
 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 

هذه تتمة لمحاضرات السداسي الثاني في مادة المدارس           

 اللسانية خاص بالسنة الثانية ليسانس دراسات لغوية

 د/ زهرة سعد هللا-أ

 المدرسة األمريكية                       

 تمهيد:

لم تنبثق اللسانيات األمريكية من نظرية سابقة بل من المجهودات التي      

بذلها اللغويون في وصف اللغات األمريكية األصلية ) لغات الهنود 

الحمر(، التي كانت انطالقتها األولى متمثلة في الدراسات األنثروبولوجية 

كشاف المهتمة بدراسة العناصر البشرية لقبائل الهنود الحمر، واست

خصائصها الثقافية؛ فاضطر الباحثون األمريكيون في أول أمرهم إلى أن 

يرتجلوا المناهج المناسبة لموضوع بحثهم ثم استنبطوا شيئا فشيئا من 

مباشرتهم لعملهم الوصفي التصنيفي مبادئ وقوانين جمعوها في نظرية 

                                    عامة معتمدين في ذلك على الكثير من أقوال:                     

 (:William Whitney( )1827-1894ويليام ويتني )

(، درس في ألمانيا من Franz Boppتلميذ بوب )

في مدينة بال في و.م.أ  ، تعين أستاذا للسنسكريتية1853إلى1850

م، واهتم أيضا بدراسة لغات 1869وحصل على كرسي النحو المقارن في 

أهالي أمريكا وأرشد الضابط األمريكي بويل  عندما شرع في جمع كالمهم 

 Franzوتصنيف لغاتهم ونسخها، وأول من فعل ذلك فرانز بواز)



Boas(وتاله إدوارد سابير ،)Edward Sapir لي (، ثم بنجامين

 Leonard(، ثم ليونارد بلومفيلد )Benjamin Lee Whorfوورف)

Bloomfield( وزليغ هاريس،)Zillig Harris وأخيرا نوام ،)

( وغيرهم كثير، سنتحدث عنهم Noam Chomskyتشومسكي )

 بالتفصيل.

 المدرسة الوصفية                          

 (: Franz Boas( )1858-1942فرانز بواز: )

كانت أعمال بواز بداية حقيقية لمدرسة أمريكية في اللسانيات، وقد 

قدم رأيه القائل بأن اللغات لها منطقها الداخلي الذي يأبى االنقياد لتطبيق 

أي مبدأ منهجي عام، وأن المادة اللسانية نفسها هي التي تفرض طريقة 

 التحليل المالئمة لها. 

لى من كتابه " الدليل عالمجلد األول  1911وقد نشر بواز عام 

اللغات الهندية األمريكية"والذي يعد بحق من أعظم انجازاته، وقد أشار في 

مقدمته إلى إمكانية إثراء المعرفة اإلنسانية بنتائج البحث اللساني، وقد ثبت 

أن لهذا الكتاب باإلضافة إلى كتاب اللغة لسابير، الذي ظهر بعده بعشر 

لتطور المبكر للسانيات األمريكية، ولقد عرض أعوام تأثيرا شكالنيا على ا

بواز االتجاه الجديد بقوة في كتابه بقوله:" يجب أن نصر على أن امتالك 

ناصية اللغة وسيلة الغنى عنها، لكي نحصل على معرفة دقيقة وشاملة؛ 

ذلك أننا يمكننا أن نحصل على معرفة واسعة عن طريق اإلصغاء إلى 

شاركة في حياتهم اليومية، وبالنسبة للمالحظ أحاديث أصحاب اللغة، والم

 . 38غير المتمكن من اللغة يبقى هذان العامالن غير فاعلين على اإلطالق"



وهكذا ظلت األسس التي تضمنها كتاب بواز مهيمنة على النظرية 

عندما ألف تشومسكي  1957اللسانية، ولم يثر حولها أي جدال حتى سنة 

يبية" ، فمقدمة كتاب بواز تعد موجزا ثريا مؤلفه الشهير " البنى الترك

للمنهج الوصفي الذي اتبعه هذا اللساني العصامي في دراسته للغة، يقول 

(:" إن بواز قد توصل إلى أن درجة John Lyonsعنه جون الينز)

التنوع بين اللغات اإلنسانية هي أوسع مدى مما يظنه المرء، وخاصة إذا 

تمد على الوصف النحوي الخاص باللغات ما حاول إرساء قوانين عامة تع

 .39األوربية المألوفة"

وفي الواقع فإن هذا الباحث قد قدم خدمة جليلة للغات المحلية ووضع 

أسس اللسانيات األمريكية الوصفية، وليس من الغريب أن يكون كل أعالم 

اللسانيات األمريكية قد تتلمذوا على يديه سواء بطريقة مباشرة أم غير 

 ة.مباشر

 

  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة السلوكية                  

 (:Edward Sapir( )1884-1939ادوار سابير)

تخصص سابير في اللغة األلمانية، تلقى علومه في جامعة كولومبيا 

في مدينة نيويورك كما أنه اهتم اهتماما بالغا بالدراسات الهندوأوروبية  

خالل سنوات عديدة، وتأثر به مما دفعه  استمع إلى محاضرات فرانز بواز

هندية، حاز على الدكتوراه في -إلى القيام بدراسات تناولت اللغات األميركو

، وعين مديرا لقسم األنثروبولوجيا في 1909حقل األنثروبولوجيا لسنة 

المتحف الوطني الكندي في أوتاوا؛ حيث تابع أبحاثه في مجال اللغات 

ألنثروبولوجيا في جامعة شيكا قو في الفترة ما بين هندية، دّرس ا-األمريكو

، ومن تم انتقل إلى جامعة بال ودّرس هناك حتى 1932-1925األعوام 

 .  40تاريخ وفاته

يعد سابير من أوائل اللسانيين الذين ساهموا في نشأة اللسانيات وقد 

 :41تعرض إلى القضايا التالية

ين ولكنه يعتمد في دراسته : ال يعد سابير من البينويالبينوية-1   

للنظام اللغوي على بعض المفاهيم البيناوية كتمييزه بين التنظيم المثالي 

والواقع الكالمي؛ فالتنظيم المثالي في المجال الصوتي يحتوي على عدد 

 العناصر وعالقاتها ووظيفتها. 

بين المكون  يقرن سابير فونولوجي:-المستوى المورفو-2    

الصوتي والمكون الصرفي، ويشير إلى أن بإمكان  قاعدة صوتية بسيطة 

 أن تؤثر في مستوى اللغة الصرفي.



تعد اللغة عنده جزءا أساسيا  اللغة مكون من مكونات الثقافة:-3 

من ثقافة المجتمع إذ ال يمكن فصلها عن مظاهر السلوك اإلنساني 

) االجتماعي(؛ فهي إلى حد كبير،  السيكولوجي )النفسي( والسوسيولوجي

تنظم أفكارنا وتساهم في تكييف جوانب تصورنا للعالم، فالعالقة إذن، بين 

 اللغة والثقافة عالقة متبادلة ومتفاعلة. 

 

 (:Benjamin Lee Whorf( )1897-1941بنجامين لي وورف )

تلميذ سابير وشخصية لها تأثيرها على تطور األفكار 

اللسانيات، أيد القول بأن العالم الذهني والنفسي للمرء  األنثروبولوجية في

يرتبط ارتباطا وثيقا ببنية لغته، ولقد استقر عند اللسانيين تقليد يوجب عليهم 

االهتمام بالمشكالت التي ال تنحصر في الظواهر المتصلة بطبيعة اللغة 

كالم، فقدم اللسانيون فكرة دراسة كل العوامل البيولوجية السابقة لحدث ال

(، وتختص Linguistique Parallèleوكذلك اللسانيات الموازية )

بدراسة أهم الظواهر التي ال يمكن أن تعد من الحقائق اللسانية بالمعنى 

الدقيق، ولكنها تصاحب عملية الكالم وتكسبها مذاقا خاصا ) كالوشوشة، 

 ا مجال تخصص آخر هو، علم اإلشارة،.....(، كما نموالصياح، والضحك

الجسمية ويختص بدراسة اإليماءات وأوضاع الجسم وتعبيرات الوجه 

 .42بوصفها وسائل لتعزيز التفاهم

 

 

 



 

 فرضية وورف وسابير:

لقد عرفت هذه الفرضية أيضا" بفرضية النسبية اللغوية" وتنطلق هذه    

الفرضية من المالحظة التالية: إن كل لغة من حيث أنها تمثل رمزي للواقع 

المحسوس تتضمن تصورا خاصا للعالم ينظم ويكيف الفكر، فال يمكن 

فصل اللغة عن الفكر اإلنساني، وأيضا أن كل لغة تختلف عن اللغات 

خرى وبالتالي تلعب اللغة دورا أساسيا في مجال التراكم الثقافي وانتقال األ

 .43الثقافة عبر األجيال

 (:Leonard Bloomfildليونارد بلومفيلد )

وتابع  1887هو رمز من رموز اللسانيات األمريكية، ولد بشيكاغو       

حصل على  1903دراسته بالمدينة نفسها، التحق بجامعة هارفارد سنة

، وبعدها انتقل إلى جامعة شيكاغو أين حصل 1906ادة ماجستير عام شه

، وقد هاجر إلى أوروبا ومكث بها عاما 1909على الدكتوراه في عام 

كامال درس الفيلولوجيا األلمانية وتخصص فيها، ثم أصبح أستاذا في اللغة 

ية األلمانية واللسانيات العامة، تركزت أبحاثه األولى حول القضايا اللسان

التاريخية إال أن اهتماماته سرعان ما اتخذت المنحى اللساني البينوي، 

كتابا عنوانه " مدخل إلى دراسة اللغة" وأعاد نشره في 1914أصدر سنة 

، شارك بلومفيلد في تأسيس جمعية لسانية 1933طبعة موسعة سنة

، ساهم في الكتابة في مجلتها " اللغة"، وقد كان 1924أمريكية في 

هندية أثرها في تحديد اتجاهه اللساني  -ماته بدراسة اللغة األمريكوالهتما

الحديث، غير أنه أعاد النظر في أسس مبادئه اللسانية، وذلك انسجاما مع 



النظرية السلوكية في علم النفس بعد أن التقى بأستاذه في علم النفس 

 (.  Weisالدكتور ويس)

بأن الفروق بين البشر محكومة  وتهتم السلوكية عنده بالفكرة القائلة     

بالبيئة التي يعيشون فيها، وأن أي سلوك هو رد فعل؛ أي أنه يحدث 

بوصفه استجابة لمثير خارجي خاص، وسلوك المرء يكشف عن نفسيته 

ونفسيته تشكلها بيئته، لذلك ينبغي على الدراسات النفسية أن تتوفر على 

 فحص السلوك.

تطبيق األساليب اللسانية الحديثة على  ولقد عمل بلومفيلد في إطار    

طرائق تعليم اللغات، كما يسعى إلى وضع نظام متماسك يحتوي على 

مبادئ لوصف اللغات بصورة عامة، فألف كتبا في تعليم القراءة من أجل 

كتابا في اللغة األلمانية  1923المدارس االبتدائية في شيكاغو كما ألف في 

ف سابير في تدريس علم اللغة في جامعة خل 1940للمبتدئين، وفي عام 

عن كل نشاط وذلك حتى وفاته  1946بال، غير أن شلال نصفيا أبعده عام 

   44  .1949عام 

لم يكن بلومفيلد طالبا للمناصب وال للشهرة وكان طلبته أقالء، ومن      

آرائه االستفزازية التي مهدت للمنهج التوزيعي يقول " ينجم تنوع السلوك 

ساني الذي يحيط بالكالم عن كون الجسم البشري نظام معقد فقط، وال اإلن

 .45يتطلب تفسير هذا التنوع إذن العودة إلى مسلمة الوعي والفكر"

 :46ومن بين األسس التي اعتمدها في دراسته     

ال تنحصر الدراسة اللسانية في  ارتباط الصوت اللغوي بالداللة:-1  

 دراسة الصوت بمعزل عن داللته. 



ويقصد بها األشكال التي تؤلفها األصوات وهي  األشكال اللغوية:-2   

 نوعان:

 Les Formesما يرد مستقال ويؤلف األشكال الحرة )-أ 

Libres)  :الستئناف فاء اكباء الجر ومثل حروف المعاني في العربية

 ....وتاء القسم ...

 الثاني ال يرد مستقال ويؤلف األشكال المقيدة) أجزاء الكلمة(-ب 

 (Les Formes Liees) كل أصوات اللغة. 

 (Les Constituants Immédiatesالمؤلفات المباشرة: )-3    

تنقسم مؤلفات الكالم إلى مؤلفات مباشرة ومؤلفات نهائية أو  

 المورفيمات كقولنا مثال:     

 أوراق/ األشجار          ثالث مؤلفات مباشرةتساقطت/ 

 أل / أشجار          مؤلفان مباشران

 ت/ س / ا/ ق / ط/ ت/              مؤلفات غير مباشرة

Les enfants / jouent /avec /le / ballon 

 ست مؤلفات مباشرة            

Papa / va /au /marche           

 أربع مؤلفات مباشرة    

 

يقوم بلومفيلد بهذه التجربة: نفترض وجود  النظرية اآللية اللغوية: -4   

جيل وجاك في نزهة، تشعر جيل بالجوع، وترى تفاحة على شجرة، 

فتصدر صوتا، يقفز جاك فوق السور، ويتسلق الشجرة، ويأخذ التفاحة يأتي 

 بها إلى جيل، ويضعها في يدها تأكل جيل التفاحة. 



ن هذه التجربة أن فعل الكالم يخضع للحافز يستنتج بلومفيلد م 

 واالستجابة له، إذ هناك:       ~ عملية تسبق عملية الكالم.

 ~ عملية الكالم.        

 ~ إحداث عملية تلي عملية الكالم.        

 

 

 المدرسة التوزيعية    

(Distributionalisme) 

 

إحكام ما أرساه من مناهج و هي أن المعنى  واصل تالمذة بلومفيلد

ينبغي استبعاده من التحليل، وأّن المعايير المستخدمة ينبغي أن تكون 

موضوعية و آلية بطريقة صارمة، و انصب اهتمامهم على توزيع 

(: و يتألف Substitutionالوحدات اللسانية مستخدمين منهج اإلحالل )

وضوع الفحص مكان وحدة أخرى هذا المنهج من محاولة إحالل وحدة م

معروفة في السياق نفسه، و إذا أمكن ذلك، دون إحداث تغيير أساسي في 

السياق تكون كلتا الوحدتين منتمية إلى فئة واحدة؛ أي أّن لهما خصائص 

نحوية واحدة مثال الكلمتين )رجل، يوم( أو )وردة، فتاة( في هذين 

 المثالين: 

 تاة جميلةرأيت ف  /  هذا يوم سعيد     

 رأيت وردة جميلة /  هذا رجل سعيد    

                 



 أمرني أبي بطاعته                

 أمرني ربي بطاعته                

كان من أعظم اإلسهامات أهمية في نظرية التركيب هو تحليلهم و

هي ( وLes constituants immédiatesللمكونات المباشرة )

التي يرتبط بعضها ببعض ارتباطا نحويا مباشراً و داللياً أجزاء المنطوق 

 أيضا.

ً حيث و ً جديداً و أكثر إقناعا اكتسبت الجملة البسيطة عندهم تعريفا

". و شكل لغوي ال يدخل في تركيب مع أي شكل لغوي آخرعرفت بأنها "

لقد ُعرض المنهج التوزيعي بحالته التقليدية الخالصة، في نهاية 

و البداية األولى للخمسينات في كتاب لواحد من أبرز أتباع األربعينات، 

 في مناهج( و عنوانه "Zellig Harisبلومفيلد هو زليغ هاريس )

"، و قد حاول فيه وضع جملة من المناهج البنيوية البنيوية اللسانيات

 .47لوصف اللغة في إطار ما أسماه منطق العالقات التوزيعية

 

 : (Zillig Sabbettai Harisزليغ سابتي هاريس )

في مدينة بالتل في روسيا، ورحل إلى  1909ولد هاريس عام        

حصل على الجنسية األمريكية و 1913ات المتحدة األمريكية عام الوالي

، كانت حياته الجامعية مستقيمة إذ حصل على شهادة ماجستير 1921عام 

من جامعة بنسلفانيا، و عين معيداً في الجامعة  1932في اآلداب عام 

. و أصبح أستاذاً في علم اللغة التحليلي عام 1938إلى  1931نفسها من 

ن عاما في جامعتي و هذا يعني أن هاريس درس خالل ثالثي 1947

 .1992بنسلفانيا و فيالدلفيا، توفي سنة 



حياته المهنية، فقد  لقد كان مصير مؤلفات هاريس أكثر غرابة من 

 الحديث عنه قل قراؤه وأتباعه كما نذر مع كثرةنشر بكثرة وانتظام و

تتحدث كتب تاريخ علم اللغة عنه باقتضاب و إيجاز كما و  مناقشوه،

 تجترئ في تقديمه.

 

و ما يعرف عن هاريس هو أنّه قبل أن يصير منظراً للتوزيعية كان  

أحد الممثلين الموهوبين للجيل البلومفيلدي الثاني، و لكنه مع مرور الزمن 

تأكد من بعض نقائص التحليل التوزيعي فحاد عنه و لجأ إلى فكرة 

 .48التأويل

 

دراسة  و الحق أّن هاريس هو أّول من نادى بالمنهج التحويلي في 

في مقاله "الثقافة  1952يد منذ قد ظهر عنده هذا التوجه الجدواللغة، 

األسلوب في الخطاب المطول"، و قام بتطوير هذه الفكرة )أي النظرة و

 البنىالتحويلية الجديدة( في بعض مقاالته، و خاصة في هذين المؤلفين "

 ".التحويلية و البنيوية اللسانيات في أبحاث"، "اللغة في الرياضية



 المدرسة التحويلية التوليدية   

 

 :(Avram Noam Chomskyأفرام نوام تشومسكي )

بفيالدلفيا بالواليات المتحدة األمريكية،  1928ديسمبر  07ولد في  

لساني أمريكي من عائلة روسية إسرائيلية متطرفة في أفكارها السياسية. 

ي علم الفونيمات الصرفي درس بجامعة بنسلفانيا، حصل على الماجستير ف

، 1955، و على الدكتوراه في الفلسفة عام 1951للعبرية الحديثة عام 

، و بعد هذا 1954إلى  1950كما درس  اللسانيات على يد هاريس من 

التحصيل األكاديمي، عيّن أستاذاً للسانيات بمعهد ماساتشوست التكنولوجي، 

 .49و شغل هذا المنصب عّدة سنوات

تشومسكي في دراسته اللسانية من موقف نقدي اتخذه لنفسه انطلق  

إزاء النحو التقليدي من جهة، و إزاء اللسانيات البنيوية من جهة أخرى، 

تحول  كتابه "البنى التركيبية"، الذي أثبت أنه نقطة 1957فأصدر عام 

في هذه الطبعة و الطبعات التالية طور فكرة للسانيات القرن العشرين، و

هي التي انبثقت (، وLa Grammaire générativeليدي" )"نحو تو

السلوكية اللتين ظهرتا في العقود السابقة، يقول وجذريا من البنيوية 

إن علم اللسان البنيوي كان يقتصر على وصف اللغة دون تشومسكي: "

الجريئة التي أخذ تشومسكي وو الخطوة الجديدة  االمتداد إلى تفسيرها"

هي القيام بطفرة تكون كفيلة بنقل اللسانيات من  على عاتقه إنجازها

 المرحلة الوصفية إلى المرحلة النظرية أو التفسيرية.

 

حيث بيّن أّن التحليالت التقليدية للجمل غير كافية من عّدة نواح  

أهمها أنّها قّصرت في أن تضع في اعتبارها الفرق بين المستويين 



في مستوى البنية السطحية يمكن السطحي و العميق في البنية النحوية، ف

لجملة مثل: )حدثته مبتسماً( أن تحلل نحويا دون أن يزول اللبّس في 

المعنى، أّما على مستوى البنية العميقة فلمثل هذه الجملة بنيتان عميقتان 

مختلفتان تختلف كل منهما في داللتهما عن األخرى، البنية األولى هي 

حدد ضمير الغائب على أنّه صاحب )حدثته وهو مبتسم(، و هي التي ت

الحال، و البنية الثانيةـ )حدثته و أنا مبتسم( و هي التي تحدد ضمير المتكلم 

 .50على أنّه صاحب الحال

 

و من األهداف الرئيسية للنحو التوليدي أنّه يمدنا بوسائل لتحليل  

الجمل تدخل في االعتبار المستوى الباطن للتركيب، و كي يحقق 

ذا الهدف وضع تمييزاً أساسياً )مشابها( لتمييز ذي سوسير بين تشومسكي ه

يفرق تمييز تشومسكي بين (، وParoleالكالم )و( Langueاللسان )

 Laهو ما أسماه القدرة أو الكفاءة و  معرفة شخص لقواعد اللغة

compétence بين االستعمال الفعلي لقواعد اللغة و هو ما أسماه و

أن تهتم  -ي رأيهف–ينبغي على اللسانيات و La performance"األداء" 

اً للدراسات ال تقتصر على األداء وهو ما كان طابعا مميزبدراسة القدرة و

ا القواعد التحويلية هذا من بين المفاهيم التي قامت عليهاللسانية السابقة، و

 .51هي كاآلتيالتوليدية و

 

 

 :الكفاءة اللغوية و األداء الكالمي -1



يميز تشومسكي بين الكفاءة اللغوية، أي المعرفة الضمنية لمتكلم  

اللغة المثالي بقواعد لغته التي تتيح له التواصل بواسطتها، و بين األداء 

الكالمي، أي طريقة استعماله للكفاءة اللغوية بهدف التواصل في ظروف 

واعد التكلم اآلنية، و تتوسل نظرية الكفاءة اللغوية، اكتشاف تنظيم الق

الضمنية الذي يمثل البنى اللغوية الكامنة ضمن الكالم العادي، في حين 

تتوخى نظرية األداء الكالمي دراسة المبادئ التي يستعملها المتكلم في 

 إنتاج هذا الكالم و تفهمه.

 

 :المقدرة الفطرية عند اإلنسان و مراحل اكتساب اللغة عند الطفل -2

أّن الطفل يمتلك قدرات فطرية تساعده على تقبل  يعتقد تشومسكي 

المعلومات اللغوية، و على تكوين بنى اللغة خاللها، و هذا يعني أنّه مهيأ 

بطريقة أو بأخرى ألن يكّون قواعد لغته األم من خالل الكالم الذي يسمعه 

و أن يمتلك بطريقة ال شعورية القواعد التي تكمن ضمن المعطيات اللغوية 

تعرض لها، فهو إذن، قادر بصورة ال شعورية أن يصوغ عدداً غير التي ي

 متناٍه من الفرضيات التي تنص على كيفية إنتاج الجمل و تفهمها و تكونها.

 

 :الكليات اللغوية و تنوع اللغات -3

يشير تشومسكي إلى أن الطفل يتناول مادته اللغوية، في مرحلة  

تصر عمله على تحديد لغته، من اكتساب اللغة، من لغة كلية محدودة فيق

ضمن مجموعة اللغات المحتملة، أي من ضمن ما يمكن تسميته "باللغة 

الكلية" و يرمز بكلمة القواعد الكلية إلى تنظيم من الضوابط التي تخضع 

لها القواعد بصورة عامة، و ينص تشومسكي على ثالثة أنواع من الكليات 

 اللغوية.



 

ن من مجموعة فئات مثبتة تؤخذ منها العناصر تتكو أ( الكليات الجوهرية:

الخاصة بكل لغة نذكر من هذه العناصر على سبيل المثال السمات الخاصة 

 التي يميزها ياكبسون في مجال علم األصوات الوظيفي.

 

هذه الكليات عبارة عن الشروط أو الضوابط أو  ب( الكليات الصورية:

 القوانين المشتركة بين اللغات.

 

تظهر الكليات التنظيمية الطريقة التي تنتظم بها  يات التنظيمية:ج( الكل

قواعد كل مستوى من مستويات اللغة كما أنّها تبين ترتيب إجراء القوانين 

 في كل مستوى نسبة إلى المستوى اآلخر و نسبة إلى قوانين من نوع آخر.

 

ة يستند تشومسكي إلى هذه الكليات اللغوية فيقرر أّن اللغات منسوج 

من مادة و أشكال واحدة بدون أن يعني ذلك وجود مطابقة تامة و دقيقة بين 

اللغات خاصة المعروفة، و يذهب إلى القول بأن هدف الباحث اللغوي هو 

اكتشاف ما هو مشترك بين اللغات، و ما هو متغيّر بين لغة و أخرى، و 

 مما الشك فيه أّن هذين الهدفين يلتقيان تلقائيا.

 

 

 

 :شومسكي للمذهب السلوكيرفض ت -4



ي الحقيقة بين السلوك اإلنساني يرفض هذه المبادئ التي ال تفرق ف 

السلوك الحيواني، ألنها مذاهب تبسيطية تجعل اإلنسان شبيهاً باآللة و إلى و

أبعد من ذلك يؤكد أّن اللغة غير خاضعة ألي حافز، و أنّها هي التي تميّز 

 اإلنسان عن اآللة و عن الحيوان.

 :البنية السطحية و البنية العميقة -5

يعتمد تشومسكي مستويين لدراسة الجمل إذ يميّز بين البنية السطحية  

أي البنية الظاهرة عبر تتابع الكلمات التي ينطق بها المتكلم، و بين البنية 

األساسية التي يمكن  العميقة أي القواعد التي أوجدت هذا التتابع أو البنى

تحويلها لتكوين جمل اللغة. و هذه القواعد أو البنى األساسية تبين تكوين 

الجمل في مستوى أعمق من المستوى الظاهر في عملية التكلم. و يؤكد أن 

البنية السطحية و البنية العميقة مختلفتان و لتوضيح ذلك نأخذ المثال 

 التالي:

 .جاهدون في معركتهم مع العدوانتصر الم     الجملة النواة

 البنية السطحية

 

    .المجاهدون انتصروا في معركتهم مع العدو 

       .المجاهدون انتصروا في معركتهم 

 انتصر المجاهدون.     الجمل المحولة

       هل انتصر المجاهدون؟ 

 انتصروا في معركتهم!      البنية العميقة

       .من انتصر في معركته مع العدو 



        المجاهدون هم الذين انتصروا في معركتهم مع

 العدو. 

 

 :مثال آخر

 .أصدر القاضي أمراً بحبس المتهم     الجملة النواة

 البنية السطحية

 

    .القاضي أصدر أمراً بحبس المتهم 

 ُصِدَر من القاضي أمر بحبس المتهم.     الجمل المحولة

 أصدر القاضي أمراً.      البنية العميقة

       .الذي أصدره القاضي أمٌر بحبس المتهم 

       .القاضي هو الذي أصدر أمراً بحبس المتهم 

  

 :مثال باللغة الفرنسية

 

  Laila chante une chanson جملة نواة 

 

 Qui chante une chanson ? 

 Que fait Laila ? 

 ?  Chante Laila une chanson جمل محولة

 Laila chante. 

 ?  Est-ce que Laila chante البنية العميقة



 Chante-nous une chanson Laila ! 

 Laila ne chante pas une chanson. 

 

 مثال آخر:

 Je n’ai rien vu 

  Je n’ai vu rien جمل محولة

  J’ai vu rien البنية العميقة

 J’ai rien vu  

  

  Je n’ai rien vu الجملة النواة 

 

 :مثال باللغة اإلنجليزية

 

  The man have bought the farm جملة نواة 

 

    The farm has been bought by the man 

    The man haven’t bought the farm 

 ?  Have the man bought the farm    جمل محولة

  The farm hasn’t been bought by the العميقة لبنيةا    

man. 

   What have the man bought. 

 



 

  John ate an apple :  الجملة النواة مثال آخر

 

 dit John eat an apple ? 

 ?  What did John eat جمل محولة

 ?  Who ate an apple البنية العميقة

  

 The girl has opened the door جملة أخرى: 

 

و لتحقيق هذه الجمل المحولة يعتمد المتكلم على ثالث قواعد أساسية  

تجنب  الزيادة،  L’idée de l’ordre ،إعادة الترتيب  هي: 

 ، أي الحفاظ على ركني الجملة المسند والمسند إليه.تغيير البنية السطحية.

 

 La grammaireالتي مر بها النحو التحويلي  المراحل -6

transformationnelle: 

 Les phrases)المرحلة األولى تخص التركيب األساسي  

structurées) الثانية خاصة باختيار المفردات و قانون هذه المرحلة ،

(، و المرحلة الثالثة يتم Les règles lexicallesهو قانون المفردات )

أو الظاهري بواسطة فيها تحويل التركيب الباطني إلى التركيب السطحي 

المرحلة (، وLes règles transformationnellesقوانين التحويل )

الرابعة يعبّر فيها عن تلك الكلمات المختارة في قالب ظاهري سطحي 



 des règlesمحسوس، و ذلك بواسطة قوانين صرفية و صوتية 

(morpho-phonétique). 

 

بثالث مراحل رئيسية: إّن هذه القواعد لم تأت دفعة واحدة بل مّرت  

" البنى التركيبيةالمرحلة األولى جسدها تشومسكي في كتابه الثوري: "

، و أطلق على هذه النظرية فيما بعد اسم النظرية 1957الصادر عام 

المرحلة الثانية ظهرت إلى حيّز الوجود مع ظهور كتابه: والكالسيكية، 

هذه النظرية ، و تعرف 1965" في عام مظاهر النظرية التركيبية"

بالنظرية النموذجية، المرحلة الثالثة و تبلورت فكرتها بعدما نشر 

تشومسكي ثالث مقاالت مختلفة حول مكانة الداللة و البنية العميقة في 

دراسات داللية في نظريته، و التي جمعها فيما بعد في كتاب واحد بعنوان "

الشكل الجديد ، و بات هذا 1972"، و ذلك في سنة القواعد التوليدية

 يعرف بالنظرية النموذجية الموسعة.

 

 

 :المخطط المشجر -7

بصورة أفضل الجمل المنطوقة، و  يقترح تشومسكي تمثيال يالئم 

يعرف باسم المخطط المشجر فيمثل الجملة بالعودة إلى مؤلفاتها المباشرة، 

و بشكل مجرد يبين مختلف العالقات القائمة بين عناصر التركيب وانتماء 

 المؤلفات إلى فئات معينة مثل:

 

 



 

 

 نظم الشاعر قصيدة في مدح الملك

 مركب فعلي

 

 شبه جملة       ركن فعلي

 

ركن      ركن اسمي  حرف جر    ركن اسمي ركن اسمي فعل 

 اسمي

   

أداة                         اسم     تنوين  اسم أداة تعريف   

   اسمتعريف  

 

أل     مدح         في                شاعر   قصيدة  تن )ً(       ل أ  

     ملك  

 نظم   

    

 مثال آخر باللغة العربية:

 اشترى أخي المزرعة المجاورة مركب فعلي 

 

 

 



 

 مركب فعلي 

 

ركن   ركن اسمي     ركن اسمي    فعل 

 اسمي

 

أل التعريف   اسم        أل التعريف   ياء النسبة   سم ا 

 اسم  

 

      أل       مزرعة         أل              ي      أخ  اشترى 

 مجاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مثال باللغة الفرنسية

Mohamed a envoyé une lettre à ses parents 

 

Phrase verbale 

 

Groupe verbale        

 C.C 

 

Sujet  Verbe Complément  

 

                   à  ses  parents 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moham

ed 

Aux verbe

e 

P Nom 

à     envoyé   une     lettre 
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