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أوال أشكر املوىل عّز وجّل الذي رزقين العقل وحسن الّتوكل عليه سبحانه وتعاىل،وعلى نعمه الكثرية اليت رزقين 

 إايها...فاحلمد هلل والشكر هلل.

 

شكرا جزيل الشكر إىل من أانرَا يل درب العلم واملعرفة..وحرصا علّي منذ الصغر،واجتهدا يف تربييت واالعتناء 

 احلبيبان الغاليان القريبان إىل قليب. يب،والدايّ 

 

فال شيء عندي أفخر به أعظم من دين أؤمن به! وامرأة ،عظيمة قامت برتبييت. وأب،أفخر دائما عندما خيتتم 

 امسي ابمسه.

ملا منحته يل من توجيهات " هشماوي فتيحة"وأخص ابلتقدير والشكر واالمتنان العظيم إىل املشرفة الدّكتورة 

 .عددة وانشغاالهتا الكثريةونصائح،رغم مسؤوليتها املتّ 

 

 

 

 



 

 

 

  

 إىل كل من كان دعائها  سّر جناحي وحناهنا بلسم جراحي.

 إىل كل من كانت اجلنة حتت أقدامها أمي الغالية أطال هللا يف عمرها.

 أدام هللا عمره. ر يل أسباب الّنجاح والدي الغايلووف   ،إىل من أانر دريب

 أطال هللا يف عمره.إىل مهج القلب وزينة احلياة رفيق دريب 

 إخويت وأخوايت األعزاء. اّلذين عاشوا ذكرايت طفوليت عائليت الكرمية إىل

 إىل زمالئي وزمياليت يف الّدراسة.

 ."هشماوي فتيحة"إىل اليت شجعتين يف إجناز هذه األطروحة أستاذيت الفاضلة املشرفة:

 حظات.أمجل اللّ  إىل كل من تذوقت معهم

 إىل كل من أغفلت أمرهم وتناسيت ذكرهم.و 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمة
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بسم هللا الّرمحن الّرحيم واحلمد هلل الذي لواله ما جرى قلم وال تكلم لسان والّصالة والّسالم على سّيدان      

حممد"صلى هللا عليه وسلم" كان أفصح الّناس لساان وأحىي به ببعثته سّنة األنبياء ونشر بدعوته آايت اهلداية وأمت 

 الّدين أما بعد : 

اليت يتم ترتيبها حسب ترتيب تلك املعاين  ابأللفاظهن يعرب عنها عبارة عن معاين يف الذّ غة يف مضموهنا اللّ  إنّ      

تبادل الفكري االجتماعي بني أفراد اجملتمع ،حيث يف ظل نظام عام للّ  إالّ ظاهرة ال ميكن تصورها  األهنّ هن،يف الذّ 

 صال بني اآلخرين .بادل و االتّ تكمن يف حتقيق التّ  األساسيةغايتها 

رسني هو الّتحويل الذي اّللغوية ،لكن الذي خيفى على الداّ  البينواصل نوعني من غة توظف بغية التّ وهذه اللّ      

غوية مفردات أم اللّ  البينالّلغوية الذي يغدوا استكناهها حمتاجا إىل بنياهتا العميقة سواء كانت هذه  البينهذه  ميسّ 

 مجال أو وحدات اسنادية وظيفية .

العقل  والفكر ،ومن  أعمالودراسة قضية البنية العميقة ارتبطت بزخم كبري ،و لدراستها و البحث فيها جيب      

تشو من علماء الغرب و الشرق يوقفون معرفتها ودراستها على أّن كثريا غوية احلديثة جند يطّلع على الدراسات اللّ 

 الزخمشري و ،رب ،كسيبويه،ابن اجلينالع حاةالنّ  انصنعه أجدادنا مبا سطره و بيهيغري آالعريب  حوابلنّ  املتأثر مسكي

العميقة )التحتية( عند عبد القادر اجلرجاين  البنية"يف  حبثي يكمنجاين وغريهم ،وعلى هذا األساس فموضوع اجلر 

ساؤالت أال وهي :من هو لعنا هلذا العنوان فقد تطرأ يف أذهاننا بعض التّ ومن خالل تطّ  ." تشو مسكيو 

جانب درس البنية العميقة ؟وما دور البنية العميقة يف النظرية التوليدية التحويلية عند تشو  أيجلرجاين ومن ا

حو ؟وما هي أوجه الشبه و االختالف بني اجلرجاين مسكي ؟وكيف كانت دراستهم لبنية املفردات و اجلمل يف النّ 

 هلذا املوضوع. نال اإلجابة عنه من خالل طرحمسكي حول البنية العميقة؟ كل هذا سنتطرق إليه وحناو  وتشو
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ن املوضوع حسب علمي راسة و البحث أل"موضوعا للدّ  تشو مسكيواخرتت "البنية العميقة عند اجلرجاين و    

 تشو مسكي أتثر،ولبيان مدى  ،وحبا للمعرفة والّتعرف على مجاليات البنية يف اجلملةليس له دراسة مسبقة من قبل

اليت شجعتين على تناول املوضوع بكل روح عملية يف طرح القضااي و معاجلتها  األسبابنحو العريب .تلك هي ابلّ 

 و حتليلها.

و  األسس أهمالنظرية اللغوية ودراسة قضية النظم وببيان  إثباتعند اجلرجاين يف  أفكاري أعاجل أنفحاولت      

من خالل نظريته "القواعد التوليدية  تشو مسكي ارأفكاملبادئ اليت تبىن عليها .كما حاولت معاجلة 

مبينة دور البنية العميقة يف النحو التوليدي التحويلي .متبعة يف ذلك املنهج الوصفي املقارن ،الوصفي التحويلية"

املتمثل يف وصف وحتليل أفكار كل من اجلرجاين و تشو مسكي حول قضية البنية أما املقارن يتمثل يف املقارنة بني  

 فموضوعي الذي استعملت فيه هذا املنهج قسمته إىل :كلتامها حول هذه األطروحة.

 مبينة أهم أسباب و مظاهر اهتمام النحاة العرب ابلبنية العميقة أنواعها،فهوم البنية وأهم مدخل خصص مل   

 مستنتجة أهم مساهتا ومميزاهتا .

قمت حيث اجلرجاين ونظريته املرتبطة ابلبنية العميقة".حياة عبد القاهر "بعنوان: تهرمسفقد  والفصل األول    

قضية الّلفظ واملعىن عند :"بـ عنونته فاألول كان حول نبذة موجزة للجرجاين،والثاينمباحث،بتقسيمه إىل ثالث 

قتها اهتمام اجلرجاين ابلبنية العميقة وعال":سم حتت عنوانواملبحث األخري ر   ."اجلرجاين والعالقة املرتبطة بينهما 

التحويلية عند تشو مسكي التوليدية  "البنية العميقة يف النظرية عنوان:الفصل الثاين كان حتت  أما بنظرية الّنظم".

 مباحث:ثالثة  إىل." وتطرقت فيه 

 واهم مؤلفاته.  تشو مسكينعوم  افرمحياة  ـ
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 .مسكي عند تشونظرية القواعد التوليدية التحويلية  ـ

 و تشو مسكي حول البنية العميقة . اجلرجاينالتشابه و االختالف بني  أوجه استخالص ا ـ

توصلنا إليها من خالل مذكرتنا اليت بني  النتائج اليت مستخلصني فيها أهم املوضوع خبامتة  ناوختم   

يلي:القرآن  مضيفني قائمة املصادر واملراجع اليت اعتمدان فيها على بعض الكتب نذكر منها ما.أيدينا

لسانيات النشأة والتطور" ألمحد مومن،"نظرية تشو مسكي " لعبد القاهر اجلرجاين،"الّ اإلعجازالكرمي،"دالئل 

 ...اخل.ويف النهاية فهرس فيه ما احتوته مذّكريت.ليونسالّلغوية" جلون 

راسة وأرجو من املوىل عّز ويف األخري أمتىن أنين قد وفقت يف اإلملام بكل جوانب املوضوع وأعطيته حقه يف الدّ   

 وجّل أن يوفقين وهللا ويّل التوفيق.
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 ـــل :ـــدخـم

 "ماهية البنية واهتمام النّحاة بها."

 لبنية)مفهومها،أنواعها(.ا    

 

 .أسباب اهتمام النّحاة بالبنية العميقة 

 

  بالبنية العميقة. االهتمامنتائج 

 

 .مظاهر اهتمام النّحاة بالبنية العميقة 

 

 .الّسمات المميّزة للبنية العميقة 
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 )البنية )مفهومها،أنواعها: 

غوية،لوجدان أن  البنية هي نظام من العالقات الثابتة الكامنة خلف بعض خرجنا من دائرة الظواهر الل   لو أننا         

 القول أبن  كل علم ينبغي أن يكون بنيوايً.ريات.ولعل هذا ما حدا ببعض الباحثني إىل التغ  

غة هي بنية الشيء أي" اهليئة اليت بين عليها " و" البنية ما ة العربية أن  البنية يف الل  يذكر علماء اللغ  ومنه:       

  (1).بنيته و هو البىن و البىن " وأنشد الفارسي عن أيب احلسن : "أولئك قوم إن بنو أحسنوا البين "

و البنية شبكة العالقات القائمة يف الواقع اليت قد يعقلها اإلنسان و جيردها بعد مالحظته للواقع يف كل     

ا ترب  بني عنارر الكل الواقعي أو مجمع أجاائه ، وأنا القانون الذي يبب  هذ  عالقاته املتشابكة ، ويرى أن  

 العالقات و جيردها. 

ا هي كلٌّ من لشبكة العالقات و منوذج عقلي جيرد  اإلنسان ،و إمن  “ إدراك :” جمرد  البنية هذا ال يعين أن          

البنية إىل جانب وجودها الذايت يف العقل هلا وجود موضوعي يف الواقع،قد  اإلدراك )الذايت(و الشبكة )املوضوعية( أي أن  

                                                    ( 2). يدركها اإلنسان يف معظم جوانبها، وقد ال يدرك أاي  منها

  3وحدة تقوم على قاعدة أساسية تنظم تنظيما شكليا خيبع جملموعة من املبادئ الثابتة. إذا: فالبنية     

هيكل الشيء ابلبنية السطحية   يقصد : ميقة.حيث بنية ع: بنية سطحية و غوي هلا نوعانوالبنية يف الد رس الل    

رميم الشيء وهي اليت متنح الظاهرة هويتها و تبفي  يف  املادية الظاهرة.أما البنية العميقة فهي كامنةووحدته 
                                                             

 .94صد.ط،،دار صادر،بيروت،14:ابن منظور،لسان العرب،مادة بنى،ج ـ ينظر1

 . 472،د ت،ص2محمد علي النّجار،عالم الكتب،بيروت،ط ـ ابن جني،الخصائص،تح2

 .  300نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللغوي، المكتب الجامعي الحديث، األزاريطة،اإلسكندرية، د ت، ص  ـ3 
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و تعترب البنية العميقة املشري  (2) مجريدي داخلي يعكس العمليات الفكرية. كما تعد شكل  (1)عليها خصوريتها .

                                                                                ( 3).الكتابة إعادةعلى العنارر األولية اليت تكونا قواعد الركين الذي حيتوي 

. لذا عادة ما و احلدس ستخدام احلواس و إعمال اخليالإدراك البنية الكامنة فهو أمر أكثر رعوبة، يتطلب ا إن      

يعيش البشر داخل بنا اجتماعية و اترخيية  و اقتصادية يستنبطونا فتؤثر يف سلوكهم و تشكيل رؤيتهم للكون و 

 حتدد خطاهبم احلباري دون وعي منهم .                               

وهذا :» حاة من الن   ثرين. كما يرى ك:الظاهر و الباط عبري عن البنية السطحية و العميقة بقولناالت   وقد ميكننا     

                                         (4)اهر يدل على حسن الباطن.حسن الظ   ألن«.الظاهر مماس لذلك الباطن كل جاء منه منطو و حمي  به

و ميكن تشبيه العالقة بني الرتكيب الباطين) البنية العميقة( و الرتكيب الظاهري)البنية السطحية( ابلعالقة بني      

مدخل التفاعل الكيماوي و منتوجه،فالرتكيب الباطين يف اللغة يشبه مدخل  التفاعل الكيماوي،والرتكيب الظاهري 

                                5)ه املواد النامجة من التفاعل الكيماوي.فاعل الكيماوي،أي:أن ه يشبيشبه منتج الت  ة.غيف الل  

 

       

                                                             

  1ـ عبد هللا أحمد جاد الكريم حسن:البنية العميقة ومكانتها لدى النحاة العرب،شبكة األلوكة،)1634،2015(،ص04

       2ـ  احمد مومن ، اللّ سانيات النشأة والتطور ، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ، بن عكنون.           

. 202صد.ت، ،3الجزائر،ط        

 .332مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،ص :نور الهدى لوشن  ـ3 

  4ـ عبد هللا أحمد جاد الكريم حسنا لبنية العميقة ومكانتها لدى النحاة العرب،ص04

  5ـ المرجع نفسه،ص04
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 : أسباب اهتمام الّنحاة ابلبنية العميقة 

 :حاة بتطبيق قواعدهمناية النّ ـ ع1      

لقد بذل النحاة العرب جهودا جبارة مشكورة لوضع قواعد النحو العريب ، ويقول ابن مباء الذي اشتهر       

بعدائه الشديد لبعض األمور يف منهج النحاة " إين رأيت النحو بني رمحة هللا عليهم ، قد وضعوا رناعة النحو 

الغاية اليت أمروا وانتهوا إىل املطلوب الذي  حلفظ الكالم من الل حن ، وريانته من التغيري ، فبلغو من ذالك إىل

ابتغوا ". ويقول املستشرق األماين يوهىن فك : "ولقد تكفلت القواعد اليت وضعها النحاة العرب يف جهد ال 

يعرف الكلل،وتبحية جديرة بعرض اللغة الفصحى وتطويرها يف مجيع مظاهرها من انحية األروات  

ملفردات على رورة شاملة،حىت بلغت كتب القواعد األساسية عندهم مستوى من والص يغ،وتركيب اجلمل ومعاين ا

الكمال ال يسمح باايدة ملستايد" ولقد كانت"رناعة النحو تستخرج القواعد من املسموع،وهو بعض اللغة ال  

 (1)كل ها،مث يقوم النحاة ابطراد هذ  القواعد على ما مل يسمع،وذلك بواسطة القياس.

حو العريب "فرضوها على الفصحاء العرب،وفرضوها على الفحول من حاة العرب وضع قواعد الن  الن   وبعد أن ت      

  ( 2)".الشعراء،مث فرضوها يف أخر األمر على أرحاب القراءات

نظرهم أوىل ابالعتبار مما خالفها من املسموع.ومن مث  اة "جعلوا من القواعدـ أحكاماـ فكانت يفوذلك ألن النح    

 ( 3)".لعليخرج والتأويل والت  اعملوا فيما خالف قواعدهم حيل الت  

                                                             

                           1 ـ المرجع السابق،ص05

  2ـ إبراهيم أنيس،من أسرار اللغة،مكتبة األنجلو المصرية،القاهرة،ط4،)1922(،ص20

 .13(،ص1973العربية مبناها ومعناها،الهيئة المصرية للكتاب القاهرة،د.ط،) ـ ينظر:تمام حسان،اللغة3 
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وقد "يصل األمر هبم أن يفرتضوا وجود تراكيب ال وجود هلا فعال،ولكنه ـ النحوي ـ مدفوع إىل افرتاضهم حبكم     

أن النحو ال عد رياغة النص املوجود فعال إذ هو خيلق نصوص ال وجود التاامه للقواعد النحوية،أو بعبارة أخرى 

         العميقة. هلا...،وهو ما نسميه البنية

قعيد فأربحت بعد زمن تقوم على حو يف بدايته عملية تقوم"يف مبتدئها على االستقراء و الت  ولقد كان الن       

أربح الطابع املميا للنحو العريب أنه يعد  معيارية ومنطقية ،حىتسفة وقبااي حاة فلطبيق،وجعله الن  القاعدة والت  

                                 (1)األول. جمهودا دراسيا لغواي،بقدر ما حتول إىل جمهود فكري من الطراز

 حاة ابملعىن:ـ عناية النّ 2

يهتمون ابملعىن ،ويف هذا الشأن يقول ابن حاة بصورة جلية ابملعىن ،ولقد كان العرب وال ياالون قد اهتم الن        

العرب كانت كما تعين أبلفاظها فتصلحها وهتذهبا وتراعيها،وتالحظ أحكامها ابلشعر اترة وابخلطب  جين :"إن  

يف  املعاين أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدراً  ن  إاليت تلامها وتتكلف استمرارها،ف اترة أخرى واألسجاع

ويؤكد  ،(2)املعىن لصحةفاظها ملعانيها حىت تفسد اإلعراب الذي جعل العرب "حتمل على ألنفوسها"،فاملعىن هو 

به،وأنه إمنا جيء له ومن  فظ خادما للمعىن،مشيداابن جين على ذلك قائال:"رأيت غلبة املعىن للفظ وكون الل  

اكيب وأسرار حسنها معاين الرت  حو "ليس جمرد قاعدة تطبق،بل حبث يف حاة إىل هذا األمر فالن  أجله"ولقد فطن الن  

وقوهتا،وان كان النحو ينطلق من املباين للورول إىل املعاين ،ولذلك النحاة "دائما يسالون حول الوظيفة واملعىن 

 عبري عن املعىن". كيب يف الت  والغرض وفاعلية الرت  
                                                             

 .170(،ص1958ـ تمام حسان،اللغة بين المعيارية والوصفية،مطبعة الرسالة،القاهرة،د.ط،)1

 . 09ـ عبد هللا جاد الكريم حسن،البنية العميقة ومكانتها لدى النحاة العرب،ص2 
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مجلة مستقيمة ،ولكن احلكم على  "كل مجلة رحيحة حنوية تعد   حاة للجملة العربية يرون أن  وعند دراسة الن       

هذ  االستقامة ابحلسن والكذب يتعلق ابملعىن الذي تفيد  عنارر اجلملة عندما ترتاب  حنواي" . فاألرل 

حاة يهتمون ابلبنية العميقة أن:"يوضع الكالم للفائدة،فإذا مل تتحقق الفائدة واملعىن فال مجلة،والذي جعل الن  

فظة ملعىن اليت تليها أو وخالفها يف مالئمة معىن الل  بيلة :"األلفاظ تثبت هلا الفران أن  اكيب.كما ذكللمفردات والرت  

نه يعترب املعىن قطبا مهما يف دراسة اجلملة ،ومبا إ،وابلنسبة للجملة ف(1)لفظ"ما أشبه ذلك مما ال تعلق له بصريح ال  

حاة واعتنوا بدراسة البنية العميقة وحماولة ارتباطا وثيقا ،قام الن   املعىن كامن يف البنية العميقة ومرتب  هبا أن  

 (2)معرفتها.

 :             ـ غياب املقام الذي قيل فيه الكالم3   

غة كانت منطوقة لفرتات طويلة قبل الشروع يف تدوينها بصورة منظمة وملموسة وإابن عملية الل   كما ذكران أن         

حاة املقام الذي قيل فيه الكالم وموقف املتكلم واملستمع وهيئتهما ويني والن  غاب عن اللغ   صوص ابلطبعتدوين الن  

حوية جلأ إىل التوفيق بني صوص تعارض القواعد الن  اكيب داخل الن  ا حدث أن بعض هذ  الرت  وحركتهما ...اخل،فلم  

يجة واضحة من نتائج إمهال العنصر قدير واحلذف واالستتار نتأويل والت  حوية "فالت  كيب وقواعدهم الن  الرت  

ظرة،واالنفعال واهلدوء،وتغري غة من املوقف الذي تقوم فيه احلركة واإلشارة والن  غة وسلخ الل  االجتماعي يف الل  

وي مبا اليقوم به الكالم نفسه يف الفهم نغيم،وتبافر القرائن،وغري ذلك من مالبسات احلديث اللغ  الوجه،والنرب والت  

                                                             

  1-المرجع السابق ، ص 29.

  2ـ المرجع نفسه ،ص29.
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ص ذهنيا بعد فقدان العنصر دير يف حماولة منهم إلكمال الن  أويل والتق  اة على الت  د اعتمد النح  واإلفهام وق

 (1).غوي عن موقفهاالجتماعي الذي ال يفصل احلدث الل  

 عدد الّلهجي داخل بنيان اللغة: ـ التّ 4

حاة والعلماء ما من شأنه أن هجات العربية تبعا لتعدد قبائل العرب وكان طبيعيا أن جيد الن  لقد تعددت الل        

هم وغري ذلك "فلقد كانت كل قبيلة عربية تتكلم هلجتها أويل والتو  جوء إىل الت  يدعوهم إىل إعمال فكرهم والل  

غة املشرتكة بني العرب اخلارة هبا حني يعاجل الفرد شؤون البيئة اليومية يف حدود قبيلته بعد ذلك هلجتها من الل  

" على سيبويه حني محل "إال   كر أن  ومن اجلدير ابلذ  (.2).خاطب مع القبائل األخرىالت  مجيعا وهي الفصحى يف 

ألن صب معىن "لكن" ال لشيء إال لصحة املعىن. .وقد جاء ذلك يف ابب ترجم له بقوله :"هذا ابب خيتار فيه الن  

أحد إال محارا،وكرهوا أن خر ليس من نوع األول ."وقال:"وهو لغة أهل احلجاز، وذلك مثل قولك :ما فيها اآل

يبدلوا األخر من األول فيصري كأنه من  نوعه ،فحمل على معىن "ولكن"،وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين يف 

حاة حول عمل بعض املفردات حاة حول تقدير البنية العميقة وكذلك اختلفوا الن  رهم..."،ولذلك اختلف الن  الد  

 .داخل البنية السطحية وإعراهبا

 وجود مراحل تطورية للغة العربية : ـ 5  

غة قد مرت مبراحل تطورية كثرية أث ر ذلك يف حياة مفرداهتا وبنيتها وتراكيبها ،"وأغلب الل   ومن املعروف أن        

صوص من أمثلة حنوية وشواهد أدبية خارجة عن تلك جند  يف بطون الكتب القدمية ويف ثنااي الن   كثريا مما    الظن أن  

                                                             

  1 ـ المرجع السابق،ص30.

  2- المرجع نفسه ،ص30.
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غة العربية يف مراحلها األوىل قبل أن حاة مث التمسوا هلا خترجيا ما هو إال بقااي من الل  اليت وضعها الن  القواعد 

اهر،كالقلب املكاين،واحلذف والاايدة غة العربية حدث للغة العربية جمموعة من الظو  تتبح"،وأثناء مراحل تطور الل  

 (1)خري .دمي والتأ  واإلحلاق،والتق  

حاة إىل دراسة البنية العميقة والعناية هباو حماولة وغريها أسبااب دفعت الن   ةاألسباب السابق إذا:فلقد كانت   

 غوي.حتديدها كل  حسب فكر  وطاقته ومذهبه الل  

       :نتائج االهتمام ابلبنية العميقة 

 ظاهرة اللجوء إىل التأويل:        ـ1

حاة قد أولوا الكالم الن   أويل يف االرطالح:هو"ررف الكالم عن ظاهر  إىل وجو  خفية  لتقدير وتدبر،وأن  الت      

غة.ولذلك قال سيبويه:"وليس شيء مما يبطرون إليه إال وهم حياولون أويل كثري يف ثنااي الل  وررفو  عن ظاهر ،والت  

مل تتوفر فيها شروط الص حة حنواي إىل مواقف تتسم صوص اليت أويل أيبا هو:"حماولة إرجاع الن  به وجها"فالت  

 (2).حويةالمة الن  ابلس  

أويل الذي رنعته أذهانم وأفرزته قرائحهم"إذا كانت اجلادة على شيء،مث جاء شيء خيالف حاة إىل الت  يلجأ الن    

حاة ة هنا:"قواعد الن  فال أتويل.واملقصود ابجلاد   ا إذا كانت لغة طائفة من العرب مل تتكلم إال هبااجلادة فيتأول:أم  

 (3).حو وأحكامهحاة "قد أولوا الكالم وحرفو  عن ظاهر ،كي يوافق قوانني الن  الن   وليس النطق العريب،يعىن ذلك أن  

                                                             

  31ص  السابق، المرجع ـ1 

  2ـ المرجع نفسه،ص32

  3ـ المرجع نفسه،ص32
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 ـ ظاهرة تعدد األوجه اإلعرابية:2    

حاة بدراسة البنية العميقة وأسباب أخرى تعدد أوجه اإلعراب للكلمة الواحدة أو لقد نتج عن اهتمام الن       

اجلملة،فتبعا لتقدير البنية العميقة يتعدد املعىن ويتعدد اإلعراب، ولقد كانت ظاهرة"تعدد اآلراء النحوية يف املسألة 

 (1).خرآامن أن هناك رأاي الواحدة واختالف األحكام فيها حىت يستطيع الباحث أن يرى الرأي ،فيقول وهو 

      جوء إىل االفرتاض:               ـ ظاهرة احلمل على املعىن )الّتوهم(واللّ 3

،أو هو:"محل اللفظ احلمل على املعىن هو:"أن يعطي الشيء حكم ما أشبه يف معنا  أو يف لفظه أو فيهما       

كيبني يف املعىن اجملازي،فيأخذان ظني والرت  اللف  خر،لشبه بني آخر أو تركيب معىن على معىن آعلى معىن لفظ 

كيب اآلخرين ويؤمن فظ أو الرت  حكمهما الن حوي مع ضرورة وجود قرينة لفظية أو معنوية،تدل على مالحظة الل  

فيون وذلك عن طريق االستعانة حاة والصر هم فهو:"تفسري ختيلي يبطر إليه الن  معها الل بس"أما احلمل على التو  

اكيب العربية يف حماولة للتوفيق،وحتقيق االنسجام بني ما قد يظن من خطأ يف إعراب ألفاظ بعض الرت  ابملعىن 

 (2)ظم."حوية والصرفية،وحماولة تفسري جميئها على هذا الن  الفصيحة،واليت ال ريب يف رحتها،وبني القواعد الن  

 ـ ظاهرة القول ابألصل والفرع:4         

غة حاة عن البنية العميقة هو القول ابألرل والفرع يف الل  املهمة اليت نتجت عن حبث الن  ائج ومن النت         

  حاة عندما يقولون:كذا كان يف األرل كذا أم كذا فهو فرع عليه...اخل.العربية.فالن  

                                                             

   1ـ المرجع السابق،ص 32  

 2ـ المرجع نفسه،ص33
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        (1).حاة حوي عند الن  ونظرية األرل والفرع والقول ابلعامل وفلسفة العمل متثالن عماد املنهج الن       

 قدير :جوء إىل  التّ ظاهرة اللّ   ـ 5 

وهو"حماولة معرفة احملذوف،وال يقتصر األمر على ذلك بل يتناول حمذوفات أخرى غري العامل،فهو يتناول      

واملعمول معا أو هو افرتاض رياغة املفردات أو اجلمل أو  حذف املعمول،وكذا حذف اجلملة أبسرها أي العامل

قدير فكالمها يقوم على فكري دورا فعاال يف الت وهم والت  هن والت  سبكها هبدف تصحيح احلركة اإلعرابية ويلعب الذ  

ةاالفرتاض وحماولة تقدير معرفة احملذوف,والت   أوجه يف  قدير كما سبق ذكر "قائم على االجتهاد الذي ـ يتيح ـ عد 

 (2)نص.العبارة الواحدة،ألن لكل وجه أتويال خمتلفا حىت ولو كان ذلك خمالفا للصورة األرلية لل  

بر هم من األمور اليت حتتاج يف عملها إىل إعمال الفكر والعقل ألن فسري والتد  قدير والت  الت   حورلة القول نرى أن   

قدير قد اختلفت امجاهاته ومناحيه،ألنه قائم على .والت   جمال عملها هو اجلانب اخلفي غري الظاهر من األشياء

  غة. خصي والرباعة الذاتية البعيدين عن الل  االجتهاد الش  

  ّحاة العرب ابلبنية العميقة :ـ مظاهر اهتمام الن 

الكرمي،فنتج عن ن آهر والباطن للكالم،وخارة يف القر حاة العرب بكافة طوائفهم مبا يسمى الظالقد اهتم الن         

ن  ابلظاهر،وفريق أوغل يف أتويل الباطن،واالعتماد عليه ،وفريق لالث كاذلك فريق يرفض الباطن متاما وال يعرتفا إال  

حاة العرب يف خمتلف لقد اهتم الن   ن احتاج إىل أتويله استعان ابلباطن.وإموقفه وسطا يتعامل مع الظاهر و 

دراستهم للبنية السطحية وانشغاهلم إبعراها مل يغض  العميقة ومن الواضح أن  مدارسهم ومذاهبهم الن حوية ابلبنية 
                                                             

  1ـ المرجع السابق،ص33

 2ـ المرجع نفسه ،ص34
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يف كتبهم  ةحاة العرب ابلبنية العميقة كثرية كثرة مفرططرفهم وعقلهم عن البنية العميقة ، ومظاهر اهتمام الن  

يثاان ابلبنية العميقة وذلك إ .دير،وتقدير الكالم،وأرل الكالم،واملعىن...اخلغوية.ومن ذلك قوهلم "والتق  وأحباثهم الل  

البنية السطحية ال يعين إنكار البنية  بورففاء لك ملعرفتهم"أن االكتدراستهم للبنية السطحية ،وذوذلك أثناء 

 ( 1)غوية املعينة. وليد منها حسب البيئة الل  خارة لغوية إنسانية ،وهي راحلة للعمل ابلتفعيل والت   العميقة بورفها

 حاة لتأكيد ما قلنا :نتطرق إىل بعض أقوال الن   ومن هنا سوف    

وكان  ،: أن يقم زيد يقعد عمروحو قولكفت وأما ربطه مجلة جبملة، يقول:" هجري(316أوال:ابن سّراج)      

دخلت "إن"جعلت إحدى اجلملتني  عمروا،فلما فيقوم زيد ليس متصال فيقعد أرل الكالم يقوم زيد يقعد عمرو،

خر غريوا لفظه،وحذفوا منه آأزالوا الكالم عن أرله إىل شيء  شرطا واألخرى جوااب".ويقول:"ومن شأن العرب إذا

شيئا،وألامو  موضعا واحدا إذا مل أيتوا حبرف يدل على ذلك املعىن ومل يصرفو  ،وجعلو  كاملثل،ليكون ذلك دليال 

في ه أرل الكالم"ويقول:ليس زيد بقائم،أرل الكالم،ليس زيد قائما ودخلت الباء لتؤكد الن  م خالفوا بهلم على أن  

 (2)".وخص النفي هبا دون اإلجياب

نكرة أو معرفة أن يبتدئ ابألعراف،وهو أرل الكالم                                                                م(يقول:"وأحسنه إذا اجتمع170اثنيا:سيبويه)ت     

                             

                                                             

 1ـ ينظر،طه الجندي ،ظاهرة المطابقة النّحوية في ضوء االستعمال القرآني،دار العلوم،القاهرة،)1980(،ص76

 193(ص1988ابن سراج،األصول في النّحو،مؤسسة الرسالة،بيروت،د.ط،) -2
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قدير:خيرج لنا مما ويقول:"واألوىل أن يكون املفعول حمذوفا دل  عليه سائر الكالم،والت   م(385حاس) اثلثا:النّ     

قدير:فقد لبثت فيكم عمرا من مأكوال" ويقول:فقد لبثت فيكم عمرا من قبله،يف الكالم حذف،والت   تنبت األرض

 من عند هللا هذا ال يكون أال   دق واألمانة ال اقرأ وال اكتب مث جئتكم ابملعجاات،أفال تعقلون أن  قبله تعرفوين ابلص  

جل نفثهم ،مثل أقدير يف العربية:مث ليقبوا "والت  عا وجل ؟؟ املالحظ طول تقدير البنية العميقة،ومن ذالك قوله 

قدير يف ومن هنا نالحظ قصر يف البنية العميقة كما الحظنا يف طوهلا .ويقول أيبا:"واملعىن والت  (1) "وسئل القرية

بدل :األرل عند سيبويه :اي هللا،وامليمان (العربية واحد،ألن أرل )تاكى( )تتاكى(فحذفت التاء ،ويقول عن )الل هم

 (2)".من اي

                                                                                     .البنية العميقة قد خيتلف تقديرها بني عامل وآخر وبني مدرسة وأخرى مم ا سبق نالحظ أن           

ويون العرب الذين أولوا البنية العميقة اهتمامهم حاة واللغ  :هو من أكثر الن  (ھ392رابعا:ابن جين) ت     

ا أن   وعنايتهم الفائقة،وعن ذلك يقول ابن جين:"ال ينكر أن يكون يف كالمهم ـ العرب ـ أرول غري ملفوظ  هبا،إال  

فظة على ظاهرها مل يسع العدول .ويقول:"املعىن وإذا أمكن أن تتأول الل  (3)ذلك مقدرة وهذا واسع يف كالمهم" مع

 (4)".بغي أن يكون العمل عليه دون غري ا يؤكد الظاهر ال الباطن فينليل هنا إمن  عنه إىل الباطن إال بدليل والد  

                                                             

  1- عبد هللا أحمد جاد الكريم حسن ،البنية العميقة ومكانتها لدى النحاة العرب ، ص-6.

  2- المرجع نفسه ، ص6.

    3ـ ا بن جني،المنصف،تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد هللا أمين،دار الحلي،القاهرة،)1379(،ص348

        4ـ ابن جني ـ تحقيق حسن هندامي ـ سر صناعة اإلعراب ـ دار القلم ـ دمشق ـ د. ط ـ   1985م ـ ص425
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عن بعض وسائل  ثحتد  ما ث ابن جين ـ قبل تشو مسكي ـ عن تقدير البشر للغاهتم واهتمامهم هبا،كحتد       

إذا غريت كلمة عن رورة إىل أخرى اختارت العرب   السطحية،فيقول:قيل:ذلك أن   حويل من البنية العميقة إىلالت  

،وذلك أنك حتتاج إىل أن تنيب شيئا عن شيء،فأوىل أحوال الثاين أن تكون الثانية مشاهبة ألرول كالمهم 

 واب أن يشابه األول." ابلص  

،فإنا تصور تلك الكلمة بعد احلذف ،سواء  العرب إذا حذفت من الكلمة حرفا،إما ضرورة أو إيثارا "وذلك أن     

           .      (1)"كان ذلك احلرف احملذوف أرال أم زائدا....

 حوي قد شغلوا أنفسهم مبعرفة البنية وتقديرها،فنالحظ أن  حاة العرب يف تراثهم الن  الن   خالرة القول نرى أن      

هناك بنية عميقة  خرى جند أن  ألحيان،ويف األحيان األ بكثري من البنية السطحية يف بعض هناك بنية عميقة أطول

 وهناك بنا عميقة تكون نفسها سطحية.السطحية.العميقة أقرب من البىن  أقصر من البنية السطحية،وبعض

  ّاكي::حاة ابلبنية العميقة يف املفردات و الرتّ شواهد تؤكد عناية الن 

حو العريب إن مل يكن جل ها،وقد ذكران ا يف دراستهم ملعظم أبواب الن  حاة ابلبنية العميقة جلي  اهتمام الن  لقد ظهر     

 فيما سبق،ونذكر هنا أيبا جانبا آخر من زاوية أخرى وذلك كما يلي : 

تركياهم على معرفة البنية العميقة للكلمة املفردة وأرلها،وظهر ذلك يف كثري من  ويقصد هباأوال: املفردات :  

 األبواب:

                                                             

  1- عبد هللا أحمد جاد الكريم حسن ،البنية العميقة ومكانتها لدى النحاة العرب ، ص9 
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حاة ابلبنية العميقة أو أرل الكلمات دراستهم ملا ومن مظاهر اهتمام الن  أـ دراسة الكلمات املنقولة واملشتقة:   

،الفعل ماء العرب حول أرل املشتقاتحاة والعليسمى ابلكلمات املنقولة واملشتقة،ولقد دار اخلالف بني الن  

وىل  و ل بيس   ا بيس   ه  ع  ف  نـ   ن  م   ب  ر  أقـ      ر  ض  ل م ن     او  ع  د  ومن ذلك قوهلم:قال تعاىل:}ي  (1).املاضي أو املصدر أو اجلذ(
 
امل

سبعة: معنا :يدعوا من ضر  أقرب من نفعه.وعند حديثهم عما يتعدى إىل ثالثة مفاعيل وهو  (2ـ) {.الع شري  

أحدمها )أعلم( املنقولة ابهلماة من)علم(املتعدية الثنني تقول:أعلمت زيدا عمرا فاضال .الثاين:)أرى(املنقولة ابهلماة 

  ( 3).من )رأى( املتعدية الثنني حنو:أريت زيدا عمرا فاضال،مبعىن أعلمته.....اخل

السطحية املنطوقة للبمري يكمن حتتها بنية  البمري هو اسم خمتصر،والبنية :من املعروف أن  ب ـ دراسة الضمائر  

ا املسترت جانبا كبريا من هذ  البمائر ال يظهر يف البنية السطحية للكالم،ومن ذلك قوهلم :فأم   عميقة،كما أن  

فينقسم ابعتبار وجوب االستتار وجواز  إىل قسمني :واجب االستتار وجائا ،ونعين بواجب االستتار ما ال ميكن 

 .كنقوم أو ابلتاء كتقوم  و بنونمقامه،وذلك كالبمري املرفوع ابلفعل املبارع املبدوء ابهلماة كأقوم أقيام الظاهر 

 (4)ونعين ابملسترت جوازا ما ميكن قيام الظاهر مقامه ،وذلك كالبمري املرفوع ..

حيذف من آخر  حرف ن أ ليني،وقيل،احلذف ،ومنه ترخيم االسم يف الن داء،وهو: الرتخيم :الت  خيمج ـ دراسة الرتّ  

 حرف غري املؤنث.   خيم حذف آخر االسم الاائد على ثالثة أأو أكثر.وقيل: الرت  

                                                             

  1ـ المرجع السابق،ص11

  2- سورة الحج،اآلية]13[،رواية ورش،ص223.

  3ـ المرجع نفسه،ص11

  4ـ المرجع نفسه،ص12
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حاة العرب ابلبنية العميقة أو أرل الكلمة أو الكالم اهتمامهم :من فرط اهتمام الن  د ـ دراسة الكلمات املركبة  

كيب الذي ينتج جند احلديث عندهم عن الرت   أبرل الكلمات املنطوقة )السطحية(ومعرفة بنتها )األرلية(،ولذلك

اإلضايف(،فاملاجي مثل:حبرموت،فأرلها اجي ـ االسنادي )كيب امللنا كلمة مكونة من كلمتني:)الرت  

)حبر(و)موت(،واالسنادي مثل)جاد احلق(فأرلها)جاد(و)احلق(،واإلضايف مثل عبد هللا فأرلها )عبد( 

  (1)و)هللا(...اخل.

 :ـ دراسة اإلعالل واإلبدال واإلدغام هـ 

 ـ اإلعالل:وهو تغيري حرف العلة للتخفيف،وجيمعه القلب واحلذف واإلسكان،وحروفها أللف والواو والياء.1

ـاالبدال :وهو جعل حرف مكان غري  ويعرف ابشتقاقه،واألرل يف اإلبدال جعل شيء مكان شيء آخر  2

 .كإبدالك الواو اتء

غة اإلخفاء واإلحكام،واإلدغام قيل:أن تصل حرفا حبرف مثله من غري أن تفصل اإلدغام يف الل  ـ اإلدغام: وأرل 3 

 (2 ).بينهما حبركة أو وقف 

 :وـ القلب املكاين :هو تقدمي بعض احلروف أو أتخريها داخل الكلمة الواحدة حنو:أشياء يقولون أرلها

 أي. القلب "يعرف أبرله "،كناء يناء مع الن   حاة العرب أن  شيئاء،وجا  أرلها وجه...اخل ,ويرى الن  

                                                             

  1ـ المرجع السابق،ص13

  2ـ المرجع نفسه،ص13



ماهية البنية واهتمام النحاة  بها                                                                مدخل : . . 
 

 

16 

حاة حوية املشهورة،ويعد مظهرا من مظاهر اهتمام الن  هو من األبواب الصرفية والن  زـ بناء الفعل للمجهول:  

 العرب ابلبنية العميقة،لدراستهم بناء الفعل للمجهول ودراستهم للتغريات اليت حتدث لبنية الفعل وكذلك بنية اجلملة

فاملاضي يبم أوله ويكسر ما قبل اآلخر،واملبارع يبم أوله ويفتح ما قبل آخر ،وقد حتدث بعض التغريات 

  (1).اخلارة لبعض األفعال كالفعل األجوف

 عت،والصفة املشبهة.:وهذا يكون يف أبواب:كاملبتدأ،والفاعل،واملصدر والن  س ـ دراسة الصريح املؤول    

حاة العرب البنية العميقة للجمل العربية يف لقد حدد الن  والزوائد واإلحلاق :ـ دراسة العمد والفضالت ع  

 (لة الفعلية)ف+فامنطني:اجلملة االمسية)م+خ(واجلم

اهتم النحاة العرب بدراسة ظاهرة احلذف اهتمام ابلغا،وذلك حررا على ف ـ دراسة احلذف والتعويض واإلحلاق:

موا ابلتعويض ألنم قصدوا التعويض رعاية لألرل .وللتعويض معرفة البنية العميقة وتقديرها ،كما اهت

             ( 2).نوعان:تعويض جواز وتعويض وجوب

اكيب العربية  حاة العرب عند دراستهم لكثري من اجلمل والرت  ظهر هذا جليا لدى الن  اكي::اثنيا: يف اجلمل و الرتّ 

 وتقديرها ومن أمثلة ذلك:كما ظهر اهتمامهم وعنايتهم مبعرفة البنية العميقة 

:لعبت نظرية العامل دورا خطريا وابرزا يف اتريخ الن حو ودراسته.فهذ  أـ دراسة العامل يف اجلملة)نظرية العامل(

                                                            .جداال و وفلسفة حوية خالفاالن   الكتب ومألتحو واستقرت ن قبل أرول الن  ظرية هي اليت بنيت عليها مالن  

                                                             

  1- المرجع السابق،ص16

 16،صنفسهـ المرجع 2
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حاة لنصب الفعل املبارع يتعرضون لنصب الفعل ب "أن " املبمرة عند دراسة الن  ب ـ نص: الفعل أبّن املضمرة:

 م  ه  بـ  ذ   ع  يـ  ل    الل   و م ا ك ان  حنم قوله تعاىل:}  (1)اطفة و"فاء"السببية،و"واو"املعية.بعد"الم" اجلحود،و"حىت"،و"أو" الع

                                    ( 2){م  يه  ف   ت  ن  أ  و  

ذلك قول النحاة العرب:األرل يف النداء أن  :هو من األبواب املشهورة يف الدرس النحوي،ومنج ـ أسلوب الّنداء

يدخل على االسم ،ولقد تعرض النحاة لدراسة الشواهد اليت يدخل فيها الن داء على غري االسم.ومن ذلك قوله 

                                                            اي هؤالء اسجدوا.    أال ،والتقدير 3{لل  ا   و  د  ج  س  ي   ى}أال   \تعال

                        الّسمات املميزة للبنية العميقة:                                      

    أمهها مايلي:                            متتاز البنية العميقة بكثري من الس مات من

 كيب بوساطة قواعد إعادة الكتابة والقواعد املعجمية. البنية املولدة يف قاعدة الرت   اإن  -ـ1

 فسري الداليل للجملة.ا البنية اليت متثل الت  إن  -ـ 2

 4حويلية إىل بنية سطحية.إنا البنية اليت ميكن هلا أن حتول بواسطة القواعد الت  -ـ 3

 حتديدها:ألنا تعمل على إعمال الفكر واحلد س التخمني. رعوبة -ـ4

                                                             

 16،صالسابقالمرجع  ـ1

  2ـ سورة األنفال.اآلية ]33[.

  3ـ سورة النمل.اآلية]25[.

  4ـ نور الهدى لوشن،مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللّغوي،ص332



ماهية البنية واهتمام النحاة  بها                                                                مدخل : . . 
 

 

18 

 فظ،فهو حمورها ومناط اهتمام الباحثني عن البنية العميقة.تعتمد على املعىن أكثر من اعتمادها على الل   -ـ6

 (1)ة.أقدم من السطحية نشأة يف تصور أكثر العلماء،لذا فهي مصدر أو مرجع للبنية السطحي-ـ 7

وليديني،ولقد درسوها كل نرى أن  البنية العميقة كانت حمور اهتمام خمتلف الن قاد العرب والت   ا سبق ذكر مم     

 سيأيتحسب رأيه،ونذكر على سبيل املثال اإلمام اجلرجاين والعامل الل غوي نعوم تشومسكي.وسوف نتطرق فيما 

 عما درسو  حنوها.

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                             

30دى النّحاة العرب،صـ عبد هللا جاد الكريم حسن،البنية العميقة ومكانتها ل1  



 

 

 الفصل األول :

 ."حياة عبد القاهر الجرجاني ونظريته المرتبطة بالبنية العميقة"       

 :التعريف بعبد القاهر الجرجاني. المبحث األول 

 جهوده.( مؤلفاته، )حياته،

 قضية اللّفظ والمعنى عند الجرجاني :المبحث الثاني 

 والعالقة المرتبطة بينهما.

 :الجرجاني بالبنية العميقة وعالقتها اهتمام  المبحث الثالث

 بنظرية الّنظم.
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  جهوده(. –مؤلفاته  –التعريف بعبد القاهر اجلرجاين )حياته 

 حياته: (أ

  :امسه ونشأته 

خصيات اليت وقفت على أسرار البيان العريب ودقائقه، وثقافته ة من الش  عبد القاهر اجلرجاين شخصية فذ   

 (1)ظم ودقائق املعاين.قد وأسرار الن  اجلوانب، خاصة فيما يتصل منها ابألدب والن  واسعة 

، هور الفقيه الشافعيوي املشحوي اللغ  رجاين، اإلمام الن  هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجل 

 (2)املؤرخون سنة مولده، ومل يتحدثوا عن عمره. ار، مل يذكررجاين الد  كلم األشعري، الفارسي األصل جملت  ا

نشأ يف مدينة جرجان، وهي مدينة أعجمية مشهورة وعظيمة تقع يف طربستان وخراسان يف بالد فارس. ومها  

 قطعتان إحدامها ابملدينة واألخرى بكراانن.

ناعات الراقية، وكان هلا ماشاء مار، مشهورة ببعض الص  كانت جرجان كثرية املياه والشجر، موفورة الفواكه والث   

ير والظباء والعصافري، وكان لذلك أثر فيما عرف عن أهلها من رقة احلسن ودقة من األجادل والزراز  القناص

وق، كما كانت احلياة العلمية فيها مزدهرة إذ نبغ فيها طوائف من العلماء واألدابء والشعراء والل غويني، وكانت الذ  

 ( 3).الكالم لكثرة من ذخل يف اإلسالمان خمتلفة املنابع وقدم هبا علم ثقافتهم متعددة األلو 

                                                             

_ اإلمام عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، شرح وتعليق: د.محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل للنشر والطباعة 1 

 .30م(، ص2004-ه1424، )1والتوزيع، ط

_ منهج اإلمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل النحوية، إ.ط. أحمد عاطف، إ. د. فوزي ابراهيم موسى أبو 2 

 .12م(، ص2013-ه1434فياض )

حوية وسياقاتها المختلفة عند الجرجاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، تراكيب الن  ل   اصالح بلعيد، _3 

 .08ص
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خمتصر القول أن عبد القاهر اجلرجاين نشأ يف بيئة تذكي حسن وترهف الذوق، حيث القتال املستمر والتنافس  

 على السلطات، واهباً عمره للعلم.

 :شيوخه 

 حو ومها:على أيدي أستاذين من أعالم الن  لقد اغرتف اإلمام عبد القاهر اجلرجاين علمه الزاخر  

 علم العربية نيوأخذ أبو احلسأبو احلسني حممد بن احلسني بن عبد الوارث النحوي الفارسي نزيل جرجان، _ 1

هذا الكتاب لتلميذه عبد القاهر، لذلك  ارسي صاحب كتاب )اإليضاح( حيث قرأعن خاله الشيخ أبو العايل الف

ذا الكتاب عناية فائقة فوضع عليه شرحًا بلغ زهاء ثالثني جملداً، ومساه )املغين( مث اختصر فقد عين  عبد القاهر هب

قتصد( يف حنو ثالثة جملدات، وأليب احلسني تصانيف متعددة منها: كتاب هذا الشرح يف كتاب صغري مساه )امل

  (1)اهلجاء، وكتاب الشعر.

كان أديبًا أريبا    ه(:392أبو احلسن بن علي بن عبد العزيز بن احلسن بن علي بن امساعيل اجلرجاين )ت_2

به ومشخ أبنفه ابالنتماء إليه. وأليب  ره، وكان إذا ذكره يف كتبه تَبْخَبخَ كاماًل اغرتف عبد القاهر من علمه وحب

 (2)مه(.احلسن تصانيف منها كتابه الشهري )الوساطة بني املتنيب وخصو 

 :منزلته العلمية 

برع اجلرجاين يف فنون شىت حيث يعد من علماء النحو والصرف والبالغة والنقد واألدب، وذاع صيته، وكان  

ذا مكانة رفيعة يف كل هذه الفنون، وذلك مثرة لثقافته الواسعة وإطالعه املتواصل، فانتهت إليه رائسة الن حو يف 

غة. فقد أتقن علوم الثقافة اإلسالمية وشدت إليه الرحال بعد ما صار إمامًا يف الل   (3).زمانه، فتصدر يف جرجان

                                                             

 .12مام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل النحوية، دراسة تحليلية، أحمد عاطف محمد كباب، ص_ منهج اإل1 

 .13_ المرجع نفسه، ص2 

 .36_ اإلمام عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص3 
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غات. ومهما يكن فإنه مبرتع يف شىت املعارف راسات املنطقية ويظهر أن  له إملاما غري العربية من الل  وأمل ابلد  

 (1).والعلوم، مقدماً روحه وجسده للعلم

 :تالميذه 

 اإلمام عبد القاهر اجلرجاين جمموعة من العلماء نذكر منهم: أيدي ىعلتتلمذ 

ه(: وهو من العلماء املشهورين املربزين يف اللغة بعامة 490بن حممد الشجري أبو نصر )ت إبراهيم_أمحد بن 1

 والنحو خاصة، له مصنفات كثرية، وقرأ على عبد القاهر كتاب املقتصد.

ه( مل تذكر الرتاجم عن هذا العامل سوى أنه حنوي وله  500ر النحوي )ت_ أمحد بن عبد هللا املها ابذي الضري2

 كتاب شرح اللمع البن جين ومل تزد على ذلك.

(: كان أحد األئمة يف النحو واللغة واألدب. ه502_ أبو زكراي حيي بن علي بن حممد بن اخلطيب التربيزي )ت3

 (2)وغريهم من األدابء.نشأ ببغداد وقرأ األدب على الشيخ عبد القاهر اجلرجاين 

ه( ببغداد: قرأ النحو على عبد القاهر 516_أبو احلسن بن علي بن أيب زيد بن حممد بن علي الفصيحي )ت4

 .اجلرجاين وبرع فيه حىت صار من أعرف أهل زمانه

ه(: أديب ولغوي وشاعر ومؤرخ، أخذ 507)ت _ أبو املظفر حممد بن أيب العباس أمحد بن حممد األبيوردي5

العربية عن عبد القاهر اجلرجاين، وقال األبيوردي يف اجلرجاين: "ما مفلت عيين لغواًي مثله" وكان فضاًل يف العربية 

 (3)والعلوم األدبية.

                                                             

 .09_صالح بلعيد، التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند الجرجاني، ص1 

موسى أبو  إبراهيملقاهر الجرجاني في عرضه المسائل النحوية، إ.ط. أحمد عاطف، إ. د. فوزي _ منهج اإلمام عبد ا2 

 .13م(، ص2013-ه1434فياض )

 .14_المرجع نفسه، ص3 
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 :رأي العلماء فيه 

 ض ما قيل فيه:أثىن عليه كثري من العلماء الذين ترمجوا له ونعتوه مبختلف النعوت، وهذا بع 

 يف علمه الغزير، وهو العلم الفر د يف األئمة املشاهري. د  ر  تفاق على إمامته، وأنه فَ اال 

   1علماء املعاين والبياين، وأول من دوَن علم البيان. ه من كبار أئمة العربية وشيوخها، ومنأن  

   ه مقصد العلماء من مجيع اجلهات.أن 

   صالته. يقطعمتدين ورع قنوع دخل عليه لص، وهو يف الصالة فأخذ ما وجد، وهو ينظر ومل  هأن 

   وأيضًا قول السلفى: مسعت أاب حممد األبيوردي يقول: "ما ُمْقَلَت عيين لغوايً، وأما يف الن حو فعبد القاهر

 (2)اجلرجاين".

 :شعره 

أشعاره، ونبدأ بقصيدته يف النظم وهي مثبتة يف كتاب  اجم أشعاراً منسوبة إليه وفيما يلي بعضذكرت كتب الرت   

 دالئل اإلعجاز:

 ه.ـــولسُت أرهُب خصماً بدا في  ه   ـــي أقول مقااًل لسُت أُْخفيـــإن               

 يف الن ظم إال مبا أصبحت أبديه.  ما من سبيل إىل إثبات معجزة                  

ـــهأنَت انظمفما لنظم كالم                  معىن سوى حكم  إعراب تزجيه.      ـــ

ــــيُتم من دون  أصل للكالم فما  اسم يرى وهو                 ـــقصد ملنشه ــ  ه.ــ

ــما أنت تثبت  ر هو ْيعطيك الز ايدة يف   ـــوآخ                 ه.ــــه أو أنت تنفيـــ

                                                             

 .15ص السابق،_المرجع 1 

 .09_المرجع نفسه، ص2 
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 ه.ـــــمن منطق مل يكوان من مباين      ذان أصالن ال أتتيك فائدةـــه             

 (1)ما يشبه البحر فيضاً من نواحيه.      ا ــهذي قوانني يلفى من تتبعه

 :وفاته 

سنة إحدى وسبعني وأربعمائة للهجرة، وقيل أنه تويف سنة أربع  لقد تويف اإلمام اجلرجاين يف مدينة جرجان 

 ( 2).وسبعني وأربعمائة للهجرة، والراجح يف كتب الرتاجم أنه تويف سنة إحدى وسبعني وأربعمائة للهجرة

 مؤلفاته: (ب

 للجرجاين عد ة تصانيف موزعة على علوم العربية والد ين وميكن ترتيبها كما يلي:

  دينية:أمصنفات 

 الفاحتة: ذكر أن  هذا املصنف ذكر يف جملد واحد. شرح 

  إعجاز القرآن الكرمي: وهو شرح لكتاب إعجاز القرآن من أتليف أيب عبد هللا حممد بن زيد الواسطي

 ه(، وشرحه عبد القاهر اجلرجاين يف شرحني: املعتضد الكبري واملعتضد الصغري.306املتويف)

  ( 3).ان ثالث رسائل يف إعجاز القرآنالرسالة الشافعية: نشرت ضمن كتاب بعنو 

 :مصنفات لغوية 

  اإليضاح: لقي كتاب اإليضاح عناية كبرية من العلماء وحظي منهم ابهتمام ابلغ لذا صنفوا له شروحاً وعلقوا

عليه فمن شراحه عبد القاهر اجلرجاين الذي كتب فيه شرحاً يف ثالثني جملد، ومساه املغين، مث خلصه يف جملد 

 قتصد.مساه امل

                                                             

 .09_عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص1 

 .10السابق، ص، المرجع عبد القاهر الجرجاني _2 

 .11راكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند اإلمام الجرجاني، ، صالت  صالح بلعيد، _3 
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 .اإلجياز: خمتصر لإليضاح 

 .املقتصد يف شرح اإليضاح: شرح خمتصر للمغين يهتم ابلناحية النحوية 

   (1)كملة: وهو زايدات على "املغين".الت 

   صريف.العمدة يف الت 

 .العوامل املائة يف الن حو: كتاب يف الن حو عليه شروح كثرية 

 كذلك اجلرجانية.  يهكتاب اجلمل: شرح خمتصر ملئات العوامل، ويسم 

 ( 2).القرآين دالئل اإلعجاز: إنه تتويج للمؤلفات يف اإلعجاز 

 :مصنفات بالغية 

 .أسرار البالغة: امسه دال على مسماه يتناول الناحية البالغية من وجهة بعض األعراض البالغية 

 العروض: وهو مطبوع يف ذيل كتاب اإلقناع يف العروض للصاحب ابن عباد طبع ببغداد، وهو قصيدة  كتاب

 شعرية تتضمن قواعد األوزان الشعرية.

 .كتاب املفتاح: ذكره صاحب فوات الوفيات 

 .املختار بني دواوين املتنيب والبحرتي وأيب متام: هي جمموع ة شعرية 

   (3)الرواة.ذكرة: ذكره القفطي يف انباه الت 

رس البالغي، حيث وضع مباحث استنتج مم ا سبق أن عبد القاهر اجلرجاين من كبار أئمة العربية، يف الد   

ن اادته من التيارات املختلفة يف دراسة أصول البيفضوعاهتا. مم ا ساعدته إملو ودراسات يف علوم البالغة، وقنن 

هاية ومذاهب من سبقوه من رجال النقد والبيان، ابذاًل جهوداً جبارة حىت استطاع يف الن   متأثراً يف كتبه أبراء.العريب

                                                             

 .11_دالئل اإلعجاز، اإلمام عبد القاهر الجرجاني، ص1 

 .11_اإلمام عبد القاهر الجرجاني، المصدر السابق، ص2 

 .12_المصدر نفسه، ص3 
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قييد، ه فك قيد الغرائب ابلت  أن يضع لنا أسس ومبادئ علم البيان وعلم املعاين، حيث وصفه بعض البالغيني أبن  

 مها.ملشيد، وفتح أزاهره من أكماوهد  من سور املشكالت ابلتسوير ا

 لفظ واملعىن عند اجلرجاين والعالقة القائمة بينهما:قضية ال  _ (ج

فقد قام جدال بينهم يف حتديد قاد القدماء لفظ واملعىن من املسائل الكبرية اليت شغلت الن  مسألة ال   تعد   

فظ ص األديب قيمته الفنية، فكان النزاع يف أي منهما يكمن اإلعجاز يف الل  مصطلح كل منهما يف إعطاء الن  

 أو يف املعىن وداللته أم ابلعالقة القائمة بينهما. وأتليفه،

ا يعود إىل حسن أداء الكلمات ملعانيها، وما بني معاين األلفاظ من اجلمال يف العبارة إن   يرى اجلرجاين إىل أن   

ليف، وقبل أن تصري إىل الصورة اليت الكلمة املفردة ال قيمة هلا قبل دخوهلا يف التأ   ساق العجيب، فهو يرى أن  اإلت  

يفيد هبا الكالم غرضًا من أغراضه. فلم يرض عن رأي من نصر املعىن يف عمومه ليحكم على اجلودة والرداءة يف 

العمل األديب حبسب معناه مغفلني أمر الصياغة. فهو مل يقف عند األلفاظ وحدها أو املعاين وحدها، وإن ا ربط 

قد األديب وهو مراعاة الصورة األدبية اليت حتدث من اجتماع وبذلك أدخل عنصرًا اثلثًا يف الن  بينهما ربطًا وثيقًا 

 1فظ واملعىن.الل  

 أوالً: موقف عبد القاهر اجلرجاين من قضية اللفظ:

اد والبالغيني أسرفوا يف تعظيم اللفظ ولذلك وقف يقاوم هذا التيار بعض النق   وجد عبد القاهر اجلرجاين أن   

د على اللفظني وشبهاهتم وفساد أذواقهم يف فهم الكالم ويصفهم أبوصاف شىت مبثوثة يف كتابه فقد قال: فيمن وير 

ظنوا أن الفصاحة والبالغة لأللفاظ: "اعلم أنك كلما نظرت وجدت أن سبب الفساد واحد وهو ظنهم الذي 

                                                             

_ينظر: ا األخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبباغي عند العرب، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1 

 .190، 188م، ص 2001دمشق، 



الجرجاني ونظريته المرتبطة بالبنية العميقة.الفصل األول: حياة عبد القاهر   

 

 

27 

يزوا بني ما كان وصفاً له يف نفسه ظنوه يف اللفظ وجعلهم األوصاف له يف نفسه من حيث هو لفظ وتركهم أن مي

 (1)وبني ما كان قد أكسبوه إايه عرض يف معناه".

ه يرى ه بىن عليها كل أقواله حيث أن  ومن املهم أن نبني نظرة عبد القاهر اجلرجاين إىل الكالم وكيفية أتليفه، ألن   

مؤلف القول يفكر يف املعىن الذي يريد أن يصوره ويرتب هذا املعىن يف نفسه مث خيتار النظم املناسب ألدائه  أن  

يقدم فيه ما تقدم يف نفسه ويؤخر ما أتخر فيها ويرتب يف عبارته حىت تتفق مع املعىن الذي يريد، ويوازن بني 

ئق لوصول إىل الكلمة الدقيقة يف موضوعها الال  األلفاظ وخيتار أخصها ابملعىن وأكثرها كشفًا عنه وحيسن ا

   (2)املعىن.

ال تتفاضل األلفاظ عند عبد القاهر اجلرجاين من حيث هي ألفاظه جمردة وال من حيث هي كلمة مفردة وإن ا  

للفظ تثبت هلا الفضيلة وخالفها يف مالئمة معىن اللفظة مبعىن اليت تليها أو ما أشبه ذلك مما ال تعلق له بصريح ا

 (3)األخدع يف بيت احلماسة.وقد ضرب هلذه مثااًل بكلمة 

 رموز للمعاين املفردة اليت تدل عليها أو جمرد عالمات لإلشارة إىل شيء ما األلفاظ عند اجلرجاين ليست إال   

عليه اثنياً ل فظ الذي يد  فظ املفرد أواًل مث يعرف هذا الل  وليست للداللة على حقيقة. واإلنسان يعرف مدلول الل  

 والعربة عنده يف هذا الكالم ابملتكلم وليس السامع.

ويقول بعد أن قرر هذا "وليت شعري هل كانت األلفاظ إال من أجل املعاين؟ وهل هي إال خدم هلا ومصرفة  

 (4)عن حكمها".

 
                                                             

هاب العمري، نظرية النظم عند الجرجاني، مبادرات أدبية ونقدية، تجاه المعمرات، ص1   .41_ عبد هللا بن عبد الو 

  2_المرجع نفسه، ص42.

 .79_دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص3 

 .266_المرجع نفسه، ص4 
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هو الذي ينور  ظم ومدلول األلفاظص إذا بتوخي فيها الن  ا ختت  ولذلك فليس لأللفاظ مزية وهي منفردة وإن   

  (1)القلب ال األلفاظ.

األلفاظ أوعية للمعاين فهي تتبعها يف موقعها، ولو كانت املعاين اتبعة لأللفاظ يف ترتيبها لكان حمااًل أن تتغري  

عن املعاين، واأللفاظ حباهلا مل تزل عن ترتيبها فلما رأينا املعاين قد جاز فيها التعبري من غري أن تتغري األلفاظ وتزول 

 (2)أماكنها، علماً أن  األلفاظ هي التابعة واملعاين هي املتبوعة...

 تشكل األلفاظ صورة املعاين املتفاعلة مع بعضها البعض واملتصرفة يف حكمها.

 اثنياً: قضية املعىن عند اجلرجاين:

الداللية، لكونه يعرب عن وىل عبد القاهر اجلرجاين املعىن عناية خاصة ومنحه قيمة كربى يف العملية ألقد   

فظ قد خص  ابهتمام عبري ومفرط عند السابقني له مقدمني الشكل الل   املقاصد واألغراض، وتعليل توجهه هذا أن  

 (3)ظ واملعىن.ة حسب ثنائية اللف  ظرة، إذ تذوب يف اللغ  على املضمون، لذلك سعى إىل احلد من هذه الن  

ه إليه، وكيف أن  املزية يف الكالم ال ترجع  ظ، وأن  اين من قضية اللف  وبعد أن عرضنا موقف عبد القاهر اجلرج 

ه من أهل املعىن فظ ال يعين أن  إنكاره على أصحاب الل   أن   ايز يف األلفاظ إال  شنع وأنكر على من حسب التم  

ث يقول: "وقد املنحازين إليه والذين يفاضلون بني الكالم مبعناه كما ظن بعض العلماء، ومنهم د.بدوي طبابة حي

املغالني يف املعىن إماما من أئمة البالغة وعلما من أعالم الفكر هو عبد القاهر اجلرجاين الذي تزعم هذا الفريق أي 

                                                             

_أسرار البباغة في علم البيان، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: د.عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1 

 .55م، ص2001-ه1422/ 1لبنان، ط

 .83_ينظر: دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص2 

واصل األدبي ومقصدية الخطاب عند عبد القاهر الجرجاني،  مجلة األثر، جامعة غرداية ليات الت  عقيلة مصيطفي، آ _3 

 .04)الجزائر(، ص



الجرجاني ونظريته المرتبطة بالبنية العميقة.الفصل األول: حياة عبد القاهر   

 

 

29 

عاجل املوضوع أبسلوبه الكالمي وتشيع للمعىن ورأى أن األدب ال يتطلب جهدًا يف اختيار اللفظ مادام املعىن 

 حاضراً يف الذهن..." 

فظ حيث جنده يقول: القاهر مل يقل إنكاره على أصحاب املعىن عن إنكاره على أصحاب الل  بل إن  عبد  

فظ، وجعل ال لل  اء الدوي والذي أعيا أمره يف هذا الباب غلط من قدم الشعر مبعناه وأقل اإلحتفال اب"واعلم أن  الد  

عناه؟ فأنت تراه ال يقدم شعرًا حىت يكون يعطيه من املزية إن  هو أعطى إال  ما فضل عن املعىن؟ وهو الكالم إال  مب

قد أودع حكما وأداب واشتمل على تشبيه غريب ومعىن اندر وهذا جماف للحقائق. وال نرى متقدماً يف علم البالغة 

 ( 1).".يغض منها إال وهو ينكر هذا الرأي ويعيبه ويزري على القائل به و هنمربزاً يف شأ

  نوعان: واملعىن عند عبد القاهر اجلرجاين

 _معىن مصور اختذ شكل صورة.              _معىن عقل خام.

ال يرجع إىل ذوات املعاين وأصوهلا وإنا يرجع إىل ما أتخذه املعاين من جيح بني بعض الكالم وبعض والرت   

 صوير".الصور واألشكال، وهنا يسعفه قول اجلاحظ: "وإنا الشعر صياغة وضرب من الت  

 لمعىن ضرابن:والكالم ابلنسبة ل

 فظ وحده._ضرب نصل منه إىل الغرض بداللة الل  

_وضرب ال نصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده، ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه يف 

والتمثيل ومن  واالستعارةاللغة، مث جند لذلك املعىن داللة اثنية لضل هبا غلى الغرض ومدار هذا األمر على الكناية 

د اختصر عبد القاهر هذه الفكرة فقال: "وإذ قد عرفت هذه اجلملة وهنا ولك "طويل النجاد" "نؤوم الضحى" قق
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عبارة خمتصرة وهي أن تقول: )املعىن ومعىن املعىن( تعين ابملعىن املفهوم الظاهر للفظ الذي تصل إليه بغري واسطة، 

 (1) يفضي بك ذلك املعىن إىل معىن آخر".ومبعىن املعىن أن نعقل من اللفظ معىن مث

يقول أمحد مطلوب: فاملعاين اإلضافية عنده هي أساس مجال الكالم، وإليها ترجع الفضيلة واملزية وهذه الفكرة  

  ث عنها املعاصرون يف الغرب ومسوها "معىن املعىن".قاد العرب السابقني وقد حتد  مل يلتفت إليها أحد من الن  

أنصار املعاين اليت  اجلرجاين ليس من أنصار األلفاظ من حيث هي كلم مفرد، وليس من ا أن  نستنتج من هن 

األلفاظ وتالمحها، بل هو ممن مجع بينهما وسوى بني خصائصهما  هي أساس كل شيء بغض النظر عن جتانس

 وجعلها واحداً يعتمد على الصياغة.

املفاضلة عنده هي صورة املعىن ال املعىن العقل اخلام، وخضوع اللفظ يف ترتيب اخلارجي لرتتيب الصورة  فأساس

 (2)املعنوية يف النفس.

 فظ واملعىن عند اجلرجاين يف: العالقة القائمة بني الل   ويكمن سر  

 لوجه الذي اقتضاه العقل.ظم هو عالقة األلفاظ ابملعاين بتناسق داللتهما وتالقي معانيهما على ا_أن  الن  

عبري الراقي، إلميانه الشديد ظم السليم والت  الن   فظ واملعىن ليهتدي كل من طلب الل  _مجع عبد القاهر اجلرجاين بني

فظ ابملعىن داخل نظم الكالم. وأن  املعاين هي األصل يف تفكري عبد غة، ومتانة التحام الل  أبمهية ارتباط الفكر ابلل  

ه لو كانت املعاين تكون تبعًا لأللفاظ يف ترتيبها، لكان حمااًل أن تتغري املعاين، بقوله: "وذلك أن  القاهر ونظمه، 

واأللفاظ حباهلا مل تزل على ترتيبها، فلما رأينا املعاين قد جاز فيها التعبري من غري أن تتغري األلفاظ وتزول عن 

  3املتبوعة"ي األلفاظ هي التابعة واملعاين ه ن  أماكنها، علماً أ
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وية إىل مستوى رفيع، ليأيت إن  غاية ما يسعى إليه عبد القاهر اجلرجاين من نظريته هو الوصول بتعبرياتنا اللغ   

عبري عن املعاين مساوي احلقيقة الراسخة يف نفس السامع والقارئ واملتكلم، دون زايدة أو نقصان، ودون حاجة الت  

ب أن أتيت صورة الكالم مساوية املعاين صورة بصورة، حسا وحركة وحيوية إىل اجتهاده يف أتويل أو تفسري، بل جي

فكري جيب أن غوية بقوله: "وأي تبدل يف الت  عبد القاهر برأيه يف هذه املزية الل   بديولواًن ومفهومًا دون مالبسة ويُ 

من صورة  الكالم، ويبدلعه اضطراب يف تركيب زايدة أو أكثر، وأي اضطراب يف الفكر يتب يتبعه تبديل يف الكالم

 (1)حقيقية املعاين،

فتبديل املعاين من موضع إىل آخر ومن جمال إىل جمال يتبعه ال حمالة تبدل ابأللفاظ، ألن األلفاظ تتبع املعاين   

من موضع إىل آخر،  ا توضع فيها وتنتقل هباهل يف كل تغري كبري أو صغري. فاأللفاظ إذن أردية للمعاين وأوان

طرقة، إال  أن وائل املوضوعة يف األواين املستسالحم بينهما شيء حتمي، كما هو األمر يف حالة الفالتالزم والت  

 (2)املعاين ابلنسبة إىل األلفاظ تكون أشد  التحاماً من التحام السوائل يف أوانيها.

اجلرجاين يف كل عملية نظم، واأللفاظ تتبع  مل يعد هناك شك يف أن  املعاين هي األصل عند عبد القاهر 

املعاين، ألن األلفاظ صورة صوتية حتمل املعاين ورموز حتركها داخل الذهن، من أجل هذا ظنها البعض أهنا األصل 

ىل السامع، حتمل يف طياهتا املعىن املطلوب إيصاهلا إ يف عملية التعبري، فاأللفاظ املسموعة واملوجهة حنو املخاطب

 وفكره بعد مساعه لأللفاظ.  فسهيف نفتحل 

املتبني بني  االرتباطهذه األلفاظ كانت مرتبة يف نفس املتكلم حسب املعاين املرتبة يف ذاته وذهنه، وفق  وأن   

ىل أن ظم موجود يف األلفاظ على كل حال، وال سبيل إفإن قيل: الن  غة والفكر، ويقول عبد القاهر اجلرجاين: "الل  

تنظم األلفاظ ومل ترتبها على الوجه اخلاص، قبل...أن تنظر، أن تفكر لذي تزعمه يف املعاين ما مل يعقل الرتتيب ا
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ما ترى أنه البد  فظ حىت تضعه جبنبه أو قبله...واعلم أن  فظ مع الل  أن تتصور، أن تكون مفكرًا معترباً يف حال الل  

 ( 1)ظم".منه من ترتيب األلفاظ وتواليها على الن  

واليت  ،حوياغة وتوخي معاين الن  ظم القائمة على حسن الص  اجلرجاين اهتم بنظرية الن   نستخلص أن  ومن هنا  

حيث نظر  ،اطهابفظ واملعىن من وجهة لغوية  دقيقة نتيجة التحامها وشدة ارتتنظر إىل العالقة اليت تنشأ بني الل  

ظ يف النظم، وعر ف طريقة تصوير املعاين على نظرة املتفحص العارف ملقادير الكالم، لذلك عر ف قيمة اللفإليها 

فظ جسداً أو املعىن روحاً يعتمد على حسن فظ واملعىن وسوى بني خصائصهما، ورأى الل  حقيقتها، مث مجع بني الل  

  صوير اليت نضجت يف حبوثه.الصياغة ودقة الت  

 اهتمام اجلرجاين ابلبنية العميقة وعالقتها بنظرية النظم: (1

 اجلرجاين ابلبنية العميقة:اهتمام  .1

وامتدحها، كما حتدث " اإلعجازحتدث عبد القاهر اجلرجاين عن ظاهرة التقدمي والتأخري يف كتابه "دالئل   

أيضًا عن املعىن يف البنية العميقة قائاًل: "إذا فرغت من ترتيب املعاين يف نفسك مل حتتج إىل أن تستأنف فكر يف 

 ا خدم للمعىن اتبعة هلا والحقة هبا.ب حبكم أهن  ترتيب األلفاظ بل جتدها ترتت

طق، بسبب ترتب معانيها يف الة عليها يف الن  فس علم مبواقع األلفاظ الد  العلم مبواقع املعاين يف الن   وأن    

وقال عن أسبقية البنية العميقة للبنية السطحية: "وإذا كان ال يكون يف الَكْلم  نظم وال ترتيب إال أبن  (2)فس"الن  

ُيصنع هبا هذا الصنيع وحنوه، وكان ذلك كله مما ال يرجع منه إىل اللفظ شيء، ومما ال يتصور أن يكون فيه ومن 

وأن الَكل ْم يرتتب يف النطق حسب عىن يف النظم، األمر على ما قلناه من أن اللفظ تبع للم أن...أبن لك تهصف

ترتيب معانيه يف النفس، وأهنا لو خلت من معانيها حىت تتجرد أصواات وأصداء حروف...ملا وقع يف ضمري وال 

                                                             

 .210_المرجع السابق، ص1 

 .45، 44: دالئل اإلعجاز، لعبد القاهر الجرجاني، ص _ ينظر2 



الجرجاني ونظريته المرتبطة بالبنية العميقة.الفصل األول: حياة عبد القاهر   

 

 

33 

هجس يف خاطر أنه جيب فيها ترتيب ونظم، وأن جيعل هلا أمكنة ومنازل، وأنه جيب النطق هبذه قبل النطق 

 بتلك."

  (1)ر اجلرجاين جهود جبارة حول هذا املوضوع يف نظريته أال  وهي نظرية النظم.ولعبد القاه

 نظرية النظم عند اجلرجاين: .2

إن  دراسة نظم الكالم ذات جانبني، جانب حنوي وآخر معنوي مجايل، والبد من أساس تبىن عليه، وقاعدة  

د تطالعنا نظرية قيمة ال تزال ينبوعاً  ا نظرية النظم هن  إيرتوي منه الباحثون والدارسون،  ثراً تنطلق منها ويف هذا الصد 

 غويون، وفصل فيها ما أمجله البالغيون.لعبد القاهر اجلرجاين اليت مجع فيها ما فرقه الل  

ظم جوهرة الدراسات اللغوية والبالغية، ومصدر إهلام لكثري من اللغويني والباحثني فقد "كان كانت نظرية الن   

الصاً، له ابلنصوص بصر وابألساليب فقه وبتفسريها ولوع، وقد هداه بصره ابلنصوص، وفقهه اجلرجاين حنواًي خ

 (2)ابألساليب، وولوعه ما لتفسري إىل نظريته املعروة بنظرية النظم، وهي تقوم على معاين النحو."

حوية أشبه بدمى ال روح تركيز عبد القاهر اجلرجاين على معاين الن حو له ما يفسره، فقد كانت القواعد الن   إن      

فيها، فجاء ليبث فيها روح احلياة، ويضفي عليها مسحة من اجلمال، ومينحها بعدًا نفسيًا فقد "أعطى للرتاكيب 

ألواانُ من الد الالت وأصباغاً من املعاين، أعادت إىل  حوية معطيات حية، وو لد فيها حياة جديدة، وأضاف إليهاالن  

 (3)حو احلياة وملسائلة البقاء."الن  
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حو بوصفه علماً يقتصر على رفع الكلمة أو نصبها أو جرها، بل نظر نظرة عميقة إىل مل ينظر اجلرجاين إىل الن   

حو، وبيان خصائصه نفسه للدفاع عن الن   ص فقد وهبحوية.ومبينًا دورها يف سبك الن  حو حملاًل العالقات الن  الن  

حو إىل جو يزخر ابحليوية، وجعل قد نقل الن  اكيب وبذلك نراه وإبراز وجه احلاجة إليه يف نظم الكالم، وتنسيق الرت  

ريات اليت متر هبم ولكنهم مل يقفوا على موضوعاته ميدااًن حيول فيه بذهنه الصايف، ويطلع الناس على ألوان من التغ  

روعتها، ومل يتذوقوها فهو قد نقل هذا العلم من االهتمام أبواخر الكلمات فقط، والبحث على العل ة، إىل علم 

 (1)رحب فسيح ينبض حياة وحركة.

اكيب وأبعادها حويني من سابقيه الذين مل يشغلوا أنفسهم ابلبحث عن دالالت الرت  هذا ما كان يعيب عمل الن   

 واملعنوية.النفسية واجلمالية 

دون تفكر وتبصر،  انطلق اجلرجاين يف نظريته من تفكري عميق، وحتليل دقيق، كان ال يلقي الكالم إلقاء 

النحوية تركيزه على بناء النص القائم على فكرة التعليق املبنية يف بناء الن ص هي:  والحظنا على حتليله العالقات

 (2)النظم، وهي عملية نفسية تعتمل يف ذات املرسل.

حاة العرب إىل استخراج القواعد ولعل أهم جانب من جوانب نظرية النظم اجلانب النفسي فحني اجته الن   

بتأمل املسموع من كالم العرب، كان اهتمامهم منصبا على الكالم دون التكلم، فلم يشغلوا أنفسهم ابجلانب 

ر ذلك بكالم صريح يف قوله: "إن  العلم مبواقع النفسي يف مفهوم النظم ميزه عبد القاهر اجلرجاين عن سواه وقد قر 

 ( 3)املعاين يف النفس، علم مبواقع األلفاظ الدالة عليها يف النطق."

فسي غوي والبالغي، فهو مل يكن يغفل العامل الن  رس الل  هذه املقولة ومضة إبداع وقياس على الد   نستخلص أن   

 يف حتليله البالغي.
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 خالل هذا نستدل مبثال يف كتابه "دالئل اإلعجاز" إذ قال "ومن لطيف احلذف قول بكر بن النطاح: ومن 

 العني تبدي احلب          وتظهر اإلبرام

 والبغض          والنقضا

 ذرة ما أنصفتين        وال رحفت اجلسد

 يف اهلوى           املنضى

 وغظيب وال وهللا           ال أطعم البارد أ

 اي أهلها           ترضى

فمنعوها منه، واملقصود قوله: "غضيب وذلك أن قوله يتحدث عن جارية كان حيبه، وسعى هبا إىل أهلها  

التقدير: )هي غضيب( أو )غضيب هي( ال حمالة أال ترى أنك ترى النفس كيف تتفادى من إظهار هذا احملذوف، 

 (1)وكيف أتنس إىل إضماره؟

وتكرب قيمة العامل النفسي يف الد رس الل غوي احلديث، فبعد عبد القاهر اجلرجاين بقرون جند من يؤكد هذه   

الفكرة، كالعامل اللغوي دي سوسري الذي يرى أان  لنظام الل غوي ليس له "وجود حسيب مباشر، وملن له وجوداً 

 حقيقياً يف عقل أبناء البيئة الل غوية الواحدة.

نطالع ما بينه الدكتور متام حسان من أتثر تشومسكي بنظرية النظم، فكالمها يلتقيان يف  الويف هذا اجمل  

 (2)العامل النفسي التجريدي فاصطلح عليه اجلرجاين ابلنظم واصطلح عليه تشومسكي ابلبنية العميقة.
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فنظرة عبد القاهر اجلرجاين إىل النظم امتازت ابلعمق، من خالل أتكيده على جتاوز السذاجة يف تقومي النص  

اعتمادًا على الصح ة احلوية، ووجوب البحث عن العوامل اليت أعْنت  النص فنيًا انطالقًا من تفاعل شعور السامع 

ًا يف هذا، فال يدرك أسرار البالغة الرتاكيب وال معه وإحساسه ابجلمال فقد: "كلن عبد القاهر اجلرجاين رائد

 يعرف دقة النظم وروعة التعبري إال  من ُفط ر على الذوق ووهب اإلحساس.

مصطفى يف كتابه إحياء الن حو قوله: "لقد آن لفكر عبد القاهر  إبراهيمويف هناية املطاف جند أنفسنا نردد مع  

فإن من املعقول ما أفاق حلظة من التفكري والت حرر، وإن احلس  أن حييا وأن يكون هو سبيل البحث النحوي، 

والتأثر هبا من بعد ما عاق الصناعات اللغوي أخذ ينتعش ويتذوق األساليب، ويزهنا بقدرهتا على رسم املعاين 

 (1)اللفظية، وسئم زخارفها."

قتفي يف نظمها آاثر املعاين ظم يف دالئل اإلعجاز: "وأما نظم الكلم فليس األمر فيه كذلك، ألنك توالن   

وترتيبها على حساب ترتيب املعاين يف النفس، فهو إذن نظم يعترب فيه حال املنظوم بعضه مع بعض، وليس هو 

اللنسج والتأليف، والصياغة النظم الذي معناه ضم الشيء إىل الشيء كيفما جاء واتفق، وكذلك كان عندهم نظري 

به ذلك، مما يوجب اعتبار األجزاء بعضها مع بعض، حىت تكون لو وضع يف والبناء، والوشي والتحبري، وما أش

  (2)مكان غريه مل يصلح."

ظم ومدى حتقيقه ظم يف هذا النص بستة عناصر، يتم من خالهلا بيان مدى اكتمال الن  شبه اجلرجاين الن   

ظم يقرب ويوضح فكرة الن  للتماسك والتناسق، سواء على مستوى البناء السطحي أو العميق يف اخلطاب، وحىت 

                                                             

 .15، صالسابق_المرجع 1 

_ سمية أبرير، مفاهيم لسانيات النص في دالئل اإلعجاز، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة عنابة )الجزائر(،جوان 2 

 .03م، ص2011
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ياغة أليف والص  لوفة عند العرب، هذه العناصر األساس هي: النسج والت  أالقرآين الكرمي املعجز أبلفاظ وتراتيب م

 (1)والبناء والوشي والتحبري.

وحتققت إذا ما مت مراعاهتا يف أتليف الكالم بالغة اخلطاب ممثلة يف حمكم السبك واحلبك، كما يسمى يف } 

وفق معانيها وما يقصده املتكلم منها "فليس راسات الل سانية املعاصرة ابعتبارها نتائج ملراعاة نظم الكلمات الد  

انيها على الوجه الذي اقتضاه الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها يف النطق بل تناسقت داللتها وتالقت مع

 (2)ل."{العق

عن طريق ترتيب ألفاظها وتراكيبها على حسب ترتيب املعاين النفسية وتصاغ يف نسيج لغوي حمكم  وذلك 

 الصياغة والتأليف.

اس حىت يتسىن لعامة ظم هبذه الصناعات هو تقريب املعىن لعامة الن  الغرض من تشبيه اجلرجاين للن   نرى أن   

جاء هبذه الصناعات اليت سادت يف عصره، وميكنه أن يرفع الغموض وااللتباس }ف هو حىت هم ما يقصداس فهْ الن  

 ظم صانعاً للكالم البليغ.ة مادة خاماً، والن  شابه يف طريق الصنع، إذا اعتربان اللغ  ظم نوع من الت  يكون بينها وبني الن  

 مم ا تقدم ميكن اخلروج ابملالحظات اآلتية: 

  املعىن يتفق إىل حد بعيد جدًا مع املفهوم الغريب حالة املنظوم بعضه مع بعض: إن حقق املعىن مع بعضه هذا

 أو اإلتساق. Coherenceاحلديث 

  كيف ما جاء واتفق: أي بطريقة منطقية تربط معىن كل لفظة مبعىن اللفظة اليت تليها واليت تسبقها وال يكون

 . Aléatoireبطريقة عشوائية }كما جاء واتفق{ هذا ما يقابل املصطلح األجنيب 

                                                             

 .03، صالسابقالمرجع _1 

_ أحمد بن عثمان رحماني، النقد التطبيقي، الجمالي واللغوي في القرن الرابع الهجري، عالم الكتب الحديث للنشر 2 

 .53م(، ص2007-هـ1429/ 1والتوزيع، ط
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  والصياغة والبناء والوشي والتح بري، من خالهلا أن يقرب ج والتأليف اجلرجاين النظم ب: النس شبهعندما

 (1)عند الغربيني. Cohésion االنسجاممفهوم الن ظم الذي يقرتب كثرياً من مفهوم 

غاية واحدة وهي ظم بعيدة عن األفكار اللسانية املعاصرة كما يف لسانيات الن ص ألن هلما وهكذا مل تكن نظرية الن  

دراسة النص يف مجلته وكيفية حتقق التماسك والتناسق فيه، وما استخدم اجلرجاين ملصطلح الن ظم إال  إقرار بضم 

احلروف والكلم يف مجل واجلمل يف نصوص عرب عالئق حنوية لتحقيق نسيج على عرب ترتيب مفردات اللغة على 

 (2).ني معاين األلفاظ املفردة، ال بني األلفاظ ذاتهمعاين الن حو كما يسميها، وهذا الرتتيب يقع ب

يف اللسانيات  االنسجامدل أن  الن ظم هو العمدة واألساس يف اإلعجاز القرآين وعليه فإنه يعاوأكد  اجلرجاين  

 فالنظم:النصية. 

 (.االنسجام) Cohésion                   على مستوى السياق اللغوي )السبك(     

ــك(           (االتساق) Cohésion                  على مستوى سياق احلال )احلبـ

أهم املصطلحات اليت وردت يف كتاب دالئل اإلعجاز حول الن ظم بقوله: "واعلم أن  ال نظم يف الكلم وال  ومن 

ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض ويبين بعضها على بعض، وجلعل هذه بسبب من تلك والَكل ْم ترتب يف النطق 

صل لعمليتني:}ترتيب الكلم وتعليقه ومن هنا خنلص أ ن النظم ما هو إال حتصيل حا(3)ترتيب معانيها يف النفس.

بعضه ببعض، على أن يكون الرتتيب مرحلة الحقة للتعليق، فالكلم أبقسامه الثالث )اسم، فعل، حرف( يرتتب 

 بسبب ترتيب معانيها يف النفس، فال يرتتب أال  بعد تعليق، والرتتيب مقره الن فس.

                                                             

 .05_المرجع السابق، ص1 

م، 2006/ 1نشر والتوزيع، القاهرة، ط_ينظر: شفيع السي د، النظم وبناء األسلوب في البباغة العربية، دار غريب لل2 

 .10ص

 .06_ سمية أبرير، مفاهيم لسانيات الن ص في دالئل اإلعجاز، ص3 
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بُعد لفظي ظاهر )شكلي( وبعد نفسي خفي )معنوي(،  هلما بعد أن: النظمينيوتفسري ذلك أن  كال املفتاحني 

وترتيبها حبسب معاين حيث يقوم املتكلم بتعليق دالالت األلفاظ يف عقله أواًل، وذلك بضم بعضها إىل بعض، 

 (1)الن حو ووفق مقدرة املتكلم اللغوية، فتكون النتيجة تنظيمها وترتيبها يف النطق.{

ما ذهبنا إليه، فالرتتيب يكون يف هذه املعاين، ألهنا مناط اهتمام املتكلم وهي مقصودة من  يثبتوهذا الكالم  

 (2)الكالم، ومن هذا فإن ما نالحظه من تقدمي وأتخري يف األلفاظ مراده إىل قصد املتكلم.

 وخيتصر مفهوم النظم عند اجلرجاين يف دالالت ثالث هي:

   نحوية:الد اللة ال 

كيان له بناؤه والبد من وجود الروابط والعالقات التأثريية لتوحد وحداته املكونة له قال: "واعلم أن    صفالن   

  (3)ليس الن ظم إال  أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضي به علم الن حو وتعمل بشيء منه."

وأنت جتد مرجع وقال أيضاً: "فال ترى كالم أو وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف مبزية وفضل فيه إال  

تلم الصحة وذلك الفساد وتلك املزية، وذلك الفضل إىل معاين الن حو وأحكامه ووجدته يدخل يف أصل من 

 (4)أصوله."

من خالل هذا نرى أن  اجلرجاين يرى أن العملية اإلبداعية متر مبرحلتني تتمثل األوىل يف مرحلة الصواب  

ا اخلاص واألخرى تتعدى ذلك إىل مناط الفضل واملزية، فهو يتعامل حوية مبعناهواخلطأ، وهي ختتص ابلقواعد الن  

                                                             

_مصطفى حميدة، نظام االرتباط والربط في الجملة العربية، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، د. ط، 1 

 .11م، ص1997

 .12_المرجع نفسه، ص2 

 .64اإلعجاز، ص_الجرجاني، دالئل 3 

 .65_المصدر نفسه، ص4 
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مع الن حو ابعتباره وسيلة استغالل الطاقة الكامنة يف اللغة، وحماولة استخالص اإلمكاانت املتاحة من هذه الطاقة 

 (1)عن طريق ما عرفه من املعاين األوىل واملعاين الثانية للن حو.

فإنه قد يعرتض معرتض على رأي عبد القاهر ظم األول وهو الكاشف عن دقة الن  وإذا كان الن حو هو الضابط  

 اجلرجاين فيقول:

إن  البدوي الذي ال عالقة له ابلنحو قد أييت بضروب من النظم ال يقدر عليها كبار النحاة، ويف أتن وسعة جييب 

عرفة العبارات." أي أن  العربة ليست مبعرفة الشيخ على اعرتاضهم فيقول: "واالعتبار هو مبعرفة مدلول العبارات ال مب

ا هي يف حسن  اللغوي حيث جييء الرتكيب من حيث صحته  االستعمالمصطلحات النحويني ودراستهم وإن 

 الداخلية واخلارجية متفق مع قواعد الن حو وأعراف اللغويني.

  :مات األخرى وما حيدثه هذا االرتباط من للكلمة وارتباطها مع الكلالد اللة املوقعية أو املقامية أو الرتتيبية

تصورات قال: "واعلم أنك إذا رجعت إىل نفسك علمت علمًا ال يعرتيه الشك أن  ال تظم يف الكلم وال 

 (2)..."ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض ويبين بعضها على بعض

وي ال تكمن فقط يف اختيار املوقع املناسب لكل وحدة، والذي يتم على إثره التعليق حليل اللغ  براعة الت   إن   

الداخلي بني الصيغ، مبا  االرتباطفيما بينهما مبراعاة ما يتالحم من تقدمي أو أتخري أو حذف أو إظهار مع طرق 

ن هنا نستطيع حتديد ثالث غوية من تعريف أو تنكري أو مراعاة للجنس أو الن وع، ومال خترج عن القوانني الل  

 حمطات يقف عندها الناظم مراعي حسن أتليفه ونظمه وهي:

ويف ما ظم إىل حسن اختيار علماته وألفاظه وأوجه نظمها مبا يالئم غرضه، حيث يعمد صاحب الن  االختيار:  (أ

 يكون بني هذه الكلمات من توافق موسيقي وتشابك يف املعىن.
                                                             

 م.1990، أوت 11_شكري عباد، المؤتمرات الفلسفية والكبامية في النقد العربي والبباغة العربية،مجلة الظبام، عدد  1 

 _عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص2 
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دمي والتأخري وحسن التصرف فيهما وهو مناط املزية والفرق بني خمتلف وحتدث يف ابب التق  املوقعية:  (ب

 (1)أليف.الت  

وهي مجلة القوانني اليت حتكم النظام الداخلي للكلمات من تنكري وتعريف وإفراد وأتليف وأتنيث  املطابقة:  (ج

 وتذكري، وقد عده الدكتور متام حسان من القرائن اللفظية للتعليق.

ء هذه القواعد وجدان اجلرجاين ال حييد عنها وهو حتلل ويبني الرونق والطراوة واحلسن واحلالوة وإذا حاولنا استجال

 يف أبيات إبراهيم بن العباس إذ يقول:

 رــوسلط أعداء وغاب نصي      ب  ـدهر وأنكر صاحــ أذنبافلو 

 ورــولكن مقادير جرت وأج     وة ـتكون عند األهواز داري بنج

ــــهذا حمم وإين ألرجوا بعد  (2)ألفضل ما يرجى أخ ووزير       داً ــ

أن ما ترى أنه البد منه من ترتيب األلفاظ  ويقصد هبا وحدة التأليف بني املعىن واللفظ. "واعلم داللة البناء: (د

وتواليها على النظم اخلاص ليس هو الذي طلبته ابلفكر، ولكنه شيء يقع بسبب األول ضرورة من حيث إن  

 األلفاظ إذا كانت أوعية للمعاين فإهنا ال حمالة تتبع املعاين."

م اليت حتدث ابلرتكيب، ألن األلفاظ وليس الرتتيب هنا ترتيب الكلمات املفردة، بل املقصود هو األحكا 

وضعت ألن يضم بعضها إىل بعض على رأي اجلرجاين فهذا هو مدار الن ظم ومفهومه لدى عبد القاهر اجلرجاين، 

 (3)إذ ليس هو كما اشتبه على الكثريين، نظم احلروف وتواليها.

 
                                                             

 .40_المصدر السابق، ص1 

 .177_تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص2 

 .69، 68_المرجع نفسه، ص3 
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 أسس نظرية النظم عند اجلرجاين:

 منها ما يلي: ظم أسس وقواعد يقوم عليها نذكرللن  

إن  العمود األساس الذي ينبت عليه نظرية النظم هو معاين النحو. وسأنقل بعض ما توخي معاين النح و:  .3

 ذكره اجلرجاين عن معاين الن حو ليتبني أهنا احملور الذي تدور عليه نظرية النظم.

يب العربية من اإلعراب والبناء اكحو "هو علم بقوانني يُعرُف هبا أحوال الرت  يعرف أبو بكر اجلرجاين الن    

وغريمها، وقيل: "علم يُعرف به أحوال الكالم من حيث اإلعالل، وقيل علم أبصول يعرف هبا صحة الكالم 

 ( 1)."وفساده

ظم ال حيصل إال برتتيب الن   غة وقانوهنا الصارم، وهو الواقي من اخلطأ ويرى اجلرجاين أبن  نظام الل   حوالن   إن    

األلفاظ اليت هي خدم للمعاين وخاضعة للنح و، وتوخي النح و يقصد به توخي تلك املعاين اليت ال ختالف املنطق 

أليف. فينظر مثاًل يف اخلرب وضروبه ووجوهه مثل وق يف مراعاة الت  حو يعين مراعاة الذ  غوي، وتوخي الن  العقلي وال الل  

ينطلق _ينطلق زيد _ منطلق زيد_ املنطلق زيد_ زيد هو املنطلق" ومعرفة موضع كل  القول: "زيد منطلق_زيد

منها ومىت جيوز استعماله، وهكذا يتبني أن  النظم يقوم أساساً على معاين النحو وبدونه فال قيمة لنظم وال استقامة 

 (2)له.

دد يقول اجلرجاين: "وكنا قد علمنا أن ليس النظم شيئاً غري توخي )معاين الن حو( وأحكامه فيما ويف هذا الص    

بقني الد هر جنهد أفكاران حىت نعلم للكلم املفردة سلكًا ينظمها، وجامعًا جيمع مشلها، وجيعل بني الكلم، وإان إن 

 3حمال دونه." ا ما عالبعضها بسبب من بعض وغري توخي )معاين النحو( وأحكامه فيها، طلبن

                                                             

 .41_أبو بكر الجرجاني، التعريفات، باب التاء، دار الكتب العلمية، د. ط، د.ت، ص1 

 .60، 59_ينظر: عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص2 

و العربي في ضوء نظرية النظم، دار وائل للشر، ط3   .31م، 2003، 1_الدكتورة سناء حميد البياتي، قواعد النح 
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وقال أيضاً: "فلست بواجد شيئًا يرجع صوابه إن كان صوااًب وخطؤه إن كان خطأ إىل النظم، ويدخل حتت  

معىن من )معاين النحو( قد أصيب به موضعه، ووضعه يف حق ه، أو عومل خبالف هذه  هذا االسم إال وهو

له فال ترى كالمًا قد وصف بصحة نظم أو فساده، أو املعاملة، فأزيل عن موضعه واستعمل يف غري ما ينبغي 

وصف مبزية وفضل فيه، إال وأنت جتد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد، وتلك املزي ة، وذلك الفضل إىل )معاين 

 (1)من أبوابه."النح و( وأحكامه ووجدته يدخل يف أصل من أصوله، ويتصل بباب 

وقال ملن يبحث عن دليل إعجاز القرآن الكرمي أبن  اإلعجاز يف نظمه وليس النظم شيئًا غري توخي معاين  

النح و: "فإذا ثبت اآلن أن  الشك وال مزي ة يف أن  ليس النظم شيئًا غري توخي معاين النحو، وأحكامه فيما بني 

آن إذ هو مل يطلبه يف معاين النح و وأحكامه معاين الكلم، ثبت من ذلك أن  طالب دليل اإلعجاز يف نظم القر 

ووجوهه وفروقه، ومل يعلم أهنا معدنه ومعانه، وموضعه ومكانه وأنه ال منبسط له سواها، وأن ال وجه لطلبه فيما 

 (2)عداها، غار نفسه ابلكاذب من الطمع ومسلم هلا إىل اخلدع."

 ؟هاب )معاين النح و( وكيف يتم الكشف عنماذا يقصد اجلرجاين 

هنية اليت تتولد يف فكر املتكلم عند نظم اجلمل، تلك املعاين اليت يقصد اجلرجاين ب"معاين النح و": املعاين الذ   

، كما يربط السلك الشفاف حبات تنشأ من حتديد العالقات بني األشياء املعرب عنها ابلكلم، فرتبطها ببعضها

 (3)العقد، لذلك يصبح الكالم نوعاً من اهلذاين يف حالة فقداهنا. 

لذلك فإننا إذا أردان أن نكشف عن معاين النح و اليت تتألف منها اجلملة البد من معرفة املعاين الذهنية اليت  

 تتألف منها الفكرة.
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ري يف أذهاننا عند نظم اجلمل، وهذا ما فعلُته، فقد وهذا يتطلب التوغل يف الذهن لكي نتحسس ما جي 

 (1)توغلت يف ذهين، كي أحتسس ما جيري فيه عند نظم اجلمل، وبعد التفكري العميق، اكتشفت ما أييت:

 هناك نوعان من اجلملة:

 اجلملة اليت متر يف ذهن املتكلم مبرحلتني عند نظمها: .1

 :املرحلة األوىل 

ينب األشياء، تلك العالقات اليت يعرب عن كل منها بطريقة معينة، فعندما يدرك وهي مرحلة حتديد العالقات  

الفكر أن العالقة بني الشيئني مثاًل عالقة إسناد، ينجز بومضة من ومضاته هذا املعىن الذهين الذي حيدد العالقة 

تعارف عليها بني أبناء اللغة لمتني املعربتني عن هذين الشيئني بطريقة خاصة مكبني الشيئني، ويقوم أيضًا بربط ال

ا تنجز يف هذه املرحلة بومضات ذهنية، بعد إدراك  الواحدة، وهذا األمر ينطبق على املعاين الذهنية كلها، إذ أهن 

العالقات بني األشياء فتحدد العالقات، ويتبعها حتديد الطريقة التعبريية اخلاصة بكل منها، ففي الفكر يتم إجناز 

تعليق  ويف النظم هي )معاين النحو(، ويف الفكر يتم حتديد العالقات بني األشياء، ويف النظم هو )املعاين الذهنية(

 (2)الكلم بعضها ببعض وبناء بعضها على بعض، وجعل هذه بسبب من تلك.

إذن: معاين النح و هي معان ذهنية، ينجزها ذهن املتكلم عند نظم اجلملة، تربط بني الكلم وحتدد العالقات  

 بينها، ويتم إجنازها يف هذه املرحلة من مراحل التفكري عند النظم. فيما

 املناسبة، وفيها يتم اختيار كلمة معينة من بني حشد من الكلمات  األلفاظوهي مرحلة حتديد :املرحلة الثانية

املوجودة يف الذهن، فيتم حتديد الكلمة املناسبة للتعبري عن ذلك املعىن الذهين، أي املعىن النح وي، وإذا كان 
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يراها أنسب من املتكلم شاعراً أو خطيباً أو من يعربون بطريقة مؤثرة، فإنه يتميز يف كونه خيتار كلمة أو عبارة 

 ( 1)غريها وأفضل منها يف أتدية ذلك املعىن، فيحقق يف هذا النوع من االختيار غرضا أسلوبياً أو فنياً مقصوداً.

كلم أن خيتار من أقسام الكلم القسم املناسب للمعىن وما جيدر مالحظته أن  معاين النح و تفرض على املت   

، كضرورة اختيار املصدر لتأدية معىن املفعول ألجله، وضرورة اجلملةالنح وي، وهذا أمر يقتضيه نظام أتليف 

 السياق الفعلي يف أسلوب الشرط.

كلم ابملرحلتني السابقتني: مرحلة حتديد العالقات بني األشياء أي حتديد املعاين الذهنية مرور ذهن املت   إن   

ج عنه نوع من اجلمل يسمى "اجلمل اخلربية املسماة ب "معاين النحو"، ومبرحلة حتديد األلفاظ املناسبة، ينت

 (2)املثبتة."

وع األول من اجلمل، حناول أن نفكر ونتحسس ما جيري يف الذهن عند النطق جبملة: "أفلح ولتوضيح الن   

املؤمن "، حنس أواًل أن الفكرة نشأت، وهي أننا نريد أن نسند شيئا إىل شيء، فاإلنسان يف هذه اجلملة أول 

تنشأ بومضة من ومضات ذهن املتكلم لتحديد العالقة بني شيئني، مث بعد ذلك، أي يف املرحلة عملية ذهنية 

الذهنية الالحقة، يتم حتديد األلفاظ املناسبة لإلسناد املطلوب، فيتحدد الفعل )أفلح( من بني عدد كبري من 

فيخرج  اء املوجودة يف الذهناألفعال املخزونة يف الذهن، وكذلك تتحدد كلمة )املؤمن( من بني كبري يف األمس

فكري بتعيني فكري ابإلسناد كان أواًل، مث تاله الت  الت   اإلسناد هباتني الكلمتني احملددتني املختارتني، وهذا يعين أن  

الكلمات واختيارها، فكانت الكلمة األوىل املختارة هنا )أفلح( بداًل من أيقن، أو جنح، أو ربح، أو غريها من 

لمة الثانية املختارة هي: "املؤمن" بداًل من العابد، الصادق، أو الصاحل أو غريها من األمساء وقد األفعال، والك

 خرجت هااتن امللمتان بعد أن حدد العالقة بينهما وربطهما معىن مستقر يف الذهن هو اإلسناد.
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اجلملة مل تقتصر على اإلسناد، أي مل تقتصر على معىن ذهين )حنوي( واحد يف التعبري عن الفكرة، وإنا  فهذه 

 (1)أجنزهتا معاٍن ذهنية متعددة، وقد حددت هذه املعاين الذهنية العالقات بني الكلم، وربطت بعضها ببعض.

 اجلمل اليت متر يف ذهن املتكلم بثالث مراحل عند نظمها: .2

 األوىل: املرحلة 

وهي مرحلة حتديد املفهوم العام، أي املعىن العام الذي حيدد جو الفكرة فتشري إىل ذلك اجلو األداة اليت تصدر  

 اجلملة، كأداة نفي أو االستفهام أو الشرط أو غريها، فيتحدد بذلك أسلوب اجلملة.

 املرحلة الثانية:

مرحلة حصر املفهوم العام أي املعىن العام بشيء وتعليقه أو تسليطه على شيء، كحصر النفي مثاًل ابإلسناد  

أو مبعىن آخر من معاين النح و، وتعليقه به، وتسليطه يف الوقت ذاته على الطرف اجملاور لألداة، فمجاورة كلمة 

بنفيها أو االستفهام وص، وأهنا هي اليت يفكر املتكلم معنية لألداة يعين تسلط املعىن العام عليها، على وجه اخلص

 عنها بصورة خاصة.

وينبغي أن نالحظ أن  هذه املرحلة هي املرحلة املشرتكة يف الد راسة النح وية بني النوعني من اجلمل، فالنظم  

 ( 2)._يف أي مجلة_ إما أن يبدأ منها وإما أن مير هبا

 املختارة املناسبة للفكرة.هذه  األلفاظوهي مرحلة حصر األشياء مبدلوالهتا، ونعين بذلك حتديد : ةاملرحلة الثالث

فيما بينها مبا  املراحل الثالث تنتج عنها أنواع من اجلمل تشرتك يف كوهنا مجل تعرب عن املعاين العامة، وختتلف
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م أسلواًب للتعبري عنه، وكل أسلوب يتميز به كل معىن عام عن املعاين العامة األخرى، ويتخذ كل معىن عا

 (1)حتدده األداة اليت تتصدره، مثل أداة النفي اليت متيز أسلوب النفي من غريه، أو أداة الشرط أو غريها.

يتضح مم ا سبق أن  )معاين النح و( مرتبطة ابلفكر، ألهنا املعاين الذهنية اليت ينجز كل معىن منها بومضة من  

عنها بطريقة معينة يف النظم، وكان اجلرجاين قد ذكر ألهنا تنشأ يف الفكر أواًل مث يعرب ومضات دماغ اإلنسان، و 

 دور الفكر يف النظم حني قال:

"ومعلوم أن  الفكر من اإلنسان يكون يف أن  خيرب عن شيء بشيء، أو يصف شيئًا بشيء أو يضيف شيئًا إىل 

وهذا كله فكر يف أمور  شيء، وعلى هذا السبيلشيء، أو يشرك شيئًا يف حكم شيء أو خيرج شيء من وجود 

 (2)معلومة معقولة زائدة على اللفظ."

ويقول حول املراحل اليت متر هبا اجلملة يف الذهن عند نظمها قوله: "وإال فإنك إذ فكرت يف  الفعلني أو  

أيهما أمدح وأذم وفكرت  تريد أن خترب عن الشيء أيهما أوىل أن خترب به عنه، وأشبه بغرضك مثل أن  تنظر األمسني

 (3)، تريد أن تشبه الشيء أبحدمها أيهما أشبه به، كنت قد فكرت يف معاين الكلم."يف الشيئني

ا هي عقب املرحلة املذكورة إن   ص تلميح إىل مرحلة اختيار األلفاظ املناسبة، وأجد تلميحًا إىل أن  هذا الن   

مرحلة )معاين النحو( "حني يقول: إال  أن فكرك ذلك مل يكن إال من بعد أن توخيت فيها من معاين النح و، وهو 

أن أردت فيه جعل االسم الذي فكرت فيه أخرياً عن شيء مدحاً أو ذماً أو تشبيهاً أو غري ذلك من األغراض، ومل 

أن كان لك قصد أن جتعله خربًا أو غري ذلك فاعرف ذلك." جتىء إىل فعل أو اسم ففكرت فيه فردًا ومن غري 
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ويقول أيضاً: "وليت شعري كيف يتصور وقوع قصد منك إىل معىن كلمة من دون أن تريد تعليقها مبعىن كلمة 

 (1أخرى."

كلم حقيقة البد منها خاصة بعد أن توصلت الدراسات ربط دراسة نظم اجلملة وأتليفها بفكر املت   إن    

لسجية، لدماغ اإلنسان إىل أن فيه مناطق خاصة للتكلم وربط الكالم، ولكن مهما ية، والدراسات الفالتشرحي

بلغت دقة الدراسات التشرحيية والفلسجية فإهنا لن تستطيع أن تصل إىل حتديد دقيق للعمليات الذهنية اليت تنجز 

 يف ذهن املتكلم لغرض ربط الكالم.

 أييت رسم ختطيطي للجمل اليت متر يف الذهن مبرحلتني عند نظمها أي "اجلمل اخلربية املثبتة." وفيما 

ورسم ختطيطي آخر للجمل اليت متر يف الذهن بثالث مراحل عند نظمها، أي اجلمل اليت تتميز أبسلوب خاص،  

 (2)االستفهامية.كاجلمل املنفية أو اجلمل 

 ذهن املتكلم مبرحلتني عند نظمها:.رسم ختطيطي للجملة اليت متر يف 1

 :العلم نور (أ

 اجلملة يف النطق نور                                   العلم                             

ــور             العلم              مرحلة حتديد األلفاظ املناسبة  ــ ــ  نـ

 اجلملة يف الذهن                        املسند إليه            مرحلة حتديد املعاين الذهنية

 اإلسناد.                                        "معاين النحو"

 :اإلنسان العاقل خالق الكون يعبد (ب
                                                             

 .315، 314_المصدر السابق، ص1 

و العربي في ضوء نظرية النظم، ص2   .23، 22_ينظر: د. سناء حميد البياتي، قواعد النح 
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 اجلملة يف     د     اإلنسان    العاقل خالق  الكونيعب                                  

                                   النطق.            ا                                                                                   

 اجلملة يف             العاقل خالق الكون اإلنسان   يعبد          مرحلة حتديد األلفاظ املناسبة 

 الذهن.                            اإلقناع املسند إليه                    املعاين الذهنية مرحلة حتديد

                               التخصيص        املسند                                                  

 اإلسناد              "معاين النحو"                                     

                                                  

 .رسم ختطيطي للجملة اليت متر يف ذهن املتكلم بثالث مراحل عند نظمها:2

 آن؟هل تد بر اإلنسان القر  (ج

 اجلملة يف النطق                            هل  تدبر     اإلنسان      القرآن                                         

  هل تدبر      اإلنسان       القرآن        مرحلة حتديد األلفاظ املناسبة

 اجلملة يف الذهن                                                                                                      

  املسند املسند إليه            حتديد املعاين الذهنيةمرحلة 

 التخصيص    أداة االستفهام                       "معاين النح و"   

 اإلسناد                                                    

            االستفهام         "معاين اجلمل"مرحلة حتديد املعىن العام للفكرة
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يف الذهن منذ بداية نشوء الفكرة لغاية التعبري عنها ابجلملة، وميكننا  ويف حديثنا عن املراحل اليت متر هبا اجلملة 

أن نتصور أنه إذا أصيب دماغ إنسان ما إصابة معينة تعطلت بسببها منطقة الفهم ونشوء الفكرة فإنه عند ذلك ال 

ألن منطقة الفهم يستطيع حتديد العالقات بني األشياء، أي ال يربط بني األشياء، وال خيتار الكلمات املناسبة 

ونشوء الفكرة عنده متعطلة، وهي منطقة رئيسية، وكل الذي ميكن أن يسمع من هذا املصاب ألفاظ متناثرة، 

 (1)مستعملة أو غري مستعملة، أي هذاين.

ا إذا تعطلت عند املصاب املنطقة اخلاصة مبرحلة حتديد املعاين الذهنية، فسيؤدي حتمًا إىل أن ينطق أم   

أبلفاظ مستعملة أو معروفة، ولكن ال رابط بينها، أي من غري معاٍن ذهنية تربطها، كما يف املثال: "املهد املصاب 

هنا موجودة يف ذهن املصاب، واأللفاظ كل واحدة منها صحيحة، ولكن ليس  العلم من اطلب الل حد"، فالفكرة

حتديد العالقات والربط ولو كانت منطقة مثة حتديد العالقات، لذلك ال جند رابطًا يربط بعض الكلمات ببعض، 

 سليمة، لقال: "اطلب العلم من املهد إىل اللحد" .

الل حد العلم من اطلب( ال يسمى "نظم " على الرغم من أن  -والنتيجة املوصل إليها إن قول القائل )املهد 

ت بني الكلمات، وتربطها الكلمات صحيحة ومستعملة، وذلك لعدم وجود )املعاين الذهنية( اليت حتدد العالقا

 ببعضها، فالسلك اجلامع مفقود.

 ويف ضوء ما ذكران فإن نظم اجلملة اليت يُراد منها التفاهم ينبغي أن يتوفر له بعد نشوء الفكرة ما أييت: 

   حو اليت حتدد العالقات بني األشياء.هنية، أي معاين الن  املعاين الذ 

   (2)غة.صحيح ألقسام الكلم املستعملة يف الل  هنية من استخدام ما تتطلبه املعاين الذ 

 .وهبذا يتحقق نظام أتليف اجلملة يف الكالم الذي غرضه التفاهم 
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 إضافة إىل توخي معاين النح و يف أسس النظرية تصنيف ما يلي:

 ال فصاحة للفظة املفردة: .3

وهذا ما تكرر يف كالم اجلرجاين غري ما مرة وهذا مبراعاة العالقات النحوية اليت تفيدها يف اجلمل، وهو ينكر وجود 

 يف قول البحرتي: وقعيهامجال اللفظة خارج نطاق الن ظم، وهذا يتضح من خالل مجال اللفظة يف مكان 

 ر   نْ م   تُ قْ قَ حَ أَ              ىنَ الغ   فُ رَ  شَ ين  تَ غْ لَ بَـ  نْ وأَ  ين  إ  
َ
 .يع  دَ خْ أَ  ع  ام  طَ ق  امل

 وقول أيب متام:

 .كَ ق  رْ خَ  نْ م   مُ انَ ا األَ ذَ هَ  تُ جْ جَ أضْ            طْ قَ فَـ  كَ عي  دَ خْ أَ  نْ م   مْ قُ  رُ هْ  دَ ايَ 

وعليه فاأللفاظ ال  (1)لفظة األخدع كانت جيدة يف قول البحرتي وقبيحة يف قول أيب متام، فرتى كيف أن    

تتفاضل من حيث هي جمردة وال مفردة، وهذا ال يدل على حذاقة اللغة يقدر ما يدل عليه معرفة ضم الكلمات 

بعضها إىل بعض. واجلرجاين موقفه يف النظم اثبت قائم املعىن ويرفض تفاضل اللفظ مفرداً، ويرى أن األلفاظ 

رحلة الحقة بعد أن تكون املعاين مقدرة يف النفس وهذا تصريح أبولوية املنظومة الحقة لألفكار فهو يرتك الرتتيب مل

 (2)املعىن.

 (3)يف قوله:" وأن  العلم مبواقع املعاين يف النفس علم مبواقع األلفاظ الدالة عليها يف املنطق."  

  

                                                             

و الثاني في مفهوم الجرجاني، مقاالت أدبية جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 1  م، 2000_ينظر: عمار ربيع، نظرية النح 

 .05ص

 .501، 500_ينظر: أحمد بن عثمان رحماني، النقد التطبيقي الجمالي واللغوي، في القرن الرابع الهجري، ص2 

 .44_الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص3 
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يكون الكالم إخبارًا وأمراً  نظر اجلرجاين يف الكلمة املفردة قبل دخوهلا التأليف، وقبل أن  تصري إىل الصورة اليت هبا

 (1)وهنياً واستخباراً وتعجباً فوجد أهنا ال تؤدي معىن من املعاين إال بضم كلمة إىل كلمة.

 لفظ واملعىن:نظم وال  ال   .4

فظ واملعىن واثر ضد  الفصل بينهم، وأكد على ثنائية اللفظ واملعىن، فهو ظر يف قضية الل  اجلرجاين أعاد الن   إن     

يرى أن  العربة يف مدلول العبارات ال يف العبارات نفسها. وعليه فاملعاين تتزايد وإن ا التزايد معلق ابأللفاظ والربط 

الكلم هي اليت تقتضي آاثر األلفاظ بني اللفظ واملعىن ال يكون إال  عن طريق معاين النحو واحرتام قواعده، إن  نظم 

 (2)وترتيبها على حسب ترتيب املعاين يف النفس.

ظم تقول على أساس املعاين إذ قيمة األلفاظ املفردة، إذ هي اتبعة للمعاين الحقة هلا ال يتم التعبري دون نظرية الن     

ما كان يعتقد من أن  املعىن يوجد ما قبل  مراعاة معاين النح و، يقول الد كتور: "فاملعىن هو كيفية النظم على عكس

 (3)ويؤدي هبذه النسبة أو تلك."عارية ظم يستدعي الن  

يرد على الذين قالوا بتقدمي اللفظ وبني صورة املعىن، راح اجلرجاين يف مواضع عديدة من "دالئل اإلعجاز"  

ويرفض اجلرجاين القسمة اليت  (4)وبشكل خاص حينما يفسر قول اجلاحظ "املعاين مطروحة يف وسط الطريق"

تداولت بني النقاد قبله وهي اعتبار الشعر لفظًا ومعىن ال اثلث هلما. فقد عاب هذا على أولئك الن قاد وعلى 

 األخص ابن قتيبة. 

                                                             

و الثاني في مفهوم الجرجاني، ص _ينظر:1   .05عمار ربيع، نظرية النح 

م(، 1995، )1_ محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند الجرجاني، الشركة المصرية العالمية للنشر، نونجمان، ط2 

 .60ص

 .50، صنفسه_المرجع 3 

 .44_المرجع نفسه، ص4 
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فظ واملعىن، وهي تعبري عن النظم، إذ ال يوجد يف نظره معاٍن عارية، وإنا هناك معاٍن ورة مع الل  واعترب الص    

هي الصورة . فهو يرى ال وجود ملعىن لفظ، وبذلك يقرتب من توحيد اللفظ ابملعىن يف حيز الداللة، حبيث  خاصة

 (1)إذا تغري اللفظ لزمه تغيري املعىن.

إن  اجلرجاين ميضي يف تعميق فكرته، وتبديل كل شبهه حوهلا، بنفس الطريقة اليت اتبعها يف جتليه معىن النظم،  

األوصاف واألحكام اليت تردد بني الناس، ويفهم منها تفخيم أمر اللفظ، وجعل املعىن ينبل  ومن ذلك قيامه بتفسري

وحلية عليها، واعتبارهم املعاين كاجلواري، واأللفاظ كاملعارض فهم األلفاظ أبهنا زينة للمعاين بسببه ويشرق، كوص

، والل باس الفاخر، والكسوة الرائعة، وأشباه الو وك ,هلا  (2)دلك.شي احملرب 

 نظم واجلانب العقلي والنفسي:ال   .5

صور الذهين أو هي ما يقوم به املتكلم واملخاطب من عالقات، فإن  ة عند اجلرجاين هي املنطق والت  ملا إن  اللغ   

فكري والرتوي ويقول اجلرجاين: "ومجلة األمر أن ه ال يكون ترتيب يف شيء حىت يكون هناك قصد ظم قائم على الت  الن  

إىل صورة وصفة، وإن مل يقدم فيه ما قدم، أو مل يؤخر ما آخر، وبدأ ابلذي ثىن أو ثىن ابلذي ثلث به مل حتصل 

 (3)لك تلك الصورة وتلك الصورة."

ساسي يف عملية النظ م )فكل كلمة هلا عشها ألاانب العقلي هو ل النطق هبا واجلوعليه فالفكرة تكون قب 

 املناسب له والذي ينبت فيه، فال ميكنها أن تعيش خارجه(.

 

 

                                                             

و الثاني في مفهوم ال -_ينظر1   .06جرجاني، صعمار ربيع، نظرية النح 

 .52_ينظر: شفيع السي د، النظم وبناء األسلوب في البباغة العربية، ص2 

 .284_ينظر: دالئل اإلعجاز، ص3 
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 التأليف بطرق التعلق:  .6

علق اإلسناد فال فعل دون فاعل، فاجلرجاين يعد النح و هو النظم وال نظم دون توخي معاين النح و، ويقصد ابلت   

أبن الشعر صناعة فزد عليه أبن  الصنعة هتتم ابلشكل فقط وال ميكن للنظم أن  يقوم على قال: "ونقد اجلاحظ حني 

اللفظ فقط، ويصح أن  يقول التأليف بطرق التعلق تنظمها معطيات داخل اجلملة بشكل اتم متكامل ليحصل 

ت واأللفاظ وما تؤديه من معاين النظام اللغوي، ويكون ذلك برتتيب املعاين يف النفس أواًل مث التعليق على األصوا

 ويليه ترتيب الكلم مث اعتماد معاين النح و.

ظم والرتكيب نما جاء به اجلرجاين ال يعدوا أن  يكون تطوراً يف فهم النظم وأتكيداً ألسسه امللتمسة يف طرائق ال 

مم ا قد يوحي ألن  طرائق ياق فظة املفردة، وجعلها عالقة ابلس  غوي مع ما يتضمنه من نفي للفصاحة عن الل  الل  

 (1)كيب هذه تنحصر فعاليتها يف األلفاظ املتضامة وفق املوقع واإلعراب.الرت  

 تحويلي عند اجلرجاين ورأيه يف البنية العميقة.توليدي ال  درس ال  مح ال  مال

غة اإلنسانية قدرة الل   إنحويلية بزعامة تشومسكي هدفها األول بتحصيل امللكة، ذلك وليدية الت  اختذت الت    

عدد من اجلمل غري حمدود تكوينا وفهما وهذا ال يتأتى إال للملكة  إنتاجغري احملدودة جتعل الفرد قادرًا على 

اإلنسانية، فال يكتفي يف حبث اللغة ابلوصف اجملرد والتصنيف النموذجي، لوحدات اللغة وحتديدها داخل 

ابعتبارها سلوكًا آليا، وإنا هي قطاع عقلي إبداعي وبذلك اختلفت غة ال وليديون إىل الل  لقد نظر الت  }نظامها.

من خالل  االجتاهضح هذا نواع السلوك إىل كوهنا نظاما معرفيا عقلياً، يت  أغة من كوهنا نوعًا من ظرة إىل الل  الن  

 جمموعة من املبادئ.

خاصية اإلبداعية يف –التوليد والتحويل  قواعد–ثنائية البنية العميقة والسطحية –التفسري العقلي والرايضي للغة -

 غة.الل  
                                                             

 .140_المصدر السابق، ص1 
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انطالقا من هذه املبادئ اليت ارتكزت عليها التوليدية التحويلية يف دراسة اللغة حبثا عن امللكة ميكن التساؤل عن   

 (1)اجلوانب التوليدية التحويلية يف نظرية النظم، فأين تتمظهر مالمح الد رس التوليدي التحويلي للجرجاين؟{

 تفسري العقلي والرايضي للغة:ال   (أ

بنظم الكلم  ضإذا حاولنا استنطاق نصوص اجلرجاين وجدانه يرجع النظم إىل سلطة العقل، يقول:" ليس الغر  

 (2)أن توالت ألفاظها يف النطق، بل أن  تناسقت داللتها، وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل."

املعاين يف النفس يقول: "هذا وأمر النظم ليس شيئاً غري توخي معاين فيما بني الكلم، وأنك ترتب املعاين  وترتب   

وإعمال الفكر والروية، يقول: "أنك تتوخي الرتتيب  (3)يف نفسك أوال مث حتذوا على ترتيب األلفاظ يف نطقك."

من غري روية وفكر، ذلك أن طريق معرفته العقل من  فال يتأتى لنا نظم الكالم (4)يف املعاين وتعمل الفكر هناك."

 حيث اختيار مكوانته وتناسق داللته.

نظم الكالم مشروط مبا يقتضيه العقل، فيتدخل يف عمليات التأليف والرتتيب ل   من خالل هذا نالحظ أن   

 العبارة مبقتضى العقل. إنتاجوالتنسيق وهبذا يكون اجلرجاين من السياقني إىل ربط 

مستويني للجملة، مستوى سطحي ومستوى عميق، فالبنية  }حدد  تشومسكيية السطحية والعميقة:البن (ب

السطحية متثل اجلملة كما هي مستعملة يف عملية التواصل، أم ا البنية العميقة فهي شكل جتريدي داخلي 

يعكس العمليات الفكرية، وميثل التفسري الداليل الذي تشتق منه البنية السطحية من خالل سلسلة من 

 اإلجراءات التحويلية.

                                                             

، دالئل اإلعجاز، من البنيوية إلى التداولية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، قسم اللغة العربية _عائشة بررات1 

 .07م، ص2011( 11وآدابها، المركز الجامعي، غرداية بالجزائر، العدد )

 .08_المرجع نفسه، ص2 

 .327_الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص3 

 .327_المصدر نفسه، ص4 
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وهذا ما عرب عنه اجلرجاين ب" املعىن" و"معىن املعىن" أو أبصل املعىن وبني ما هو زايدة يف املعىن، يقول: "فها   

من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغري واسطة ومعىن هنا عبارة خمتصرة، وهي أن تقول املعىن ومعىن املعىن، املفهوم 

  (1)ملعىن إىل معىن آخر."{املعىن أن تعقل من اللفظ معىن مث يقضي بك ذاك ا

مو األول )البنية السطحية( عاكفا ضمن الن   واالستعارةحديد أدخل اجلرجاين الكناية واجملاز من خالل هذا الت    

األمثلة حتليله العبارة اآلتية: "فإين  على شرح األمثلة والتعليق عليها من أجل الوقوف على مدارك اإلعجاز. ومن

ر أخرى." فاملعىن هو الرتدد بني األمرين وترجيح الرأي فيهما، وهذا املعىن ال يعرف من لفظ  أراك تقدم رجاًل وخت 

التقدمي والتأخري أو من لفظ "رجل" لكن يكون ذلك من املعاين احلاصلة من جمموع الكالم اليت هي أدلة على 

انطالقًا من  (2)سورة مرمي،–ًا{ يبْ شَ  الرأسُ  لَ عَ ىل: }واشتَـ صد، ومن األمثلة كذلك حتليله قوله تعااألعراش واملقا

 وصف بنيتها العميقة األصلية اشتعل شيب الرأس.. وغريها.

املعىن من جهتني مباشرة وغري مباشرة مع ربطها مبراتب الفضل واملزية، فقد  أداءوهكذا بني اجلرجاين طرق  

 (3)تكون العربة اترة بظاهر اللفظ، وأخرى مبعاٍن ابطنة فتحدد الداللة ويعلم وجه الفصاحة.

ول وال ميكن تصور البنية النظمية بعيدًا عن مفهومني أساسني عند اجلرجاين، مها: املعىن والداللة، ويرتبط األ 

ابملواصفة األصلية للغة، أي بتلك املعاين اليت ميكن العثور عليها داخل املعجم، أما الثاين فهو ما ينتج من الرتكيب 

كما ال ميكن تصور البنية بعيدًا عن   وتنسيقه. إنشائهبعد اكتسابه طبيعة النظم، أي بعد أن يؤدي النح و دوره يف 

إذ أن  النظم يكون يف حركة دائبة بني ستوى السطحي واإلدراك العقلي، التالحم بني الشكل واملضمون، أو بني امل

 (4).املستويني، حيث ينقلها من التجريد إىل التطبيق

                                                             

 .08دالئل اإلعجاز من البنيوية إلى التداولية، ص _ينظر: عائشة بررات،1 

 .305[.رواية ورش،ص04_سورة مريم، آية ]2 

 .09_عائشة بررات، دالئل اإلعجاز من البنيوية إلى التداولية، ص3 

 .84_ينظر: محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند الجرجاني، ص4 
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مبثابة وجهني لعملة  نفسي والعقلي، واألمراأم ا البنية عند اجلرجاين فلها نظاما حقا، فهي جتسيد للبناء الن   

واحدة، فالعالقات الرتكيبية يف اخلطاب اللغوي الرامزة إىل التكوين العقلي، أتكيد تنفيذي للمقاصد الواعية أو 

 (1)الفكر والروية كما يقول اجلرجاين.

البنية  يف اجلملة بني غوية األساسية، كما ميز  انطلقت نظرية اجلرجاين من اعتبار أن  اجلملة هي الوحدة الل    

حويلية اليت تربط بينهما، ومل يتوسع اجلرجاين يف شرح البنية الظاهرية، وبني البنية العميقة مشريًا إىل القواعد الت  

جيدًا يف علم النح و منذ بداية حويلية اليت تربط بينهما، ألن ذلك معروف العميقة والسطحية وبيان القواعد الت  

ويون مثاًل إىل أن  كان وأخواهتا فعل انقص يدخل على املبتدأ واخلرب فريفع حالن   أشارحو العريب، فقد وضع الن  

فهذه بنية ظاهرية وتقابلها  -كان زيد قائماً -األول ويسمى امسها وينصب الثاين ويسمى خربها، فإذا أخذان مجلة 

من تغري يف الوصف وتتجلى القواعد التحويلية يف إدخال )كان( وما يستتبعه ذلك  -زيد قائم -البنية العميقة

 (2)النح وي واحلالة اإلعرابية للمسند واملسند إليه.

اجلرجاين إىل حبث حول البنية الظاهرية للجملة، وبنيتها العميقة مبينًا القواعد التحويلية اليت تربط  تعرض    

 والتشبيه كما يف املثالني: االستعارةبينهما حني تطرقت إىل شرح 

الرأس شيباً": فهذه بنية ظاهرية، وتقابلها البنية العميقة )اشتعل شيب الرأس(، والقواعد التحويلية أن  "اشتعل-1

، ويؤتى ابلفعل يسلك ابلكالم طريق ما يسند الفعل فيه إىل الشيء، وهو ملا هو من سببه، فريفع به ما يسند إليه

 له يف املعىن منصوابً بعده.

                                                             

 .85، صالسابق_ينظر: المرجع 1 

 .121، 120التراكيب النحوية المختلفة عند اإلمام الجرجاني، ص _ينظر: صالح بلعيد،2 
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ة ظاهرية، وتقابلها البنية العميقة "زيد كاألسد" والقواعد التحويلية: تقدمي الكاف "كأن زيدا األسد" فهذه بني -2

إىل صدر الكالم وتركيبها مع "إن " وما يتشبع ذلك من تغيري يف الوصف النح وي واحلالة اإلعرابية من املشبه 

 (1)واملشبه به.

أخري ألنه ال يؤدي إىل حتوالت قواعدية، وتقدمي ال على نية التأخري ألنه دمي على نية الت  اجلرجاين بني التق   ميز   

للوصول إىل بنية عميقة البد لنا ابلوصول يؤدي إىل حتوالت قواعدية كما بني لنا للوصول إىل بنية عميقة البد لنا 

ية، وهذا ر ين املقوالت احملو إىل املعىن حيث اعترب أساسيًا يف النظرية التحويلية، الذي يكون مشروطًا ابجلانب الذه

الذي ينظم اجلمل إىل جمموعات فرعية ويربطها بصورها املنطقية، لذا فمفهوم القواعد التوليدية للرتاكيب العربية 

 يشبه ما قال به تشومسكي.

 اكيب العربية فإذا نظمت تنظيمًا حنواي ودالليا فإهنا ستولدرجاين وضع ثالث مكوانت للرت  فعبد القاهر اجل   

الكالم، والكالم بدوره يكون عرضة لعد ة حتوالت، ففي ابب التقدمي والتأخري كما رأينا قسمه إىل نوعني: أي أن 

معىن قول: "واعلم أن  ليس النظم إال  أن تضع   وهذا (2)هناك متييزًا بني التغريات النامجة عن التقدمي والتأخري.

 (3)كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النح و، وتعمل على قوانينه وأصوله."

طبيقي عملية أساسية يف صناعة الرسالة اإلبداعية ظري والت  خالصة القول أن  النح و يف فكر اجلرجاين الن   

لوب حيث يتعامل اجلرجاين مع النح و على مستويني: مستوى واإلخبارية، ابعتباره عاماًل مهمًا يف تركيب األس

لباطنية )بنية املضمون سطحي املتمثل يف البنية الظاهرة )بنية الشكل الصويت(، ومستوى عميق املتمثل يف البنية ا

 البنائي(.

                                                             

 .121_المرجع السابق، ص1 

  .226، 222_المرجع نفسه، ص2

 .143م، ص2004، 1_ حلمى مرزوق، النقد والدراسة األدبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط3 
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أما الثاين يتمثل  فاألول يتمثل يف الشكل اخلارجي احملسوس للرتكيب، ومعه تتحقق الرباعة الفنية أثناء الصياغة، 

 (1)يف اهليئة املثالية للمنتج كما تراه قواعد النح و التقعيدي.

غوية من خالل هذين املستويني ترتكز عملية اإلبداع عند اجلرجاين وتدور على حمورين يف حميط الوحدات الل   

، فاحملوران Distributivitéوحمور التوزيع  Commutative pivot االستبدالداخل بناء املعجم: حمور 

غوية، ويقابل ذلك مرحلة يعتمدان يف صريورهتما على الطاقة اإلبداعية لدى املنتج وقدراته على تطويع الوحدات الل  

"املزية" عنده. كما أشار عبد القاهر اجلرجاين يف جانب من أبعاد نظريته مسالة "املقتضى" حيث متثل يف رؤيته 

املسار الذي يقضي ابملنشئ إىل قاع املعىن، معتربًا البنية العميقة والسطحية يف حنوان العريب ظمية، عبريية، الن  الت  

 أويل للمعىن.قدير أو الت  القدمي، ما هي إال ظاهرة الت  

 (2)متحداثً يف كتابه دالئل اإلعجاز يف ابب الن ظم يتحد يف الوضع ويدق قي الصنع.

 

 

 

 

 

 

                                                             

الدوائر البباغية، كلية التربية، سلطنة عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع،  _ عبد القادر عبد الجليل، األسلوبية وثباثية1 

 .97م(، ص2002-هـ1422، )1ط

 .98_المرجع نفسه، ص2 
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 الفصل الثاني:

 "حويلية عند تشو مسكي.وليدية الت  البنية العميقة في النظرية الت   "  

 حياة تشو مسكي وأهم مؤلفاته.:المبحث األول 

 نظرية القواعد التوليدية التحويلية:المبحث الثاني:              

 مراحلهاـ أصولهاـ اعتباراتها. ـ مفهومها ـ1                      

  ـ بنية القواعد التوليدية التحويلية.2                     

 ـ شكل القواعد التوليدية التحويلية. 3                     

 ـ مفهوم النحو التوليدي عند تشو مسكي.4                     

     .أسس النحو التوليديـ 5                     

 نية عميقة.ـ افتراض ب6                     

 المبحث الثالث: 

 استخالص أوجه التشابه واالختالف بين الجرجاني و تشو مسكي حول البنية العميقة.   
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  :املبحث األول:حياة أفارم نعوم تشو مسكي             

بنسلفانيا  هودي من مواليد فالديلفيا بواليةعامل لغوي ي (Noam Chomsky) مسكي نعوم تشو افرم       

 (1).ى دراسته االبتدائية والثانويةتلق   ، ويف هذه  الوالية م1928 السابع من ديسمرب عام  يف

ايضيات والفلسفة،متتبعا الرّ علم الّلغة و و  ةيث اتبع دروسه يف جماالت األلسنيالتحق جبامعة بنسلفانيا ح      

"مجعية الرفاق"يف جامعة  األساسية عقب انتسابه إىل عضوية  .قام مبختلف أحباثهزدروس أستاذه أأللسين زليغ هاري

 (2).(م 1955،م1951 )يف الفرتة مابني هارفرد

 غة العربية احلديثة.كماببحث قّدمه عن اللّ  (م1951)نيا حصل على درجة املاجستري سنة  ويف بنسلفا      

للنظرية "البنية املنطقية    ن اجلامعة نفسها ببحث حيمل عنوان:م (م1955)  حتصل على درجة الدّكتوراه سنة

 ( 3)غوية."اللّ 

ومنذ ذلك احلني ظل يرتقى للتكنولوجيا"  تشمساتشوسوبعد حصوله على هذه الدرجة عني مدرسا يف معهد      

 غات احلديثة  وهو متزوج وله ثالثة أوالد،ولد غة واللّ يف حياته العلمية حىت وصل إىل كرسي األستاذية يف علم اللّ 

( 1967عّدة درجات فخرية من جامعات  ومعاهد خمتلفة :ففي عام)وقد حصل تشو مسكي على  بنتان.و 

رجة من خرية من جامعة شيكاغو،ويف العام نفسه حصل أيضا على مثل هذه الدّ حصل على درجة الدّكتوراه الفّ 

                                                             

 ـ جون ليونز،تج،حلمي خليل،نظرية تشومسكي الّلغوية،دار املعرفة اجلامعية،د.ط،)2011م(،ص 101

2ـ مشال زكريا،األلسنية التوليدية والتّحويلية وقواعد اللّغة العربية)النظرية األلسنية(،المؤسسات الجامعية للدّراسات والنشر 

.09م(،ص1986هـ/1406،)2والتّوزيع،ط   

 ـ ينظر:أحمد كاظم العتابي،رؤية في المنهج التّحويلي،مجلة كلية التربية،جامعة واسط،ص3.29 
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وهو عضو يف عّدة مجعيات علمية  ( 1).( منحته جامعة دهلي درجة الدّكتوراه الفخرية1970جامعة لندن،ويف عام)

قدم العلمي،واألكادميية القومية للعلوم،واألكادميية األمريكية للفنون ية وغري لغوية، مثل اجلمعية األمريكية للتّ لغو 

 والعلوم،واألكادميية للعلوم السياسية واالجتماعية،وعضوا مراسال لألكادميية الربيطانية.

(،وجامعة  1957،1958) كولومبيا جامعةامعات أمريكية أوروبية مثل: كما عمل أستاذا زائرا يف عّدة ج     

 (2)(1971(،وجامعة كامربدج عام )1969(وجامعة اكسفورد ولندن عام)1966،1967كاليفورنيا)

التارخيي على يد  غةحياته العلمية قبل أن حيظى بشهرته الواسعة بدراسة مبادئ علم اللّ  وقد بدأ تشو مسكي     

 غة.مث حصل على درجة املاجستري يف هذه اللّ غة العربية أبيه الذي كان عاملا يف اللّ 

ع على حنو حو العريب ودرسه كما اطلّ لعا على النّ كانت له مقابلة حول:هل كان تشو مسكي مطّ        

سانيات العامة كنت أشتغل ببعض البحوث املتعلقة العربية؟؟وكان قوله يف هذه املقابلة:"قبل أن أبدأ بدراسة اللّ 

مازلت أذكر دراسيت لألجرومية"منذ عّدة سنوات كنت أدرس هذا مع األستاذ سانيات السامية،و ابللّ 

فرانزرونتال..وكنت وقتذاك طالبا يف املرحلة اجلامعية أدرس يف جامعة بنسلفانيا،وكنت مهتما  ابلرتاث النحوي 

 (3)العريب والعربي.

مسكي   العربية وآداهبا،ومعىن هذا أن تشوستنتج من هذا أن رونتال من املستشرقني الذين كانوا يعرفون ن       

 كان وثيق الصلة يف شبابنا ابللغة العربية لغة قومه.

                                                             

 1- ينظر:املرجع نفسه،ص30

 ـ  ينظر:جون ليونز،نظرية تشو مسكي اللّ غوية،ص 112

 3-ـ ينظر:املرجع نفسه،ص12
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وليدي الذي كلفه تعب شديد حو التّ تشو مسكي مل حيقق شهرته الواسعة إال بعد أن ارتبط امسه بنظرية النّ  إنّ      

 (1)بدراسة املنطق احلديث والعلوم الرايضية.

غوي عند تشو مسكي إىل دراسة املبادئ اليت ميكن يف ظلها دراسة العبارات والكلمات نظري اللّ متتد جذور التّ       

حو ومازال حمط االهتمام األول لدى تشو مسكي كما احملتملة يف لغة ما أن تشكل مجل حنوية،فقد كان النّ 

               ( 2) (1957البىن الرتكيبية) ينعكس ذلك يف عنوان أول كتاب منشور له"

ة يف جامعة الذي كان يعمل أستاذا لعلم اللغّ  ( z.hariss ( لذين أثروا يف حياته زيلج هاريس ومن أهم ا     

غة عن طريق السياسة فقد كان يتعاطف مع آراء تشو مسكي دخل ميدان علم اللّ  بنسالفيا،ومن الغريب حقا أنّ 

 (3)غة.لدراسة علم اللّ أستاذة السياسة وهو ما دفعه لاللتحاق طالبا 

شاطه السياسي نامتد ليشمل اجلانب السياسي،حيث  غوي فحسب بلعيد اللّ وهذا التأثري مل يكن على الصّ      

حماولة بعض الباحثني بدراسة األصول الفكرية والسياسية واالجتماعية  إىلغوي.وهذا ما أدى يكاد يوازي نشاطه اللّ 

 غات.غة ودراسة اللّ عنده،نظرا ملدى فاصلتها حبياته العلمية وخاصة يف ميدان علم اللّ 

من هذا املنطلق نستخلص أن أراء تشو مسكي السياسية أكسبته شهرة واسعة بني عامة املثقفني ،إضافة إىل      

 (4)شهرته العلمية بني علماء اللغة ودارسيها ابعتباره واحدا من املؤثرين يف احلياة اإلنسانية. 

                                                             

 ـــ ــينظر:املرجع نفسه،ص 121

 2ـ ـــ جون إي جوزيف،ترمجة أمحد شاكر الكاليب،أعالم الفكر اللغويّ ،دار الكتاب اجلديد،افرجني،ط1،)2006(،ص18       

 ـــ جون ليونس،نظرية تشو مسكي الّلغوية،ص 123

 ـــ ينظر:أمحد كاظم ألعتايب،رؤية يف املنهج التحويلي،ص 284
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 مؤلفات نعوم تشو مسكي :  

 *البىن الّنحوية ـ ترمجة يوئيل يوسف عزيز.  

 رية النحو:ترمجة مرتضى جواد ابقر.جوانب من نظ *

  والعقل:ترمجة بيداء علي العلكاويغة اللّ *

 حماضرات وأتمالت يف اللغة:ترمجة مرتضى جواد ابقر.*

 زكراي. مشالالطبيعة الشكلية للغة:ترمجة *

 (1)غة والفكر:ترمجة رمضان مهلهل سدخان.اللّ *

 1972حويلية دراسات علم املعاين يف القواعد التّ *

 1975حليليةقضااي الشكل والتأويل:األلسنية التّ *

 1965مو:وجوه يف نظرية النّ *

 1966وليدية ما اخلرب يف نظرية القواعد التّ *

 (2). 1956  سانيات:نية املنطقية لنظرية اللّ الب*

                                                             

 ـ- ينظر،املرجع السابق،ص 291

 2ـ-ـ وائل بركات،مفهومات يف البنيةـ النص ـ اللسانية ـ الشعريةـ األسلوبية ـ التناصية ،دار معد للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق،ط  ،)1996(،ص118 . 
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   حويلية عند تشو مسكي :          وليدية الت  ظرية الت  املبحث الثاين: الن 

 ـ مفهومها،أصوهلا،مراحلها : 2ـ1      

وليدي الذي يكشف عن القواعد احلاكمة حو التّ البنية العميقة من األسس الضرورية اليت يقوم عليها النّ  تعدّ       

حويلية أبصوهلا وأنواعها وأسسها وليدية التّ على بنية اجلمل وتراكيبها،لذلك سوف نتطرق إليها من املدرسة التّ 

 للوصول إليها.

وم تشو ساين األمريكي نعظرايت الّلسانية اليت وضعها وطورها اللّ جمموعة النّ وليدية د ابملدرسة التّ يقص       

وأتباعه منذ أواخر اخلمسينيات،تعتمد هذه املدرسة يف مناهجها على استخدام ما يعرف ابلقواعد مسكي .

حو السائد يف ليدي هو النّ حو التوّ قول أبن النّ حوية حدا ميكن معه الظرايت النّ وليدية،حيث بلغ أتثريها يف النّ التّ 

 ( 1).سانية إابن األربعني سنة األخريةراسات اللّ الدّ 

لغة اليت مبقتضاها يستطيع املتكلم أن وليدي هي مسة اإلنتاجية يف الّ الفكرة األساسية اليت توجه املنهج التّ  إنّ       

مسعها من قبل. .كما هو مرتبط يف األساس ابجلانب  يؤلف ،ويفهم مجال جديدة غري متناهية مل يسبق له أن

وهلذه النظرية أصول تقوم عليها حيث أقام تشو مسكي (2).العقلي إلنتاج اجلمل أو ما يسمى ابلبنية العميقة للغة

هذه النظرية مرتكزا على أسس عقلية منذ أن نشر كتابه "الرتاكيب النحوية"،حيث سعى إىل إقامة نظرية عامة 

 ( 3).للغة،تصدر عن اجتاه عقلي:ألن اللغة عنده عمل عقلي يتميز به اإلنسان عن احليوان

                                                             

 1(م2004،)1دارالكتاب الجديدة المتحدة،بيروت،ط اللّسانيات،ــ محمد يونس علي،مدخل إلى 1

 ـ زكريا كامل راجح مقدادي،المنهج التّوليدي التّحويلي،ص2.02 

 ــ المرجع نفسه،ص3.02 
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فقد أتثر كذلك أبفكار الفيلسوف األملاين " DIKARTت"  كما أتثر تشو مسكي أبفكار ديكار       

كس "مهبلوت"صاحب فكرة اجلانب اخلالق يف اللغة،ألنه مرتبط ابلعقل الذي ميتلكه اإلنسان فحسب،على ع

حيث يرى مهبلوت أن اللغة عمل العقل فعليه البد أن تصدر من الداخل     العمل احليواين الذي نعته ابآليل،

تالحم وينتج عما وليس عن السطح،وأن هذه اللغة ذات شكلني:داخلي وخارجي:فالشكل الداخلي عضو م

للغة،وهذه النظرة انبعة من نظرته إىل الطبيعة اإلنسانية واحلرية الفردية،فالطبيعة اإلنسانية ليست  ابلبنية العميقة

خاضعة للعوامل اخلارجية إمنا تتطور من داخلها،وهذا التحرر من العوامل اخلارجية يقود إىل العمل اخلالق الذي 

  ( 1).يصدر بدور من الداخل أي من البنية العميقة للغة

حو نه أيضا قد أتثر ابلنّ إكما كانت اآلراء الفلسفية والعقالنية هي املصدر الذي ارتكز عليه تشو مسكي،ف      

 قليدي،ألنه يف رأيه أكثر اقرتااب إىل الطبيعة اإلنسانية للغة.التّ 

 مايلي:         كما كان هلذه النظرية أصول ترجع إليها فلديها أيضا مراحل متّر عليها من بينها نذكر      

اكيب (مع ظهور أول كتاب لتشوـ مسكي بعنوان"الرتّ 1956اكيب الّنحوية اليت ظهرت سنة)مرحلة الرتّ  -

 حوية"وقد تضمنت هذه املرحلة ثالث مناذج رئيسية وهي:النّ 

 *منوذج القواعد الّنحوية احملدودة.

 منوذج بنية العبارة.*

   منوذج القواعد التحويلية.*

                                                             

 ـ- املرجع السابق،ص 031
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(.وقد استمرت هذه املرحلة 1965حوية"الذي ظهر سنة)ظرية النّ النموذجية:اليت ميثلها كتاب"مظاهر النّ * واملرحلة 

أما املرحلة التالية فتتمثل يف امتداد النظرية  (1)(.1970اليل عناية واهتماما إىل سنة)اليت أولت املكون الدّ 

عن فكرة الّنحو العاملي أو ما تسمى مبرحلة النموذجية،وقد تركزت هذه املرحلة على معاجلة املصاعب النامجة 

 (  2.)األعمال والنماذج احلالية لتشو مسكي

   حويلي: من أهم اعتبارات املنهج الت 

 ام.وتسمى اجلملة النواة أو األصل أو اخل ـ اجلملة هي احلد األدىن اليت حتمل معىن حيسن السكون عليه،1

 (3.)حويل فتصبح حتويليةعناصر التّ وليدية عنصر من ـ يطرأ على اجلملة التّ 2  

   حويل :عناصر الت 

 .أـ احلركة اإلعرابية:كأن تقول:ضرب علّي حممدا:ضرب علياَّ حممد    

ب ـ قواعد احلذف:وتكون ابالستغناء عن كلمة أو أكثر من اجلملة شرط أن تؤدي معىن مفيدا ال خيتلف كثريا يف  

 ظاهره عن املعىن األصلي قبل احلذف،كأن تقول:الرجل الغين يساعد الرجل الفقري )الغين يساعد الفقري(

اهرا حمل اسم ظاهر،أو ضمريا حمل ضمري ج ـ قواعد التعويض:كأن حتل كلمة حمل كلمة أخرى سواء كانت امسا ظ

 أو اسم... اخل.كأن تقول:إذا درس حممد جيدا فانه سوف ينجح.

                                                             

 ـ- املرجع السابق، ص 041

 ـ- العريب السليماين،إشكالية املنهج يف الّلسانيات احلديثة،د.ن،د.ط،ص 072  

 ـ- ينظر:زكراي كامل مقدادي،املنهج التوليدي التحويلي،ص 043
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 دة:وتظهر إبضافة كلمة أو كلمات جديدة إىل اجلملة.ـ قواعد الزايّ -د 

تيب:وذلك أبن تتبادل الكلمات مواقعها يف اجلمل،مثل:تفقد رئيس اجلامعة كلية ـ قواعد إعادة الرتّ -هـ 

   ( 1).اب=رئيس اجلامعة تفقّد كلية اآلداباآلد

من خالل ما ذكر نرى أن قواعد الّتحويل هذه تنقل اجلملة من توليدية فيها معىن سطحي إىل حتويلية فيها    

 معىن عميق.

حوالت هي اليت تقوم ابلربط بني البنيتني العميقة والسطحية،فتحول قواعد البنية التّ  أنّ ا سبق يّتضح مّ       

تيب،مبعىن أّّنا تنتقل حويل املختلفة:كاحلذف والزايدة،وتغيري الرتّ العميقة للغة إىل البنية السطحية بوساطة عناصر التّ 

 (2)...من املرحلة العقلية إىل املرحلة امللموسة كتابيا أو نطقيا

 غة،وقد ترتب على ذلك أنّ حوالت هي قواعد جمردة تولد كل اجلمل الّنحوية يف اللّ التّ  ويرى تشو مسكي أنّ       

ووية هي  اجلمل النّ حويالت ،ألن البنية العميقة عنده الووية عنده ختلق من البنية العميقة أبقل قدر من التّ اجلمل النّ 

كما يراها القواعد اليت ميكن بواسطتها حتويل اجلملة إىل مجلة أخرى تتشابه معها يف املعىن،وذلك   حويلمناط التّ 

ت اجلمل املتماثلة،واإلجراءات اليت حتدث لتجعل مجلة على مستوى السطح ختتلف عن اجلمل مع مالحظة عالقا

 (3 ).األخرى عن طريق الّتحوالت اليت دارسناها من قبل

                                                             

 ــ- ينظر:املرجع السابق، ص 051

  ـ 2- حممود أمحد حنلة،مدخل إىل دراسة اجلملة العربية،دار النهضة العربية،جامعة بريوت العربية،د.ط،)1408،1988(،ص61

  3- ينظر:حممود فهمي حجازي،مدخل اىل علم اللغة،اجمّلالت واالجتاهات،الدار املصرية السعودية للنشر والتوزيع،القاهرة،ط4،)2006(،ص137
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غة،يف حني أّّنا تولد مجال غري ا القواعد اليت تولد اجلمل املقبولة يف اللّ وليدية أبّنّ ضح مفهوم القواعد التّ ويتّ      

  (1)غة على حد تعبري تشو مسكي تتكون من"جمموعة متناهية أو غري متناهية من اجلمل"ن اللّ غة:ألاللّ مقبولة يف 

االجتاه  غة إذ أنّ وتراكيب متكلم اللّ  غة والكالم وأتليفه،وبناء اجلملليدي يعىن بدراسة اللّ املصطلح التوّ  يعين أنّ      

 (2)منتج أو مبدع. ه مولد أوغة على أنّ وليدي ينظر إىل متكلم اللّ التّ 

ويتحدد مفهوم الّتوليد بكونه استنباطا ملستوى لغوي من مستوى لغوي أعلى منه،وفق ما يسميه تشو       

مسكي"قواعد إعادة الكتابة"إىل أن نصل إىل املستوى األدىن الذي يؤدي الربط بني عناصره،إىل احلصول على 

لم هلذه القواعد جيعله قادرا على إنتاج عدد ال متناهي من امتالك املتك كيب،أي أنّ مجلة قاعدية صحيحة الرّت 

 (3)اجلمل بواسطة تطبيق هذه القواعد احملدودة .إذ من املتناهي حنصل على  الاّل متناهي.

 

 

 

 

 

                                                             

 ـ- زكراي كامل راجح مقدادي،املنهج التّ حويلي التّ وليدي،ص 021

   2ـــ- تراث حاكم الزايدي،الّدرس الّداليل عند اجلرجاين،دار صفاء للنشر والتوزيع ـ عمان،ط1،)2001،1432(،ص129

 ـ- هشام الّدركاوي،الّنحو التوليدي الّتحويلي/املرجع واملفهوم،مقال،الثالاثء 01  يناير 20133
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 حويلية:وليدية الت  بنية القواعد الت   *   

تتشكل أصول اللغة،يف إطار النظرية التوليدية والتحويلية،تنظيما يربط بني األصوات واملعاين.وتتألف من        

ثالثة أقسام متماسكة يشتمل كل منها على تنظيم قواعدي.وهذه األقسام الثالثة هي:مكون فونولوجي ومكون 

 تركييب ومكون داليل. 

وليدي الوحيد أي املكون الذي يتناول يف ما تتناوله البنية العميقة التّ كييب هو املكون املكون الرّت  إنّ     

املكون الرتكييب بىن  فبعد أن يثبت تفسرياين: ين مها املكونني اآلخر  ملؤلفة يف حني أنّ للجمل،ويعدد عناصرها ا

معاين هذه البىن و املكون  كييب بىن اجلمل،يفسر املكون الّداليلفبعد أن يثبت املكون الرّت  مها تفسرياين:اجلمل،يفسر 

  (1)الفونولوجي يفسر أصواهتا.

يقوم املكون الفونولوجي بتخصيص كل ترتيب لغوي بنطق خاص انطالقا من لفظ كل املكون الفونولوجي:ـ 1

غوية. ص بدراسة األصوات اللّ مورفام على حّدة من خالل آتلف هذه املورفيمات وحيتوي على جمموعة قواعد ختتّ 

ثيل الفونتيكي املأخوذ من الّنظرية األلسنية املكون  الفونولوجي يف القواعد اليت تصف اجلملة بواسطة التمّ يبحث 

 (2)العامة.ويتكون من املعجم الفونولوجي ومن القواعد الفونولوجية.

 

 

                                                             

 1ـ- مشال زكراي،األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية)اجلملة البسيطة(ص15

 2ـ- املرجع نفسه،ص15
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 املكون الد اليل:ـ 2

الالت الفردية للمورفامات اليت تؤلفه يقوم املكون الّداليل بتخصيص كل تركيب مبعىن شامل،انطالقا من الدّ      

كييب،بتمثيل اكيب اليت يولدها املكون الرّت وتبعا للطريقة اليت يتألف هبا هذه املورفامات .فيخص ابلتايل،كال من الرتّ 

 (1)داليل.

الداللية ويعطيها التفسريات الداللية من خالل القواعد  كما يعترب مستوى تفسريي يعمل على البنية العميقة،     

 (2).اليت تضم معاين األركان اللغوية املختلفة من أجل إنتاج التمثيل الّداليل أملركيب

يلتزم املكون الّداليل بتحليل داللة اجلملة األصولية وبتبيان احنرافها كما يلتزم إبظهار العالقات القائمة بني     

ى القواعد اليت تربط بني الكلمات وبني الكلمات وتسم اجلمل.حيث يتم حتديد معىن الكلمات يف املعجم اللغوي،

وتناسب هذه التسمية واقع التفسري الّداليل،وذلك ألن قواعد الداللة تسقط املعىن على  الرتكيبية بقواعد اإلسقاط،

 (3)بنية معينة.

اليت تشكل قدرة  غة وعلى القواعد االسقاطيةإذا:حيتوي املكون الّداليل على املعجم أو الالئحة مبفردات اللّ      

 املتكلم على استدالل معىن اجلمل من خالل معىن املفردات.

 غوي من الناحية الداللية:أـ املعجم اللّ    

                                                             

 ـ- املرجع السابق، ص 161

 - بوقرة نعمان،املدارس الّلسانية املعاصرة،مكتبة اآلداب للنشر،القاهرة،د.ط،)2004(،ص 1602

 ـ- ينظر،مشال زكراي،األلسنية الّتوليدية والّتحويلية)النظرية األلسنية(،ص 1393
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،وال يكون للدال أو ألية مكونة من مقاطع شارة لغوية كما هو معلوم حتتوي على دال وعلى مدلولإكل   إنّ    

  هلا.ظة معىن غة ما مل تتضمن اللفّ صوتية وجود يف اللّ 

داللة الكلمة مبهمة إىل حّد كبري إذ حتتوي الكلمة  كر أنّ واجلدير ابلذّ  يعني املدخل املعجمي داللة الكلمة،  

الالت اليت تقرتن أحياان على معان متعددة.حيث تستخدم كلمة"معىن"لتشري إىل داللة معينة من ضمن الدّ 

املعاين اليت تتضمنها الكلمة.فتكون املفردة الكالمية مكونة من ابلكلمة وتعتمد كلمة داللة لتشري هبا إىل جمموع 

 (1)جمموعة املعاين اليت تقرتن هبا يف املعجم.

 مصطلحني حمّددين:  اليل ويقوم هذا التمثيل علىة الدّ متثيل املفردة الداليل يعكس تركيب املفرد إنّ  

 بارة،الركن،اجلملة(الع لقراءة الداللية وهي متثيل املؤلفات الّداليل)الكلمة،*ا

اليل وهو يشري إىل املصطلحات اليت تكون أجزاء املعاين.ومياثل مفهوم املشري الداليل مفهوم املشري *املشري الدّ 

 (2)الركين الذي خيتص بوصف بنية اجلملة الرتكيبية.

 

 

 

 
                                                             

 ـ- ينظر:املرجع السابق،ص 1411  

 -ينظر:املرجع نفسه،ص 1412
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 ب ـ قواعد اإلسقاط:

تقوم قواعد اإلسقاط بتعداد القراءات اليت تستند إىل خمتلف مفردات اجلملة وبتوضيحها وذلك على ضوء البنية    

العميقة الرتكيبية واملشريات الداللية العائدة لكل من مؤلفات هذه البنية.فهذه القواعد تقرتن بني املفردات املعجمية 

 املثال اجلملة التالية:أكل الرجل التفاحة.لتأخذ على سبيل  (1).وبني البنية الرتكيبية 

 حيث تركيبها ابملشجر التايل : إن مجلة أكل الرجل التفاحة متثل من  

 مجلة                                                            

    ركن التكملة                                                    ركن اإلسناد.                               

           ركن امسي.    .             ركن امسي        كن فعلي.       ر                  

 فعل.     تعريف   اسم      تعريف    اسم.             زمن             

 تفاحة.       أكل        أل      رجل       أل                      اتم      

 ميثل كل عنصر من عناصر اجلملة مبشري داليل على الّنحو التايل: 

 أكل)+ فعل()ركن امسي متحرك()نشاط،غذاء(.*

 أل:)+ تعريف()حمدد()مفرد أو مجع()مذكر أو مؤنث(.*

                                                             

 -ينظر:املرجع السابق،ص 1441
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 رجل:)+اسم()إنسان()ذكر()متحرك()حي(أكثر من عشرين سنة.*

 (عيتفاحة)+اسم()مؤنث()شيء()نبات()مأكول()طبي*

 يل:داليل ـ فنحصل على املشجر التامتزج قواعد اإلسقاط بني املشريات الداللية إلعطاء متثيل اجلملة ال

 مجلة                                                      

 ركن اإلسناد.                                         ركن التكملة.                       

 ركن امسي.         كن فعلي.                  ركن امسي.         ر                  

 تعريف    اسم       من       فعل                تعريف    اسم                              

 اتم     )+فعل(             )+تعريف()+اسم(        )+تعريف()+اسم(                

 )ركن امسي(       )أل(      )إنسان(         )أل(      )مؤنث(                      

 )متحرك(          )حمدد(    )ذكر(           )حمدد(    )شيء(                        

 )نشاط(              )مفرد(   )حي(           )مفرد(      )نبات(                        

 )غذاء(              )مذكر(  )متحرك(        )مؤنث(    )طبيعي(                          
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املتكلم يفسر اجلملة على حنو تركييب حبيث  على أنّ  حويلي يستند على فرضية تنصّ وليدي والتّ األمنوذج التّ  إنّ     

وذلك (1).اين املؤلفات النهائية يف املشري الركين يرتبط معىن املؤلف املركب مبعاين عناصره.فمعىن اجلملة يتم عرب مع

تكون  ات القائمة يف املشري الركين.حيثمن خالل اجلمع بني هذه املعاين بواسطة قواعد اإلسقاط ووفقا للعالق

يف إعطاء مؤلفات اجلملة النهائية يف البنية  ،فسري اجلملة من الناحية الدالليةاخلطوة األوىل يف عملية ت

 (2)العميقة،للقراءات املعجمية املأخوذة عن املعجم.

 إذ تقوم قواعد اإلسقاط بتحويل املشريات الركنية إىل مشريات داللية.    

           حويلية ويتألف من املكون األساسيوليدية والتّ هذا مكون توليدي يف القواعد التّ  املكون الرتكييب: ـ3  

 حويلي.ومن املكون التّ 

      وعلى معجم يشمل  قواعد تكوين، أواملكون األساسي:حيتوي املكون األساسي على جمموعة قواعد بناء ـ1ـ

 .على املداخل املعجمي

غة.وتتخذ زمة لتوليد اجلمل الصحيحة واحملتملة الصياغة يف اللّ توفر قواعد التكوين املعلومات الالّ أـ قواعد التكوين:

كتابة أي هي تعيد كتابة رمز يشري إىل عنصر معني من عناصر الكالم برمز   كوين شكل قاعدة إعادةقاعدة التّ 

 (3)آخر أو بعّدة رموز.

                                                             

 -- المرجع السابق، ص1.145 

 2- ينظر، املرجع نفسه،ص.145  

 --المرجع نفسه،ص 3.145
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يتكون املعجم من جمموعة غري مرتبة من املداخل املعجمية.ويتألف كل مدخل رتكييب:ب ـ املعجم يف اجملال ال  

مشريا ركنيا يرتد إىل اجلملة،ويتم استبدال  معجمي من مسات تركيبية وفونولوجية وداللية.إذ تولد قواعد التكوين،

 العنصر املستعار أينما ظهر ابملداخل املعجمية املالئمة.

 ـ أكل الولد التفاحة. *إن هذه اجلملة جيدة الرتكيب يف حني أن اجلملة التالية :1

أّنا غري مقبولة ابلرغم األوىل.إال \ـ أكلت التفاحة الولد.*هي جيدة الرتكيب إذ نالحظ أن تركيبها ماثل للجملة 2

من أّنا جيدة الرتكيب ويعود سبب احنرافها عن األصولية إىل أن فعل"أكل"ال يتخذ عادة امسا غري متحرك يف 

 (1)موقع فاعله. 

 خالصة القول يتضمن املكون األساسي: 

الركن  )مجلة، الكالميةخاصا ابلفئات حيتوي على قواعد إعادة الكتابة اليت تتعامل مع الفئات وان فرعيا مك -ـ 

 االسم..( الفعلي،

مكوان فرعيا خاصا ابملفردات املعجمية حيتوي على املعجم الذي تندرج ضمنه السمات الفونولوجية والرتكيبية   -

 والداللية والذي يلحظ تفريع الفئات وإدراج املفردات.

حويالت اليت هي عبارة عن قوانني متشبعة ببدل كل منها مشريا يتضمن هذا املكون التّ حويلي :ملكون الت  ـ ا2ـ3

 ني اجلمل.القائمة  بركنيا مبشري ركين آخر وتدرس العالقات 

                                                             
 ـــ المرجع السابق، ص1.151 
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كوين واملمكن حتليلها إىل مشريات حويالت على تتابع الكلمات احلاصل من خالل قواعد التّ جترى التّ      

 (1)شريات الركنية املشتقة.ركنية،فتحوهلا إىل مشريات ركنية جديدة نسميها ابمل

حويلية.واملخرجات اليت تصدر عنه تكون وليدية والتّ وليدي يف القواعد التّ كييب هو املصدر التّ املكون الرّت  إذا:إنّ      

 اليل يف نفس الوقت.املدخالت اليت يتعامل معها املكون الفونولوجي واملكون الدّ 

غة تكون هذه املخرجات جمموعة ال متناهية من الوصف ألبنياين الذي يتعلق بكل مجلة من مجل اللّ     

العربية.يتكون الوصف ألبنياين من جمموعة مشريات ركنية عميقة ومن مشري ركين سطحي واحد.فتعمل قواعد 

تتخذها.يف حني تعمل قواعد املكون املكون الداليل على املشريات الركنية العميقة لتحليلها من حيث الداللة اليت 

 (2)لغوية.الفونولوجي على املشري السطحي إلضفاء التمثيل الداليل على البنية الّ 

 كييب:ويظهر املخطط التايل عمل املكون الرت 

 عمل املكون الرتكييب:  

 ـقواعد تكوين:قواعد فئات/قواعد تفريع.    1املكون                   
 ـ قواعد االستبدال املعجمية.2األساسي:                  

 البنية العميقة.                              
 املكون التحويلي           قواعد التحويل             

 3البنية السطحية.                  

                                                             

 ـ- ينظر:املرجع السابق،ص 1511
 ـ ينظر:املرجع نفسه،ص 1572

  80(،ص2002الّلسانيات العربية،بنية اجلملة العربية/الرتاكيب الّنحوية والتداولية،دار جامد للنشر والتوزيع،عمان،)ـ عبد احلميد الّسيد،دراسات يف 3
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 البد من تقدمي هذا الرسم البياين( 1957حويلية لعام)وليدية التّ وإلعطاء صورة واضحة عن القواعد التّ   

 مكون حتويلي                 مكون مركيب.                عنصر أويل.        

 (1)                 التمثيل الفونيمي للجملة.                مكون مورفيمي فونيم   

من هذا الرسم البياين يتضح أن العنصر األويل و الذي يولد جمموعة من السالسل التحتية بوساطة املكون      

،مث يقوم املكون الثاين بتحويل اجلمل بواسطة القواعد التحويلية أو اجلوازية.وتتخذ هذه القواعد كمدخل هلا  ملركيبأ

انهتا املركبة تولد كل اجلمل املوجودة يف اللغة يف شكل سالسل حتتية فريدة أو مزدوجة.وبتغيري هذه السالسل ومكو 

وعليه البنية العميقة هي  (1)سالسل من املفردات أو املورفيمات كمخرج هلا،وتعطي كل مجلة بنيتها املكونة هلا.

نتاج العناصر األولية املغذية لكل من املكون النحوي والداليل.يف حني ان البنية السطحية نتاج املكون التحويلي 

 (2))استعمال قواعد حتويلية(مبا يف ذلك العناصر املغذية للمكون الفونولوجي.

 

 

 

 

 

                                                             

 ـ- املرجع السابق، ص 1611

  2- إبراهيم خليل،يف الّلسانيات وحنو الّنص،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،ط1،)2007،1427(،ص97.
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   حو التوليدي عند تشو مسكي :مفهوم الن 

غة اخلاضعة حيث كونه"أداة إلنتاج اجلمل يف اللّ  نحوية"محو"يف كتابه"البىن النّ مسكي إىل"النّ نظر تشو    

 (1).حليل"للتّ 

(على "طائفة من القواعد اليت حتدد  générative grammaire وليدي )حو التّ يطلق مصطلح النّ      

القواعد اليت تطبق على معجم حمدود من غة ،وبعبارة اصطالحية أدق هو:"طائفة من أنواعا خمتلفة من أنظمة اللّ 

الوحدات فتولد جمموعة )إما حمدودة،أو غري حمدودة(من االئتالفات املكونة من عدد حمدود من الوحدات .حبيث 

 (2)حو. غة اليت يصفها النّ ميكن هبذه القواعد أن تصف كل ائتالف أبنه سليم يف صوغه يف اللّ 

 حو، فالنّ غات الطبيعيةا نظرية علمية ميكن تطبيقها على مجيع اللّ أبّنّ  حويةظرية النّ يرى تشو مسكي النّ      

إذن:"نظام من القواعد واملبادئ".واملبادئ احملددة خلصائص اجلمل الشكلية والداللية حيث يستعمل يف تفاعله مع 

ملبادئ والقواعد جمموعة من امليكانيزمات الذهنية من أجل فهم لغة ما والتحدث هبا.فالنحو العاملي نظام من ا

 (3)مل.لسائر لغات العا ه عبارة عن عناصر وخصائص مشرتكة ابلنسبةوالشروط،أي أنّ 

                                                             

 1ـ- جون إي جوزيف،أعالم الفكر الّلغوي التقليد الغريب يف ق20.،ص18

 ــ محمد محمد يونس علي،مدخل إلى اللسانيات،ص2.83 

 ــ العربي  السليماني،إشكالية المنهج في اللّسانيات الحديثة،ص3.09 
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،وليوانرد بلوم سابرغويني السابقني ابتدءا من فرانز ،وادوارد حاة واللّ لقد أفاد نعوم تشو مسكي من النّ      

واستخدم الرموز اليت ابتدعها هذا األخري ومنها  (1)املباشرة.فيد،ونظريته القائمة على حتليل اجلملة ملكوانهتا النحوية 

(NP(للمركب أو املكون االمسي.و)VP(للمكون أو املركب الفعلي و)ART) .(2)للمكون احلريف 

حتدث تشو مسكي يف البداية عما يعرف بنموذج القاعدة احملدودة،فبناء مجلة يف رأيه يقوم على مبدأ       

فإذا حتّيز املتكلم البدء ابملعرف مثال،يتطلب منه أن يذكر بعده امسا من األمساء اليت تقع بعد االستدعاء النفسي 

(ألعقبه ابسم يقع توزيعا بعد املعّرف ولنفرتض أنه تذكر يف theأداة التعريف فعلى سبيل املثال لو أن املتكلم قال)

(وهذا  the studentيتكون لديه مركب حنوي امسي هو) ( يف هذه احلالstudentتلك اللحظة كلمة )

نفسية بني األلفاظ فيقول املركب حمتاج إىل ما يتمم اجلملة إبضافة فائدة ترتبط به ويستدعيها على وفق الرابطة ال

 وهذه الكلمة بدورها تتطلب أن يذكر شيئا يقع عليه فعل القراءة،وملا كان الكتاب ما يقع يف هذا  (readمثل:)

    جلملة أصبحت على الّنحو اآليت:(أي أن ا a book (ل ألتوزيعي أن يقول هذا املتكلماجلدو 

 

 

 

                                                             
  .91خليل،في اللسانيات ونحو النص،ص إبراهيمـ 1

عند العرب ورأي علم اللغة الحديث،دار المعرفة  اللغةينظر:شرف الدين الراجحي،في علم ـــ2

 95.2الجامعية،اإلسكندرية،ص
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                                      k the student reads a boo(1.) 

حيث يعتقد تشو مسكي انه هبذا النموذج يلقي الضوء على طريقة املتكلم يف إنتاج أو توليد اجلملة.أي أنه   

يتناول الّنحو تناوال هدفه إلقاء الضوء على العمليات الذهنية والعقلية والسيكولوجية اليت تتحكم بعملية الكالم 

 واالستماع والفهم واالستيعاب.

اجلملة اليت يتلفظ هبا املتكلم متر عند النطق هبا يف  حويلية يف أنّ تتلخص فكرة تشو مسكي عن القواعد التّ       

ني،األوىل منهما يتم  فيها استخدام القواعد األساسية اليت ترتبط بكفاية املتكلم ومعرفته املختزنة مرحلتني متتابعت

ابللغة وقد مسى تلك القواعد التحويلية وهي قواعد مرتبطة ابألداء فهي تعمل على حتويل الرتكيب األساسي الذي 

طقي ومعنوي ّنائي ،وقد مسى البنية األوىل هو نتاج القواعد األساسية التوليدية إىل مجلة ذات طابع حنوي ون

  ( 2).للجملة بنية عميقة والثانية مساها بنية سطحية

 حويالت:ويف كتاب"البىن النحوية"أخذ شكلني من التّ   

:وهي اجلملة اليت ال تصح حنواي ودالليا كقاعدة البناء للمجهول أو تقدمي املفعول به قواعد حتويلية اختيارية -ـ

 يف العربيةعلى الفاعل 

:وهي القواعد اليت ال تصح اجلملة إال هبا حنو قاعدة املطابقة يف اجلنس،أو العدد، أو زمن قواعد حتويلية إجباريةـ -

 من الفعل.        

                                                             
 ــ إبراهيم خليل،في اللّسانيات ونحو النّص،ص1.92 

 ـــ املرجع نفسه،ص 932  
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ولتوضيح هذه الفكرة علينا أن نتناول مجلة مبنية للمجهول،مشريين إىل القواعد التحويلية اليت مت استعماهلا.ففي   

   (1)اجلملة اآلتية.

          The poom will be written by the poet                      " 

 فاجلملة األساسية اليت نتجت عنها هذه اجلملة هي:  

            The poet will write the poem 

"قاعدة حتويلية اختيارية مثلما نالحظ.لكنه   written ل مبين للمجهول وهو "فاختيار املتكلم أو الكاتب لفع  

ملعرف وأتخري مع ا) poem (النسق اضطر لتقدمي املفعول وهو بعد أن عمد إىل وضع اجلملة يف هذا البناء أو 

"فهذه أربع قواعد حتويلية  bay"ومورفيم اجلر "  beوزايدة الفعل املساعد "   (poet) هوو الفاعل احلقيقي 

          إجبارية ترتب على اختيار املتكلم للفعل املبين للمجهول وفيما أييت يثبت القواعد اليت تضمنتها اجلملة .                           

 *زايدة فعل مساعد.          *تقدمي املفعول وتغيري حكمه اإلعرايب.

   by(2)*زايدة حرف اجلر"          أتخري الفاعل وتغيري حالته اإلعرابية.*

 : أسس الن حو التوليدي 

 وليدي على أسس ضرورية نذكر منها ما يلي:حو التّ يقوم النّ  

                                                             

 ـ املرجع السابق،ص 961

 ـ- املرجع نفسه،ص 962
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 لغوية واألداء الكالمي:ـ الكفاءة ال  1

يرى تشو مسكي أن قواعد اللغة عند اإلنسان مكتسبة ،ألن اإلنسان يولد مزودا بقدرات فطرية تساعده على     

اكتساب قواعد لغته ،وهذه القواعد هي اليت متكنه من إنتاج مجل عديدة يف اللغة فيقول :"إذا اعتربان أن القواعد 

ملكوانت األساسية هلذه املعرفة. فان امللكة اللغوية ميكن غوية هي اليت تكون تصور املعرفة املكتسبة مؤلفة احد االلّ 

اعتبارها من اخلصائص الراسخة لدى اإلنسان ،ومن املكوانت األساسية للعقل اإلنساين ،وأعتقد أن النظرية 

 اللغوية العامة أو نظرية القواعد الكلية ختص عملية االكتساب هذه." 

غوية واألداء الكالمي لدى الفرد،وهذه الكفاءة أتيت ى الكفاءة اللّ ه يركز عليتضح من كالم تشو مسكي أنّ      

كل من يكتسب لغة معينة   غة عن طريق االستعدادات الفطرية املوجودة لديه:ويقول"إنّ نتيجة تعلم أساليب اللّ 

 (1)يكون قد أحرز يف نفسه تنظيم قواعد هي اليت حتدد شكل اجلملة الصويت وحمتواها الداليل."

وية إىل قدرة املتكلم املستمع املثايل على أن مجع بني األصوات يقول تشو مسكي:"يشري مصطلح الكفاية اللغّ      

 غوية وبني املعاين،يف تناسق وثيق مع قواعد لغته."اللّ 

 غوية هي املعرفة الضمنية ملتكلم الّلغة بقواعد لغته،وهي قدرة املتكلم على اجلمع بنيالكفاية اللّ  يعين أنّ     

ا توجه غوية واملعاين يف تناسق مع قواعد لغته،وهي اليت تقود عملية الّتكلم عند اإلنسان مبعىن أّنّ األصوات اللّ 

 (2)غوي عند اإلنسان ـأو هي القدرة على إنتاج اجلمل وتفهمها. االستعمال اللّ 

                                                             

  1-إبراهيم حممد إبراهيم حممد عثمان،من املدارس األلسنية/املدرسة الّتوليدية الّتحويلية،د.ط،د.ن،د.ت،ص10

 ـ- مشال زكراي،األلسنية الّتوليدية)الّنظرية األلسنية(،ص 322
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 والكفاية عند املتكلم املستمع النموذجي تعين:  

غة اليت متكنه من تفسري إنتاج اجلمل و قبوله مجال معينة م على استعمال نظام اللّ *هي قدرة املتكلم بلسان لغته األ

 (1)حنوية ورفضه جلمل أخرى ألّنا غري حنوية. أبّنا

 *أّنا تستطيع أن متيز وتفرق بني اجلمل الصحيحة من اجلمل غري الصحيحة حنواي يف اللغة.

 *أنه ميكنها إنتاج اجلمل وتفسريها يف اللغة بناءا على طريقة فعالة. 

غة طبيق الفعلي لقواعد اللّ كلم،أو هو التّ غة يف أثناء عملية التّ ا األداء الكالمي فهو التطبيق اآلين لقواعد اللّ أمّ     

يتوقف على وجود القواعد طقي احلايل لإلنسان الذي كلم،أو بفكرة أخرى هو السلوك النّ يف أثناء عملية التّ 

العميقة للغة)الكفاية اللغوية(وبدون هذه األسس والقواعد ال يوجد األداء الكالمي،ألن األداء الكالمي توجهه 

 ظروف وعوامل غري لغوية كمعارف الذاكرة وطاقاهتا املعينة وغريها.

سلوك ينبعث يف القواعد الكامنة  ه تلك األصوات اليت يطلقها املتكلم ابلفعل،وهوويعرفه تشو مسكي أبنّ      

 ( 2).غة وبعضها اآلخر ابملتكلم نفسهه يتأثر بعوامل عّدة يتصل بعضها ابللّ على الرغم من أنّ 

 ـ البنية السطحية والبنية العميقة :2

فمفهوم غات واستخراج القطع الدالة وغريها اليت تتكون منها اجلمل مل هتتم املدارس البنيوية إال بوصف اللّ     

غوي أن يتعرف "البنية "عند هؤالء مفهوم بسيط جدا وميكن تفسريه ابلقطع اليت تتكون منها اجلمل فإذا أراد اللّ 
                                                             

 ـ- شرف الّدين ألراجحي يف علم الّلغة عند العرب ورأي علم اللغة احلديث،ص 1251

 ـ- حممد إبراهيم، من املدارس األلسنية،ص 112
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البنية العميقة ملتصقة  ظرية أنّ على بنية لغة معينة عليه أن يبحث عن هذه القطع وتصنيفها ال أكثر،تعترب هذه النّ 

 (1).واحدةة التصاقا جيعل منها بنية ابلبنية السطحي

للغة جانبان األول داخلي واآلخر خارجي،وكل مجلة جيب أن تدرس من هذين اجلانبني،فاألول:فهو الذي يعرب    

عن الفكر واملعىن ويعكس أشكال الفكر اإلنساين،وأما الثاين:فهو الذي يعرب عن الشكل اخلارجي للجملة 

داخلي وحيوله من أفكار ومعاين يف الذهن ابعتبارها أصواان ملفوظة،وهذا اجلانب اخلارجي يرتجم اجلانب األول ال

 إىل كالم واضح عن السطح.

زكراي البنية السطحية والبنية العميقة بقوله:"البنية السطحية أي البنية الظاهرة عرب تتابع الكالم  مشاليعرف      

الذي يتلفظ به املتكلم،والبنية العميقة أي القواعد اليت أوجدت هذا التتابع..والبنية العميقة هذه بنية ضمنية تتمثل 

لية قائمة يعكسها التتابع الكالمي،املنطوق الذي يكون يف ذهن اإلنسان املتكلم املستمع،فهي ابلتايل حقيقة عق

البنية السطحية،ومن هنا ترتبط البنية العميقة ابلدالالت اللغوية...يف حني أن البنية السطحية ترتبط ابألصوات 

 (2)غوية املتتابعة ويتم حتديد تفسري اجلمل الصويت عربها.اللّ 

الظاهرة عرب  غة،فمّيز بني البنية السطحية أي البنية يف دراسة اللّ تشومسكي يركز على اعتماد مستويني ونرى أنّ    

فسري الصويت، ألّنا هي ما زمة للتّ ينطق هبا املتكلم،الحتوائها على املكوانت الفونولوجية الالّ  تتابع الكلمات اليت

                                                             
 --عبد الرزاق دوراري،مدخل إلى النّحو التفريعي التحويلي،موفم للنشر،الجزائر،د.ط،)2007م(،ص1.37 

 --المرجع السابق،ص2.11 
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العميقة إىل بنية  يكون ملموسا على السطح من مجل منطوقة أو مكتوبة،حبيث حتول العمليات العقلية يف البنية

       (1)سطحية ملموسة.

ز البنية العميقة على البنية السطحية أبّنا القواعد اليت أوجدت هذا التتابع أو البىن األساسية اليت ميكن وميّ      

حتويلها لتكون مجل اللغة.يقول:"منيز بني بنية اجلملة العميقة وبني بنية اجلملة السطحية:أبن األوىل هي البنية اجملردة 

ية هي ترتيب الوحدات السطحي الذي حيدد التفسري الفونيتيكي والذي والضمنية واليت تعني التفسري الداليل والثان

 (2)شكله املقصود واملدرك.يرد إىل شكل الكالم الفعلي الفيزايئي واىل 

األساسية اليت ميكن حتويلها لتكون مجلة  ولبىنيعين البنية العميقة تتحدد ابلتفسري الداليل للجملة،أي القواعد      

سطحية متعددة أي  بناواملتمظهر يف شكل  اللغة،إذن:فهي جمموع القواعد املخزنة يف ذهن املتكلم السامع املثايل،

وليدي الّتحرك داخليا من العمق إىل السطح اعتمادا على القوانني احملققة هلذا حو التّ ا إفراز للمعىن.ما دام النّ أّنّ 

 حول.تّ ال

] والبنية العميقة عبارة عن املعىن املوجود يف ذهن املتكلم وتقاس مبا يسمى ابلكفاءة اللغوية لدى الفرد،وهذه  

الكفاءة يتبعها ما يسمى ابألداء الكالمي والذي يعترب ترمجة للبىن العميقة املوجودة يف ذهن املتكلم،وما اجلمل اليت 

 (3)ال مظهر سطحي للمعىن العميق.[يتكلم هبا املتكلم ويسمعها السامع إ

 وقد اختار تشو مسكي مثاال توضيحيا هبذه اجلملة:  

                                                             

 ـ- بتصرف:حممود أمحد حنلة،مدخل إىل دراسة اجلملة العربيةـ ص 611

 ـ- مشال زكراي،األلسنية الّتوليدية،ص 1632

 ـ- إبراهيم حممد إبراهيم،من املدارس األلسنية،ص123
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 خلق هللا غري املنظور العامل املنظور.فهذه مجلة متثل البنية السطحية للبىن العميقة اآلتية:ـ  1

 العامل منظور.ـ 4      خلق هللا العامل.       ـ2

 هللا غري منظور.ـ 3

(متحولة 1(مبعىن أن اجلملة )4()3()2(متثل البنية السطحية للجمل الثالث)1أن اجلملة )مسكي  يعترب تشو  

 (1 ).(بواسطة أكثر من عنصر من عناصر التحويل4()3()2من اجلمل)

واملثال الذي اختاره تشو مسكي ظهرت فيه مجل متثل البنية العميقة جلملة واحدة سطحية،وقد يكون العكس) 

ـ كتب حممد الّدرس.  فهذه اجلملة ميكن 1مجال عديدة سطحية(كما يف اجلملة اآلتية:   مجلة عميقة واحدة متثل

 ـ حممد هو الذي كتب الّدرس.4ـ حممد كتب الّدرس.     2 أن حتول إىل:

رس هو حممد.5ـ الّدرس كتبه حممد .    3  ـ الذي كتب الدَّ

 جلملة.(متثل البنية السطحية للرتكيب العميق يف ا5()4()3()2فاجلمل )

الذي هو عبارة تعلق احلدث مبحمد وهو صفة الفاعلية،مث وقوع احلدث على الّدرس وهو صفة للمفعولية،إضافة   

(وأشباهها متثل عند تشو مسكي مجلة البنية العميقة اليت 1إىل احلدث نفسه وهو الرابط بينهما،وهذه اجلملة )

سي ـ أما من حيث املعىن فهو يرى أن مهمة أساسها )فعل+فاعل+مفعول به(هذا من حيث الرتكيب األسا

 التحويل تكمن يف معرفة معاين اجلمل عن طريق االختيار.

                                                             

 ـ- املرجع السابق،ص. 121



 :البنية العميقة في النظرية التحويلية التوليدية عند تشومسكي                         الفصل الثاني :

 

 

88 

 (1).وميكن تصور العالقة اليت تربط بني البنية السطحية ابلبنية العميقة بقواعد التحويل حنو املخطط اآليت    

  البنية العميقة.       قواعد الّتحويل          البنية السطحية.       التمثيل الصويت.    الداللة

واملراد ابلبنية العميقة عند تشو مسكي : "األساس الذهين اجملرد ملعىن معني يوجد يف الذهن ويرتبط برتكيب      

اليت البد منها لفهم اجلملة ولتحديد معناها أصويل،يكون هذا الرتكيب رمزا لذلك املعىن وجتسيدا له.وهي النواة 

وبعبارة أخرى:"البنية العميقة هي اجلملة الواضحة املعىن اخلاضعة لقواعد  (2)الّداليل وان مل تكن ظاهرة فيها."

الرتكيب مبكونيها الفئوي واملعجمي.أما البنية السطحية فتنشأ عن طريق قواعد التحويل لتأدية املعاين املتفرعة عن 

 (3)."البنية العميقة

ولتوضيح ما سبق ذكره أنخذ املثال التايل للتطبيق : *يصحح األستاذ االمتحان بقلم يؤشر به على الورقة    

 .فهذه اجلملة تتشكل من بنيتني ومها: 

 البنية السطحية:وهو الشكل الظاهر الذي وردت عليه اجلملة.ـ 1

الذي يتألف هنا من ثالث مجل أصولية جيسد كل منها معىن عقليا ـ البنية العميقة:وهو الشكل الباطين للجملة 2

 يف ذهن املتكلم و هي :

 أـ يصحح األستاذ .     ب ـ يؤشر األستاذ ابلقلم.  ج ـ يؤشر األستاذ على الورقة.  

                                                             

 ـ- املرجع السابق،ص 131  

  2-عودة هللا منيع القيسي،نظرية اللغة بني عبد القاهر اجلرجاين وتشو مسكي،دراسات ومقاالت،االثنني 30 نوفمرب 2009 ـ    01:08 ـ ص02.

 --عبد القادر بن عسلة،تعليمية القواعد في ضوء المنهج التحويلي التوليدي،ديوان المطبوعات الجامعية،د.ط،ص3.35 
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ما ذكر ظر عن الكيفية اليت أتتى عليها البنية السطحية هذه ،فقد تكون كه" و بصرف النّ نّ أومن املفيد إن نذكر  

علي الثالث و الثالث علي  وقد ينطق هبا املتكلم مقدما جزءا من اجلملة النواة على األخر،فقد يقدم اجلزء الثاين

 (1)األول ...اخل

 حيث ميزّ  قدير.حو العريب ابلتّ البنية السطحية و البنية العميقة ترتبط مبا يسمى يف النّ  ابإلشارة أنّ ر واجلدي    

 لقواعد وشروط الصحة كيب الباطين الذي ميثل النمط املثايل الذي يعد موافقا سيبويه "بني الرّت حاة العرب ومنذ النّ 

كيب الظاهر املخالف هلذه القواعد برتكيب آخر مستوف هذه الشروط ،كما كيب ،ولذا فقد أولوا الرّت غوية والرّت اللّ 

.اليت أكدت تشو مسكيم ربطوا بني تفسري املعىن الدقيق وهذا املستوى املضمر ،وهو ربط يعد أساسا يف نظرية أّنّ 

 (2)على العالقة بني الرتكيب واملعاين" 

 ة على البنية السطحية والبنية العميقة:وضيح نقتصر على النماذج اآلتيوللتّ 

 (3) [20.{سورة يس اآلية ]اْلَمِديَنِة َرُجل  َيْسَعى  َوَجاَء ِمْن أَْقَصى  قال تعاىل:} ـأـ

 

 

 

                                                             
 3ن املطبوعات اجلامعية،د.ط،د.ت،صعبد القادر بن عسلة،تعليمية القواعد يف ضوء املنهج التحويلي التوليدي،ديواـ 1

 --ينظر:كريم زكي حسام الدين،أصول تراثية في علم اللغة،مطبعة األنجلومصرية، ط2،)1985م(،ص 012
 - سورة يس،اآلية]20[.3 
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 ة:البنية السطحيـ 1

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ

                                                                                                                                                                                                                                                        ج حمولة "نعت           فاعل       مضاف إليه          فعل             جار وجمرور                          حمدد.

 جاء                       من       أقصى .               املدينة.                رجل.                  يسعى.                            و.

ـــــ :البنية العميقة ـ   ـ2 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ                فعل.     فاعل.ــ  ـ

 يسعى. ض.مسترت"هو. 

 البنيتان خمتلفتان من حيث: 

حويل:تقدمي ما حقه التأخري حيث تقدم اجلار واجملرور واملضاف إليه من"أقصى املدينة"عن الفاعل.والنعت *التّ 

ل عن مجلة فعلية"يسعى"إذ "رجل يسعى"إذ األصل يف اجلملة "جاء رجل من أقصى املدينة "حيث النعت جاء حمو 

 األصل جاء رجل ساع.

 (1)اإلضمار:إضمار الفاعل الضمري "هو"يف الفعل"يسعى"الذي يعود على "رجل".

 .ب ـ استعد ابهلل من الشيطان الرجيم

 

 

                                                             

 ـ املرجع السابق،ص 381
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 ة:ـالبنية السطحي1

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ  ـــ

 خرب           فاعل          جار وجمرور         جار وجمرور                أمر. فعل 

                                            هللا.          من.  الشيطان.                الّرجيم.      استعذ.     /         ب  

ــــ البنية 2 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــالعميقة:ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ

 فاعل.                      مبتدأ.                                      خرب.             

 ض،مسترت"أنت".       ض،منفصل حمذوف"هو"                  خرب.              

 العميقة والسطحية خمتلفتان من حيث :     البنيتان

 اإلضمار:إضمار الفاعل يف الفعل"استعذ"والتقدير"استعد أنت".

*احلذف:حذف املبتدأ يف اجلملة االمسية"...الّرجيم"إذ األصل يف اجلملة"هو الّرجيم"ذلك أن النعت:الّرجيم مقطوع 

  ( 1)"الّصلة عن منعوته"الشيطان

إضافة إىل هذا هناك أمناط من اجلمل تقوم على بنيتني عميقتني خمتلفتني،وهذا يف احلاالت اليت يقع فيها التباس  

وذلك يف مثل قولنا:اطالع األستاذ،إذ ميكن تفسريها على وجهني خمتلفني:أـاطالع األستاذ لغريه.  ب ـ اطالع 

 الغري لألستاذ.

                                                             

 ـ املرجع السابق،ص 391
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يف املعىن هلا بنية سطحية واحدة،وهي اطالع األستاذ،وهلا بنيتان عميقتان فمثل هذه الرتاكيب ال ختلو من التباس 

 (خمتلفتان يف الّداللة،وميثلها الرتكيب )أ(و)ب

حو البنية السطحية هي ما تتفق، وأصل وضع اجلملة يف النّ  ماذج السابقة أنّ ما ميكن استخالصه من النّ  نإّ       

والرتبة  واإلظهار والوصلويقوم األصل على: الذكر العميقة.العريب وما خالف هذا األصل فهو يندرج ضمن البنية 

 (1)والتأخري. والفصل والتقدمي احلذف واإلضماربني عناصر اجلملة واإلفادة اليت قد يعدل عنها إىل 

 افرتاض بنية عميقة :   *   

عميقة لالئتالفات اللغوية حبكمها منطق اللغة الذي يفرتضون أن كل  بناوليديون على افرتاض حاة التّ اهتم النّ       

متكلمني اللغة يرثونه من آابئهم ،ففي كل لغة ميكن افرتاض بنية تعرب عن وقوع فعل ما من فاعل ما يقع على 

ة خمتلفة،إذ ميكن للمتكلمني جتسيد لغوي أن يعرب عن هذه الفكرة املنطقية مبناويلا منطقي  مفعول به،ومن املمكن 

هذه الفكرة املنطقية يف صورة)فاعل،فعل،مفعول به(،أو)فاعل،مفعول به،فعل(،أو)مفعول به،فعل،فاعل(،أو)مفعول 

 به،فاعل،فعل(..

غري أن هذه االحتماالت املمكنة منطقيا ليست موجودة كلها يف واقع اللغات،بل كل لغة تضع قيودا متنع وقوع   

املنطقية السابقة ابللغة العربية فسنجد أنه من املمكن أن  نعرب عن الفكرة أنحاولنا  فإذااالحتماالت. بعض هذه

 نقول:

 ـ خالد سعيدا ضرب.)غري مكن(2ــ خالد ضرب سعيد.)مكن(    1  

                                                             

  1ــــ ينظر:متام حسان،األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب حنو فقه اللغة،بالغة،اهليئة املصرية العامة للكتاب،د.ط،)1982(،ص13
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 ـ ضرب سعيدا خالد.)مكن(4ـ ضرب خالد سعيدا.)مكن(     3  

 (1)ـ سعيدا خالدا ضرب.)مكن(...6ـ سعيدا ضرب خالد.)مكن(     5  

وما نالحظه عن اجلمل السابقة أن اختيار خالد ليكون الفاعل املنطقي وسعيد ليكون املفعول به أاتح أكرب   

ت فاالحتماالعيسى )ليكون الفاعل املنطقي(،وموسى)ليكون املفعول به( إىلغريان ذلك  فإذااحتماالت مكنة،

 تنتقل إىل:

 ـ عيسى موسى ضرب)غري مكن(.2ـ عيسى ضرب موسى)مكن(.   1 

 ـ ضرب موسى عيسى)غري4ـ ضرب عيسى موسى)مكن(.    3

 (   1ـ موسى عيسى ضرب)غري مكن(.)6ـ موسى ضرب عيسى)غري مكن(. 5

به املتحدث عندما يتكلم،بل ومن املهم هنا أن ندرك أن عملية التوليد وتقليب االحتماالت ال متثل ما يقوم    

 (2)توليدي.حو الّ مارسته النّ  ساين عنهي عملية رايضية دقيقة يقوم هبا اللّ 

فالبنية  أأللسينخالصة القول:يتخذ التمييز بني البنية العميقة وبني البنية السطحية أمهية قصوى يف التحليل   

 العميقة تقوم ابألعمال التالية:

 للمكون الداليل ويتم التفسري الداليل من خالهلا كما سبق أن ذكران. ـ تكون املدخالت ابلنسبة

                                                             

 ـ حممد حممد يونس علي،مدخل إىل اللسانيات،ص 861

 ـ املرجع نفسه،ص 882
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 ـ تعيني الكليات الغوية الصورية كما أن الكليات اللغوية تنتمي بصفة أساسية اىل البنية العميقة.

 اجلملة. ـ حتدد الوظائف الّنحوية وترتيب عناصر

 وبني اجلمل السطحية. ذهنية تقرن بني بن اجلمل العميقةـ تبد اعتماد مفهوم الّتحويل،وذلك ألن الّتحويل عملية 

 :املبحث الثالث: أوجه التشابه واالختالف بني اجلرجاين وتشو مسكي حول البنية العميقة 

غة حو العريب و ذلك من خالل اللّ ابلنّ  متأثرا سبق دراسته يف كلتا الفصلني نرى إن تشو مسكي كان مّ      

غة األوروبية يف العصور الوسطي أو العصر األندلسي الذي كان يعد العصر الذهيب للّ العربية و ترمجتها للغات 

ابإلمام اجلرجاين و كانت هلم وجهة نظر حول النحو و مبادئه مسلطني الضوء على البنية  متأثرالعربية,حيث كان 

"تبدو نظرية التشو مسكى  و االختالف بينهم نذكر مايلى:الشبه  أوجهالعميقة و البنية السطحية للجملة. و من 

ـ  يف حقيقتها ـ عملية استنباط للنحو عملية استنباط للنحو من املنطق و استخالص للغة من العقل . و ما دامت 

البنية السطحية قد استمدت قوامها من البنية العميقة , فال بد للعامل اللغوي ان يركز جهده عليها , بوصفها مثلة 

 (1)لغة , خصوصا إذا أدركنا أن القدرة اللغوية شيء فطري أويل لدى اإلنسان "للشروط األولية لتعلم ال

و إذا عدان إىل عبد القاهر وجدان كذلك يتحرك حنواي من خالل مستويني : األول : البناء العقلي الباطين، و      

الثاين : البناء اللفظي امللموس ، ذلك ان النظم " ليس شيئا غري توخي معاين النحو فيما بني الكلم،و انك ترتب 

 (2) نطقك"املعاين اوال يف نفسك،مث حتذو  على ترتيبها األلفاظ يف

                                                             
  72اجلرجاين،صحممد عبد املطلب،قضااي احلداثة عند ــ  ـ1

 454عبد القاهر اجلرجاين،دالئل اإلعجاز،صـ -2
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من املستوى  إدراكهااليل ميكن أويل الدّ املعين تبدأ من املستوى الباطين،فان عملية التّ  إدراككانت عملية   إذاو     

م اجلارية على . حيث خلص اجلرجاين عالقات الكلِ حوية بني املفرداتكيز على العالقات النّ احملسوس،و ذلك ابلرّت 

يف قوله :"الكلم ثالث : اسم وفعل وحرف،وللتعلق فيما بينهما طرق معلومة ،و قانون النحو اليت هبا يكون النظم 

 أنو على هذا ميكن القول  .هو ال يعدو ثالثة أقسام:تعلق اسم ابسم ،و تعلق اسم بفعل،وتعلق حرف هبما"

حتديد العوامل العميقة اليت تتحكم  أساسوصف التعبريات الواقعة ابلفعل،كما يقوم على  أساسالنظم يقوم على 

أوليا لتحليل اجلملة أسلوبيا من خالل طرحه للعالقة بني الّصياغة اللفظية واألداء  أساسافيها ،أي انه يقدم 

 (1)النفسي.

مسكي ـ وليس جمرد وسيلة اتصال تستعني هبا  ونلحظ أن مفهوم النحو أيخذ شكال عقليا ـ كما هو عند تشو   

رصد الطاقات الّنحوية الفعالة ولوجا  إمكانية أاتح،وهذا الشكل العقلي هو الذي  األساسيةء وظيفتها اللغة يف أدا

املفرد،يف حني بدأ عبد  إىلمسكي قد بدأ ابجلملة وصوال  القيمة احلقيقية لعملية التوالد اجلملي.وان كان تشو إىل

ك العقلي املمثل للمستوى العميق عند عبد القاهر ابملفرد وصوال إىل اجلملة،ونلحظ كذلك أن هذا اإلدراالقاهر 

مسكي،حيث كان األول مدركا للتكوين املثايل للغة،الذي يقوم على  يقابل مستوى البنية العميقة عند تشو

 ، والعلمفاملزية ال ميكن أن تكون يف الكالم من أجل اللغة  (2)املواضعة أوال،مث اهلياكل التصورية لألبنية اثنيا.

ذلك معناه أال جتب املزية ابلفصل وترك العطف إىل آخر ما حيدثه التأليف  ، ألنأراده الواضع فيها ، وماأبوضاعها

                                                             
 414املصدر نفسه،ص -ـ2

 ـــ حممد عبد املطلب،قضااي احلداثة عند اجلرجاين،ص 80،812
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إىل البنية  البنية املثاليةويقتضيها الغرض املقصود.وعلى هذا يكون حتقق املزية نتاجا طبيعيا لعملية الّتحول من 

 الواقعية اليت حيدثها التأليف.

يتجاوز احنرافات البنية  ، الذيمسكي للبنية العميقة بوصفها املستوى الكامل تشو إدراك ذاوقريب من ه   

 (1)مثاليتها التقديرية. إىلهبا  ، ويعودالسطحية

من خالل املستوى املثايل املعرّب عنه أبوضاع اللغة،يتناول اجلرجاين مقولة االحنراف عن األداء املألوف املتمثل     

املستقيم،أطلق  تفرقة داللية هلا أمهيتها،حيث يلحظ وجود منط داليل أويل يف املستوى يف الّتجوز ويقدم

عليه"املعىن"،مث منط داليل مولد يف املستوى املنحرف أطلق عليه"معىن املعىن"،والنمط األخري يستمد قوامه من 

 2.طيةركيزتني،تتصل إحدامها ابلصياغة اللفظية ،واألخرى حبركة العقل وقدرته االستنبا

وتستمر حركة اجلرجاين مع األنظمة العميقة من خالل"العدول"،وهو مصطلح يستوعب مقولة االحنراف    

ويتجاوزها ابحتوائه على مستوايت "التقدير"،ومستوايت احلركات الصياغية مبا فيها من تقدمي وأتخري،ومبا فيها من 

 (3)أبعادها الّداللية إال برصد قوانينها املثالية. آخر هذه األبنية اليت ال ميكن الوصول إىل إىل ذكر أوحذف 

تسمح  يتفقان على أن املتكلم ميتلك قدرة لغويةـ أتيحت له عن طريق الّنحوـ وتشو مسكيويكاد عبد القاهر     

غاية تقف له بتوليد عبارات الّنائية،ذلك أن معاين النحوـ عند اجلرجاين تقوم على فروق ووجوه كثرية،ليس هلا 

عندها،وّناية ال جتد هلا ازدايدا بعدها.وكلها من إبداع صاحب اللغة ،الذي يتوخى معاين النحو يف كل ما ينظمه 

                                                             

 ـــ بتصرف: عبد القاهر اجلرجاين،ص 212،2501

  ـــ بتصرف:املصدر نفسه،ص 2122

  ـــ بتصرف،املصدر نفسه،ص 873
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مسكي أنَّ املنهج الرايضي الذي يؤكد ميكانيكية الرتكيب يساعد على وجوه أمناط ال  وابملثل رأى تشوأو ينثره.

يف االعتبار دائما الّصالت  أن نضع جيب وإمنا،أو رصَّ كلمات،ّنائية وليست املسألة جمرد تالحم بني الصّيغ

 (1)متجاوزة. املعقدة،أمتجاوزة كانت أو غري

مسكي استهدفت الوصول إىل "الكليات اللغوية"فان حركة عبد القاهر استهدفت  وإذا كانت حركة تشو   

يعين الكشف عن البنية  البحث عن النظام الذي يتجسد يف الظاهرة اللغوية،والكشف عن هذا النظام

،مث تفسريها يف الوقت احلقيقية،وهذا يرتتب عليه حتديد العالقات الّنحوية اليت تصل بني الّدوال،أو بني الرتاكيب

 نفسه.

وال ميكن أن نصور هذه البنية النظمية بعيدا عن مفهومني أساسني عند اجلرجاين،مها:املعىن والداللة،ويرتبط   

ة األصلية للغة،أما الثاين فهو ما ينتج  من الرتكيب بعد اكتسابه طبيعة النظم.وال ميكن تصور األول أساسا ابملواضع

البنية كذلك بعيدا عن التالحم بني الشكل واملضمون،أو بني املستوى السطحي واملستوى العميق،إذ إن النظم 

 (2)يكون يف حركة دائبة بني املستويني.

 يلي: مسكي نستخلص ما ة عبد القاهر وتشووإذا عدان إىل املقارنة بني نظري  

اجلملة  تشو مسكيـ انطلقت نظرية اجلرجاين من اعتبار أن اجلملة هي الوحدة اللغوية األساسية،وكذلك اعترب   

 ة أساسية.وحدة لغوي

                                                             

  ــــ حممد عبد املّطلب،قضااي احلداثة عند اجلرجاين،ص 821

ــــ 2ـ  265،286ينظر:اجلرجاين،دالئل اإلعجاز،صـ ـــــ
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القواعد التحويلية اليت ترتبط إىل  ـ مّيز اجلرجاين يف اجلملة بني البنية الظاهرية،وبني البنية العميقة وأشار  

 إىل  التمييز بني البنية الظاهرية والبنية العميقة للجملة. تشو مسكيبينهما،كما دعا كذلك 

وتقدمي على نية التأخري ألنه يؤدي  ميز اجلرجاين بني التقدمي على نية التأخري ألنه ال يؤدي إىل حتوالت قواعدية، 

 (1). قوا عديةحتوالت  إىلبني تقدمي أسلويب وتقدمي يؤدي  سكيتشو معدية،وقد ميز  إىل حتوالت قوا

مسكي هو تشخيص للقدرات اللفظية عند الفرد،حيث ميثل هذا املفهوم يف الواقع  إذا:فالنحو عند تشو     

العوامل اللغوية اليت تتدخل يف أفعال الكالم واألداء اللغوي،يعين هذا أن اجلرجاين أخذ شكال عقليا يف هذا اجملال 

 تشو مسكي يف الّنحو الّتوليدي.وهذا ما رآه 

اجلملة تكون أصولية حني تتفق بنيتها مع قواعد الّلغة ويقرهبا أّن يف هذا اجملال نرى أنَّ تشو مسكي يرى    

غالبا إاّل خنبة الكالم ضمن وليس عن طريق الّنحو الذي ال ميثل عن طريق حدس الشخص الناطق  هبصفتها هذ

إلبالغ.كما ركز يف هذا اجملال على اجلانب الّداليل االستعمال الواقعي،وهذا ما أقّر به اجلرجاين ألن وظيفة الّلغة ا

 (2)واملعاين العقلية اليت ترتبط هبا الكلمات أثناء أتديتها لوظيفتها البالغية.

أساسيا يف النظرية التحويلية الذي يكون مشروطا ابجلانب ويرى تشو مسكي املعىن يف البنية الداخلية)العميقة(      

، وهذا الذي ينظم اجلمل إىل جمموعات فرعية ويربطها بصورها املنطقية ،لذا فمفهوم الذهين للمقوالت الّنحوية

 (3)القواعد التوليدية للرتاكيب يشبه ما قال به تشو مسكي.

                                                             

  ـ ينظر:صاحل بلعيد، الرتاكيب الّنحوية وسياقاهتا املختلفة عند اجلرجاين،ص 220،2221

 2-ـ ينظر،املرجع نفسه،ص222

  1ـــــ ينظر،املرجع نفسه، ص225
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نظمت تنظيما حنواي ودالليا فّإّنا ستولد  فإذافعبد القاهر وضع ثالث مكوانت للرتاكيب العربية     

يكون عرضة لعّدة حتوالت،ففي)ابب التقدمي والتأخري(كما رأينا قسمه إىل نوعني،أي أّن  الكالم،والكالم بدوره

هناك متييزا بيت التغريات النامجة عن التقدمي والتأخري.من هنا نرى أّن التحويليني حولوا املعىن الّنحوي إىل بنية 

ث من خالل بنيات سطحية متنوعة هي اجلمل اليت إال غري قابلة للظهور عميقة  ننطقها أو نسمعها حيث حتدَّ

 (1)اجلملة. متعلقات الفعل كوّنا تغري معىن القاهر عنعبد 

الحظ اإلمام اجلرجاين يف أّن األساليب تتفاوت حبسب قدرة املنشئ على نقل اللفظة من جمال الوضع إىل      

جمال آخر يعتمد على العقل الذي ميكنه على إدراك تنوع املناسبة حبسب تنوع املوقف،مثل:إنَّ زيدا كاألسد،كأنَّ 

تعرض يف موضع آخر ملثل هذا التفريع الذي وكما زيدا األسد. أو:اشتعل الشيب يف الرأس/اشتعل شيب الرأس.

ـــق: على اعتبار أّّنا الّنواة يتفرع منها:زيد منطلق/ينطلق  ــ ُوجد عند تشو مسكي،وهذا ما تقوله يف:زيد منطلــ

زيد هو املنطلق وهذا على املستوى اإلخبار،وكذا على مستوى النفي واالستفهام:إن خترج   زيد/املنطلق زيد/

 َخرجت/وان خترج فأان خارج/واأن خارج أن خرجت وهذا ما أفادان به عبد القاهر يف أخرج/وان َخرجتَ 

 (2)الّدالئل.

الّدقة املتناهية يف استعمال قواعد الّنحو،َحاوال أن جيعال  وتشو مسكيأهم ما قدمه عبد القاهر اجلرجاين  إذا:إنّ    

تلك القواعد مشاهبة للقوانني الرايضية،وهو املدخل لدراسة الّنص من حيث قدرته يف الكشف عن الطاقات 

الكامنة يف اللغة،وقد كان هلما دور يف الكشف عن الّتحوالت اليت تظهر من خالل البنية السطحية والعميقة 

                                                             

 2ــــ ينظر:املرجع السابق، ص226  

ــــ ينظر:املرجع نفسه،ص 2272   ـــ
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وكما أعطيا لكل تركيب ،الّنحو يف القدرة على وصف الرتاكيب اليت تتحكم يف اإلمكاانت املتجددةوأظهر 

األلفاظ ذاهتا ال ختتص بواحد دون اآلخر،وإمّنا أتيت هذه اخلصوصية إذا  خصوصيته اليت تربطه بناظمه ذلك أنَّ 

المي وأدرك عبد القاهر أنّه من الّنحو توخي فيها النظم والرتكيب الّنحوي الذي ال خيل ابملعىن يف السياق الك

 ميكن إدراك أو فهم نظام الّلغة،وهذا ما وّضحه يف بيت البحرتي:              

 (1).إذا بعدت أبلَت وان قربت شفَت    فُهجراَّنا يُبلى وُلقياَّنا يُشفى 

درك ابلنظر إىل الرتاكيب يف وحقيقة العمل األديب تُ من هنا جند أنفسنا أمام تركيب جديد له مدلول جديد،    

وتشو مسكي،ابن كالمها يُنظر إىل الّنحو ابعتباره   عالقاهتا ابإلمكاانت الّنحوية لذا جند التوافق بني اجلرجاين 

مترُّ ابملستوى الشكلي،مث املستوى الّسياقي)السطحي والعميق(.وهذا ما عملية أساسية يف اإلخبار وهذه العملية 

                                                       يقول فيه :  ،ومن ذلك بيت الفرزدق الذييُلمس يف توضيحات اجلرجاين أثناء سرده للشواهد 

ا          حلوا رد.                     بينَّ حوايَل األسوُد افقلت عسى أن تُبصرين كأمنَّ

من هنا تلتقي وجهة نظر عبد القاهر ووجهة نظر اللسانيات احلديثة يف املعىن والداللة.فاملعىن خيتص ابلّصحة  

 .                واإلحياءوالّصواب،أما الداللة ابالستدالل الذي خيضع ابلضرورة للسياق 

لرتاكيب اليت تتمثل يف جمموعة من العالقات وقد متثلت يف وهذه نظرة اجلرجاين وتشو مسكي يف ا   

  (2)ذايت. يناميكيدشكلني"عميق وسطحي"وكال املستويني يتالمحان يف توالد 

 

                                                             

ــــ ينظر:املرجع السابق،ص 2321   ـــ
ـــ ينظر:املرجع نفسه،ص 2332    ـــ
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 اليت متثلت يف : النتائج إنَّ لكل بداية هناية،فنهاية حبثي خامتة جنعل فيها أهم           

ا تنظيم يتألف من جمموعة وسائل التعبري الصوتية اليت هي رموز ل  ل*إنَّ البنيوية تُنظر إىل ا ا بنية مغلقة وأهن  غة على أهن 

 تُعرب هبا الل غة عن مفاهيم معينة يتحسسها املتكلم.فكل لغة تتألف من بىن تنفرد هبا ومتيزها عن سواها. 

الن حو.نتيجة لتأثره ابلنحو  نية تفصيال يفوية ثورة حنوية خليلية أصال جرجا*إنَّ ثورة تشو مسكي الل غ

العريب،وخاصة أتثره ابلعرب وعلى رأسهم اجلرجاين،حيث كانت هلم وجهة نظر حول الن حو مسلطني الضوء على 

 البنية العميقة.

*اإلمام اجلرجاين درس نظم اجلملة على أساس وصف التغيريات الواقعة ابلفعل،كما يقوم على أساس حتديد 

تحكم فيها عرب توخي معاين الن حو فيما بني الكلم.وهذا ما درسه يف نظريته الشهرية "نظرية العوامل العميقة اليت ت

 النظم".

*يتجلى مفهوم الن ظم عند اجلرجاين يف قوله:"واعلم أنَّ ليس النظم إالَّ أن تضع كالمك الَوِضع الذي يقتضيه علم 

خِتل بشيٍء الن حو،وتعمل على قوانينه وأصوله،وتعرف َمناِهجه اليت هُنجت،وحتفظ الرسوم اليت رمست لك.فال 

 منها..."

حساس بناء اجلملة العربية رابطة بني اإلوالت الرتكيب يف سياق *إنَّ نظرية النظم حبثت يف آليات اإلبداع وحت

 النفسي  و أصداءه  يف صناعة الن ص. 

عتمادا على تقومي الن ص ا ىل الن ظم امتازت ابلعمق، من خالل أتكيده على جتاوز الس ذاجة يفقاهر إ*نظرة عبد ال

 الصحة الن حوية.
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و اليت تنظر إىل العالقة القائمة ، حسن الص ياغة و توخي معاين الن حو *اهتم اجلرجاين بنظرية الن ظم القائمة على 

نظرة املتفحص  إليها، حيث نظر نتيجة التحامها و شدة ارتباطها ،بني الل فظ و املعىن من وجهة لغوية دقيقة

على حقيقتها ،  العارف مبقادير الكالم . ومن خالهلا عر ف قيمة الن ظم يف الل فظ ، و عر ف طريقة تصوير املعاين

 مث مجع بني اللفظ واملعىن و رأى اللفظ جسد و املعىن روحا.

 مها: البنية وبني أن هلا شكلني  ،ل أمهية كربى يف البحث و التحليلمسكي فقد أعطى لرتاكيب اجلم أما تشو   

، حيث تعد البنية السطحية الشكل اخلاص الذ ي خيتص بوصف الشكل الصويت للكلمة.بينما السطحية و العميقة

توضح العالقة بني بنييت السطح و العمق يف اجلمل تسمى  لتأويل الداليل و ابلقوانني اليتابختتص البنية العميقة 

دها تشو مسكي يف نظريته .ومها "التحويالت الن حوية " و يعد هذان املصطلحان من الركائز األساسية اليت اعتم

 .ويقصد ابلبنية العميقة أو الرتكيب األساسي أو الباطين عند تشو يعتمدان على الكفاية اللغوية واألداء الكالمي

قدر أو الكفاية الل غوية".
ُ
       مسكي:"املعىن الكامن يف نفس املتكلم بلغته األم ومقياسه امل

ي يف الن حو التوليدي الذي يعدُّ أداًة فعالة لتفسري الظواهر الل غوية كحاالت تعد البنية العميقة العمود الفقر *

 وجوازمها ،وحاالت الل بس الرتكييب وما شابه. احلذف واإلضمار ووجوب التقدمي والتأخري

لمقولة *يفرتض الن حو التوليدي ثنائية البنية الل غوية مبعىن أن  هناك بنية ذهنية عميقة تشمل العناصر الكاملة ل

 .الل غوية ومنها تتحول إىل سطحية منطوقة

مه تشو مسكي يف      وحاولنا أن جنري مقارنة بني ما قدمه عبد القاهر اجلرجاين يف نظريته الن ظم وبني ما قد 

 نظريته القواعد التوليدية الت حويلية فوجدان نقاط اختالف ونقاط ائتالف نذكر منها مايلي:
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لل غة من العقل.وإذا عدان إىل اجلرجاين مسكي عملية استنباط للن حو من املنطق واستخالص  تبدو نظرية تشو *  

وجدانه يتحرك حنواي من خالل مستويني:األول:البناء العقلي الباطين والثاين: البناء الل فظي امللموس.ذلك أنَّ الن ظم 

عاين يف أنفسنا مث حتذوا ترتيب األلفاظ يف ليس شيئاً غري توخي معاين الن حو فيما بني الكلم على أن ترتب امل

 نطقنا.

 *تستمر حركة اجلرجاين مع األنظمة العميقة من خالل"العدول"الذي حيتوي على مستوايت التقدير.

 *يكاد عبد القاهر وتشو مسكي يتفقان على أن  املتكلم ميتلك قدرة لغوية تسمح له بتوليد عبارات ال هنائية.

ا قدمه عبد القاه* حيث حاوال أن جيعال  قد متثل يف الد قة املتناهية يف استعمال قواعد الن حو، ر وتشو مسكيإّن 

 تلك القواعد مشاهبة للقوانني الرايضية لكونه يكشف عن الطاقات الكامنة يف الل غة.

ويف النهاية حنمد هللا محدا وافرا الذي أاتح لنا الفرصة لكي نط لع على هذا املوضوع ونقوم بدراسته والتعمق       

 فيه لالستفادة من انحية واإلفادة من انحية أخرى ،يف بناء ثقافتنا  وتنمية آرائنا وفكران. 
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  :القرأن الكرمي 

   م(.2010هـ/1431،)1وزيع،دمشق،طايدة للنشر والت  القرآن الكرمي برواية ورش عن انفع،دار الر 

 :املعاجم 

 .(14*ابن منظور،لسان العرب،مادة بين،دار صادر،بريوت،)ج

 : الكتب 

 هـ(.1427م،2007،)1يف الل سانيات وحنو الن ص،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،ط *إبراهيم خليل

 (.2007من املدارس األلسنية،املدرسة الت وليدية الت حويلية،د.ط،) *إبراهيم حممد إبراهيم حممد عثمان،

 ،د.ت.2حتقيق حممد علي الن جار،عامل الكتب،بريوت،ط اخلصائص، *ابن جين،

 هـ(.1379حتقيق إبراهيم مصطفى وعبد هللا أمني،دار احللي،د.ط،) نصف،امل *ابن جين،

 (.1985*ابن جين،سر صناعة اإلعراب،حتقيق حسن اهلنداوي،دار القلم،دمشق،)

 م(.1988*ابن سراج،األصول يف الن حو،تح، عبد احلسني ألقتلي،مؤسسة الرسالة،بريوت،)

دار الكتب  علم البيان،تح،عبد احلميد اهلنداوي، *أبو بكر عبد القاهر اجلرجاين،أسرار البالغة يف

 م(.2001هـ/1422،)1العلمية،بريوت،ط

،دار اجليل للنشر خلفاجيعبد القاهر اجلرجاين،دالئل اإلعجاز،شح وتع،حممد عبد املنعم  بكر *أبو

 م(.2004هـ/1424،)1والت وزيع،ط
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التطبيقي اجلمايل واللغوي يف القرن الرابع اهلجري،عامل الكتب احلديث للنشر  *أمحد بن عثمان رمحاين،النقد

 م(.2007هـ،1429،)1والتوزيع،ط

 ،د.ت.3اجلزائر،ط الل سانيات النشأة والت طور،ديوان املطبوعات اجلامعية،الساحة املركزية،بن عكنون، *أمحد مومن،

بالغي عند العرب،منشورات احتاد ي،الل فظ واملعىن يف التفكري النقدي والمجع خضر*األ

 م(.2001الكتاب،دمشق،)

 م(.2004نعمان،املدارس الل سانية املعاصرة،مكتبة اآلداب للنشر،القاهرة،د.ط،) بوقره*

*متام حسان،األصول دراسة ابستمولوجية للفكر الل غوي عند العرب حنو فقه الل غة،اهليئة املصرية العامة 

 (.1982للكتاب،د.ط/)

 م(.1973اهليئة املصرية للكتاب،القاهرة،د.ط،)ن،اللغة العربية مبناها ومعناها،*متام حسا

 م(.1958مطبعة الرسالة،القاهرة،د.ط،)غة بني املعيارية والوصفية،*متام حسان،الل  

 (.2006،)1،أعالم الفكر الل غوي،دار الكتاب اجلديد،افرجني،طألكاليبأمحد شاكر  *جون إي جوزيف،تج،

 (.2011،حلمي خليل،نظرية تشومسكي الل غوية،دار املعرفة اجلامعية،د.ط،)،تجليونس*جون 

 م(.2011هـ/1432،)1*حاكم الزايدي،الد رس الد اليل عند اجلرجاين،دار صفاء للتوزيع والنشر،عمان،ط

 م(.2004،)1*حلمي مرزوق،الن قد والد راسة األدبية،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،اإلسكندرية،ط

 (.1997مصطفى،نظام اإلرتباط والر بط يف اجلملة العربية،الشركة املصرية العاملية للنشر،لوجنمان،د.ط،) *محيدة
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 م(.2003،)1قواعد الن حو العريب يف ضوء نظرية الن ظم،دار وائل للنشر،ط *سناء محيد البيايت، 

 املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية،يف علم الل غة عند العرب ورأي علم اللغة احلديث،دار  *شرف الد ين الراجحي،

 (.2006،)1ط *شفيع الس يد،الن ظم وبناء األسلوب يف البالغة العربية،دار غريب للنشر والتوزيع،القاهرة،

 الرتاكيب النحوية وسياقاهتا املختلفة عند اجلرجاين،ديوان املطبوعات اجلامعية،الساحة املركزية، *صاحل بلعيد،

                             م(.                                                                                                                          2013هـ/1433جامعة األنبار،د.ط،) الل فظ واملعىن،كلية األداب، *عادل محادى العبيدي، قضية

ربية،بنية اجلملة العربية،دار جامد للنشر *عبد احلميد الس يد،دراسات يف الل سانيات الع

 م(.2002والت وزيع،عمان،د.ط،)

 (.2007مدخل إىل الن حو التفريعي الت حويلي،موفم للنشر،اجلزائر،د.ط،) *عبد الرزاق دوراري،

 *عبد القادر بن عسلة،تعليمية القواعد يف ضوء املنهج التحويلي الت وليدي،ديوان املطبوعات اجلامعية،د.ط،د.ت.

األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية،سلطنة عمان،دار صفاء للنشر  *عبد القادر عبد اجلليل،

 م(.2002هـ/1422،)1والتوزيع،ط

*عبد هللا أمحد جاد الكرمي حسن،البنية العميقة ومكانتها لدى الن حاة العرب،شبكة 

 م(.2015هـ/1934د.ط،)األلوكة،

 الل سانيات احلديثة،د.ط،د.ت.*عريب سليماين،إشكالية املنهج يف 

 (.1985،)2*علي بن أمحد اجلرجاين،الت عريفات،دار الكتب العلمية، ط
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 (.1985،)2*كرمي زكي حسام الدين،أصول تراثية يف علم الل غة،مطبعة االجنلو مصرية،ط

اكيب الن حوية من الوجهة البالغية عند اجلرجاين،دار املريخ،الرايض،  د.ط،د.ت.*الشني عبد الفتاح،الرت 

 هـ(.1429املبىن على معطيات علم الل غة،د.ط،) اإلجتاه األلسين، بن مرعي احلازمي، *حممد

 م(.1995،)1لوجنمان،ط *حممد عبد املط لب،قضااي احلداثة عند اجلرجاين،الشركة املصرية العاملية للنشر،

 م(.2004،)1املتحدة،بريوت،ط*حممد يونس علي،مدخل إىل الل سانيات،دار الكتاب اجلديدة 

 م(.1988هـ/1408مدخل إىل دراسة اجلملة العربية،دار النهضة العربية،بريوت،د.ط،) *حممود أمحد حنلة،

التوليدية والتحويلية وقواعد الل غة العربية)النظرية األلسنية(،املؤسسات اجلامعية للدراسات  األلسنية *مشال زكراي،

 م(.1986هـ/1406،)2والنشر والتوزيع،ط

*وائل بركات،مفهومات يف البنية،النص،الل سانية،الشعرية،األسلوبية،دار معد للطباعة والنشر 

 (.1996،)1والتوزيع،دمشق،ط

 : الدورايت 

 رؤية يف املنهج الت حويلي،جملة كلية الرتبية، *أمحد كاظم العتايب،

األلوكة،دراسات ومقاالت نقدية وحوارات الكالم البياين عند عبد القاهر اجلرجاين،شبكة  *خليل خلف سوحيل،

 م(.2015هـ/1437أدبية)

 م.1990(،أوت11*شكري عياد،املؤمترات الفلسفية والكالمية يف النقد العريب والبالغة العربية،جملة الظالم،عدد)
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 *عبد هللا بن عبد الو هاب العمري،نظرية الن ظم عند اجلرجاين،ثجاج املعصرات،

،نظرية اللغة بني عبد القاهر اجلرجاين وتشومسكي،دراسات *عودة هللا منيع القيسي

 .2009،01:08نوفمرب03ومقاالت،اإلثنني

 *عقيلة مصطفى،آليات التواصل األديب ومقصدية اخلطاب عند عبد القاهر اجلرجاين،جملةاألثر،جامعة غرداية،

 اجلزائر.

 *عمار ربيع،نظرية الن حو الثاين يف مفهوم اجلرجاين،مقاالت أدبية،جامعة قاصدي 

 م.2000ورقلة، مرابح،

دالئل اإلعجاز من البنيوية إىل الت داولية،جملة الواحات،البحوث والدراسات،املركز ، *عائشة برارات

 م.2011(11اجلامعي،غرداية،اجلزائر،العدد)

 .2013يناير01يدي الت حويلي،املرجع واملفهوم،مقال،الثالاثء،الن حو الت ولالدر كاويهشام *

 : الرسائل اجلامعية 

موسى أبو فياض،منهج اإلمام عبد القاهر اجلرجاين يف عرضه املسائل  إبراهيمأمحد عاطف،إشراف فوزي *

 م(.2013هـ/1434الن حوية،)

،مفاهيم لسانيات النص يف دالئل اإلعجاز،قسم اللغة العربية وآداهبا،جامعة *مسية أبرير

 .2011عنابة)اجلزائر(،جوان
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