسه  –وصف جزءا منه  -  
) تقييد اسم السيف( تحديد صفة السيف  -  
) تقييد اسم القوس ( تحديد صفة القوس  -  
تقييد �سم الخشرم -  
تقييد �سم اEتحمي  -  
)تقييد �سم المKء ( تحديد صفة المKء بأنھا طويلة  -  
تحديد صفة الشعر بأنه طويل تقييد �سم الشعر  -  
 

 - الليل مقمر 
 - مافي اEرض ضيق 

 - سيد عملس 
 - أرقط زھلول 
 - عرفاء جيأل 

 - و كل أبي واسل 
 - فؤاد مشيع 

 - وابيض اصليت 
 - وصفراء عيطل 

 - إذا الخشرم المبثوث 
 - اEتحمي المرعبل 

 - المKء المذيل 
 - ضاف 
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 نعت الشنفرى المعنى الذي يؤديه

يصف نفسه بالصبر على الماء و تحمل العطش  -  
في عنھا الجبن يصف نفسه بالشجاعة و القوة و الترحال و ن -

 والضعف و ا=قامة بمكان 
و التشبه بذكر النعام يصف نفسه بالصKبة و نفي عنھا الدھشة  -
) الظليم (   
يصف نفسه بمKزمة قومه الجدد و نفي عنھا التخلف عنھم -  
يصف نفسه برفعة المكانة و نفي عنھا التشبه بذباب الدواب -  
رة من شدة الظKم يصف نفسه بالثبات و عدم الدھشة و الحي -  
يصف نفسه بالصبر و التمھل فھو � يتقدم قومه في شرب  -  

 الماء إذ إن الشنفرى سار و القطا قاصدين الماء فكان سير القطا
)1(ثقيK كسير من أرخى ثيابه أما سير الشنفرى فكان سريعا 

  

و لست بمھياف  -  
و � جبإ أكھى مرب  -  
 

و � خرق ھيق  -  
 

تعزل و � خالف م -  
و لست بِعل -  
و لست بمحيار الظKم  -
فارط متمھل   –  

  
   
  83مبروك المناعي ، في انشائية الشعر العربي مقاربات و قراءات ، ص  -1
 
 

: تحليل و تعليق على ھذه الحالة  -3-2  
:ورد في الKمية كثير من ھذه الحالة و ھي مقسمة إلى ثKثة أقسام   

...) سيد ، أرقط ، جيأل( تقييد Eسماء بعض حيوانـات الصحـراء  نعت فيه: القسم اEول  -  
نعت فيه تقييد �سماء أشياء : القسم الثاني  -  
) اللــيل ، الظKم  ( أو أزمنـــة ) اEرض ( أو أمـــاكن ) أبيض،صفراء، اEتحمى(   
: نفي مثل نعت فيه تقييد �سم الشنفرى و جاءت ھذه النعوت مسبوقة ب: القسم الثالث  -  

.و لست بمھياف ، و � خرق ھيق   
أما نعوت .و مكان و يكون بذلك في القسم اEول و الثاني معا أربعة عشر نعتا لحيوان و شيء 

أن يقول أنا شجاع و قوي نفـي الجبـن .أغلبھا بK و ليس النافيتين .الشنفرى فبلغت أحد عشر   
:ذلك لسببين  و � جبإ أكھى مرب و: و الضعف عن نفسه بقوله   

. أن نفي الشي بضده أبلغ من التصريح به إثباتا : اEول   
.الثاني يتجنب ذكر اEنا و جمع المحامد لنفسه التي جعلھا في خدمة الضعفاء   
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Reason   4-  المبرر:  
و مجرورا أو ظرفا يعبر عن الشيء الذي يبرر عمK ما و يأتي شبه جملة جارا و « : المبرر     

.»مضافا إليه 
)1(

 
.و يتطابق في العربية مع مفھوم المفعول Eجله أو المفعول له   

المصدر المفھم علة المشارك لعامله في الوقت و الفاعل و له : و المفعول Eجله في العربية ھو 
: شروط   

.المصدرية ، إبانة التعليل ، اتحاده مع عامله في الوقت و الفاعل  -  
.ن فقد شرط من الشروط تعين جره بالKم أو من أو في أو الباء فإ  
ليس مصدرا  ن       ـــك للسمـــجئت -  
� يتحد مع عامله في الوقت  دا      ـجئتك اليوم لXكرام غ -  
�يتحد مع عامله في الفاعل   له    جاء زيد لXكرام عمرو  -  
ر �ستكمال الشروط � يمتنع الج    د   ـــع لزھــذا قنـھ -  

: و للمفعول معه شروط أيضا   
و ا=ضافة " ال " مجردا من : أن يكون  -  
" ال"محلى بــــــ : أن يكون  -  
. أن يكون مضافا  -

)2(
  

مصدر منصوب يكون علة أو غاية الفعل قبله شاركه في « : و يعرف المفعول Eجله بأنه   
أو مقرنا  – 107اEنبياء ] رجتم جھادا كنتم خ[ الفاعل و في الزمان يأتي مجردا   

.» 31ا=سراء ] و � تقتلوا أو�دكم خشية إمKق[ أو مضافا " لـ" فيجر بـ " ال" بــ 
)3(
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  270أة و التطور ص أحمد مومن ، اللسانيات النش -1   
بد الحميد مكتبة المعارف للنشرينظر ، عبد R بن عقيل ، شرح بن عقيل ، تأليف محمد محي الدين ع -2      
، ) م  1998 -ھـ  1419( و التوزيع ، الرياض ، مكتبة دار التراث ، القاھرة ، طبعة جديدة و منقحة       
  187 – 186، ص  2، ج 1م    
  271حبيب مغنية ، الوافي في النحو و الصرف ، ص  - 3   

 

: رصد المبرر في �مية العرب  -4-1  
: ة العرب فيما يأتي رصد المبرر �مي  

 
 - و شدت لطيات مطايا و أرحل 

 - لم أكن بأعجلھم 
 - من ليس جازيا بحسنى  

 
: تحليل و تعليق على ھذه الحالة  -4-2  
 

 ھذه الحالة في الKمية غير واردة كثيرا فالذي ورد منھا ثKثة أشكال فقط 
لطيات         تبين سبب شد الرحال على المطايا : اEولى   
بأعجلھم        تبين سبب عدم مد الشنفرى يده لتناول الطعام : الثاني   
.تبين سبب اكتفاء الشنفرى فقد المحسن       بحسنى : الثالثة   

 
: و يمكن توضيح ذلك فيما يأتي   

 

 المبرر الشكل الظاھر في التركيب المعنى الذي يؤديه

اسم مجرور ) + لـ( حرف جر  يبرر طريقة السفر  ياتلط   

) حسنى ( اسم مجرور ) + لـ( حرف جر  يبرر سبب فقد الكريم   بحسنى 

) أعجلھم ( اسم مجرور ) + بـ( حرف جر  يبرر سبب امتناع مد اليد للزاد   بأعجلھم  
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Cause :السبب  -5   

.»سبب حدوث الفعل و تكون اسما أو جارا و مجرورا « تدل ھذه الحالة على  
)1 (

 
.في وقوع فعل معين تسمى سببا اسم أو شبه جملة مكونة من جار و مجرور تكون سببا  فكل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 77 -

    ����� ��	
  �� ������� � �
���� ���� ��                                          ������ �� ��
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  270أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ص  -1  
 
 
 

: رصد السبب في الKمية العرب  -5-1  
: رصد السبب في �مية العرب في اNتي   

ي سوامه مجدعة و لست بمھياف يعش -  
و � جبإ أكھى مرب يطالعھا في شأنه كيف يفعل  -  
و � خرق ھيق يظل المكان و يعلو و يسفل  -  
و � خالف دارية متعزل يروح و يغدو داھنا يتكحل  -  
و لست بِعّل إذا ما رعته اھتاج أعزل  -  

: و يمكن توضيح ذلك فيما يأتي   
 

)الحدث ( الفعل   السبب نوعه 

وامه يعشي س - جار و مجرور  -   - و لست بمھياف  

يطالعھا في شأنه - ) صفة( اسم  -   - و � جبإ أكھى مرب 

يظل به المكاء  - )صفة( اسم  -   - و � خرق ھيق  

يروح و يغدو يتكحل  - )صفة( اسم  -   - و � خالف دراية متعزل  

إذا ما رعته اھتاج أعزل  - )صفة( اسم  -   - و لست بِعلّ  
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: تحليل و تعليق لھذه الحالة  -5-2  
ما ورد في الKمية من حالة السبب ھي أوصاف أو نعوت نفاھا الشنفـرى عـن نفسه Eنھا سبب  -

.في حدوث أفعال يبغضھا و يبعدھا عن نفسه   
تجنبالست بمھياف ، فالمھياف ھو السبب الذي يجعل صاحبه يرعى البھائم ليK : فعندما قال  -  

.للعطش الذي يطاله إن رعى ضحى أوسط النھار   
المـرب ) . الضعيـف ( ، اEكھى ) الجبان ( لست جبأ أكھى مرب ، فالجبأ : و عندما قال  -  
فھذه الصفات الثKث سبب في إقامة الرجل و مKزمته بيته و بالتالي استشارته .لبيته) المKزم (   

.إمرأته فيما يفعل   
.لست خرقا ھيقا ، فالخرق الھيق ھي صفات تجعل صاحبھا يخاف و يتراجع : و عندما قال  -  
و لست خالف دراية ، فالخالف الدراية ھو الذي يتخلف عـن أھله و ينعـزل : و عندما قال  -  

.فھذه الصفة سبب في إبتعاد الشنفرى عن الجماعة التي إصطفاھا لنفسه   
الشنفرى عن نفسه Eنھا سبب في شعور صاحبھا فھذه الصفة نفاھا.ولست بعل :و عندما قال -  

.بالدونية و قلة الشأن   
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 و خاتمة لھذا الفصل ، بقي لنا أن نشير إلى أن ثمة العديد من اللغويين العرب الـذين درسـوا
 النظرية التوليدية و التحويلية لتشومسكي وتأروا بھا منھم ميـــــــشال زكـــــريا

.مازن الوعر و عبد القادر الفاسي و الفھري و حاولوا تطبيقھا على اللغة العربية  و  
  الذي قدم أول محاولة لوصف* محمد علي الخولي* و من اللغويين المتأثرين بنظرية الحا�ت 

: النحو العربي على أساس نظرية شارل فيلمور إذ قام باNتي ذكره   
.ربيا تركيبا عدراسة اثنين و خمسين  -1-  
: صاغ منھا خمسة قوانين ھي  -2-  

جوھر + مساعد + الجملة       المشروطية  –أ              
) ظروف الزمان و اEدوات ( المشروطية        زوابط خارجية  -ب             
فاعل +أداة + مكان + مفعول به غير مباشر + محور + الجوھر        فعل  –ج             

المحور       العبارة ا�سمية  –د             
جملة + اسم + معرفة + العبارة ا�سمية       حرف جر  - ھـ            

: و يشترط في ھذه القوانين      
العبارة ا�سمية       مكونة من جار و مجرور  -           
) ا=ضافة / ال ( تعريف المعرفة       أداة  -           

: Kثين قانونا تحويليا منھا صاغ ستة و ث -3-  
القانون التحويلي الخامس       اجباري تقديم الفاعل أو المحرر  -           
) فاعل ( محور + فعلية + الوصف التركيبي        مساعد  -           
فعلية + فاعل + مساعد         التغيير التركيبي  -           

يكون    ضحوك  الولد                                         
يكون    الولد     ضحوك                                         
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ينظر عبد مصطفى السيد ، بنية الجملة العربية في ضوء المنھجين الوصفي و التحويلي ، المجلة العربية  -1     

57-56م ،ص 2001، صيف  75التوزيع ،الكويت ، العدد للعلوم ا=نسانية ، شركة المجموعة الكويتية للنشر و       

     
 

و بعد عرض الحا�ت الخمس التي أضافھا اللسانيون بعد  الحا�ت العشر لفيلمـور و عرضھا 
لتجربة اللغوي العربي محمد علي الخولي ، نجد أن مظاھر نظرية الحا�ت تتعلق أساسا بالفعل إذ 

ه مختلف الحا�ت اEخرى، فيكفي فقط أن أضع الفعل ليحددھو النواة اEساسية التي تنبثق من  
: ھو تكملة التركيب فعندما نقول   

 
في تركيب بسيط ) منفذا للسير و زمنا ( سار       يستلزم                    الفعل   

 
: فيكون التركيب *     
 
 

 ســار المسافــر ليـــ* في الـدروب الوعــــرة

4حالة  3حالة   2لةحا  1حالة   الفعل 

تـــنع انـــمك  نــــزم  ذـــمنف   

 
: أو نقول *   

 
 

 ســار المتـــعب طويــــ* حتى ذھـــل

3حال  2حالة   1حالة    الفـــعل 

 مجـــرب كيــفيـة ھـــدف

 
 

:أو نقول *   
 
 

 ســار الناجـح في طريق طويــل سيرا و اثقا لوصـوله إلى القمة
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أ
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قيا
ل 
ص

 

ه 
علي
ع 
وق

 

6حالة  5حالة   4حالة   3حالة   2حالة   1حالة    الفعــل 

 مستـفيد مكــان نعــت مـــدى مبــرر مكـــان

  
 
 
 
 

 
: و يمكن تلخيص الحا�ت الخمسة عشر في المخطط اNتي   

 
 

   

 ����
� �' �&�(
� ) �*�+,-.
�/ �0  
مفعول به                                                                     

مفعول فيه ظرف زمان                  م                                                          

 
 

               مفعول فيه                                                                                 مفعول معه

                         ظرف مكان                                                                                   

                                                                      

حال                                                                                            اسم اEلة  
 

 
من قام به ؟                         كيف  يأت ؟                      

     فاعل  مفعول                                                                                        
مطلق                                                                            

 منطقي
 

 فاعل 
              نحوي

 
فاعل           

نحوي            
 

صفة                        
 

مفعول Eجله                                                           

 زمـن
8 

 مبـرر
14 

 مكـان
7 

ـةكيفي  
12 

 مـدى
11 

 ھدف
6 

ـببس  
15 

 معية
9 

 اEداة
3 

 منفذ
1 

 محـرب
2 

 مستفيد
10 

 نعـت
13 

عموضو  
 مصدر  4   

5 

 الفعل



 

 - 82 -

    ����� ��	
  �� ������� � �
���� ���� ��                                          ������ �� ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بعضھا ببعض عند فيلمور و لسانيين آخرين تكمن في تعلق اEسماء إن مظاھر نظرية الحا�ت   
ا�سماء و تحديد حا�تھا بدقة مع الفعل المكون اEساس في الجملة و � يمكن أن ندرك كنه ھذه   

.إ� إذا فھم المعنى العام للجملة   
إلى حـد إعارة عمله أحد اقسام الكلمة الرئيسية و ھو أقوى العـوامل « : ذلك أن الفعل في العربية 

. »اسما أو حرفا و تكمن أھميته على ما يؤديه من وظائف داخل الجملة 
)1(

 
الكلمات الدالة من الناحية النحوية باعتبارھا أفرادا في أقسام الكلمة المختلفة « : إضافة إلى أن 

.»نتيجة وظائفھا النظمية المختلفة بالنسبة Eفراد أقسام أخرى من الكلمة 
)2(

 
: لسؤال الذي يطرح ھنا و ا  

ھل يقتصر عمل نظرية الحا�ت على المفردات و ھذه الحا�ت فقط ؟ -  
كيف تنظر نظرية الحا�ت إالى التركيب؟ -  
كيف تتعامل نظرية الحا�ت مع البنية السطحية و البنية العميقة ؟ -  
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قد و توجيه ، دار الرائد العربي، لبنان ،ينظر ، مھدي المخزومي ، في النحو العربي ن -1     
  101 -100،ص ) م  1986 -ھـ 1406(  2ط    
محمود السعران ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، دار الفكر العربي ، القاھرة  -2      
  173،ص )م  1997(  2ط     

      

توليدية التحـويلية فإن عمـل قواعـد الالبما أن قواعد الحا�ت ما ھي إ� فرع من             
عمل القواعد التوليدية التحويلية،إذ إن عملھا اEساس يرتكز علـى � يختلف كثيرا عن  قواعدھا  

بنيتھا السطحية و العميقة ،فالبنية السطحية تحلل بواسطة القواعد المركبية الشبيھة بقواعد إعادة 
. الكتابة

)1 (
 

.التفسير الد�لي أما بنيتھا العميقة فتحلل من خKل   
و بما أن اللغة جملة أنظمة مستقلة ذاتيا و متفاعلة في الوقت ذاته فيما بينھا و تشمل            

غير القابلة للتجزئة ضمن النظام الواحد و على قواعد تنظيم تأليف على عدد محدد من العناصر 
تحليل أي  لغة إلـى و يمكن بذلك . العناصر بعضھا مع بعض لتشكيل نصوص صحيحة البناء   

.المفردة و المركبة نظام من اEصوات و نظام من الكلمات 
)2(

 
و تبدو عملية تحريك العناصر المؤسسة لكيانات التراكيب غاية بالغة الدقـة �تصالـھا بالد�لة 

بالتي يتوجب إيصالھا إلى ذھن الملتقي إبداعا وھذه الحالة معقدة في كينونتھا Eنھا تتطل العميقة  
 المھارة الصياغية في عمليات النقل و التفريغ و التثبيت و الغموض و الوضوح و التخصيص و

) 3(النفي و ا=ثبات 
 .  

.لذلك فإن عمل قاعد الحا�ت يكمن في تقطتين أساسيتين   
.عمل القواعد المركبية و تحديدھا و تحليلھا : أولھما   

.عميقة اجراءات تحليل البنى السطحية و ال: و ثانيھما   
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كرمز أولي في مختلف # ج # التي يمكن للباحث أن يفرع مبتدئا بـ  نقواعد إعادة الكتابة مجموعة القواني -1     

.مستوياتھا حتى تتولد الجملة      
 www.awu.dan.org/mokifadaby   -2     

،دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان القادر عبد الجليل ، اEسلوبية و ثKثية الدوائر البKغية  عبد -3     
  295، ص )م  2002 -ھـ  1422(  1ط    

 
 

 ���� ����
� : ���1��
� ����
�  

  القواعد المركبية قواعد تنطلق من السKسل اEولية و تمـر بالسـKسل الموالية لتوليد سKسل 
) 1(.ةنھائي

 
:و تنقسم إلى ثKثة أقسام   

قواعد تفريعية  -1  
قواعد معجمية  -2  
قواعد صرفية صوتية  -3  

 و القواعد المركبية ليست فقط نظرية الحا�ت أو القواعد التوليدية التحـويلية فحسـب بل إنھا 
ة و تتألف منتعرف في النظرية الكKسيكية بالقواعد البنائي: موجودة في النظرية الكKسيكية إذ   

)2(نوعين فقط من القواعد ، قواعد تفريعية و قواعد معجمية 
.  

  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

271أحمد مومن ،اللسانيات النشأة و التطور ، ص  -1    

 قواعد مركبية

صرفية قواعد 
 صوتية 

معجمية قواعد  تفريعية قواعد    
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بيقھامحاولة لسبرھا و تط" مازن الوعر ، النظريات النحوية و الد�لية في اللسانيات التحويلية و التوليدية  -2    
  29، ص" على النحو العربي    

 
 
 
 

:القواعد التفريعية  -1  
>>تعيد كتابة الرموز اEولى في الشكل رموز أخرى<< 

)1(
  

: مثل   
قضية + صيغة فعلية   الجمــلة         

مكان+ موضوع+ منفذ+ فعل  القضـية           
مكون اسمي + حرف جر الموضوع          

مكون اسمي + ف مكاني حر المكــان         
مكون اسمي + حرف تنفيذي  المنــفذ          

اسم + أداة تعريف     مكون اسمي     
>> تفريغ المستويات اللغوية السفلى من المستويات اللغوية العليا<< وظيفتھا فتتجسد في أما 

)2(  
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271ص  أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، -1    
محاولة لسبرھا و تطبيقھا" مازن الوعر ، النظريات النحوية و الد�لية في اللسانيات التحويلية و التوليدية  - 2     
  30، ص" على النحو العربي    

 
 

: تطبيق القواعد التفريعية على الKمية  -1-1  
تشرب أساري القطا الكدر  -1-  

  قضية+ صيغة فعلية      ــــة     جمل* 
موضوع + مستفيد + فعل       ـــية      قض*   
مكون اسمي  ــيد            مستف*   
  2مكون اسمي +  1اسم   مكون اسمي        * 
اسم + أداة تعريف         2مكون اسمي *   
وع            مكون اسمي ـموض*   
اسم + أداة تعريف     مكون اسمي      *   
م قسطل تبتئس بالشنفرى أ -2-  

قضية + صيغة فعلية       ـــة     جمل*   
موضوع + مجرب  +فعل ــة           قضي*   
مكون اسمي ــرب           مج*   
مكون اسمي +  1اسم   مكون اسمي       *   
اسم         2مكون اسمي *   
مكون اسمي + حرف جر ــوع          موض*   
اسم    مكون اسمي      *   
يصطلي القوس ربھا  -3-  

قضية +صيغة فعلية ـــة           جمل*   
أداة + منفذ + موضوع + فعل   ــة           قضي*   
مكون اسمي     وع       ـموض*   
اسم      مكون اسمي    *   
اسمي     منفذ مكون       *   
2مكون اسمي +اسم     مكون اسمي     *   
2مكون اسمي * 

)1(اسم        
  

مكون اسمي      أداة             *   
اسم + أداة تعريف      مكون اسمي    *   

 
 
 
 
 

Eن الضمير في العربية يعوض اسما و يأخذ) . ھا(المقصود با�سم ھنا ھو الضمير المتصل  -1    
.مجله في ا=عراب      
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أصبح عني بالغميصاء جالسا  -4-  
قضية + ية جملــــة          صيغة فعل*   
كيفية  +مكان+ زمن  + قضـــية            فعل *   
زمـــن             مكون فعلي *   
مكون فعلي            فعل *   
مكون اسمي+ مكـــان            حرف جر *   
مكون اسمي                كيفــية*   
اسم  مكون اسمي          *   
حمت الحاجات و الليل مقمر  -5-  

قضية + جملـــة           صيغة فعلية *   
  نعت + زمن+  منفذ +قضيــة            فعل* 
مكون اسمي            منـــفذ*   
اسم + أداة تعريف مكون اسمي          *   
  عKمة جمع مؤنث +  اسم        2مكون اسمي * 
مكون اسمي          زمـــن   *   
اسم+ أداة تعريف  مكون اسمي          *   
نعــــت          مكون اسمي *   
مكون اسمي          اسم *   
  ألحقت أو�ده بأخراه موفيا  -6-

قضية +جملـــة           صيغة فعلية *   
  مبرر+ كيفية + موضوع + منفذ + قضيــة             فعل * 
مكون اسمي            منفـــذ *   
اسم  مكون اسمي        *   
  مكون اسمي            موضوع * 
2مكون اسمي +مكون اسمي         اسم *   
2مكون اسمي * 

اسم          
مكون اسمي  كيفيـــة         *   
2مكون اسمي + حرف جر مكون اسمي         *   

اسم         2مكون اسمي *   
اسم        مبــــرر  *   
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تعوده عيادا  -7-  
قضية + ملــــة          صيغة فعلية ج*   
   مدى+موضوع+   منفذ+ قضـــية            فعل * 
  اسمي  مكونمنفــــذ           * 
  اسم            اسميمكون * 
مكون اسمي            موضـوع *   
اسم          مكون اسمي  *   
مكون اسمي          مــــدى *   
اسم     مكون اسمي      *   
ھتوف من الملس المتون يزينھا رصائع  -8-  

يزين ھتوف من الملس المتون رصائع          
يزين رصائع ھتوف من الملس المتون           

قضية + جملـــة           صيغة فعلية *   
نعت   +مصدر+موضوع+ منفذ + قضيــة            فعل*   
منـــفذ           مكون اسمي *   
مكون اسمي          اسم  *  

مكون اسمي             موضـوع*   
مكون اسمي           اسم*  

2مكون اسمي + حرف جر           مصــدر*    
  اسم + أداة تعريف           2مكون اسمي * 
مكون اسمي           نعـــــت*   
اسم + مكون اسمي            أداة تعريف *   
  ذو البعدة المتبذل ينال الغنى  -6-

قضية +جملـــة           صيغة فعلية *   
نعت + منفذ + موضوع + قضيــة             فعل *   
مكون اسمي             موضوع*   
اسم  +أداة تعريف مكون اسمي        *   
مكون اسمي           منــــفذ*   
2مكون اسمي +مكون اسمي         اسم *   
اسم +أداة تعريف          2ميمكون اس*   
مكون اسمي           نعــــت*   
2مكون اسمي + مكون اسمي         حرف جر *   

اسم + أداة تعريف   مكون اسمي        *   
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تعوده عيادا  -10-  

قضية + جملــــة          صيغة فعلية *   
مكان  +زمن + منفذ  + قضـــية            فعل *   
نفــــذ           مكون اسمي  م*   
مكون اسمي            اسم *   
زمــــن           مكون اسمي*   
مكون اسمي           اسم *   
مكون اسمي  + مكــــان          حرف جر *   
اسم +مكون اسمي          أداة تعريف *   
)رمضائه تتململ أفاعية في ( أفاعيه في رمضائه تتململ          -11-  

قضية + جملـــة           صيغة فعلية *   
مكان  + مجرب + قضيــة            فعل*   
مجــرب           مكون اسمي *   
اسم+ مكون اسمي          اسم *   
مكون اسمي   + مكـــان           حرف جر *   
اسم + مكون اسمي          اسم *   
  يركدن باNصال حولي  -12-
قضية +جملـــة           صيغة فعلية  *  

  مكان + زمن + منفذ + قضيــة             فعل * 
مكون اسمي            منفـــذ *   
اسم  مكون اسمي         *   
مكون اسمي + حرف جر          زمـــن *   
اسم+أداة تعريف  مكون اسمي        *   
مكون اسمي          مكــــان*   
مكون اسمي كون اسمي          م*   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھبت له الريح   -13-  
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قضية + جملــــة          صيغة فعلية *   
منفذ  + قضـــية            فعل *   
منفــــذ           مكون اسمي  *   
اسم + مكون اسمي           أداة تعريف *   
ســرى راغبا  -14-  

قضية + علية جملـــة           صيغة ف*   
كيفية   + قضيــة            فعل*   
كيفيــة            مكون اسمي *   
مكون اسمي          اسم  *   
   ضجت بالبراح  -15-

قضية +جملـــة           صيغة فعلية *   
مكان  + فعل    ــة        قضيـ*   
مكون اسمي  +حرف            مكـــان*   
اسم + أداة تعريف      مكون اسمي    *   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدت اEيدي إلى الزاد  -16-  
قضية + جملــــة          صيغة فعلية *   
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مكان  +أداة  + قضـــية            فعل *   
أداة                    مكون اسمي  *   
اسم +  مكون اسمي           أداة تعريف *   
مكون اسمي+حرف مكاني  مكـــان           *   
اسم  +مكون اسمي           أداة تعريف *   
يَعشــى َسَواَمـه  ُ-17-  

قضية + جملـــة           صيغة فعلية *   
موضوع  + منفذ + قضيــة            فعل*   
منفـــذ           *   
   مكون اسمي موضـوع          * 
  اسم+ مكون اسمي          اسم * 
   نصبت له وجھي  -18-

قضية +جملـــة           صيغة فعلية *   
   موضوع +  حرف+ منفذ + قضيــة             فعل * 
  ) ضمير متصل( اسم منفـــذ            * 
حرف + حرف          حــرف   *   
مكون اسمي          موضوع    *   
) تصل ضمير م+ ( اسم +اسم مكون اسمي         *   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ترود اEراوي الصحم حولي -19-  
قضية + جملــــة          صيغة فعلية *   
مكان  +نعت   + منفذ + قضـــية            فعل *   
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منفــــذ           مكون اسمي  *   
اسم +  مكون اسمي           أداة تعريف *   
نعــــت           مكون اسمي*   
اسم +اسمي           أداة تعريف  مكون*   
مكــــان          مكون اسمي *   
)ضمير متصل ( اسم + مكون اسمي           اسم *   
شدت لطيات مطايا و أرحل  -20-  

قضية + جملـــة           صيغة فعلية *   
  معية + موضوع  + مبرر +منفذ + قضيــة            فعل* 
    منفـــذ        * 
    اسم+حرف           مبـــرر* 
اسم          موضــوع *   
حـــرف          حرف *   
معيــــة         اسم *   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lexical roules  2-  قواعد معجمية:  
استبدال الرموز بمكونات معجمية و ذلك « : المقصود بالقواعد المعجمية ھو عملية            

.»من الجملة اEساسية  –أي الوحدات الصرفية الدالة  –اج المورفيمات باستخر
)1(  

 أي القيام بالتقطيع الذي اسماه دي سوسير تقطيع غير دال ، و يكون بتجزئة المونيم إلى وحداته
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.الصرفية الدالة أي إلى الحروف المشكلة له   

و يكون  ستويات اللغوية بالمفرداتتزويد الم«:فتكون وظيفة القواعد المعجمية عندھا              
القواعد التفريعية و يشرع في تطبيق القواعد  المعجمية لتـوليدبعدما ينتھي المحلل من تطبيق   

.»ة سالسKسل اللغوية المحسو
)2(

 
 فبد أن يقوم المحلل بتطبيق القواعد التفريعية أي تجزئة الجملة إلى كلماتھا المكونة لتركيبـھا ، 

مستًو صرفي يعني بتقطيع الكلـمة إلـى حـروفھا ل ذاته إلى تجزئة مستًو آخر ھوينتقل المحل  
.المكونة لھا   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  272أحمد مومن، اللسانيات النشأة و التطور ، ص  -1  

سبر ھا محاولة ل" مازن الوعر ، النظريات النحوية و الد�لية في اللسانيات التحويلية و التوليدية  -2     
  30ص  "و تطبيقھا على النحو العربي    

 
 

: تطبيق القواعد المعجمية على الKمية  -2-1  
 

تشرب أساري القطا الكدر   -1-  
)مضارع ( الصيغــة            حاضر *   
الفعـــل            تشرب *   
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اEداة                    ال*   
   كدر. قطا.اســــم           أساري * 
تبتئس بالشنفرى أم قسطل -2-  

)مضارع ( الصيغــة            حاضر *   
الفعـــل            تبتئس*   
اEداة                    ال*   
حرف استعانة         بــ*   
أم قسطل . اســــم           الشنفرى *   
    يصطلي القوس ربھا -3-

)مضارع ( الصيغــة            حاضر *   
الفعـــل            يصطلي  *   
اEداة                    ال*   
رب . اســــم           قوس *   
أصبح عني بالمغيصاء جالسا  -4-  

)مضارع ( الصيغــة            حاضر *   
حـــرف            *   
حرف مكاني           عني *   
حرف استعانة          بــ*   
ال                  اEداة   *   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حمت الحاجات و الليل مقمر    -5-  
الصيغــة            ماض *   
الفعـــل            حمت*   
حرف تأنيث           ت*   
حرف عطف           و *   
أداة التعريف           ال*   



 

 - 95 -

    ����� ��	
  �� ������� � �
���� ���� ��                                          ������ �� ��
مقمر . ليل .. حاجات اســــم           *   
  بأخراه موفيا ألحقت أو�د -6-

ماضالصيغــة            *   
ألحقالفعـــل            *   
ت    حـــرف         *   

  هُ. هُ         )ضمير(حرف * 

.موفيا .   أولى . أخرى اســــم           *   
    تعوده عيدا  -7-

)مضارع ( الصيغــة            حاضر *   
  تعودالفعـــل            * 
                    حـــرف* 

هُحـــرف           *   

  عياد اســــم           * 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھتوف من الملس المتون يزينھا   -8-  
)مضارع ( الصيغــة            حاضر *   
الفعـــل            يزين *   
حـــرف           من*   
حـــرف           ھا *   
ال                  أداة  *   
.ھتوف ،ملس، متون اســــم           *   
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  ينال الغنى ذو البعدة المتبذل -9-

)مضارع ( الصيغــة            حاضر *   
ينالالفعـــل            *   
أداة                    ال*   
.متبذل . بعدة . ذو .عني اســــم           *   
    ذوب لؤابه يوم من الشعري ي -10-

)مضارع ( الصيغــة            حاضر *   
   يذوبالفعـــل            * 
من    حرف مكاني       *   
حـــرف           ــه *   
.لؤاب . شعر . يوم اســــم           *   
أداة                  ال *   
.قاعيه فيه رمضائه تتململ أ -11-  

)مضارع ( حاضر  الصيغــة           *   
تتململ             الفعـــل*   
في حرف مكاني           *   
ـه .ـه             رفـــح*   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يركدن باNصال حولي   -12-  
)مضارع ( الصيغــة            حاضر *   
الفعـــل            يركدن  *   
حـــرف           ن*   
بــ      حـــرف استعانة      *   
أداة                    ال*   
حول . اســــم           أصال *   
حـــرف          ي *   
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ھبت له الريح -13-  

الصيغــة            ماض *   
الفعـــل            ھبت *   
الحـــرف          ت *   

ه. حـــرف           لـ *   

أداة                    ال*   
ريحـــم           اسـ*   
    سرى راغبا -14-

ماض الصيغــة            *   
   سرىالفعـــل            * 
حرف          *   
راغبااســــم           *   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضجت بالبراح    -15-  
الصيغــة            ماض*   
الفعـــل           ضج  *   
الحـــرف           ت*   
حـــرف استعانة           بــ *   
أداة                    ال*   
اســــم           براح *   
  مدت اEيدي إلى الزاد -16-

الصيغــة            ماض *   
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مدالفعـــل            *   
الحـــرف          ت *   
ال اEداة                   *  
اســــم           أيدي *  

) تحديد الجھة ( رف مكاني         إلى ح*    
اEداة                 ال *   
         اســــم           زاد* 
   يعشى سوامه  -17-

  )مضارع ( حاضر الصيغــة            * 
   يعشى الفعـــل            * 
حرف          *   
سوام اســــم           *   

ه حرف إضافة        *   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نصبت له وجھي     -18-  
الصيغــة            ماض*   
الفعـــل           نصب *   
الحـــرف           ت*   
حـــرف جر           لـ *   

هحـــرف               *   

اســــم           وجه *   
حـــرف          ي  *   
ترود اEراوي الصحم حولي  -19-  

) مضارع(ـة            حاضر الصيغـ*   
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الفعـــل            ترود*   
ال اEداة                   *  

اســــم           أراوي*   
اEداة                   ال *  

اســــم           صحم*   
مكـــان           حول *   
حـــرف         ي *   
شدت لطيات مطايا و أرحل     -20-  

غــة            ماضالصي*   
حرف تأنيث            ت  *   
حرف استعانة          لـ          *   
اســــم           طيـ*   
عKمة جمع تأنيث          ات *   
اســـم             مطايا *   
   حـــرف           و          * 

 
  

          
 

  
 
 
 
 
 
 
 

: قواعد صوتية صرفية  -1-3  
تحليل الجملة إلى وحداتھا الصرفية الصوتية المكونة « : مقصود بالقواعد الصوتية الصرفية ال  

.» لھا 
)1(

 
 فبعد تحليل الجملة تفريعيا و معجميا بقي أن تحلل صرفيا ثم صوتيا ، فا�نطKق كان من الكل 

: أي من ) الحرف مكتوبا ثم منطوقا ( و الوصول يكون إلى ) الجملة (   
.ة             الكلــــمة             الحــرف           الصــوت الجمل  
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  أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ص  -1  
 

:تطبيق القواعد الصوتية الصرفية على الKمية  1-3-1  
تشرب اســاري القطا الكدر  -1  

#كدر + ال + طا ال قــ+ اســارى+ش ر ب +ت+حاضر #   
تبتئش بالشنفرى أم قسطل  -2  

#قسطل+ أم + شنفرى + ال +ب +ا ب ت ئـ س + ت+ حاضر #   
يصطلي القوس ربــھا  -3  

#ھــا  + رب + قوس + ال + اص ط ل ي + يـ + حاضر#    
أصبح عني بالغميصاء جالــسا  -4  
# ا  + جالس+ غميصاء + ال + ب + ي + عن  + أ ص ب ح + حاضر#    
حمت الحاجــات و الليل مقمر  -5  
#مقمر + ليل +ال + و+ات+ حاج + ال + ت+ ح م  + ماض#    
ألحقت أو�ه بأخراه موفيا  -6  



 

 - 101 -

    ����� ��	
  �� ������� � �
���� ���� ��                                          ������ �� ��
#ا  +موفي+ ه +أخرى+ ب+ ه + أولى + ال ح ق ت + حاضر#   
تعوده عيادا  -7  

#ا + عيــاد + ه + ع و د + ت + حاضر#   
ھتوف من الملس المتون يزينھا  -8  

#متون  + ال +ملس +ال + من + ھتوف + ھـا + ز ي ن + ي  +حاضر#   
ينـال الغني ذو البعــدة المتــبذل  -9  

#متبـذل  + ال + بعدة + ذو ال +عنـي+ ال + ن ا ل + ي + حاضر#   
يوم من الشعري يذوب لؤابه  - 10  
#ه  + لـؤاب + شعري + ال + من + يـوم + ذ و ب + ي + حاضر#   
ضــائه تتملمــلأقاعية فــي رم - 11  
#ه  + رمضــاء + في  + أقــاعي + ت م ل م ل  + ت +حاضر#   
يركــدن باNصــال حــولي  - 12  
#ي  + حول + أصال+ ال + ب +ن+ ر ك د  + ي +حاضر#   
ھبت لــه الــريح  - 13  
#ريــح + ال + ــه + ل + ت + ه ب + ماضــي #   
ســرى راغــبا  - 14  
#ا   + ـب راغـ+ س ر ى + مــاضي#   
ضــجت بالــبراح  - 15  
#بــراح  + ال + ب + ت + ض ج  + مــاضي#   
مــدت اEيــدي إلى الزاد - 16  
#زاد  + ال + إلى+ أيدي + ال + ْت + م ْد َد + ماضي#   

 
 
 

يعــشي سوامــه  - 17  
#ه + ســـوام + ي ع ش ي + حاضر #   
نصــبت لــه وجــھي - 18  
#ي + وجــه + ــه + ـ لـ+ ت + ن ص ب  + ماضي #   
ترود اEراوي الصــحم حولــي  - 19  
#ي  + حـول + صـحم+ ال + أراوي + ال + ت ر و د + حاضر#   
شــدت لطيات مطــايا و أرحل  - 20  
#أرحل  + و+ مـطـايا + ا ت +  طـياُ◌َ + لـ +  تُ + ش ْد َد + مــاضي#   
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��
� ����
� �� : ����
� ���2 �� ,�33��	
� ��4��56:  

:حددنا آنفا في مدخل ھذا العمل مفاھيم أساسية للنظرية التوليدية التحويلية و ذكرنا فيه   
.الكفاءة اللغوية و اEداة الكKمي و البنية السطحية و البنية العميقة   
.اعد الحا�ت و في ھذا الجزء سنقف عند تحليل البنية السطحية و العميقة في قو  

العمق من عمليات ، و دراسة  تعكس البنية العميقة و ما يجري في « :فبما أن البنية السطحية   
.»العميقة يقدم تفسيرا د�ليا لھا البنية السطحية يقدم تفسيرا صوتيا للغة ، دراسة البنية 

)1(  

.دراك معنـاھا كامـK= أيضافإن أي جملة تحلل بنيتھا السطحية يجب أن تحلل بنيتھا العميقة   
الجملة بعد تولدھا و انتقالھا من البنية العميقة إلى البنية السطحية � يمكن « :على الرغم من أن   

كما كانت في البنية العميقة ، بل ھما جملـتان مختلفـتان نحويا و د�ليا و أن تكون ھي نفسھا 
.» ة ، و العميقة � تشمل السطحيةصوتيا ، فالسطحية متطورة عن العميقة Eنھا تشمل العميق

)2(
  

إن إجراءات التحليل  في « :أما عن إجراءلت التحليل في نظرية الحا�ت فإن و لتركوك يقول   
تتمل اEولى في تحليل البنية السطحية و ذلك بتحديد الحا�ت : قواعد الحا�ت تأتي في رحلتين 

ار الد�لية التي � تظھر على بنية السطحية إ�الظاھرة و تصنيفھا ، و تتمل الثانية تحديد اEدو  
» أحيانا أو تظھر ثم القيام بتصنيفھا بعد ذلك 

)3(
  

 



 

 - 103 -

    ����� ��	
  �� ������� � �
���� ���� ��                                          ������ �� ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ،ص  -1    
، دار اEھلية ، اEردن" دراسة لسانية "صائل رشدي شديد ، عناصر تحقيق الد�لة في العربية  - 2     
  118ص )  2003(  1ط    

   www.cookcaserole 3-   أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ص    عن ولتركوك  

 

 

 

:تحليل البنية السطحية  -1  
:تحلل البنية السطحية بالقواعد المركبية من خKل   

تنظيم المعطيات اللغوية  -1  
2- �ت إلى اEسماء عزو الحا  
)1(تكوين قوالب الحا�ت  -3

  
الحـا�ت التي عندنا في التركيب اللغوي ، والقيام بتنظيمھا أي : فالمقصود بالمعطيات اللغوية   

.ترتيبا حالة بحالة حسب ورودھا في التركيب   
.لتركيـبأما عزو الحا�ت إلى اEسماء فالمقصود به إعادة الحالة إلى ا�سم الذي يمثلھا فـي ا  
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  274أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ص  -1   
 
 

 
: تحليل البنية السطحية في الKمية  -1-1  
 

: تنظيم المعطيات اللغوية  -1  
قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  

موضوع  + مستفيد+ قضــــية         فعل  - ب  
د           مكون اسمي  مستفيـــ -ج  
2مكون اسمي + مكون اسمي           اسم  -د  

اسم +أداة تعريف            2مكون اسمي -ھـ  
موضــوع           مكون اسمي  -و  
اسم+ مكون اسمي           أداة تعريف  - ز  
 

عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
القطا الكدر تشرب اساري  -أ  

  الكدر+ اساري القطا +  تشرب          لقطا الكدرتشرب اساري ا - ب
  القطا+ اساري            اســـاري القطـــا -ج
القطا + اساري             اســـري القطـــا -د  

  قطا + ال              القــــــــطا -ھـ
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الكدر             الكـــــــــدر -و  
الكدر +ال              الكـــــــــدر - ز  
 

: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

 فعـــل + مستفيـــد + موضــوع

 تشـــرب + أســــاري + الكـــدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جملة
 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 
 

موضوع           فعل                          مستفيد                                      
 
 

مكون اسمي                        مكون اسمي                                               
 

                                                 
أداة         اسم              2مكون اسمي             1اسم                                    

تعريف                                                                                 
 
 

  أداة           اسم                                                



 

 - 106 -

    ����� ��	
  �� ������� � �
���� ���� ��                                          ������ �� ��
تعريف                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أساري         ال           قطا               ال        كدر    تشرب                         
 
 
 

:تنظيم المعطيات اللغوية  -2-1  
 

قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  
موضوع  + مجرب+ قضـــية         فعل  - ب  
مجـــرب           مكون اسمي   -ج  
2مكون اسمي + مكون اسمي           اسم  -د  

اسم            2مكون اسمي -ـھ  
مكون اسمي + موضــوع          حرف جر  -و  
اسم+ مكون اسمي           أداة تعريف  - ز  
 

عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
  تبتئس بالشنفرى أم قسطل  -أ

  قسطل+  أم+ بالشنفرى+   تبتئس         تبتئس بالشنفرى أم قسطل   - ب
أم قسطل           أم قســــــــطل  -ج  
  أم قسطل             أم قســــــــطل -د

   الشنفرى+ ب             بالشنفـــــــرى -ھـ
الشنفرى  + ال          بالشنفـــــــرى      -و  
 
 



 

 - 107 -

    ����� ��	
  �� ������� � �
���� ���� ��                                          ������ �� ��
: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 فعـــل + مجــرب + موضــوع

 تبتئــس + أم قسطل + بالشنفرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جملة
 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 
 

موضوع                             مجربفعل                                              
 
 

اسميمكون حرف                 مكون اسمي                                                  
جر                                                                     

                                                 
أداة         اسم   مكون اسمي                          اسم                                    

تعريف                                                                                 
 
 

اسم                                                           
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شنفرى      ال           بـ       قسطل   أم                           تبتئس                 
 
 
 

: تنظيم المعطيات اللغوية  -3-1  
 

قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  
أداة+ منفذ + موضوع + قضـــية         فعل  - ب  
موضــوع           مكون اسمي   -ج  
اسم + مكون اسمي           أداة تعريف  -د  

منفـــذ           مكون اسمي  -ھـ  
  2مكون اسمي+ اسم          مكون اسمي  -و
) ضمير متصل (  اسم         2مكون اسمي - ز  
أداة                  مكون اسمي - ن  
اسم + مكون اسمي         أداة تعريف  - ي  

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
يصطلي القوس ربھا  -أ  

  ةأدا+  ربھا+ القوس+   يصطلي           يصطلي القوس ربھـــا - ب
القوس           القــــــــــوس -ج  
القوس+ القــــــــــوس           ال -د  

  ربــھا            ربـــــــــھا -ھـ
ھا + رب             ربـــــــــھا   -و  
القــــــــوس             القوس  - ز  
القوس+ القــــــــوس              ال  - ن  
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�ت تكوين قوالب الحا -3 :  
 

        

أداة/موضوع + منفــذ  فعـــل + 

 يصطلــي + القــوس + ربــھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جملة
 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 
 

أداة           فعل                     موضوع      منفذ                                 
 
 

مكون اسمي                مكون اسمي                                                      
 

                                                 
أداة         اسم            اسم     مكون اسمي                  أداة                            

تعريف                                                                                 
 
 

   حرف           اسم                                                     
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قوس     ھـا       ال             رب       قوس              ال    يصطلي                 
 
 
 

: تنظيم المعطيات اللغوية  -4-1  
قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  

حرفمكاني +كيفية+ مكان+ زمن + قضـــية         فعل  - ب  
زمــــن         مكون فعلي   -ج  
مكون فعلـي           فعل -د  

كون اسميم+ مكـــان          حرف جر  -ھـ  
اسم + مكون اسمي         أداة تعريف -و  
كيفيـــة          مكون اسمي - ز  
مكون اسمي         اسم                    - ن  
حرف+ حرف مكاني         حرف  - ي  

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
أصبح عني بالغميصاء جالسا  -أ  

  جالسا+  بالغميصاء+ عني+  أصبح            أصبح عني بالغميصاء جالسا  - ب
) حاضر( أصبح              أصــــــــــبـح -ج  
الغميصاء+ بـ           بالغميــــــــصـاء   -د  

غميصاء+ ال              الغميـــــــصـاء -ھـ  
جالسا                جـــألــــــسا   -و  
ي+ عن               عنــــــــــي  - ز  

 
: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
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 فعـل  + حرف مكاني + مكـان + كيفيــة  + زمــن

)صبـاح(   أصبـح + عنـــي + بالغميصاء + جالســا + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جملة
 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 

 
مكان           كيفية          حرف مكاني     فعل         زمن                          

 
 

      مكون      حرف       حرف     حرف جر        مكون اسميمكون فعلي                   
اسمي                                                            

                            
                                                 

             أداة         اسم                                                   
         تعريف                                                               
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أصبح            بـ         ال          غميصاء  جالسا     عن         ي                 
 
 

: تنظيم المعطيات اللغوية  -5-1  
قضية + صيغة فعلية    جملــــة        -أ  

نعت+ زمن + منفذ + قضـــية          فعل  - ب  
   اسميمنفــــذ          مكون  -ج
اسم + أداة تعريف  اسـمي        مكون  -د  

عKمة جمع مؤنث +مكون اسمي        اسم  -ھـ  
مكون اسمي         زمــــن  -و  
اسم+ أداة تعريف           مكون اسمي  - ز  
                   مكون اسمي          نــــعت - ن
اسم          مكون اسمي  - ي  

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
حمت الحاجات و الليل مقمر -أ  

  مقمر+  الليل + و+ الحاجات+   حمت            حمت الحاجات و الليل مقمر - ب
حاجات + ال              الحــــاجــــات    -ج  
ات + حــاجـ            حــــــاجـــات     -د  

و             حــــــــرف     -ھـ  
ليل + ال                اللـــــــــيل     -و  
مقمر                  مقمـــــــــر  - ز  

 
: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 فعـل + منفـــــذ + حـــرف + زمـــن + نعــــت
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ــرمقمــ  حمـت + الحاجـــات + و + الليـــل + 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جملة
 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 

 
فعل         منفذ                         حرف          زمن               نعـت      

 
 

مكون           مكون اسمي                                              مكون اسمي                  
اسمي                                                       

                            
أداة          
سم   تعريف      اسم                                     أداة        اسم           ا         

تعريف                                                            
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 حمت   ال          حاجات                    و         ال     ليل               مقمر
 

 
 

: تنظيم المعطيات اللغوية  -6-1  
قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  

مبرر+كيفية+ موضوع + منفذ + ة          فعل قضـــي - ب  
منفــــذ          مكون اسمي   -ج  
مكون اسـمي         اسم  -د  

موضـوع          مكون اسمي -ھـ  
2مكون اسمي + اسم           مكون اسمي -و  

اسم         2مكون اسمي - ز  
مكون اسمي                           كيفيــــة - ن  
مكون اسمي+ حرف جر مكون اسمي           - ي  
مكون اسمي          اسم  - ك  
  مبــــرر         اسم -ل
 

عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
ألحقت أو�ه موفـــــيا  -أ  

  موفيا+   بأخراه+ أو�ه+ ت+   ألحق            ألحقت أو�ه موفيــــا  - ب
  ت                                    ت  -ج
  ه + ألى                 أو�ه                    -د

أخراه+ ب             بأخـــــــــراه -ھـ  
موفــيا              موفـــــــــيا   -و  

 
: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 الفعـــل + منفــذ + موضوع + حرف + كيفية + مبــرر

 ألحقتــ + ت + أو�ه + ب + أخراه + مـــوفيا
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 جملة
 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 

 
فعل         منفذ                         موضوع          كيفية               مبرر      

 
 

                                                  
 
 

اسم                          مكون           مكون                     
اسمي          اسمي                                                                            

                            
                                                                         

اسم   حرف     مكون اسمي  اسم اسم                                                    
جر                                                                

                                          
اسم      اسم                                                                        
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 ألحقـ           ت                    أولي           ھـ           أخرى      ھـ موفيا
 
 

: لغوية تنظيم المعطيات ال -7-1  
قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  

مدى+ موضوع + منفذ + قضـــية          فعل  - ب  
منفــــذ          مكون اسمي   -ج  
مكون اسـمي         اسم  -د  

موضـوع          مكون اسمي -ھـ  
مكون اسمي          اسم  -و  

مــــدى         مكون اسمي - ز  
اسمي         اسم                   مكون  - ن  
مكون اسمي+ مكون اسمي          حرف جر  - ي  
مكون اسمي          اسم  - ك  
مبــــرر         اسم  -ل  
 

عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
تعوده عيادا  -أ  

عياداا + ھـ+     + تعـــــــــوده عيادا         تعود   - ب  
) الھموم (                                              -ج  
  ) الشنفرى( ھــ                                    ھــ -د

عيادا            عيــــــــــادا  -ھـ  
 

: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 الفعـــل + منفــذ + موضوع + مــدى

 تعــود +  + ھـ + عيادا
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ملةج  

 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 

 
فعل         منفذ                                                              مدى      

  موضوع                
 

مكون اسمي                    مكون اسمي                         مكون اسمي                      
                                                        

                            
       

اسم                                 اسم                            اسم                       
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ھـ                           عيادا )                      ضمير مستتر(           تعود  

                                      
)الحمى(                  

 
 
 

: تنظيم المعطيات اللغوية  -8-1  
قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  

نعت+مصدر+ موضوع + منفذ + قضـــية          فعل  - ب  
منفــــذ          مكون اسمي   -ج  
مكون اسـمي         اسم  -د  

موضـوع          مكون اسمي -ھـ  
مكون اسمي          اسم  -و  

مكون اسمي+ حرف جر          مصـــدر - ز  
اسم+ مكون اسمي          أداة تعريف  ن   
ـــت        مكون اسمي نعـ - ي  
اسم+ أداة تعريف مكون اسمي           - ك  

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
ھتوف من الملس المتون يزينھا رصائع *   
يزين ھتوف من الملس المتون رصائعُ *   
تزين رصائع ھتوف من الملس المتون *   
المتون+الملس + من+ ھتوف +رصائع + تزين رصائع ھتوفا من الملس المتون       تزين *   
  
رصائع         رصائع  -   
ھتـوف        ھتوف -   
الملس + من الملس       من  -  
ملس + الــملس       ال  -  
متون +المـتون         ال  -  
 

: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 الفعـــل + منفــذ + موضوع + حرف + مصـدر + نعــت

ملسال + المتون  تزيــن + رصــائع + ھتـوف + من + 
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 جملة
 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 

 
فعل         منفذ                         موضوع          مصدر               نعت      

 
 

                                                  
 

                        
حرف        مكون       مكون                                                          

جر          اسمي       اسمي                                                            
                                                           

                                                                   
أداة    اسم   أداة    اس                            مكون                        مكون                 

اسمي            تعريف        تعريف          اسمي                           
                                                             

                                          
                                                                                  

اسم                    اسم                               
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 تزين            رصائع                     ھتوف     من         ال    ملس   ال    متون
)  زين + ت(   

 
 

: تنظيم المعطيات اللغوية  -9-1  
قضية + لية جملــــة          صيغة فع -أ  

نعت+ منفذ + موضوع + قضـــية          فعل  - ب  
موضـوع          مكون اسمي   -ج  
مكون اسـمي         اسم  -د  

اسم+ موضـوع          أداة تعريف  -ھـ  
منفــــذ          مكون اسمي  -و  

2مكون اسمي + مكون اسمي          اسم  - ز  

اسم                 + ة تعريف أدا         2مكون اسمي - ن  
نعـــت          مكون اسمي - ي  
اسم  + مكون اسمي         أداة تعريف - ك  

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
ينال الغني ذو البعدة المتبذل  -أ  

المتبذل+ ذو البعدة + الغني + ينال الغني ذو البعدة المتبذل           ينال  - ب  
غني + ــــــي          ال الغنـــــ  -ج  
بعدة+ ذو البعــــــــــدة          ال  -د  

متبذل+ المتبــــــــــذل         ال  -ھـ  
 

: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 الفعـــل + موضوع + منفذ + نعت

 ينــال + الغني  + ذو البعدة + المتبذل
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 جملة
 
 

قضية                                       صيغة فعلية         
 

 
فعل         موضوع                            منفذ                          نعت      

                  
 

مكون اسمي                         مكون اسمي                  مكون اسمي                        
                                                        

                            
أداة          اسم              اسم          مكون              أداة          اسم               
تعريف                           2تعريف                                     اسمي              

                                                    
أداة          اسم                                                       
تعريف                                                               

                                                                                     
                                                                       

 
 

                                                     
                                               

 
 
 
 
 

ذو       ال            بعده       ال         متبذل     ينال          ال      غني              
)نال+ ي (   
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: تنظيم المعطيات اللغوية  - 1- 10  
قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  

مكان + زمن  + منفذ + قضـــية          فعل  - ب  
منفــــذ          مكون اسمي   -ج  
مكون اسـمي         اسم  -د  

زمــــن          مكون اسمي -ھـ  
مكون اسمي          اسم  -و  

مكون اسمي+ مكــــان         حرف جر  - ز  
اسم+ ن  مكون اسمي          أداة تعريف   

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
يوم من الشعري يذوب لؤابه -أ  

يذوب لؤاب يوم من الشعري - ب  
الشعرى+ من + يوم +لؤاب + يذوب           يذوب لؤاب يوم من الشعري -ج  
  لؤاب           لــــــــــــؤاب  -د

يوم          يـــــــــــوب -ھـ  

الشعرى + من         من الشــــــــعرى    -و  
شعرى + الشعــــــــــرى           ال  - ز  
: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 الفعـــل + منفــذ + زمان + حرف + مكان

 يذوب + لؤاب + يـوم + من + الشعرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 123 -

    ����� ��	
  �� ������� � �
���� ���� ��                                          ������ �� ��
 
 
 

 جملة
 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 

 
فعل         منفذ                          زمن                                مكان       

 
 

                                                  
 

                        
                                                         

                                                                         
                                                 

حرف        مكون                                                                             
مكون                        مكون                           جر        اسمي                  
اسمي                        اسمي                  

                                                             
أداة   اسم                                                                                       
تعريف                                                                                      

اسم                           اسم                        
 

                                                     
                                               

 
 
 
 
 
 
 

 يذوب           لؤاب                          يوم                         من     ال  شعري
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: ة تنظيم المعطيات اللغوي - 1- 11  
قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  

مكان+ مجرب + قضـــية          فعل  - ب  
مجـــرب          مكون اسمي   -ج  
اسم+ مكون اسـمي         اسم  -د  

ممكون اسمي+ مكـــان          حرف جر  -ھـ  
اسم  +مكون اسمي         اسم  -و  

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
أفاعية في رمضائه  تتململ -أ  

في رمضائه + أفاعية + أفاعية في رمضائه  تتململ           تتململ  - ب  
ھـ +أفـــــــــاعيه             أفاعي   -ج  
رمضائه+ في رمضـــــــائه             في  -د  

ھـ+ رمضــــــــائه             رمضاء   -ھـ  
 

: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 الفعـــل + مجرب + حرف + مكان

 تتململ + أفاعية + في  + رمضائه
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 جملة

 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 

 
فعل                                           مجرب                          مكان      

                  
 

مكون اسمي                  مكون اسمي                                                               
                                                     

                            
مكون  حرف                 سمااسم                                                         
          اسمي        جر                                                                           

                                                    
                                                     

           اسم      اسم                                                                                  
                                                                                     

                                                                       
 
 

                                                     
                                               

 
 
 
 
 

 تتململ                                    أفاعي           ـه             في    رمضاء  ھـ
 
 
 
 
 
 

: تنظيم المعطيات اللغوية  - 1- 12  
قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  

مكان + زمن  + منفذ + قضـــية          فعل  - ب  
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منفــــذ          مكون اسمي   -ج  
مكون اسـمي         اسم  -د  

مكون اسمي+ زمــــن        حرف جر  -ھـ  
اسم + مكون اسمي          أداة تعريف  -و  

مكــــان         مكون اسمي - ز  
اسم+ ن  مكون اسمي          اسم    

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
يركدن باNصال حولي  -أ  

حولي+  باNصال+ ن+  يركد          يركدن باNصال حــــولي - ب  
   )اEراوي( َن                                      نَ   - ت
اNصال+ ب          باNصـــــــــــال -ج  

اNصال+ اNصــــــــــــال          ال -د  
  ي+ حول            حولـــــــــــي -ھـ
: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 الفعـــل + منفــذ + حرف + زمن + مكان

 يركد + نَ  + ب + اNصال + حولي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جملة
 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 



 

 - 127 -

    ����� ��	
  �� ������� � �
���� ���� ��                                          ������ �� ��
 

 
منفذ                         زمن                            مكان         فعل            

                  
 

مكون اسمي             حرف    مكون اسمي                                                         
جر                                            

                            
اسمي أداة          اسم             مكون                                                      
تعريف                                                     

                                                                                  
             

                                                    
                                                     

اسم      اسم                                                                                              
                                                                                     

                                                                       
 
 

                                                     
                                               

 
 
 
 
 

بـ      ال          آصال             حول    ي            يركد                َن           
 
 
 
 
 

: تنظيم المعطيات اللغوية  - 1- 12  
قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  

منفذ + قضـــية          فعل  - ب  
منفــــذ          مكون اسمي   -ج  
اسم+مكون اسـمي         أداة تعريف -د  
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2- �ت إلى اEسماء عز و الحا  
َھّبْت لـَُه الريح -أ  

لـَهُ  +الريح  + َھّبـــْت لـَُه الريــــح          َھّبـــْت  - ب  
الريح + الريـــــــــــح           ال   - ت  
: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 الفعـــل + منفــذ +       

 ھبت + الريح  + له

 
 

 جملة
 
 

قضية                                        صيغة فعلية        
 

 
فعل                                                        مكان                           

                  
 

مكون اسمي                            
                                                                                 

 
أداة           اسم                                                                               
تعريف                                                                                 

                        
ّبتْ ھَ                            

ال          ريح )                                           ْت + َھب (                         
          

: تنظيم المعطيات اللغوية  - 1- 14  
قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  

كيفية+ منفذ+ قضـــية          فعل  - ب  
كيفيــــة          مكون اسمي   -ج  
مكون اسـمي         اسم -د  

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
سرى راغبا -أ  
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راغبا +      +ســـــــــرى راغبا          سرى  - ب  
)امرؤ (                                              - ت  
راغبــــــــــــا          راغبا  - ث  
: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 الفعـــل + منفــذ + كيفية

 سرى +  + راغبا 

 
 

 جملة
 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 

 
فعل                        منفذ                           كيفية                           

                  
 

مكون اسمي                            
                                                                                 

 
اسم                                                                                       

                                                                                
                        

                                                                     
سرى                                                     راغبا                           

 
 

: تنظيم المعطيات اللغوية  - 1- 15  
قضية + ة فعلية جملــــة          صيغ -أ  

مكان+ قضـــية          فعل  - ب  
مكون اسمي  + مكــــان         حرف  -ج  
اسم+مكون اسـمي         أداة تعريف -د  

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
ضجت بالبراج -أ  



 

 - 130 -

    ����� ��	
  �� ������� � �
���� ���� ��                                          ������ �� ��
بالبراج + ضجــــت بالبــــراج         ضجت  - ب  
راجالب+ بالبـــــــــــراج         ب   - ت  
براج + البــــــــــــراج         ال  - ث  
: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 الفعـــل + حرف + مكان 

 ضجت + ب + البراج

 
 جملة

 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 

 
مكان                            فعل                                                       

                  
 

حرف                مكون                                                                     
اسمي                                                                                             

اسم أداة                                                                                        
تعريف                                                                               

                          
            براج         ب         الضجت                                                            

                                          
                        

: تنظيم المعطيات اللغوية  -1- 16    
قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  

مكان+ أداة + قضـــية          فعل  - ب  
أداة                   مكون اسمي   -ج  
اسم+ مكون اسـمي         أداة تعريف  -د  

مكون اسمي+ مكـــان          حرف مكاني  -ھـ  
اسم  +مكون اسمي         أداة تعريف  -و  

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
مدت اEيدي إلى الزاد  -أ  

  إلى الزاد+  اEيدي+  مدت             مدت اEيـدي إلـى الزاد - ب
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اEيدي               ــــــدياEيـــ  - ت  
أيدي+ ال                اEيـــــــــدي -ج  

الزاد + إلى                  إلى الـــــــزاد -د  
زاد + الــــــــزاد                ال  -ھـ   

 
 

: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 الفعـــل + حرف + أداة  + مكان

 مــد + ت + اEيدي  + إلى الزاد

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جملة
 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 

 
فعل               أداة                                                     مكان      

                  
 

مكون اسمي           حرف                               سمي            مكون ا                    
      مكاني                                                                
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                      أداة          اسم                            

تعريف                 
  اسم                 أداة                                                                                 

تعريف                                                                      
                                                                                     

                                                                       
 
 

                                                     
                                               

 
 
 
 
 

+ مد ( إلى       ال       زاد                     مدت         ال          أيدي                      
   ) ت

 
 
 
 
 
 
 

: تنظيم المعطيات اللغوية  - 1- 17  
قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  

موضوع+ منفذ+ قضـــية          فعل  - ب  
             منـــفـذ -ج
اسمي مكونموضــوع           -د  
اسم+اسممكون اسـمي          -د  

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
يعشي ســـــــــوامه          يعشي سوامه  -أ  

سوامه+ يعشي ســـــــــوامه          يعشي - ب  
) مھياف(                                              - ت  
  سوامه          سوامــــــــــــه -ج
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ـه+سوام    سوامــــــــــــه        -د  
: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 الفعـــل + منفــذ + موضوع

 يعشي +  + سوامه

 
 جملة

 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 

 
وعموضفعل                        منفذ                                                      

                  
 

مكون اسمي                            
                                                                                 

اسم        اسم                                                                                  
يعشي                                                                                   

 
َسواَم       هُ                                                                                  

    
: تنظيم المعطيات اللغوية  - 1- 18  

قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  
موضوع+ حرف+  منفذ+ فعل           قضـــية - ب  
          )ضمير ( اسم           منفــــذ -ج
حرف +حرف          حــــرف -د  

مكون اسمي           موضوع  -ھـ  
) ضمير متصل(اسم  + اسممكون اسمي          -و  

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
وجھي نصبت له             نصبـــت له وجھــي -أ  

  وجھي+ له +  ت+  نصب            نصبـــت له وجھــي - ب
تُ                                     ت  - ت  
ـه+ ل              لــه                     -ج  

ي+وجه               وجھــــــــــي -د  
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: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

ـلالفعــ + منفذ +  حرف + موضوع  

 نصب + تُ  +  لـه + وجھــي

 
 
                                                                                                            

                                                                                                            
      

                                                                                
                        

                                                                     
                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 جملة
 
 

قضية              صيغة فعلية                                  
 

 
فعل               منفذ                        حرف                         موضوع      

                  
 

اسم              حرف            حرف               مكون اسمي                                     
                                                )   ضمير متصل(         
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اسم             اسم                                                                                       
                                                                    

                                                                                     
                                                                       

 
 

                                                     
                                               

 
 
 
 
 

نصت              ت                لـ               ـه                  وجه       ي      
 
 
 
 
 
 
 

: تنظيم المعطيات اللغوية  - 1- 19  
ة قضي+ جملــــة          صيغة فعلية  -أ  

مكان+ نعت+ منفذ + قضـــية          فعل  - ب  
منفــــذ          مكون اسمي          -ج  
  اسم+ أداة تعريف          مكون اسمي  -د

مكون اسمي          نعـــت -ھـ  
اسم+ أداة تعريف مكون اسمي          -و  
مكـــان          مكون اسمي - ز  
)ضمير متصل ( اسم  +مكون اسمي        اسم  - ي  

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
ترود اEراوي الصحم حولي             ترود اEراوي الصحم حولي -أ  

اEراوي            اEراوي  - ب  
                                    أراوي+ ال              اEراوي - ت
          الصحم            الصحم    -ج
       الصحم+ ال          الصحم        -د
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حولي              حولي  -ھـ  
ي+حول   حولي              - ي  

 
: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 الفعـــل + منفذ +  نعت + مكان

 ترود + اEراوي + الصحم + حولي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جملة
 
 

قضية                   صيغة فعلية                             
 

 
فعل               منفذ                        نعت                             مكان      

                  
 

مكون                          مكون           مكون                                     
                اسمي                       اسمي                       اسمي                           
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اسم              أداة     اسم                 اسم         اسم           أداة                             
تعريف                     تعريف             

                                                                                     
                                                                       

 
 

                                                     
                                               

 
 
 
 
 

+ تـ (    صحم                حول        ي ال        أراوي            ال                  ترود    
)رود   

 
 
 
 
 

: تنظيم المعطيات اللغوية  - 1- 20  
قضية + جملــــة          صيغة فعلية  -أ  

معية + موضوع+ مبرر  + منفذ + قضـــية          فعل  - ب  
منفــــذ             -ج  
  مكون اسمي+ حرف          مبــــرر -د

عKمة جمع تأنيث+ اسم         اسميمكون  -ھـ  
اسم            موضـوع -و  

حرف         حــرف   - ز  
اسم            معــية   ن    

 
عز و الحا�ت إلى اEسماء  -2  
شدت لطيات مطايا و أرحل             شدت لطيات مطايا و أرحل  -أ  

                                              - ب
طيات+ لطيـــــــــات              ل   - ت  
ات+ طــــــــــيات             طيـ   -ج  

مطــــــــــايا              مطايا   -د  
و                                    و -ھـ  
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أرحــــــــــل             أرحل - ي  

 
: تكوين قوالب الحا�ت  -3  
 

        

 الفعـــل + منفــذ + مبرر + موضوع + معية

 شدت +  + لطيات + مطايا + و أرحل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جملة
 
 

 صيغة فعلية                                             قضية 
 

 
فعل               منفذ         مبرر                   موضوع    حرف        مكان      

                  
 

                                                                        
 
 

مكون حرف                                     
اسمي                                                                                                      
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اسم                               اسم                                                                     

       
اسم    عKمة                                          

جمع                                                  
                                                                                     

                                                                       
 
 

                                                     
                                               

 
 
 

شدت                       ل      طيـ       أت          مطايا        و            أرحل    
 
 
 
 
 

:تحليل البنية العميقة  -2-2  
، فإن البنية العميقة  تحلل من خKل إذا كانت البنية السطحية تحلل من خKل القواعد المركبيـة 

� تحدد كامل البنية « : لسانيون يرون بأنه الد�لي الكامن وراء التركيب ،من أن ھناك التفسير 
العميقة ، بل تحدده على ا�قل شكل جزئي جوانب من البنية السطحية ، و يبرز ھذا بوجه خاص 

.»عند تحليل جملة ما حسب بنية محتواھا 
)1(

 
استكناه معاني الوحدات ا=سنادية المحولة المفتوحة يتطلب اللجوء إلى بنيتھا العميقة « : ذلك أن

.» المستترة خلف بنيتھا السطحية 
)2(

 
بمعنى أن البنية العميقة � يحددھا التفسير الد�لي وحده ، بل تساعد في تحديدھا بنيتھا السطحية 

.كذلك Eنھا ليست بمعزل عنھا   
: تحليل البنية العميقة يستلزم ثKث حا�ت من أجل ذلك كان   

.تعين الحا�ت الظاھرية : أ          
تعيين الحا�ت المستترة جزئيا  - ب         
)3(تعيين الحا�ت المستترة  - ج       
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المختار كKوس ھيشن ، القضايا اEساسية في علم اللغة ، ترجمة سعيد حسن بحيري ، مؤسسة  - 1        
  186ص ) م 2003 -ھـ  1424(  1للنشر و التوزيع ، مصر ، ط        
ظيفة المضاف إليه في القرآن الكريم ،رابح بومعزة ، تحليل البنية العميقة لصور الوحدة المؤدية و -2         
كلية اEداب و ، منشورات قسم اEدب العربي  ) أبحاث في اللغة و اEدب الجزائري ( مجلة المخبر          
  89م ، ص  2006العلوم ا�جتماعية و ا=نسانية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر العدد الثالث        
   275أحمد مومن ، اللسانيات و التطور ، ص  -3       

 
: تحليل البنية العميقة في الKمية  -2-2-1  

أنه ليس لكل جملة بنية سطحية و بنية : ھيتجدر ا=شارة إلى أن ثمة ميزة لجمل اللغة العربية   
.عميقة فكثير من الجمل بنيتھا السطحية ھي بنيتھا العميقة ذاتھا   

.لذلك ستكتفي بالنماذج و البنى التي لھا بنية سطحية وأخرى عميقة � تشبھھا   
:مثل   

 
ھاَ       cيصطلي القوس َرب .  
تعيين الحا�ت الظاھرية   –أ   
قضية + صيغة فعلية  جملة        *   
منفذ ) + أداة( موضوع + قضية        فعل *   

:تعيين الحا�ت المستترة جزئيا  –ب   
اEداة    قضية     *   
:تعيين الحا�ت المستترة كليا  –ج   
)النار( يصطلي      المستترة كليا ھي *   
اصطلي      أشعل نارا *   
  يصطلي أقطعه التي بھا يتنبل  و أقطعه التي بھا يتنبل            
:تعيين الحا�ت الظاھرية  –أ   
قضية + صيغة فعلية   جملة     *   
فعل معجمي + اسم + حرف حر +حرف وصل + موضوع + منفذ + فعل      قضية  *   

يتنبل + ھـا + بـ + التي + أقطعه + قوس + يصطلي                
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: تعيين الحا�ت المستترة جزئيا  –ب   

 فعل         يصطلي
  ) رب القوس( منفذ        الشنفرى 

: تعيين الحا�ت المستترة كليا  -ج  
 �.يتنبل       يتخذ منھا ينبا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� مرح تحتالغنى أتخيل       
  أتخيل � مرح تحت الغنى       

تعيين الحا�ت الظاھرية   –أ   
ة قضي+ جملة         صيغة فعلية *   
.مكان + موضوع + قضية        فعل *   

اسم+ أداة تعريف + حرف مكاني + اسم + حرف نفي + فعل                  
.أتخيل � مرح تحت الغنى                

:تعيين الحا�ت المستترة جزئيا  –ب   
)الشنفرى( أنــا         المنفذ*   
:تعيين الحا�ت المستترة كليا  –ج   
.بالخيال و يكون الدماغ         أتخيل*   

 
ســـرى راغبا        

:تعيين الحا�ت الظاھرية  –أ   
قضية + جملة       صيغة فعلية *   
  .كيفية+ قضية       فعل * 

: تعيين الحا�ت المستترة جزئيا  –ب   
  امرؤ         منفذ* 

: تعيين الحا�ت المستترة كليا  -ج  
Kسـرى       مشى لي 
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.   أحفى و � أتغل        
تعيين الحا�ت الظاھرية   –أ   
قضية + جملة         صيغة فعلية *   
.منفذ + فعل + حرف+ منفذ + قضية        فعل *   

                
:تعيين الحا�ت المستترة جزئيا  –ب   
المنفذ          الشنفرى*   
:رة كليا تعيين الحا�ت المستت –ج   
.أحفى         أمشي حافيا*   
) و � يقال يلبس حذاء و لكن انتعل الحذاء Eنه � يلبس ( أتنعل         يلبس حذاء *   

 
: أْعِدَم أحيانا        

:تعيين الحا�ت الظاھرية  –أ   
قضية + جملة       صيغة فعلية *   
. زمن+ منفذ+ قضية       فعل *   

: ت المستترة جزئيا تعيين الحا� –ب   
منفذ         الشنفرى*   
الموضوع       النأس *   

: تعيين الحا�ت المستترة كليا  -ج  
أعدم          � أترك لdخرين شيئا*   
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 و بعد اطKعنا على عمل قواعد الحا�ت في جزأيه القواعد المركبية وإجراءات التحليل نستشف
قوتھا تكمن في أنھا مكنت اللغة من توليد جمل �حصر لھا و تجنبھم « ية إذ إنأھمية ھذه النظر  

وطأة التداخل السلبي و توفر لھم استراتيجيات لفھم القصة و الرواية و نقدھا بطريقة موضوعية 
»و تحليليھا 

)1 (  

من الجمل ففكرة التوليد لم تظھر مع نظرية الحا�ت لمن الفكرة الجديدة ھو توظيف الكم الھائل 
.المولدة و المصطلحات في تحليل النصوص اEدبية القصصية   

فقد أشار بعض التحويليين العرب إلى أن نظرية الحا�ت تصلح للتطبيق على« و نظرا Eھميتھا  
اللغة العربية ، Eنھا تتميز بوجود نھايات للكلمات فيھا ھي عناصر لغوية تحدد الوظائف النحوية 

.»أخرى كالموقعيةفي تحـديده عناصر رك ـراب الذي يشتـف عن ا=عـلوم يختـمفھھا وھو ل
)2(
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   www.webreview.dz  1-  

  125يحي عنابنة ، علم اللغة المعاصر مقدمات و تطبيقات ، ص   -2
 
 
 

�  � ����� ��� 	
���� � ��	�� ����� ������– 	�����  ���� ��!�   

:العمل في ھذه المحطة قد أتم رحلته و خلصنا بذلك إلى النتائج اNتية يكون   
إن الھدف اEسمي من دراسة النحو ھو فھم بناء الجمل ، ھذا التحليل الذي يجلي لنا أجزاء  -1

الجمل و شـرح الجملة و عناصر تركيبھا و تموقع بعضھا من بعض ، مما يمكننا من تصنيف 
 طرائق بنائھا و العKقات التي تربط أركانھا و عناصرھا ليسھم كل ھذا في تحديد الوظــائف 

.منھاالنحوية لكل عنصر   
إن نظرية الحا�ت من النظريات الد�لية الناجمة عن تطور أفكار النظرية التوليدية التحويلية -2  

التراكيب اقترابا من تفسيرات النظرية الوظيفية و مع ھذ فإننا نجد في التفسيرات اللغوية لبعض   
مثل التمييز بين الفـاعل المنطقـي و : و بخاصة عند تحديد وظائف بعض الكلمات في السياق 

.الفاعل النحوي   
المنفذ ، المجرب ، المستفـيد في الجمل : تمييز نظرية الحا�ت بين ثKثة من الفاعلين ھم   -3  

: التالية   
)           قام بفعل الرحيل( شنفرى عن        منفذ رحل ال -   �              
)  تأثير من ندرة اEكل ( استاء الشنفرى من ندرة اEكل       مجرب  -   �              
)            استفاد طريدة ( اصطاد الشنفرى طريدة        مستفيد   -  �              

4- Eت المرافقة له إن الفعل ھو المكون ا�ساس في الجملة وإذا وضعناه في التركيب تأتي الحا
فإنه لزاما له منفذ و موضوع على اEقل فنتوقع أن يكون) سطا( ، فعندما نقول مثK الفعلتباعا   

).سطا الشنفرى على قبيلة:(التركيب على ھذا الضرب   
وية في قواعد اللغة العربية إن لنظرية الحا�ت خمس عشرة حالة تقابل بعض المفھيم النح -5

: ھي  
)ظرف زمان( زمن      المفعول فيه  - منفذ        فاعل منطقي                       -  
)ظرف مكان( مكان      المفعول فيه  - مجرب     فاعل نحوي                        -  
المفعول معه معية        -مستفيد     فاعل نحوي                        -  
مدى       المفعول المطلق  -أداة        اسم اNلة                           -  
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مبرر        المفعول Eجله -كيفية       حال                               -  
المفعول به   موضوع   -نعت       صفة                               -  

مصدر -                                  
ھدف -                                  
سبب  -                                  

و الھدف و السبب فK يوجد لھا مصطلحات مقابلة في القواعد العربيةالمصدر : أما الحا�ت   
.لكن يوجد لھا مفاھيم تقابلھا كاEصل و الغاية و العلة   

المبرر و السبب فاEول: ان تمثKن في قواعد العربية شيئا واحدا ھماورد في النظرية حالت -6  
يعني الشيء الذي يبرر عمK، و الثاني يدل على سبب حدوث الفعل و كKھما مفعول Eجله إ� أن 

.المبرر يأتي سبه جملة أما السبب فيأتي اسما أو شبه جملة   
 
 
 

اعد اللغة العربية خاصة الثKث اEولى منھاإمكانية تطبيق المصطلحات اNنفة الذكرعلى قو -7  
من نفذ بالفعل حقا ، و من تأثر بقيامه ، و من استفاد من : Eنھا تفرق لنا بين ثKثة فاعلين ھم 

.حدوثه   
يمكن تطبيق ھذه النظرية على النصوص اEدبية ذات الطابع القصصي Eنھا توفر طرائق  -8

.لمصطلحات الدقيقة التي قدمتھا للدرس اللغوي لتحليلھا بدقة و ما يعينھا على ذلك ا  
لكن ليس لكل جملة بنية سطحية و أخرى عميقة بل . لكل جملة في اللغة العربية بنية سطحية  -9

 منـشأ النـظرية وتطورھا –في حين أن لجمل اللغـة ا=نجليـزية .إن ثمة جمK بنيتھا العميقة ذاتھا 
.بنيتان سطحية و عميقة  –  

ل البنى السطحية و العميقة للجمل و تمثيل ذلك في رسم شجري يكشف لنا عن كيفية تحلي - 10  
 بناء التركيب و العKقات التي تربط مكوناته بعضھا ببعض ، و فيه يبرز الدور الفاعل للتحويل 

.في تحديد الفرق بين الجمل   
الظاھرفي البنية السطحية يفيدنا تحليل البنية العميقة في كشف البنى الكامنة وراء التركيب  - 11  
: العرب خلصنا إلى النتائج اNتية  ةمدونة �ميمن خKل تطبيق نظرية الحا�ت على  - 12  
إن المنفذ اEساس لم يصرح باسمه حين تنفيذه أعما� يفخر بھا وإنما فعل ذلك حينمـا كان   � 

.و ھو موضوعا ) متأثر به سلبا أو إيجابا ( غيره مجربا    
لتنفيذ حيوانات الصحراء المتوحشة التي خصھا بصفات حميدة � يمتلكھا قومه و � أي و شاركه ا

.مخلوق من البشر   
للصحراء التي تعني الوحدة و الوحشة و ا�بتعـاد عن  أسماءإن اEماكن التي ذكرت كلھا   � 

.الجنس البشري    
غـزوه كان Eن  و ذلك إن اEزمنة التي ذكرت كلھا تعني الظKم و الحر و البرد الممزق   � 

الوحشة و الوحدة و السكون الذي تحدثه ھذه الوحدة  يالليل يعنليK و    
و مرد ذلك ھو تقصده ذكر تلك الصفات  و " ليس " إن النعوت التي ذكرت كلھا منفية بـ   � 

.نفيھا Eنھا في رأيه من خصال ا=نس    
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: أحمد حساني  -1   
ديوان المطبـوعات الجــامعية ،  –مقارنة لسانية  –السمات التفريعية للفعل البنية التركيبية  

م 1993الجزائر ، ص   
:أحمد محمد قدور  -2  

)م 1996 -ھـ  1416(  1مبادئ اللسانيات،دار الفكر ، سوريا،دار الفكر المعاصر ، لبنان ،ط  
:أحمد مومن  -3  

م 2002) د،ط( نشأة و التطور ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الاللسانيات   
:إميل بديع يعقوب  -4  

) مزيدة و منقحة (  2معجم ا=عراب و ا=مKء ، دار شريفة ، ط  
:بوع*م بن حمودة  -5  

)م  2002(  1للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،ط مكشاف ا�سماء ، دار اEمة  
: تمام حسان -6  

) م 2000 - ھـ 1420(  1الخKصة النحوية ، عالم الكتب ، القاھرة ، ط  
:تمام حسان  -7  

)م  1998 -ھـ  1418( 3، دار عالم الكتب ، القاھرة ،طاللغة العربية معناھا و مبناھا   
) ھـ  392أبو الفتح عثمان ت ( : ابن جني  -8  

، مطبـعة دار الـكتب المصـرية الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، المكتبة العلمية   
م  2000) د،ط(   
:جوزيف ميشال شريم  -9  

  1، لبنان ، طدليل الدراسات اEسلوبية ، المؤسسة الجامعية للدراسات  و النشر و التوزيع 
) م 1984 -ھـ  1404(   

: حبيب مغنية  - 10  
) م 2001( 1الوافي في النحو والصرف ،دار و مكتبة الھKل ،بيروت ،ط  

:حسام البھنساوي  - 11  
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القاھرة ،مكتبة الثقافة الدينية »دراسة تطبيقية « نظرية النحو الكلي و التراكيب اللغوية العربية   

) م 2004 -ھـ 1425(  1ط  
: خولة طالب ا/براھيمي  - 12  

م  2000) د،ط( مبادئ في اللسانيات ،دار القصبة للنشر ، الجزائر ،  
:رابح بوحوش  - 13  

ھـ 1427) د،ط ( تطبيقھا على الخطاب الشعري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،  اللسانيات و  
م  2006  

 
 
 

:رابح بومعزة  - 14  
 الجملة و الوحدة ا=سنادية الوظيفية في النحو العربي ، دار و مؤسسة رسKن للطباعة والنشر 

) م 2008(  1و التوزيع ، سوريا ،ط  
:رابح بومعزة  - 15  

أنواعه ، صوره ،البنية العميقة لليغ و التراكيب المحولة . و العربي ،مفھومة التحويل في النح  
) م 2008 -ھـ  1429(  1دار عالم الكتب ،دار جدارا للكتاب العلمي ، اEردن ،ط  

: سناء حميد البياتي  - 16  
) م 2003(  1قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ،دار وائل للنشر ،لبنان ،ط  

:ي ضيف شوق - 17  
)د، ت(  2تجديد النحو ،دار المعارف ،مصر ، ط  

:صائل رشدي شديد  - 18  
) 2004(  1، دار اEھلية ، اEردن ، ط) دراسة لسانية ( عناصر تحقيق الد�لة في العربية   

:عباس حسن  - 19  
) د ،ت(  8، ط 3النحو الوافي ، ج  

:يحي عبابنة وآمنة الزعبي  - 20  
)م 2005 - ھـ1426( ات و تطبيقات ، دار الكتاب الثقافي ن اEردن،علم اللغة المعاصر مقدم  

:عبد الجليل مرتاض  - 21  
م  2003) د،ط( في مناھج البحث اللغوي ، دار القصبة ، الجزائر ،   

: عبد العزيز عتيق  - 22  
) د،ط) ( د،ط( علم المعاني ، البيان ، البديع ،دار النھضة للطباعة و النشر ،بيروت ، لبنان ،   

  :عبد القادر عبد الجليل  - 23
) م 2002 -ھـ 1422(  1الحديثة ،دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان ،طعلم اللسانيات   

: عبد القادر عبد الجليل  - 24  
  1اEسلوبية و ثKثية الداوئر البKغية ، دار صفاء للنشر و التوزيع ،عمان ، اEردن ،ط

) م 2002 -ھـ  1422(   
:الفھري ر الفاسي عبد القاد - 25  

 اللسانيات و اللغة العربية ، منشورات عويدات ،بيروت ، باريس ،دار توبقال للنشر المغرب 
لمنشورات عويدات ) م 1986(  1م لدار توبقال ، ط 1985،  1ط  
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:عبد القاھر الجرحاني  - 26  

)م  1999 -ھـ  1402(  3د�ئل ا�عجاز ، دار الكتاب العربي ،بيروت ، ط  
:بد المجيد جحفة ع - 27  

) م  2002(  1مدخل إلى الد�لة الحديثة ، دار توبقال للنشر ، المغرب ،ط  
 
 
 

: عبد المجيد جحفة  - 28  
  1،دار توبقال للنشر ، المغرب، ط" دراسة النسق الزمني ل[فعال " د�لة الزمن في العربية 

) م 2006(   
) ھـ  769ھمذاني ت بھاء الدين عبد R العقيلي ال( : ابن عقيل  - 29  

 شرح ابن عقيل ،تأليف محمد محي الدين عبد الحميد ، مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ،
) م 1998 -ھـ  1419( ، القاھرة ، طبعة جديدة و منقحة مكتبة دار التراث الرياض ،   

)  2،ج 1ج(  2، م) 2، ج  1ج(  1م  
: عبد L بن مالك  - 30  

) م  2002 - ھـ1423(  1لنحو و الصرف ، مؤسسة الرسالة ن طمتن ألفية ابن مالك في ا  
:فتحي عبد الفتاح الدجني  - 31  

)م  1978 - ھـ  1398(  1الجملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا، مكتبة الفKح،الكويت ، ط  
: كريم زكي حسام الدين  - 32  

)م 2001 -ھـ 1421(  3أصول تراثية في اللسانيات الحديثة ، الرشاد للطباعة و التغليف ،ط  
:مبروك المناعي  - 33  

 في انشائية الشعر العربي مقاربات و قراءلت ،دار محمد علي للنشر و مركز النشر الجامعي،
) م 2006(  1تونس ، ط  

:محمد ابراھيم عبادة  - 34  
م  1988) د،ط( الجملة العربية دراسة لغوية نحوية ، منشأة المعارف ، ا�سكندرية ،   

: حماسة عبد اللطيف  محمد  - 35  
م 2003) د،ط( بناء الجملة العربية ،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاھرة ،   

: محمد حماسة عبد اللطيف  - 36  
 من اEنماط التحويلية في النحو العربي 

: محمد حماسة عبد اللطيف  - 37  
ب للطباعة و النشر و التوزيع ،العKمة ا=عرابية في الجملة بين القديم و الحديث ، دار غري  

م  2001) د،ط( القاھرة ،   
:محمد خليفة ا:سود  - 38  

) ھـ  1425(  2التمھيد في علم اللغة ،منشورات السابع أبريل ، ليبيا ، ط  
:محمد الصغير بناني  - 39  

) د،ط( المدارس اللسانية في التراث العربي و في الدراسات الحديثة ،دار الحكمة ، الجزائر ن  
  2001السداسي اEول 

:محمود السعران  - 40  
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) م 1997(  2علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ط  

 
 
 
 

: مرتضى جواد باقر - 41  
دارــا=ص 1مقدمة في نظرية القواعد التوليدية ، دار الشروق للنشر و التوزيع ، اEردن ،ط  

) م 2002( اEول   
: حركات مصطفى  - 42  

 - 43) م 1998 -ھـ  1418(  1اللسانيات العامة و قضايا العربية ، المكتبة العصرية ،بيروت ، ط

: مصطفى حميدة   
 نظام ا=رتباط و الربط فيتركيب الجملة العربية ، مكتبة بنان ناشرون و الشــركة المصـرية 

) م 1997(  1العالمية للنشر ، لونجمان ، الجيزة ،مصر ، ط  
: ميشال زكريا  - 44  

،المؤسسـة الجـامعية )النظرية اEلسنـية ( اEلسنية التوليدية التحويلية و القواعد اللغة العربية   
) م 1982 - ھـ 1402(  1للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان ،ط  

:ميشال زكريا  - 45  
النشر و التوزيع ، مباحث في النظرية اEلسنية وتعليم اللغة ، المؤسسة الجامعية للدراسات و   

) م 1985(  1بيروت ، ط  
:المفضل الضبي  - 46  

) م 1998(  1المفضليات ، تحقيق قصي الحسين ، دار و مكتبة الھKل ،بيروت ، ط  
)ھـ  711جمال الدين محمد بن مكرم ت ( : ابن منظور  - 47  

  6، م 5، م 4،م 3،م 2،م1،م) م 1997(  1لسان العرب ، دار صابر ، بيروت ، ط
:مھدي المخزومي  - 48  

) م  1986 - ھـ  1406(  2في النحو العربي نقد و توجيه ، دار الرائد العربي ، ط  
: نعمان بوقرة  - 49  

 محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ، منشورات جامعة باجي مختار ، عنابة ، 
2006) د،ط(   
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: نو آن إي - 50  
�ت اللغوية ، ترجمة اوديت �بتيت ،خليل أحمد ، دار السؤال للطباعة مراھنات دراسة الد  

) م  1980 - ھـ  1401( 1و النشر ، دمشق ، ط  
:برنار توسان  - 51  

) م2000(  2ماھي السميولوجيا ،ترجمة محمد نظيف ، أفريقيا الشرق ، المغرب ،بيروت ،ط  
:جان بيرو  - 52  

) د،ط( جمة الحواس مسعودي و مفتاح بن عروس ،دار اNفاق ، الجزائر ،اللسانيات ،تر  
م  2001جانفي ،  

)مع اسھام من فولكر ھيشن في الطبعة الثانية (  :ك*وس ھيشن  - 53  
 القضايا اEساسية في علم اللغة ، ترجمة و تعليق سعيد حسن بحيري ،مؤسسة المختار للنشر

) م 2003 -ھـ 1424(  1و التوزيع ، مصر ، ط  
:كارل ديتربونتنج  - 54  

سعيد حسن البحيري ،مؤسسة المختار للنشر و التوزيع ،مصر مدخل إلى علم اللغة ، ترجمة   
)  2003 -ھـ  1424( 1ط  

:ميلكا افتيش  - 55  
 اتجاھات البحث اللساني ، ترجمة سعيد مصلوح ، وفاء كامل فايد ، المجلس اEعلى للثقافة،

م 2000، 2ط  
:ريك انكفيست نيلس إ - 56  

)د،ط( اEسلوبية اللسانية ، ترجمة أحمد مومن ،مطبوعات جامعة منتوري ،قسنطينة ،   
  م   2001فيفري 
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