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واخلفض واجلزم ال يكون إّال بعامل لفظي، وأّن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي، 

وعّربوا عن ذلك بعبارات توهم يف قولنا (ضرب زيٌد عمرًا) أّن الرفع الذي يف زيد، والنصب الذي 

هو ُصلب نظرية  ابن مضاءوما عابه  )600(».وذلك بني الفساد يف عمر، إّمنا أحدثه َضرَب...

العامل اليت تعين أّن كّل حركة حتدث إّال وقد كانت بسبب عامل من العوامل سبقها فأحدثها، 

معنوياً، معتقدا أّن ادعاءهم هذا إّمنا هو خطأ أمجعوا عليه دون أن  مسواء أكان هذا العامل لفظياً أ

  يستثين منهم أحدا.

أّما القول بأّن األلفاظ حيدث بعضها بعضا فباطل عقال وشرعا، «ال أيضا يف العوامل اللفظية: وق

  )601(»ال يقول به أحد من العقالء...

على النحاة قوهلم "إّن العمل يعود يف اجلملة السابقة إىل الفعل  ابن مضاءوبعد أن أنكر 

يذهب إىل أّن العمل من الرفع  . حاول أن يدعم رأيه مبا يقوله ابن جين، والذي)602((ضرب)"

  )603(والنصب واجلر واجلزم، إّمنا هو للمتكلم نفسه ال لشيء غريه.

فأكد املتكلم بنفسه لريفع االحتمال، مث زاد « على كالم ابن جين بقوله:  ابن مضاءوعقب 

  .)604(»تأكيدا بقوله: ال لشيء غريه

                                                           
  .77-76صو �24"5 ا����ة، صا�ن �.�ء ا�4رط��، ���ب ا�رد  - 600

  .78-77، ص ا����قا��%در  - 601

602. 109ا��%در �6�9، ص -
   

  .110- 109، ص 1ا�?%�;ص، جا�ن ���،  - 603
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، فإّن هذه األصوات إّمنا هي من فعل اهللا وهذا قول املعتزلة، وأّما مذهب أهل احلق«مث تابع قوله: 

  )605(».تعاىل، وإّمنا تنسب إىل اإلنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله االختيارية

على وفاق معه من هذا اجلانب،  ابن جنيفهو ذا يدعي أّن العامل هو اهللا سبحانه وتعاىل، وأّن 

ذلك إىل املتكلم فيقول بأنّه وإن كان  فهو يرى أّن الفاعل األول هو اهللا سبحانه وتعاىل، مث نقل

  هو العامل فقد استمّد قوته يف العمل من اهللا تعاىل.

  يف رفضه لنظرية العامل على احلجج اآلتية: ابن مضاءهذا وقد اعتمد 

ال ميكن أن ينتسب إىل العامل النحوي عمل ما، ألّن العوامل إّما أن تكون عاملة  -1

ّما أن تكون عاملة بالطبع كالنار واملاء، وعامل النحو ال يعمل باإلرادة، كاإلنسان واحليوان، وإ

هذا كالم سديد لو أنّه كان وعظًا أو تأصيال ملسألة يف العقيدة  )606(باإلرادة وال بالطبع.

 واألصول، أّما ميدان النحو وصنعته فليس بشيء يستحق الذكر.

اب ال حيدث إّال بعد ال ميكن أن يكون العامل النحوي عامال، ألّن أثره وهو اإلعر  -2

انعدامه، أي االنتهاء من نطقه، فـ"زيد" ال ينتصب إال بعد أن تنعدَم "إّن" ذلك يف قولنا (إّن زيًدا 

 قائٌم).

                                                                                                                                                                                
  .77ا�رد �"5 ا����ة، ص ا�ن �.�ء،  - 604

  .77ا��%در �6�9، ص  - 605

  .78، صا����قا��%در  - 606
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كما اجته إىل تأثري العوامل النحوية يف بناء النحو العريب، فرأى أّا تفسد البالغة،  -3

واب كثرية كالتنازع واالشتغال واملنادى ومثل والسيما فيما يزعمه النحاة من العوامل احملذوفة يف أب

 ذلك:

تقديرهم متعلقات ارورات حنو: زيد يف الدار إذ يزعم النحويون أّن (يف الدار) متعلق   -أ 

 مبحذوف تقديره: زيد مستقر يف الدار أو موجود يف الدار.

موجودا أو  وحنو: رأيت اهلالل يف السماء، إذ يعلقون (يف السماء) مبحذوف تقديره كائنا أو

 مستقرا يف السماء.

تقديرهم العامل يف باب االشتغال حنو: زيًدا ضربته، إذ يزعم النحويون أّن (زيًدا)   - ب 

 مفعول به لفعل حمذوف تقديره: (ضربت)...

تقديرهم العامل يف باب التنازع، ومن ذلك أّن مجلة: "قام وقعد الزيدان" يقّدرمها    - ج 

ان" على تعليق الزيدين بالفعل الثاين، أّما الكوفيون فيقّدروا  البصريون كاآليت: "قاما وقعد الزيد

  )607(كاآليت: "قام وقعدا الزيدان" على تعليق الزيدين بالفعل األول...

وإن –على تقدير العوامل، وهذه االعرتاضات  ابن مضاءهذه هي األدلة اللغوية اليت اعرتض ا 

  )608(الّ أّن يف الرتاث النحوي ما يعّد رًدا قويا عليها.إ - مل يعبأ ا النحاة ومل يناقشوها يف حينها

                                                           
  .98، ص��%در ا����قا - 607

  .351ظ�ھرة ا�0راب (� ا��ر�
�، ص��د ا�و�
ل ��د ا��ر
م ا�ر�
ض،  - 608

��ن أن �و�6 إ�5 ا�ن �.�ء، 
�ظر: �%ط59 �ن ��زة، �ظر
�  �EطEع
�"5 �وا�ب أ?رى �ن ا�4��Jدات ا��� 


� ص ا��ر�� ا����ل (� ا���و�

� و�ر�"
%G� 362-346، درا��.  
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قّدم صورة جديدة للنحو العريب ولكّنه لغي فيه العامل، ويُ وعد بتأليف كتاب يُ  ابن مضاءكما أّن 

  )609(مل يفعل.

ألّن عدم إيراده هذا  -كما رأينا–السابق  ابن جنياالستدالل بكالم  البن مضاءهذا وال يصح 

هم القارئ أنّه يف صاحله، ولكن حني يرجع إىل هذا الكالم يف مصدره ويقف الكالم بتمامه أو 

هو تفسري نظرية العامل عند النحاة ال للرّد عليهم؛ فهو موافق  ابن جنيعليه، تظهر له أّن مراد 

ملنهجهم والدليل على ذلك أقواله املتفرقة يف كتبه عن العامل؛ وعلى سبيل املثال ال احلصر قوله 

أّنك إذا قلت: قام بكٌر، ورأيت بكراً، ومررُت ببكر، فإّنك إّمنا خالفت بني احلركات  "أال ترى

  )610(واإلعراب الختالف العامل".

والثوالث  الثواين يف دعوته لرفض العلل ابن مضاءإىل أّن ما قام به  مهدي المخزوميوقد ذهب 

هو وليد مذهب الكوفيني والعامل وغريها ليس حدثا جديدا وهو وليد املذهب الظاهري، وقيل 

فإذا كان ابن مضاء قد سلك هذا املسلك، فإّمنا سلكه ألّن «يقول :  حيث النحوي وتطبيقاته،

وإن  ،النحو الكويف كان قد ُعرف يف بيئات الدرس األندلسية قبل أن يعرف الدرس البصري فيها

قديرات، فذلك أّن النهج إىل إبطال القياس والعلل الثواين والثوالث، وإلغاء الت ابن مضاءدعا 

الكويف الذي عرفه قد لقي قبوًال عنده وصادف هوى يف نفسه واتفاقًا مع مذهب الظاهريني الذي  

                                                           

�، ا��زا;ر، ��ري ��د ا��ر
م، ا�ن �.�ء و�و'69 �ن أ%ول ا���و ا��ر��، د
وان ا��ط� - 609��و��ت ا���

  .134م، ص1982-ھـ1402

610
  .4، ص1ا�ظر: ا�ن ���، ا���%ف، ج - 
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دعوة  ابن مضاءومما ال ريب فيه أّن هذه الدعوة اليت ذكرها  )611(»ميثله أمت متثيل ابن مضاءكان 

  )612(بقي لنا يف النحو شيء.قاسية إن صّح هذا التعبري، ولو قّدر هلذه الدعوة النجاح ملا 

  

  موقف المحدثين من العامل النحوي: •

إّن موقف اللغويني احملدثني من ظاهرة العامل تتجلى يف اجتاهني بارزين: اجتاه إحيائي إصالحي 

تيسريي يف ضوء الرتاث النحوي العريب واجتاه حتديثي يف ضوء مناهج علم اللغة احلديث، ويف كّل 

  للعامل، ومنهم مؤيّدون له.اجتاه منهم معارضون 

 موقف المحدثين من العامل في ضوء التراث النحوي العربي: -1

 المعارضون للعامل النحوي: - أ-

مل حتظ آراء ابن مضاء بالعناية يف عصرها وال يف العصور القريبة منها حىت جاء العصر احلديث 

والسيما –بعض املثقفني  ودّبت يف الناس روح التذُمر من النحو وقواعده، يف هذا الوقت رجع

إىل آراء ابن مضاء يرددوا ويهامجون النحو وقواعده من  - املتأثرون منهم باملستشرقني

  ، وغريهم.تمام حسان، ومهدي المخزومي، وتلميذه إبراهيم مصطفىمنهم  )613(خالهلا،

                                                           
  .181، ص1975�*دي ا��?زو��، ا�درس ا���وي (� �Cداد، وزارة اE�0م، ا��راق،  - 611

612
�Gة و�طوراً وإ�را��ً، ص - � :�
  .47(��� ��د ا���9ح ا�د���، ا���"� ا���و

613
  .355ر�
ض، ظ�ھرة ا�0راب (� ا��ر�
�، ص��د ا�و�
ل ��د ا��ر
م ا� - 
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ون يف دعوته بإلغاء العامل النحوي، حيث رفض أن تك ابن مضاءبـ إبراهيم مصطفىلقد تأثر 

احلركات على أواخر الكلم يف اجلملة بأثر من عامل لفظي أو معنوي ظاهر أو مقدر، إذ يقول: 

على أّن أكرب ما يعنينا يف نقد نظريتهم أّم جعلوا اإلعراب حكمًا لفظيًا خالًصا يتبع لفظ «

لقاء ظّل على العامل وأثره، ومل يروا يف عالماته إشارة إىل معىن، وال أثرا يف تصوير املفهوم، أو إ

  )614(».صورته

يرى أّن اإلعراب ال جيلبه العامل كما َتوّهَم القدماء، بل ممّا يراعيه املتكلم بوحي  إبراهيم مصطفىفـ

وحنن «من املعىن؛ أي أنّه يربط اإلعراب (احلركات) باملعاين اليت تشري إليها يف اجلملة إذ يقول: 

ية وعن أثرها يف تصوير املعىن... ومل يكن لنا أن حناول أن نبحث عن معاين هذه العالمات اإلعراب

وإذا انتهى األستاذ من نقد  )615(.»نسأل عن كـّل حركة ما عاملها، ولكن ماذا تشري إليه من معىن

نظرية العامل بدأ يف تقدمي ما يراه من تفسري هلذه احلركات اإلعرابية اليت رفض أن يكون العامل 

ا جديدة للنحو مؤداها أن ليس هناك عوامل تعمل، وإمنّ سبب وجودها، حيث حاول وضع نظرية 

  هناك حركتان يف النحو العريب تدالن على معىن، مها الضمة والكسرة:

1-  الكلمة املرفوعة يُراُد أن يسند إليها ويتحدث  فالضمة علم اإلسناد، ودليل على أن

 عنها.

                                                           
614


ف وا��ر��� وا���ر ��%ر،  - �G��ط��� ���� ا�  .41، ص1937إ�راھ
م �%ط59، إ�
�ء ا���و، 

615
 -  Fر��  .42-41ص ا����قا�
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كان هذا االرتباط أواء والكسرة علم اإلضافة، وإشارة إىل ارتباط الكلمة مبا قبلها، س -2

  بأداة أم بغري أداة حنو: كتاٌب حملمد وكتاُب حممٍد.

على شيء، بل هي احلركة اخلفيفة املستحبة عند  وأما الفتحة فليست عالمة إعراب، وال تدلّ 

  العرب، اليت يراد أن تنتهي ا الكلمة كلما أمكن ذلك، فهي مبنزلة السكون يف لغة العامة.

الكسرة فقط وليستا بقية من مقطع، وال أثراً لعامل من اللفظ، بل مها من عمل فلإلعراب الضمة و 

وقد بىن كتابه لالستدالل على  )616(املتكلم ليدل ما على معىن يف تأليف اجلملة ونظم الكالم.

هذه النتائج وتفصيل القول فيها وما يرتتب عنها من فروع، واقتصر على حبث االسم مرجئاً 

  )617(الفعل إىل حبث الحق.البحث يف إعراب 

ه قد وصل إىل غايته من نقض لنظرية وذا الفهم للحركات اإلعرابية، يعتقد إبراهيم مصطفى أنّ 

العامل، وينتهي إىل أّن "ختليص النحو من هذه النظرية وسلطاا خري كثري، وغاية تقصد، ومطلب 

عنها آماداً، وكاد يصّد الناس  يسعى إليه، ورشاد يسري بالنحو يف طريقه الصحيحة، بعدما احنرف

  .)618(عن معرفة العربية، وذوق ما فيها من قوة على األداء ومزية يف التصوير"

                                                           
616

  .50، صا��ر�F ا����ق - 

617
  .194-193ا�ظر: ا��ر�F �6�9، ص - 

618
  .195ا��ر�F �6�9، ص - 
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ال أحد يوافق األستاذ إبراهيم مصطفى يف ما ذهب إليه ألّن آراءه هذه ليست مطردة إذ ينقصها  

علمياً دقيقاً حيث  آراء إبراهيم مصطفى نقداً  محمد عرفةفقد نقد   )619(كثري من ظواهر العربية.

تتبعه يف كل ما قاله وفند تلك األدلة اليت أوردها، ووصل إىل نتيجة ثابتة، وهي أّن هذه احملاولة 

قق هذا التجديد عن حماولة غريها حتُ  ليست هي التجديد املطلوب يف النحو، وجيب البحثُ 

  )620(املطلوب.

أستاذه يف تفسري حركات عن رأي  - مهدي المخزومي–ومل خيرج تلميذ إبراهيم مصطفى  

الضمة علم «اإلعراب على أّا دوال على معان ال أثرا من أثار العوامل، كما ذهب بالقول إّن: 

اإلسناد، والكسرة علم اإلضافة والفتحة هي احلركة اخلفيفة اليت يستعملها العرب حينما يغيب 

  )621(»املعنيان السابقان

لنحوي قدرته على العمل حماوًال ختليص الدرس لقد كّرس املخزومي جهده يف سلب العامل ا

النحوي من صرامة املنهج ومعايريه؛ ويعتقد أنّه "إذا بطلت فكرة العامل بطل كل ما عقدوا من 

أبواب أساسها القول بالعامل، كباب التنازع، وباب االشتغال مث بطل كّل ما انتهوا إليه من 

                                                           
619

، �ظر
� ا����ل (� ا���و ا��ر��: �ر.� و�4دا، دار ا����ب ا�>�4(�، ا�ردن، ا�ظر: و�
د ��طف ا��%�ري - 

�ط��� ا����دة، �%ر،  160م، ص 2003- ھـ1423 ،����د �ر(�، ا���و وا����ة �
ن ا�زھر وا�����و�� ��دھ�، و

���ت (� ا�"�C وا�دب، دار ا����رف، ا�77�4م، ص1937د.ط، ����ود ا���4د ، أ���ت ��، د.ت، 6ھرة، ط، و���س 

  .36- 29ص

620
  .119ا�ظر: '.�
�  ا�"�C وا���و، ص - 

621
و��  67م، ص1986-ھـ1406، 4�2د و�و�
6، دار ا�را;د ا��ر��، �
روت، ط–�*دي ا��?زو��، ا���و ا��ر��  - 

  ��دھ�.
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ق أصول صاحب إحياء النحو، وحاول تفسري كما واصل املخزومي دراسة الفعل وف  )622(أحكام".

حركات اإلعراب يف الوحدات اللغوية اليت صنفها ضمن باب الفعل على أساس أّا دوال على 

  )623(معان ال أثراً من آثار العوامل.

ولقد ذهب أحد الباحثني إىل أّن املخزومي أخطأ كما أخطأ أستاذه يف اخللط بني البحوث النظرية 

  أي بني أغراض البحث وأغراض التعليم. )624(ية؛والبحوث التطبيق

فقد رفض العامل الذي قال به النحاة، ورأى أنّه ال عامل يف النحو، فإذا كان  تمام حسانأما 

الفاعل مرفوعا مثال فألّن الُعرف ربط بني فكريت الفاعلية والرفع، فاملقصود من آلية حركة إعرابية 

  )625(هو الربط بينها وبني معىن وظيفي خاص.

فأما أّن العامل هو املتكلم فيتناقض مع «العامل هو املتكلم بقوله:  كما رّد على من اعتقد أنّ 

يرفع أو ينصب أو جير أو جيزم كما يشاء ملا  الطابع االجتماعي للغة فلو ترك لكّل متكلم أنْ 

عاء وحدة استطاع النحاة أن يدرسوا لغة العرب ألّن العرب واحلالة هذه ما كانوا يستطيعون إد

  .)626(»اللغة
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أكثر من مبالغة أدى إليها النظر  ورأى أّن العامل النحوي وكّل ما أثري حوله من ضجة مل يكنْ 

  .)627(السطحي واخلضوع لتقليد السلف واألخذ بأقواهلم على عالا 

رية فقد رسم الدكتور متام حسان يف كتابه "اللغة العربية معناها ومبناها" لنظرية تكون بديال عن نظ

  العامل، وهي نظرية القرائن (قرائن التعليق املعنوية واللفظية يف اإلعراب).

ومعىن تضافر القرائن أنّه ال ميكن معرفة معىن معّني ألي مفردة من املفردات إّال إذا استعنّا 

. وأهم تلك القرائن اللفظية يف رأيه: العالمة )628(يف ذلك جبملة من القرائن وعددها عنده مثانية

إلعرابية، الرتبة، الصيغة، املطابقة، الربط، التضام، األداة، النغمة. ويرى أّا مجيعا تتكامل يف ا

  حتديد املعىن احلقيقي للجملة، أما الواحدة منها مبفردها ال تعين شيئا.

فهذه إذن القرائن اللفظية ويقابلها قرائن معنوية يراها متام حسان شقا آخر يستعان به يف حتديد 

  )629(املخالفة. –التبعية  –النسبة  –التخصيص  –ىن، وقد مجعها يف اإلسناد املع

وقد ّمسى النوعني من القرائن بالقرائن املقالية ألّن هذين النوعني من القرائن يؤخذان من املقال ال 

  من املقام.

واحلقيقة أّن متام حسان استمد فكرة (تضافر القرائن) من مضمون الرتاث النحوي عامة، 

ن آراء عبد القاهر اجلرجاين صاحب فكرة (التعليق) خباصة، حيث يرى متام أّن التعليق (أو ما وم
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يعرف بتضافر القرائن املعنوية واللفظية) هو الفكرة املركزية يف النحو وفهمه بدقة يقضي على نظرية 

قات بينها على العامل، ألّن التعليق حيّدد بواسطة القرائن معاين األبواب يف السياق ويفسر العال

  )630(صورة أوىف وأكثر نفعاً يف التحليل اللغوي هلذه املعاين الوظيفية النحوية.

وصفوة القول إنّه يف ضوء دراسة «ذلك بقوله:  محمد حماسة عبد اللطيفوقد أكد 

القرائن يف اجلملة من لفظية ومعنوية، تنتفي احلاجة إىل العامل النحوي وما جرّه من مشكالت يف 

  )631(».لعريبالنحو ا

ّن القرائن تتضافر وتساعد على التوضيح فعال وذلك مما ال نزاع فيه، وأما أّا أواحلقيقة 

تُغين عن فكرة العامل فهذا مما يصعب التسليم به حيث إّن القرائن نفسها ال ميكن فهمها دون 

همهما إال بعد أن معرفة العامل ونوعه ومعناه الّداليل أيضا، فقرينة التعدية والتخصيص ال ميكن ف

نعرف نوع العامل ومعناه وما يتطلبه من ارتباط مبا بعده ملا بينهما من تعلق معنوي وخصوصا 

  )632(عندما يكون الكالم مكتوبا بغري تشكيل.

كتب متام حسان مقاال عرض فيه لعدد من االجتاهات النحوية احلديثة،   1976يف سنة و 

نحو التحويلي، ممثال هلا بأمثلة عربية، وعقب على ذلك منها عرضه لبعض األفكار األساسية يف ال

تطبيق  كلّ   النحو العريب مل يكن بعيدا عن هذه األفكار أيضا بدليل أنّ  من الواضح أنّ «بقول: 
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على مذهب النحو التحويلي إّمنا مت يف هذا العرض باالستناد إىل القواعد النحوية العربية، بل إّن 

إىل حتديد هذه الفروق  تشومسكيا هو عبد القاهر اجلرجاين قد سبق عَلما شاخما من أعالم تراثن

الدقيقة بني العميق وغري العميق من عناصر اجلملة حني فّرق بني النظم والرتتيب والبناء والتعليق، 

، ويذكرنا كالمه يف تشومسكيفجعل النظم للمعاين يف النفس وهو نفسه البنية العميقة عند 

عليق بقواعد التحويل، أّما البناء فهو البنية السطحية احلاصلة بعد الرتتيب الرتتيب والبناء والت

  )633(».بواسطة الكلمات، كما أّن التعليق هو اجلانب الداليل من هذه الكلمات اليت يف السياق

يف رأي متام حسان بعد ظهور النظرية التوليدية التحويلية ووصوهلا إىل  اً هناك انقالب ونالحظ أنّ 

وذا نرجو أن نكون قد بينا فساد العامل : «1957العرب، فهو الذي كان يقول سنة  احملدثني

وقال:  1978، رجع عن رأيه يف سنة )634( »يف النحو، بل فساد التعليل الذي هو أصل العامل

النموذج التحويلي ميكن أن يطبق على اللغة العربية، وميكن للغة العربية أن يعاد وصفها  يبدو أنّ «

من مظاهر الطاقة التفسريية يف النحو «، وذهب إىل أبعد من ذلك فقال: »من خاللهلسانيا 

  )635(».العريب ظاهرة التعليل ألحكام النحو وأقيسته

ولعّل هذا يوحي بأّن نظرية العامل كما أّسس هلا القدماء مل تتضح جليًا رؤيتها ونتائجها عند 

  ما أثريت عند القدماء.احملدثني ورمبا مل تربط مبظاا النصية اللغوية ك
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وعليه فإّن نظرية تضافر القرائن املعنوية واللفظية ال ميكن هلا أن تقوم بديال لفكرة العامل وأثره يف 

املعمول لعدم تناسقها واطرادها وبلوغها مبلغ القانون العام الذي تُعرف فيه حدود االطراد وحدود 

  )636(االستثناء.

ته يف ذلك هو إصالح النحو وإحياؤه حيث أخذ يدعو القول بالعامل وحج شوقي ضيفويرفض 

إىل تيسري النحو التعليمي وذلك باالنصراف عن نظرية العامل ألنّه هو األصل الذي ينبغي أن 

نتكئ عليه يف تصنيف النحو تصنيفا جديدا، فنحن يف هذا التصنيف اجلديد لن نُعىن بالعوامل وال 

. ويبدو أّن شوقي ضيف قد تأثّر بآراء )637(قوية وضعيفةمبا يتصل بتقسيم النحاة هلا بني عوامل 

  ابن مضاء عندما حّقق كتابه "الرّد على النحاة" وأخذ ينادي مبا نادى به بدعوى تيسري النحو.

العامل وحجته هو اآلخر تتمثل يف الرغبة يف تبسيط النحو وتيسريه، حيث  طه حسينكما يرفض 

إّن حماولته تدعو إىل مثل ما دعونا إليه، وإن  «اء فيقول: جنده يقارن بني دعوته هو ودعوة ابن مض

  )638(».كّنا حنن مل نُرد هدًما ولكن أردنا تيسريا

الذي وقف موقفا صارما اجتاه فكرة العامل، وجعلها  أحمد عبد الستار الجواريوتبعه الدكتور 

وهو الذي خلق  السبب األول الذي خرج باإلعراب عن حقيقة معناه وعن واقع وظيفته يف النحو،

فيه أبوابًا ال لزوم هلا وال فائدة فيها، وهو الذي عّقد قواعد اإلعراب تعقيدًا ال مزيد عليه. ومعىن 
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العمل عنده ما هو إّال العالقة املعنوية اليت بني أجزاء الكالم حني يؤلف وتركب أجزاؤه بعضها مع 

  ) 639(بعض، واألوىل يف موضوع العامل أن يطرح.

أيضا إىل إلغاء العامل وختليص معىن اإلعراب منه،  عبد المتعال الصعيديب، دعا ومن هذا البا

ليكون موقوفًا على تصرف أهل العربية يف آخر أمسائها وأفعاهلا وحروفها، بني رفع ونصب وجّر 

وجزم، دون اإلشارة فيه إىل عامل يقتضيه، وبذلك ُيستغىن عن تكلف العوامل يف بعض املواضع 

  )640(ا اإلعراب من غري عامل لفظي كاملبتدأ والفعل املضارع املرفوع.اليت جاء فيه

أّن شغف النحاة بفكرة العامل وتفننهم يف استعماهلا أدى إىل تعقيد قواعد  فؤاد ترزيكما رأى 

  )641(اللغة العربية و اخلروج ا عن غرضها األساسي.

يف االختالف حول العامل  وهو (تلميذ متام حسان) يرى "أّن السبب املباشر محمد عيدأّما 

فيعود إىل أّن فكرة العامل بطبيعتها دخيلة على دراسة اللغة، ووجد فيها النحاة جماال خصبا للتفريع 

ينفى هذا اجلهد الذهين من دراسة النحو، ألنّه كما  والتعمق وإعمال الذهن، ومن احلق إذن أنْ 

فقط على فهم اللغة من خالل  يقول ابن مضاء (ال يفيد نطقا وال يضر جهله) وأن يقتصر

عناصرها املطردة، ملعرفة ما يصف هذه العناصر، إذ يتحقق به ما مسّاه ابن مضاء (حفظ كالم 

  .)642(العرب)"
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كما رفض التقدير النحوي رفضا خالصا ُمعربا عن تبنيه للمنهج الوصفي الذي يراه منهجا لغويا 

اصرها من خصائص ومميزات وظنون وآراء خالصا، يصف اللغة املدروسة كما هي، فيبّني ما لعن

شخصية، وذلك أّن قيام الدراسة على هذا األساس هو السبيل لوحدة عناصر الدراسة اللغوية 

وتكاملها، وهو السبيل للوصول إىل نتائج تتفق مع واقع اللغة دون زيف أو اضطراب، فااللتجاء 

يتناىف مع هذه احلقيقة وهو مرفوض من  إىل مؤثر خارجي، وتطبيق أفكاره ومبادئه على دراسة اللغة

  )643(وجهة النظر احلديثة.

فقد أخذ على النحاة القدماء ارتكاَزهم على نظرية  محمود حجازيوهذا ما ذهب إليه    

العامل، وما يرتتب عليها من تقدير، ويرى أّن ذلك ال يتفق مع علم اللغة احلديث، ذلك أّن علم 

لرتكيب الشكلي لعناصر اجلملة وسيلة للتعبري عن املعىن، ومن مث اللغة احلديث، يضع هدفه دراسة ا

يُعد املعىن قطبا مهما يف دراسة بناء اجلملة. ويورد حجازي دليال على جدل النحاة حول الرتكيب 

وهنا يقول أكثر النحاة، إّن الرتكيب: حىت +فعل مضارع «(حىت + فعل مضارع منصوب) بقوله: 

تقديرا لشيء ال وجود له يف الرتكيب، استدعته النهاية، وهذا ما يرفضه  منصوب، ينبغي أن يفسر

علم اللغة احلديث، فهو يُعىن بالرتكيب املوجود فعال، واصفا له، حمّددا وظيفته، أما التساؤل حول 

العامل وختصيصه وتقديره، وما شاكل ذلك، فيتجاوز النطاق الذي رمسه علم اللغة احلديث جماال 

علم اللغة احلديث يدرس الرتكيب واصفا له يف اللغة الواحدة، أو مقارنا إياه يف اموعة لبحثه، إّن 

اللغوية، ومن هنا نقول، إّن تعميق البحث يتم بأدوات ختتلف عن اجلدل املنطقي يف نظرية العامل 
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تأويل . وهكذا نرى أّن كثريًا من اللغويني احملدثني جعل ما آل إليه التقدير وال)644(»واالختصاص

يف النحو مشكلة من مشكالت نظرية العامل ولن يتسىن حلها إّال إذا ألغينا القول بفكرة العامل 

  )645(ذاا.

إىل االعتقاد أنّه ال توجد هناك قضية أثقلت كاهل الدرس النحوي  صاحب أبو جناحويذهب 

سوء النتائج اليت باملشكالت وجّرت عليه من املفارقات قدر ما فعلت ذلك نظرية "العامل" ولعّل أ

متخضت عنها هذه املعضلة ذلك النفور والتربم اللذان يواجه ما الدارسون من شبابنا موضوعات 

ويرى  )646(النحو العريب، بسبب ما يلقونه فيها من عنت وإرهاق أفرزما هذه النظرية التعسفية.

ا وتقويضها، ليتحرر الدرس أنّه لو مل يكن هلا من أثر غري هذا لكان ذلك كافيا، بل ملزما إلبطاهل

غري أنّه بعد ذلك دعا إىل االحتكام إىل  )647(النحوي وموضوعاته من آثارها الضارة وظلها الثقيل.

ما ميكن أن يسّمى بالعامل اللغوي، والركون إليه يف تفسري الظواهر اإلعرابية الذي ُوجد صداه يف 

قصد بالعامل اللغوي ما عرف عند وي)648(دراسات ابن الطراوة وتلميذه السهيلي وابن مضاء.

  ) 649(النحاة القدماء بالعامل املعنوي، كاخلالف والصرف وغري ذلك.
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، إذ يرى أّن العامل النحوي بصورته اليت يوجد محمد حماسة عبد اللطيفومن الرافضني أيضًا 

من  عليها اآلن، يف كتب النحو العريب، عبء ثقيل على الدارسني، وال حيقق الفائدة املتوخاة

إىل هدم هذه النظرية وتقويض بنائها ملا  الطلحيويدعو ) 650(ابتكاره، وال معدل عن العدول عنه.

ويرى أّن نظرية العامل نظرية زائفة، ومن اجلرم يف )651(لعبته من دور يف تشويه حنونا العريب وتزييفه،.

وقلة جدواها  حق هذه اللغة ويف حق أجياهلا أن نظل متمسكني ا كل هذا الزمن برغم عقمها

  )652(وما جرته من وبال على حنونا العريب.

نظرية حناة العرب القدماء، ألّا تصدر عن تصور عقلي، وهلذا ال يرون أن تكون  الوصفيونينكر 

احلركة اإلعرابية أثرا للعامل النحوي ونتيجة لوجوده، وهذا يتفق وحماولة ابن مضاء حيث رفض 

عض، كما يروا أّن منشأ فكرة التأثري والتأثر هذه هو املنطق القول بتأثري الكلمات بعضها يف ب

اإلغريقي؛ فهي فكرة فلسفية دخيلة على اللغة، والبحث يف اللغة جيب أن يكون لغويا خالصا، 

  )653(وإّن األخذ بفكرة التأثري والتأثر مرفوضة ال يؤذن هلا بالدخول يف منهج البحث اللغوي.
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ني لنا إنكار املعاصرين وهجومهم على نظرية العامل قصد دميها فمن خالل عرضنا هلذه اآلراء يتب

وإقصائها من النحو، نظرا ملا وجده هؤالء من تناقض بني أسس هذه النظرية وبني الواقع اللغوي 

  الذي يأىب االنقياد يف غالب األحيان إىل سلطان القواعد واألصول النحوية.

ا العامل الذي جيعله كثري من اللغويني احملدثني أساس ومما سبق يتبني لنا صعوبة إجياد بديل هلذ

  صعوبة النحو ومشكالته.

  المؤيدون للعامل النحوي: -ب-     

دافع عدد من الباحثني العرب احملدثني عن العامل النحوي واعتربوه من أهّم مسائل النحو العريب،  

  .بكما عّدوه النظرية القادرة على تقدمي تفسري منطقي لقضية اإلعرا

بأنّه وعلى الرغم ما يعرتي نظرية العامل من وهن أو ارتباك أو ضعف،  عبد الكريم مجاهديرى 

أو تناقض، أو نقص، هنا أو هناك، فإّا تبقى النظرية اليت ال بديل هلا يف التحليل النحوي العريب 

فهناك عالقة  الذي جيعل من اإلعراب مظهرا خارجيا خيفي وراءه التعليل املعنوي ألّي حكم حنوي،

جدلية بني العامل والعالمة اإلعرابية من ناحية، وبني العالمة اإلعرابية واملعىن أو الوظيفة النحوية 

ما دمنا حباجة إىل املعىن يف كالمنا، وحنن كذلك بالطبع، فإنّنا حباجة « من ناحية أخرى، ويقول: 

ال توجد احلركة اإلعرابية إّال بتأثري من عامل إىل احلركة اإلعرابية اليت ترمز إليه أو يستدل ا عليه، و 
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ما، وال حركة إعرابية إطالقا دون عامل. وعلى ذلك ال ميكننا االستغناء عن العامل ألّن يف هدمه 

  )654( . »تقويضا جلوهر النظام اللغوي العريب

ّذر من فقد انتقد نظرية العامل أّوال واعتربها مشكلة من مشاكل النحو، كما ح عباس حسنأّما 

ولكّنه عاد فأثىن على هذه النظرية واعتربها أسلوبا سهال للتناول كما رّد على  )655(الغلو فيها.

املطاعن املوجهة لنظرية العامل، ومتسك بأّا أسلوب تربوي ناجح يف كتابه القيم "النحو 

  لها وتراكيبها.ألّا تساعد على امتالك الّلغة ووعي العالقات القائمة بني أجزاء مج) 656(الوايف".

الرّد على إبراهيم مصطفى يف كتابه "النحو والنحاة بني األزهر واجلامعة  محمد عرفةكما توّىل 

ويف احلق أّن نظرية العامل لو  «ودافع عن نظرية العامل بقوله:  )657(هلجومه على العامل النحوي".

ومحقا جيب أن يظهر  كانت عند النحاة كما ظّنها املؤلف لكانت هذرا جيب محاية العلم منه،

العقل من التفكري مبثله، ومن الواجب أن نتخّلص منها، وأّن من خيلصنا منها يكون أمن الناس 

وقد أثىن على نظرية العامل النحوي بقوله:  )658(»على هذا العامل العريب، وعلى دارسي لغتهم
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ة ال افت فيها، وال ستجد هذه النظرية دائما سحرها، وسيطرا على العقول، وستكون أبدا قوي«

  .)659(»هلهلة وسيلجأ املرء دائما إليها

فقد حتدث عن احملاوالت اليت قام ا بعض الباحثني العرب يف تفسري العمل  فخر الدين قباوةأما 

إّن تلك احملاوالت، مل تستطع أن تضع حال يشمل كل ظواهر اإلعراب ويفسر «النحوي فقال: 

ن كانت قد طرحت حلوال لبعض املسائل اجلانبية احملدودة مع وقائعه تفسريا لغويا عمليا، وإ

 وقد حاول فخر الدين قباوة أن يضع نظرية من شأا أنْ  )660(».خالف يف درجات الكم والنوع

تفسر العمل النحوي، وقد مسّاها نظرية االقتضاء. فالعامل عنده هو ما يقتضي كون آخر الكلمة 

عمل حنويا، بدون اقتضاء تركييب، وإّمنا كان للعامل فال  )661(على وجه خمصوص من اإلعراب.

ولذا قلنا: إّن العامل هو ما يقتضي وظائف حنوية، )662(وظائفه يف املعموالت القتضائه إيّاها.

وعالمات إعرابية ختصصها وحتدد ُهويتها، يف جمال الرتكيب النحوي، هذا مع العلم أّن العامل قد 

  )663(لعنصران اآلخران: املعىن النحوي، ومراد مرسل الكالم.يغيب لفظه أو ُيضمر، فُيجزئ عنه ا

أّن هذه النظرية تعّد حجر الزاوية يف النحو العريب ملا هلا من املكانة وليد عاطف األنصاري ويرى 

واألمهية، فلقد رسخت جذورها يف هذا النحو، ومل تنجح احملاوالت الكثرية هلدمها وإلغائها؛ وأّما 
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يسري ميكن تداركه، وذلك بتخليصها ممّا علق ا من سوء التقدير يف بعض ما يؤخذ عليها فأمر 

  )664(األحيان.

إّن تشذيب نظرية العامل من التعقيد «حيث يقول:  مصطفى بن حمزةوهذا ما ذهب إليه 

وإيقافها عن الغوص عن العلل اليت حتول الدرس النحوي إىل تفلسف أمر تستدعيه طبيعة اللغة 

ينهض ا كل دارسي هذه اللغة وليست هذه احملاولة ملغية نظرية العامل من  وهي مهمة البّد أن

   )665( ».أصلها من حيث هي مؤشر سالمة الرتكيب ووجوب التجاوب والتناغم بني عناصره

، فيدافع عن النحاة األوائل من التهم املنسوبة إليهم ويشيد عبد العزيز عبده أبو عبد اهللاأّما 

واحلق أّن النحاة أبرياء ممّا اّموا به بل أذكياء بارعون فيما قّرروه بشأن «بقوله: بأعماهلم ومبقررام 

نظرية العامل اليت قامت على أساس يوافق خري أسس الرتبية احلديثة لتعليم اللغة وضبط قواعدها 

  .)666(»وتيسري استعماهلا...

دفاع عن أثر من آثاره وهو فقد دافع عن العامل وهو بصدد ال ناصيف علي النجديوأّما األستاذ 

التأويل والتقدير، إذ يرى أّن التأويل والتقدير كليهما ضرورة يف العربية، لكثرة اإلجياز فيها واحلذف 

ويرى أّن النحاة مل  )667(إذ كانت لغة قوم يغلب عليهم الذكاء، ويكفيهم يف الفهم اإلشارة والرمز.
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قول فيهما ارجتاال ولكّنهم اعتمدوا فيهما على مبادئ خيلقوا التأويل والتقدير خلقا، وال تكّلفوا ال

سليمة وأصول مقّررة فقاسوا النظري على النظري واستدّلوا باحلاضر على الغائب ورأوا احملذوف يف 

املذكور ديهم رواية واسعة ومالحظة بارعة، وجتربة طويلة، وحس لغوي غري 

  وهذا رأي وجيه. )669(ياس الصحيح،.ويؤيدهم يف كّل هذا االطالع الواسع والق)668(مدخول

ختلصت ممّا  نظرية العامل النحوي نظرية تعليمية ال غبار عليها، إنْ «بأّن  عبد اهللا الكيشويرى 

يشوا من الغلو يف احلذف والتقدير، ألّا تستند إىل أساس إسالمي واضح، يؤّكد أنّه ال يوجد 

كة تطرأ على آخر الكلمة يف اجلملة شيء بدون موجد، وال حيدث مسّبب بدون سبب، فكّل حر 

من احملقق أّن خطأ الدعوة إىل «مث يقول: ». يكون هلا سبب ّمسوه عامال العربية املفيدة، البّد أنْ 

إلغاء العامل النحوي، واالستغناء عنه يف الدراسة النحوية خطأ ظاهر،... فالدعوة إىل إسقاط هذه 

نها تعّد من قبيل املكيدة املبينة لرتويج مذاهب النظرية وجتريد الدراسة النحوية العربية م

  )670(».اهلدم

نظرية العامل من أرقى ما وصل إليه البحث العلمي يف النحو «أّن  حسن خميس الملخيرى و

مل تكن بالفعل هي األرقى، فهي نظرية تفسريية تفّسر ظاهرة اإلعراب يف العربية،  العريب، إنْ 

  )671(».أّن العامل أبرز تفسريات هذه الظاهرة واإلعراب أبرز ظواهر العربية، كما
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عرف نظرية العامل يف أبسط صورها بأّا اقرتان بني عنصرين ُيسّمى األّول منها عامال كما يُ 

باحلكم اإلعرايب الذي يناسب موقعه،  - املعمول-والثاين معموال. وظيفة األّول طلب تقّيد الثاين 

بعالمة إعرابية تصلح أمارة على احلكم  - العامل-ألول ووظيفة الثاين التدليل على تنفيذ طلب ا

اإلعرايب، فيكون تفسري العالمة اإلعرابية، اقتضاء العامل هلا، وهذا االقتضاء ناتج عن االقرتان 

؛ أي َشبَه نظرية العامل بفكرة الساكن واملتحرك يف )672(»الشكلي املنتظم بني العامل واملعمول

  العروض. 

إن نظرية العامل تعكس موقفًا فكريًا من احلياة يف نظر املسلمني، وتقّدم : «ويقول يف موضع آخر

  )673(». تفسرياً معقوالً لظاهرة التصرف اإلعرايب، يبقى معقوالً مقبوالً مادام ال يوجد بديل مقنع

إذا جتاوزنا األصوات الضعيفة اليت ظهرت يف الوطن العريب، بدت : «محمد خير الحلوانيويقول 

رية القدماء يف العامل أقرب إىل الصواب وأكثر دنًوا من املنهج الوصفي، وأمشل تفسريا لنا نظ

لظواهر اللغة اإلعرابية، على أن ختلص من شوائب التكلف، وتنقى ممّا علق ا من آثار املنطق 

  )674(»وسوء التأويل.
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  لية:موقف المحدثين من العامل النحوي في ضوء المدرسة التوليدية التحوي -2-

أّن قضية العامل مبا جتلبه من تأثري مشاة لظاهرة الـُمعلم وغري الـُمْعلم لدى  نهاد الموسىيرى 

ولعّل نظام اإلعراب «)؛ (األصل والفرع)، إذ يقول: Unmarked ،Markedالبنيويني (

 
ُ
ْعلم وغري الذي فّسروه على أساس القول بالعامل إّمنا يقوم يف بعض وجوهه على هذا املبدأ (مبدأ امل

علم)، فإّم عملوا يف ضبطه، ضبطا منطقيا مطلقا جعل الثنائية الظاهرة يف بعض جوانبه 
ُ
امل

  )675(».متوحدة

وقد عّلل ذلك بأّن العوامل عند النحويني قسمان: عوامل لفظية مثل كان وأخواا، وإّن 

مات ظاهرة وأّن العوامل وأخواا...، وعوامل معنوية كاالبتداء. وواضح أّن العوامل اللفظية عال

وبعبارة أدّق أنّه من الفروق املهمة بني العوامل  )676(املعنوية ليست كذلك، إّمنا هي معان جمردة.

اللفظية واملعنوية، أّن العوامل اللفظية متّثل عالمات بارزة، أّما العوامل املعنوية، فهي متّثل ُمْعلما 

واملعنوية يرجع إىل هذه الطريقة فاألوىل "عالمات بعدم وجودها؛ أي أّن تصنيف العوامل اللفظية 

  ظاهرة" والثانية "ال عالمة هلا".

فإن قيل فِلَم «بقول ابن األنباري يف سياق احتجاجه ملذهب سيبويه:  نهاد الموسىويستشهد 

جعلتم التعري عامال، وهو عبارة عن انعدام العوامل؟ قيل: ألّن العوامل اللفظية ليست مؤثرة يف 

ول حقيقة، إّمنا هي أمارات وعالمات، فإذا ثبت أّن العوامل يف حمل اإلمجاع إّمنا هي أمارات املعم
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كان معك ثوبان، لو وعالمات؛ فالعالمة تكون بعدم الشيء كما تكون بوجود الشيء، أال ترى أنّه 

وأردت أن متّيز أحدمها على اآلخر، لكنت تصبغ أحدمها مثال، وترتك صبغ اآلخر، فيكون عدم 

الصبغ يف أحدمها كصبغ اآلخر، فيتبّني ذا أّن العالمة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء، 

وعلى هذا النحو يتعّني  )677(وإذا ثبت هذا جاز أن يكون التعري من العوامل اللفظية عامال.

  .)678(»خال من دليل االسم والفعل«االسم والفعل كّل منهما بدليل، ويتعّني احلرف بأنّه 

ْعلم والذي ويف ه
ُ
ْعلم وغري امل

ُ
ذا يلتقي النحاة العرب مع مبدأ مهّم من مبادئ البنيوية، وهو مبدأ امل

  )679(».تصّنف األبواب النحوية على أساسه وفًقا لوجود عالمات دالة عليها

من اعرتاض الشكالنيني على نظرية العامل مع أّن مبدأها وجوهرها  نهاد الموسىوقد تعّجب 

  )680(يف ضبط الشكل اللغوي بعالئق بنيوية خالصة. منسجم مع منحاهم

 اد املوسى بأن على البنيويني مستشعر يف استطالعات  تشومسكيجممل استدراك  كما الحظ

كما يؤكد وجود مفهوم التحويل يف النحو   )681(سيبويه يف "باب اللفظ للمعاين" من أوائل كتابه.
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(ويقصد تشومسكي وهاريس) ومفهوم اخلليل وابن مفهوم التحويليني  ؛العريب بقوله "واملفهومان

   )682(جين يف منتهى النظر متواردان يف نسيجهما األساسي."

وجود أصول مشرتكة بني النحو العريب واملنهج التوليدي التحويلي، وقد أفرد  عبده الراجحيأكّد و

يف النحو  فصال عامال يف كتابه "النحو العريب والدرس احلديث" لبيان اجلوانب التحويلية

  )683(العريب.

  ورأى أّا تتمثل يف:

 قضية األصلية أو الفرعية. )1

معرتفًا بعودا يف  )684(قضية العامل اليت كانت وال تزال حجر الزاوية يف النحو العريب. )2

قضية العامل يف أساسها صحيحة يف التحليل اللغوي، وقد عادت  إنّ «املنهج التحويلي فقال: 

كثريا عن الصورة اليت جاءت يف النحو   على صورة ال تبتعدُ اآلن يف املنهج التحويلي 

 in the scopحيث جند متاثًال بني التعبريات اليت تربط بقضية العامل مثل تعبري")685(»العريب

of .686(" وبني التعبريات اليت جاءت يف النحو العريب احلديث عن العامل( 
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ه مهما يكن ولكننا نشيد أنّ «تب العربية": وقد قال الراجحي مثل هذا يف كتابه "فقه اللغة يف الك

 ّا كانت وال تزال أساسا صاحلا أمر املعرتضني على فكرة العامل كما وردت يف النحو العريب، فإ

لتحليل الظواهر العربية وال تزال مستعملة يف الدرس النحوي احلديث الذي يتناول لغة ختضع 

  )687(»لظواهر إعرابية

تفهم على ضوئها الظواهر  تقودنا إىل قضية التقدير اليت ميكن أنْ قضية العامل  كما يرى أنّ 

  )688(املشرتكة يف اللغات ومنها ظواهر احلذف والزيادة وتغيري الرتتيب وغري ذلك.

وبذلك أثبت الراجحي اشرتاك النحو العريب والنحو التوليدي التحويلي يف اعتماد مسألة العامل يف 

  حبوثهما اللغوية.

أبرز ما جيمع بني النحو  اجحي إىل هذا االشرتاك ليس إال مثاال واحدا يبني أنّ ولعل إشارة الر 

  )689(العريب واملنهج التحويلي هو األصل العقلي فيهما.

الذي قام بدراسات، جعلها حتت  عبد الرحمن الحاج صالحمن القائلني بنظرية العامل النحوي و

 إطار التوفيق بني القدمي واحلديث وهذا بعد عنوان "النظرية اخلليلية"، وقد ظهرت هذه النظرية يف

 )690(عكوف الباحث على إعادة صياغة النظرية اللسانية املنبثقة من الرتاث اللساين العريب
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فاملدرسة اخلليلية تطمح إىل ربط املاضي باحلاضر فتقرتح قراءة جديدة جتديدية لرتاثنا اللغوي العريب 

  ديثة.يف ضوء النظريات واملبادئ العلمية احل

بدأ عبد الرمحان احلاج صاحل بوصف املبادئ املنهجية اليت بنيت عليها هذه النظرية وذلك باملقارنة 

بني املبادئ اليت تأسست عليها اللسانيات احلديثة وخاصة البنيوية والنحو التوليدي التحويلي وبني 

  )691(هذه النظرية.

ه ال توجد نظرية ية العربية القدمية ويعتقد أنّ فقد استخرج مفاهيم ومبادئ النظرية اخلليلية من النظر 

أخرى استخرجت من النظر يف اللغة العربية سوى النظرية التوليدية التحويلية اليت أفادت يف ذلك 

  )692(تعبريه). نوولت به يف القرون الوسطى (على حدّ من النظر يف اللغة العربية على املنوال اليت تُ 

يف األنظار اللغوية، يرجع إىل انتقال العلم العريب إىل الغرب  هذا التوافق الكبري كما يرى أنّ 

ه أستاذ الالتيين، وذلك أن (سلفسرت دي ساسي) كان عاملا مبفاهيم النحاة العرب اللغوية، وأنّ 

(فون مهبولدت)، الذي هو أول من أملح بصراحة إىل طبيعة القدرة اللغوية اخلالقة، مث استفاد 

  )693(مجيعا.من هذه األنظار  تشومسكي
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الذي أعاد ملفهوم التحويل قيمته  تشومسكيويرجع عبد الرمحان احلاج صاحل الفضل إىل 

" ليس فيها خصوصية لغوية فهي يف نظره ال تعرف Standardه يف النظرية "إال أنّ  )694(ودوره

فهذا  إال نوعا واحدا يف التحويل وهو الذي يربط بني ما يسمونه بالبنية العميقة والبنية السطحية،

النحاة العرب مل يكتفوا بالتحويل التقديري  نظريه يف النظرية العربية هو التحويل التقديري، إال أنّ 

ه بل عمموا التحويل غري التقديري وأجروه على التحويل بأمجعه أو بعبارة أخرى جعلوا النظام كلّ 

  )695(أصوال وفروعا.

نات عدم قدرة النمط اخلاص باملكوّ  تدل على العجز الذي متثل يف كما يذكر الباحث أمثلةً 

الفرعية على بيان اللبس الذي قد يعرتى الكالم؛ وذلك مثل: "ضرُب الرجِل" (مضاف ومضاف 

لفظيت "ضرُب"  نات قريبة يكتفي ببيان أنّ إليه) فهل الرجل ضارٌب أم مضروب؟ فالتحليل إىل مكوّ 

هلذه العبارة  وال يستطيع أن يبني أنّ  ن األكرب "ضرُب الرجل"نان قريبان من املكوّ و"الرجل" مكوّ 

احتمالني "ضرُب الرجِل زيًدا" أو "ضرُب الرجِل زيٌد" وهذا ال ميكن أن يُعرَف إال بالنمط 

هذه األخرية حتتمل  التحويلي؛ فالعبارتان مها يف احلقيقة أصالن للعبارة "ضرُب الرجِل" ألنّ 

ونه يف هذا املثال بالذات بني ما كانوا يسمّ  زواعرف عند العرب "بالتقدير" وميّ وهذا يُ » معنيني

  )696(باإلضافة احملضة واإلضافة اللفظية.
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وهو «) يف العالج اآليل: predictive analysisكما حتدث الباحث عن التحليل التوقعي (

يتوقع جميئه من الكلم يف اجلزء  اجلزء املتقدم من اجلملة هو حد ملا حيتمل أنْ  مبين على الفكرة بأنّ 

التحليل التوقعي هو مساو يف قوة التوليد للنمط  يبني أنّ  أنْ  تشومسكيوقد حاول » املتأخر

لذلك قام بتطوير نظريته حبيث أدخل فيها مفهوم العامل بعد  )697(التوليدي املستقل عن السياق،

  )trace.()698وضعه ملفهوم األثر (

عليه من مفهوم العامل ومفهومي أما مفهوم العمل عند عبد الرمحن احلاج صاحل، فهو ما يتفرع 

ذلك إال عند اخلليل وسيبويه وما تابعهما.  املعمول األول واملعمول الثاين فال سبيل إىل وجود كلّ 

فالعامل هو العنصر اللغوي الذي يؤثر لفظا ومعىن على غريه كجميع األفعال يف العربية وما يقوم 

يقدم  عربية فهو املعمول الذي ال ميكن أنْ ، أما املعمول األول يف المثل حروف النصبمقامها 

يكون فاعال لفعل أو امسا  ا وهو دائما اسم أو ما أخذ حكمه، وحكمه اإلعرايب أنْ على عامله أبدً 

ما زاد على ذلك فهو  ، وكلّ كاسم كان وأخواتها واسم إن وأخواتهامبتدأ أو ما يقوم مقامه 

  )699(عنصر ختصيص.

د ضرورة الرجوع إىل الرتاث احلديثة هي نظرية لسانية معاصرة تؤكّ  النظرية اخلليلية ومن هنا فإنّ 

غوي األصيل، والنظر فيما تركه العلماء األوائل املبدعون، وتفّهم ما قالوه من احلقائق العلمي اللّ 
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العلمية لفهم أسرار فقه اللغة العربية، وإجراء مقارنة نزيهة بني نظرية النحاة العرب األولني، 

للسانية احلديثة اليت ظهرت يف الغرب، مع حتيني الوقائع النحوية وفق التطورات اجلبارة والنظريات ا

عبد الرمحان احلاج صاحل يدعو إىل املوضوعية اليت  وإمجاال فإنّ  )700(اليت تعرفها التقنيات املعاصرة.

  يتعصَب للقدمي باسم الرتاث وال يناصر الغريب باسم احلداثة. تفرض على العامل أالّ 

مسألة العامل واملعمول هي نظرية حنوية دقيقة انطلق منها سيبويه متأثرا  أنّ  مازن الوعريرى و   

بالبذور الرياضية األوىل اليت ورثها عن أستاذه اخلليل بن أمحد وذلك لتحليل بنية اللغة العربية قد 

شف عن تتبع القدماء تتبعه يف هذا املسار عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه "العوامل املائة"، الذي يك

  )701(للنظرية يف بداياا اليت أصبحت تأخذ شكالً مستقال يف التأليف.

نظرية العامل هي نظرية هامة جدا. وتأيت أمهيتها من  ومن وجهة نظر لسانية حديثة يقول:" إنّ 

وأمساها  تشومسكيتشاها بالنظرية التجديدية اليت وضعها اللساين األمريكي 

)Government and Binding Theory(نظرية العامل والربط اإلحايل) 702() أي( 

نظرية العامل تشبه نظرية اللساين األمريكي  وهذا من الوجهة النحوية، أما من الوجهة الداللية فإنّ 

 )703() أي (نظرية احلاالت الداللية)."Case Grammar Theoryولرت كوك واليت أمساها (

  عامل الرئيس الذي حيكم العناصر اللغوية األخرى حنوياً وداللياً.هلذه النظرية يُعد الفعل الً◌ فِطبقا
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. تلك تشومسكيما مفهوم "العالقة الرابطة" عند  يشبه إىل حد  -عنده - فالعامل باملفهوم العريب

العالقة اليت تربط العناصر اللغوية سواء أكان الربط يف مستوى البنية السطحية أم يف مستوى البنية 

  )704(اهر واملقدر بعبارة سيبويه).العميقة (الظ

والواقع أن اللسانيات احلديثة كشفت أن اخلليل وسيبويه كانا قد انطلقا «ويقول يف موضع آخر: 

التقنية، تلك النظرية املسماة تشومسكي عالئقية أثبتت صحتها نظرية -من نظرية جتريدية عاملية

" ومن ميعن Government and Binding Theoryبـ"منهج العمل والربط اإلحايل، 

ما فعله سيبويه يُعد عمال عمليا دقيقا استفاد يف صياغته من  النظر يف هذه النظرية فسيكتشف أنّ 

  )705(».بذور التفكري الرياضي الذي اتسم به أستاذه اخلليل بن أمحد الفراهيدي

التصنيفي الذي  يقيم نظرية لسانية عربية حديثة ميتزج فيها منهج القدماء واملنهج وقد حاول أنْ 

   )706(.تشومسكيوضعه ولرتكوك واملنهج التوليدي التحويلي الذي وضعه 

"نظرة  املنهج التوليدي التحويلي عرضًا ضافياً، ومما انتهى إليه أن حسام البهنساويعرض و

مقارنة دقيقة بني األسس اليت اعتمدت عليها املدرسة التوليدية التحويلية، وبني القواعد النحوية 

بعيدًا عن هذه األسس  النحو العريب مل يكنْ  أرساها العلماء العرب، لتؤكد لنا أنّ  اليت
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اخلليل بن أمحد الفراهيدي، قد أدرك أمهية العامل قبل  كما حاول إثبات أنّ   )707(واألفكار."

نات إىل إدراك قدرة التفاعل والتأثري بني مكوّ  -زعمه على حدّ  -، فقد اهتدى النحاةتشومسكي

قد فطن ألمهية العامل، بعد تطورات  تشومسكيوإذا كان )708(لنحوي بعضها مع بعض.الرتكيب ا

اخلليل قد أدرك ذلك منذ أمد بعيد دون حاجة إىل تغيري أو تطوير  متالحقة لنظريته التوليدية، فإنّ 

  )709(اخلليل قد ابتدأ ا. كان قد انتهى بنظرية العامل، فإنّ   وإنْ  تشومسكي ومن مث فإنّ 

فقد حاول يف كتابه "القواعد التحويلية للغة العربية" استخراج قوانني  علي الخوليمحمد أّما 

يقرتحها بديال عن القواعد  تفسر العديد من مجل اللغة العربية، من غري أنْ  حتويلية تستطيع أنْ 

، التقليدية، وذا تعّد هذه الدراسة أّول حماولة لوصف النحو العريب على أساس القواعد التحويلية

 احلاالت) املعروفة بنحو Charles Fillmore( تشارلز وفيلموروجد اخلويل فرضية  حيثُ 

)Grammaires de Cas ّيف مرحلتها الثانية، أكثر مالءمة  تشومسكيرة عن نظرية )، واملطو

جليسين و تشومسكيلبساطتها وعامليتها، فقد فضلها على فرضية  - حسب زعم اخلويل- للعربية 
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احملدثني هذه احملاولة مجلة وتفصيالً؛ ألّا خارجة عن طبيعة اللغة  رفض بعضُ وقد  )710(.وروبرس

  )711(ها. العربية وبعيدة عن الواقع االستعمايل؛ كما ينقصها الشمول لتفسري الظواهر كلّ 

عن النظرية األلسنية والقواعد التوليدية التحويلية، فعّرف النظرية التحويلية  ميشال زكرياكما كتب 

ووضع التعديالت اليت طرأت على النظرية،  )712(أّا تسعف يف تعميق دراسة اللغةموِضحا 

عرف وخباصة يف مناذجه األوىل، ابتداًء بالقاعدة النحوية احملّددة، مرورا بالرتكيب اجلملي أو ما يُ 

  بإعادة كتابة اجلملة، ووصوال بالنحو التحويلي.

لعريب وذلك ألّن معطياته ناقصة، وبالتايل ال تصلح وقد قّلل ميشال زكريا من قيمة الرتاث النحوي ا

عن النحو  تشكل بديالً  لوصف اللغة العربية احلالية، ويرى أّن النظريات اللسانية ميكن أنْ 

  )713(العريب.

فقد كتب كثريا من الكتابات اللسانية قارن يف بعضها بني الرتاث العريب وما هو موجود يف الغرب  

 وابن خلدون وغري ذلك، والذي يشدّ  تشومسكييبويه، وبني وس تشومسكيكمقارنته بني 

االنتباه يف كتابات ميشال زكريا اللسانية تركيزه على الطابع الشكلي إذ يبدو أّن للرجل هدفا يتمثل 
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يف تعريف ناشئة اجلامعات العربية باللسانيات العامة وباللسانيات التحويلية على قواعد اللغة 

  )714(.العربية وغريه من الكتب

باملنهج التحويلي وذلك يف كتابه (يف حنو اللغة وتراكيبها)، فقد  خليل أحمد عمايرةتأثّر  كما

تشومسكي درس النظرية التوليدية التحويلية، واستعان ا يف حتليل اجلملة العربية، ولكّنه خيالف 

نصر احلدس فرضية يف استعماله عناصر التحويل ومفهوم البنية السطحية والبنية العميقة، ويعّد ع

عطيات النحو يفيد من مُ  بعيدة املنال؛ أّما من حيث املنهج، فمنهجه وصفي، حيث حاول فيه أنْ 

  )715(القدمي ليصل إىل تصور أفضل جيمع بني إدراك بعدي املبىن واملعىن معا.

عىن وقد بدأ عمايرة من تعريف يرتضيه للجملة، فريى أّا احلّد األدىن من الكلمات اليت حتمل م

تسري على منط  حيسن السكوت عليه، ويسّميها اجلملة التوليدية أو املنتجة (اسم فاعل)، بشرط أنْ 

من أمناط البناء اجلملي يف اللغة العربية، وتقع اجلملة التوليدية يف إطارين كبريين: االمسية والفعلية، 

  )716(فهي إّما توليدية امسية أو حتويلية فعلية.

  صر أّمهها فيما يأيت:توليدية امسية: وحي -1

  اسم معرفة + اسم نكرة. -أ  

  اسم استفهام + اسم معرفة. - ب  
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  شبه مجلة (ظرفية أو جار وجمرور) + اسم نكرة. - ج  

  توليدية فعلية، وحيصر أّمهها يف ما يأيت: -2

  فعل + اسم مرفوع (أو ما يسد مسده، ظاهراً أو مسترتاً كما يف فعل األمر). -أ 

  رفوع + اسم (أو اسم مقرتن حبرف جر).فعل + اسم م - ب  

ويرى أّن هذه األطر مجيعها وما يتفرّع منها قد جيري فيها تغيري يف مبانيها الصرفية أو فيما فيها من 

فونيمات ثانوية (النرب والتنغيم)، فيرتتب على ذلك تغيري يف املعىن وانتقال يف تسمية اجلملة، 

  )717(امسية أو فعلية يف مبناها.فتصبح اجلملة مجلة حتويلية يف معناها 

كما أّن هذه اجلمل تفيد يف وضعها التوليدي معىن إخباريا إّال أّا قد تفيد معاٍن أخرى وذلك 

  بتعّرضها لعناصر التحويل اآلتية:

 الرتتيب. -1

 الزيادة. -2

 ف.ذاحل -3

 احلركة اإلعرابية. -4

 )718(التنغيم. -5
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ملة من توليدية فيها معىن سطحي إىل ويرى عمايرة أّن هذه هي العناصر الرئيسة اليت تنقل اجل

مل تكن  على أواخر الكلم، فإنْ  -عنده–حتويلية فيها معىن عميق، أّما وجود احلركات اإلعرابية 

فال أثر لعامل وال حاجة لتقدير عامل؛ فهو  )719(عنصرًا حتويليًا فهي اقتضاء قياسي ليس غري.

جاء عن العرب األول، ورصد النحاة القدماء يرى أّن احلركة اإلعرابية تكون اقتضاء لقياس لغوي 

له أبوابًا حنوية أعطوا لكل باب حنوي حالة إعرابية وهلا حركة معينة، وقد تتغّري احلركة اإلعرابية 

اقتضاء لعنصر من عناصر التحويل كالزيادة أو احلركة اليت تنقل معىن اجلملة من اخلربية إىل معىن 

أو املعية أو إىل معىن االستفهام بعد "كم" تفريقا هلا عن التحذير أو اإلغراء أو االختصاص 

  )720(اخلربية.

  محمد مجتهد.فاجلملة: 

ال إىل الزمن املاضي يف حني إذا يكون اخلرب منصوبا حموّ  إذا دخلت عليها (كان) مثال اقتضت أنْ 

  )721(ال إىل حالة التوكيد.دخلت عليها (إّن) مثال اقتضت أن يكون املبتدأ منصوبا حموّ 

فليست احلركة اإلعرابية بأثر عامل البتة، بل هي حركة اقتضاء إّما لكلمة أو حلرف جاء زيادة على 

اجلملة التوليدية كما يف املبتدأ بعد (أّن) أو اخلرب بعد كان أو الفاعل بعد أفعال الشروع واملقاربة 

  .يدرسُ  عليٌ  والرجاء يف مثل: أخذَ 
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ل إىل اسم آخر. أو ية، وليس ألنّه كان مبتدأ فتحوّ حيث اقتضى تقدم الفاعل على الفعل لألمه

هي حركة اقتضاء ملعىن جديد تنصرف إليه اجلملة بكاملها كما يف التحذير واإلغراء واالختصاص 

، واملعية...اخل، وليست أثرا لعامل ظاهر أو مقدر، وما كان تقدير النحاة لعامل، وهو فعل متعدّ 

هي فتحة، ولو كانت احلركة ضّمة لكان الفعل املقدر حيتاج إىل  إال تربيرا للحركة اإلعرابية اليت

  )722(االسم املرفوع فاعال له.

تقدمي وصف عام للعربية وأساليبها، إذ تبىن منهجا وصفيا مشل االجتاه  خليل أحمد عمايرةحاول 

، فقد عمل على إحداث دالالت جديدة وفهم جديد لنظرية لتشومسكيالتوليدي والتحويلي 

  .تشومسكي، فأفاد من فكرة النظرية ومصطلحاا من دون مفهوماا اليت عناها يتشومسك

اليل وتعين يف الوقت نفسه فاجلملة التحويلية عنده هي املعىن العميق أو املعىن املقصود أو الدّ 

أما  ،(اجلملة التوليدية + عنصر من عناصر التحويل)، والبنية السطحية عنده هي اجلملة املنطوقة

  )723(.حتتمله اجلملة املنطوقة من معانٍ  ية العميقة فهي ما ميكن أنْ البن

ر العامل تفسريًا آخر؛ فال يرى يف النحو عامال وال خليل أمحد عمايرة قد فسّ  كما نستنتج أنّ 

مصطلح االقتضاء عنده يساوي  ا جيعل املعىن هو املقتضي للحركات اإلعرابية؛ أي أنّ معموال؛ وإمنّ 

ه ال فرق بني نظرة النحاة للعامل ونظرة خليل عمايرة النحاة، وعلى هذا فإنّ مصطلح العمل عند 

  حاة أمجعوا على اإلعمال وخليل عمايرة قال باالقتضاء. ا الفرق يف االصطالح فالنّ وإمنّ 
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تطبيق النظرية التوليدية التحويلية، خمتارا فرضية العاملة  عبد القادر الفاسي الفهريحاول و

اللغة العربية  ) إطارا نظريا يف عمله. ويعتقد الفاسي أنّ J. Bresnen ،1978( األمريكية برزنان

اللغة اليت وصفها سيبويه ليست هي املوجودة حاليا،  حباجة إىل إعادة وصفها من جديد ألنّ 

جدت املعطيات اليت وُ  كما أنّ   )724(بالنظر إىل الكثري من خصائصها الرتكيبية والصرفية والصوتية.

  )725(عطيات ناقصة، وعلى هذا فالبد من إعادة درس العربية من جديد.مُ  عند القدماء

 
ُ
قرتح يف أواسط الثمانينات من وقد دافع الفاسي الفهري انطالقا من برنامج املبادئ والوسائط امل

نة ال فهم خصائص لغة معيّ  عن جعل اللسانيات ذات طبيعة مقارنة؛ ذلك أنّ  تشومسكيلدن 

كتاب "البناء   أخرى الستخالص ما تشرتك فيه اللغات، ومن ّمث فإنّ  يتم إال بفهم خصائص لغات

 تعميقا لقضايا أثريت يف األحباث السابقة كالرتبة والضمائر والبناء للمفعول...، من  املوازي" يعد

  )726(منطلق الوصول إىل عمق تفسريي هلذه الظواهر تسمح به نظرية الربط العاملي.

الوصفيني رفضهم القول بالعوامل والعلل والتقدير، واحتجاجهم كما أنكر الفاسي الفهري على 

 )727(بغري حق بأّن ذلك شيء فلسفي منطقي، وبّني أّن هذه العوامل هلا دور يف التحليل اللغوي.

ه وأّكد على تالقي اللغة العربية مع غريها من اللغات على الرغم من خصوصيتها يف معرض ردّ 
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ليست العربية كما يدعي بعض «ددين يف نظرية العامل فقال: على املفكرين من الباحثني ا

اللغويني العرب لغة متميزة تنفرد خبصائص ال توجد يف لغات أخرى. ومن ثـّمة ال ميكن وصفها 

باالعتماد على النظريات الغربية اليت بنيت لوصف لغات أوربية، بل اللغة العربية كسائر اللغات 

ها لغة تنتمي إىل جمموعة اللغات الطبيعية وتشرتك معها يف عدد من البشرية. فاللغة العربية بصفت

اخلصائص الصوتية والرتكيبية والداللية وتضبطها قيود ومبادئ تضبط غريها من اللغات، وبصفتها 

». عربية ختتص مبجموعة من اخلصائص أي ال توجد يف كل اللغات وإّمنا توجد يف بعض اللغات

)728(  

استفاد من حتليالت القدماء يف مواضيع كثرية من ذلك  الفاسي الفهريأّن  وما جتدر اإلشارة إليه

مثال: فكرة التسوير، واملراقبة الوظيفية، وقيود التبئري، والربهنة على صّحة رتبة (ف فا مف). كما 

ة يف الكثري من املعطيات املعروفة يف النظرية التوليدية لتكييفها مع مرون شري إىل أنّه أعاد النظرَ نُ 

الثوابت يف النحو العريب، كالتمييز بني اجلمل الفعلية واجلمل  النسق يف العربية، كما راجع بعضَ 

االمسية، ليثبت وجود بنية واحدة فقط للجملة العربية وهي بنية اجلملة الفعلية، وهي ذات منط 

وليدية، يربهن عليه استنادا إىل مبادئ النظرية الت (ف فا مف)، وهو التصور الذي حاول أنْ 

  )729(ويهدف التأكيد على أّن اللغة العربية لغة طبيعية مثلها مثل اللغة اإلنكليزية.
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على أّن اللغة العربية من منط (ف فا مف)،  الفاسي الفهرياستدّل  تشومسكيونقضًا ملذهب 

تالحقة جاءت نتيجة تطّور النماذج التوليدية وآليات راجعات مُ رف مُ ه هذا عَ غري أّن موقفَ 

ّيز يف كتاباته بني ثالثة مواقف أساسية، عّربت عنها كتبه: "اللسانيات منُ  الالا، وميكن أنْ استد

  )730(واللغة العربية"، و"البناء املوازي"، و"املقارنة والتخطيط" على التوايل.

ساير أحدث يف الدرس اللغوي يُ  سيبويهأّن املنهج الذي اتّبعه  كريم زكي حسام الدينويرى 

يبدأ من  الذي رأى أّن التحليل اللغوي جيب أنْ  تشومسكيلتحليل اللغوي عند االجتاهات ل

متاثل واضح بني نظرية النظم واملنهج  كما الحظ وجودَ   )731(الرتاكيب فاملفردات مث األصوات.

  )733(، وبني نظرية العامل واملنهج التحويلي.)732(التحويلي

ير عند حناة العرب القدماء ونظرة مقارنة بني التقد طاهر سليمان حمودةكما عقد األستاذ 

وفلسفة التقدير يف النحو العريب تتشابه يف جوهرها مع « التحويليني للبنية العميقة إذ يقول: 

 - غالباً  - النظرية التحويلية، فكلتامها تصُدر عن أساس عقلي، والبنية العميقة عند التحويليني هي

  )734(.»ر عند النحويني القدماءاألصل املقدّ 
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يوجه الباحثون املعاصرون النقد إىل السلف يف  ليس من اإلنصاف أنْ «ه أنّ  مصطفى حميدة ويرى

ا كان اجتهادا منهم يف تفسري عملية لغة اختاذهم من فكرة العمل النحوي منهجا هلم؛ فذلك إمنّ 

منهج حناة  ؛ ويؤكد على أنّ )735(»طئصيب هذا االجتهاد وقد خيُ التفكري يف بناء اجلملة، وقد يُ 

قدمه العربية القائم على فكرة العمل النحوي أمثر نتائج طيبة تقف شاخمة حىت اليوم بني ما يُ 

قارن بني ما توصل إليه حناة العربية وما توصل إليه النحو الباحثون الغربيون من حبوث؛ كما يُ 

يكن تصور العمل النحوي هو أقصى ما توصل إليه حناة العربية يف  وإنْ «التحويلي قائال: 

أقصى ما توّصل إليه النحو التحويلي عند  اجتهادهم لتفسري ما يدور يف لغة التفكري، فإنّ 

وأتباعه هو تصور البنية املضمرة (العميقة) وهؤالء ال يسلمون بوجودها يف فكر  تشومسكي

 تُقرتح حىت اآلن لتفسري ا أقصى فرضية مقبولة ظاهريا ميكن أنْ ا يُقرون بأّ املتكلم يقينا، وإمنّ 

 مهمة الباحث يف بناء اجلملة العربية اليوم هو أنْ  مث يؤكد على أنّ )736(» احلقائق احملرية عن اللغة.

يقارن بينها وبني ما توصلت إليه البحوث يف علم  يناقش يف موضوعية فكرة العمل النحوي، وأنْ 

  )737(اللغة احلديث.

اء ، وتابعه على ذلك جمموعة قضية العمل اليت سخر منها ابن مض بأنّ  رمضان عبد التوابويرى 

من الباحثني العرب احملدثني متأثرين مببادئ املدرسة البنيوية، قد عادت مرة أخرى إىل الظهور عند 
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التحويليني، بصورة تكاد تقرتب مما كان عند حناة العربية وهم يربطون بني هذه القضية وقضايا 

  )738(ير والتقدمي والتأخري وغري ذلك.أخرى كثرية التفت إليها حناة العربية، كاحلذف والتقد

 لفت االنتباه إىل بعض عبد الرحمان بودرعبني النحو العريب والتوليدي حاول  الموازنةويف إطار 

األحياز واملواضع اليت تضبُط حركة النحو يف وصف اجلمل وحتليلها، وهذه األحياز تُقاَبُل 

  )739(والربط العاملي، ومنها على سبيل املثال: باألنساق الفرعية(املذكورة سابقاً) يف نظرية العامل

قضية احلذف واإلضمار واالستتار، وترك احملذوف أو املضمِر أثرًا يـَُتصَور يف البنية وال  -

يظهُر يف البنية، ويقوم مقام احملذوف أو املضمر، ولقضية احلذف عالقة بنسق احلدود، وهي مسألة 

 لى احلذف واإلضمار وبظهور األثر على البنية.تتعلق يف النحو العريب بالقيود املوضوعة ع

قضية العاملية العربية اليت ُحتِدد عالقة العامل باملعموالت يف الرتكيب، وصلُتها بالعاملية  -

 اللسانية اليت تقوم على عالقة رأس الرتكيب باملقوالت املرتبطة به، وعالقة التحكم بينهما.

من فاعلية ومفعولية ووصفية وبدلية ومعّية  قضية الوظائف املسندة إىل مقوالت الرتكيب -

اللية( أو النظرية احملورية) اليت ُتسَنُد فيها األدوار وظرفية وغائية وغريها، وعالقتها باألدوار الدّ 

 احملورية إىل املوضوعات.
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باإلضافة إىل نسق الربط واإلعراب يف منوذج الربط العاملي فإن مقابَلَتُه بالربط واإلعراب  -

نحو العريب، ال حتتاج إىل كبري استدالل إلثبات العالقة بينهما؛ وخصوصًا أن الربط يسع يف ال

ه اهتمام مساحًة واسعًة يف مصنفات النحو العريب، ويتبوأ مكانًة كبريًة يف جسم هذا النحو؛ ألنّ 

 بربط أعجاز اجلمل بصدورها، وربط الصالت باملوصوالت وغري ذلك من مواطن الربط العديدة.

تقصي مواقع التوارد وأوجه الرتادف بني اللغويات العربية القدمية  رشيد بوزيانا حاول الباحث كم

يف صورا السيبويهية واللغويات املعاصرة يف صورا التوليدية ومن رسم حلدود هذا الرتادف 

  :)740(ومنها

عالقات الربط تكون مقابلة ل العالقات الضبطية يف العاملية العربية مثًال يناسبها أنْ  إنّ  -1

احملالت اإلعرابية يف األوىل تقابلها املواقع  ين يف املركبية التوليدية، كما أنّ واإلشراف والتحكم املكوّ 

الشجرية يف املركبية يرادف مبدأ املسافة يف العاملية التعليقية، واجلامع  الشجرية يف الثانية، كما أنّ 

لوجيا املكانية املؤسسة لكل نظرية حنوية عاملية بينهما فكرة اال أو الفضاء وتعقيدات االنطو 

 املنحى.

التمييز يف  ب يف إطار العبارة العاملية يرادفُ التمييز بني العمل بالرأس والعمل باملركّ  إنّ  -2

 العاملية العربية بني العامل اللفظي والعامل املعنوي.
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ه للعبارة العاملية يرادفُ  ي واللزوم يف النحو العريب من حيث احتماهلاموقع نظرية التعدّ  إنّ  -3

موقع نظرية التخصيص التفريعي يف النحو التوليدي وذلك من حيث احتمال التخريج على مستلزم 

 الفضلة يقابلها امللحق يف النحو التوليدي. املنطق العاملي اإلفضائي، وأنّ 

مبنزلة العالقة التناظرية اليت أقامها النحاة العرب بني الفعل من جهة وبني ما هو  إنّ  -4

الفعل (يف املعىن) على لغة اجلرجاين أو خاصية (طلب األمساء) على لغة ابن يعيش هي نفس 

العالقة اليت أقامها النحاة التوليديون بني الفعل وغريه من العناصر احملمولية كالصفات واملصادر 

ة استلزام خاصية طلب األمساء يف هذه اللغة النحوية القدمية ترادفها خاصي واحلروف؛ أي إنّ 

 احملمول للبنية املوضوعية يف اللغة النحوية التوليدية.

ها مرادفة اعتبارُ  وظيفة التعويض يف سرب احلدود التقطيعية عند التوليديني ميكنُ  إنّ  -5

 لوظيفة اإلضمار يف مجلة من األحوال يف النحو العريب.

اليت كانت حمَل عناية  أن ثنائية األصل والفرع عبد الفتاح الفرجاويويرى باحث آخر وهو 

واهتمام النحاة العرب متداولة اآلن عند التوليديني وهو ما يتجلى بوضوح يف جهودهم حيث 

ميثل  من عالقات بني ما ميكن أنْ  حنتت ملناويلها مفاهيم وتسميات جديدة عّربت ا عما يقومُ 

يدية بالبنية العميقة األصل والعدول عنه من خالل الزوج املصطلحي املعروف يف املدرسة التول

والبنية السطحية، وعملية االنتقال من املستوى العميق إىل املستوى السطحي تتم بإقحام عناصر 

) مث يطرأ التغيري اعتماداً على قاعدة النقل املعروفة يف Baseمعجمية وعناصر مقولية يف األساس (
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قق ما يعرف بالبنية ) (انقل أ) وهو نقل لعنصر أو أكثر فيتح Move αاإلجنليزية ب(

  )741(السطحية.

إىل أن التقارب بني النحو العريب والنحو التوليدي تقارب يف األصول  مصطفى غلفانويذهب 

مفهوم العامل الذي تعرض لنقد اللغويني العرب الوصفيني، فقد رُد  ، ويرى أنّ )742(واملصطلحات 

  )743(له اعتباره ومكانته بفضل النماذج التوليدية األخرية. 

  وممّا سبق ميكن القول إن مواقف اللغويني احملدثني من ظاهرة العامل تتجلى يف تيارين بارزين:

األّول: يدعو إىل إلغاء العامل أو التقليل من قيمته، والذي ميثل برأيهم مشكلة من مشاكل صعوبة 

ه حوي، ظنًا منهم أنّ النحو العريب، ونلحظ أن الذين دعوا إىل إلغاء العامل هم من أهل التيسري الن

صعوبة النحو العريب لدى الدارسني، ومن هؤالء إبراهيم مصطفى ومهدي  مشكلةَ  سيحلُ 

  املخزومي ومتام حسان وشوقي ضيف وغريهم.

يقدم  اكتفى بالدعوة إىل هدم نظرية العامل دون أنْ فريق وينقسم هؤالء الباحثني إىل قسمني: 

أفضل لوصف العربية، دون إغفال ما للحركة اإلعرابية  قدم نظريات بديلة بدت له فريقبديال؛ و

  من دور يف بيان املعىن.

قدموا أسبابًا مقنعة غري التأثر بابن فالذين اكتفوا بالدعوة إىل هدم نظرية العامل النحوي، مل يُ 

حماولتهم ناجحة ذلك  مضاء وبآراء املدرسة الوصفية؛ أما الذين قدموا بديًال عن النظرية، مل تكنْ 
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 ّنا جند كثريًا من هؤالء يتخلصوا من أسلوب البحث النحوي القدمي، بل أنّ  م مل يستطيعوا أنْ أ

ينادون يف دراستهم النظرية بإلغاء العامل وعندما يتصدون للتأليف يف النحو ينزعون إىل مراعاة 

 ّعلمي متكامل غري م مل يتمكنوا من إتباع منهج نظرية العامل وقوانينها يف تأليفهم؛ وبتعبري آخر إ

  املنهج النحوي الذي أمثر نظرية العامل وعمق تأثريها.

يدعو إىل إبقاء العامل ويدافع عنه ويؤيده، ويؤكد أمهيته ودوره يف اإلعراب، ومنهم  والفريق الثاني

  حممد عرفة، وعباس حسن، وعبد الرمحان احلاج صاحل، ومازن الوعر وغريهم.

قبل بنظرية العامل واعتمدها أسلوبًا صاحلًا يف  فريقإىل قسمني: وينقسم هؤالء الباحثني بدورهم 

الدرس النحوي؛ ألّن النحو يقوم يف معظم مسائله على العوامل املختلفة، وإذا جرد النحو من هذا 

  العامل ضاعت مقاييسه، واختلت قواعده، واضطربت مسائله.

وية احلديثة وخباصة املدرسة التوليدية يتمثل يف الدارسني الذين اتصلوا باملدارس اللغ وفريق آخر

  التحويلية.

املقارنة والربط بني جهود اللغويني العرب القدماء واألسس اليت قامت عليها  حاول بعضهموقد 

النظرية التوليدية التحويلية، حماولني بيان أوجه االتفاق والتشابه بينهما، وخباصة أّما يصدران عن 

اللغوية، واليت مازال الوصفيون يعدوا من نقاط الضعف عند  أساس عقلي يف تفسري الظاهرة

النحاة العرب، وهذا يتجاوب طبعًا مع ما متليه نظرية العامل من تقديرات وتأويالت، ومن هؤالء 

عبده الراجحي، واد املوسى، وعبد الرمحان احلاج صاحل، وعبد الرمحان بودرع، ورشيد بوزيان؛ 
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ة التوليدية التحويلية على بعض أبواب اللغة العربية، ومن هؤالء حممد تطبيق النظري آخرونوحاول 

  اخلويل، وميشال زكريا، وعبد القادر الفاسي الفهري، وخليل أمحد عمايرة وغريهم.

وأخلص إىل القول أّن فكرة العامل ضرورية لتفسري النظام اللغوي، وأن الذين نادوا بإلغائه مل 

  تفسري البناء اللغوي ومل يقّدموا تصّوراً شامالً جلميع قواعد اللغة العربية.يقّدموا فكرة بديلة تصلح ل
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  الخــاتـمة:

ة وليديّ ة التّ ظريّ حوي العربي في ضوء النّ ة العامل النّ نظريّ وء على "راسة الضّ ألقت هذه الدّ 

ة إحدامها عربيّ  ،تنيقابل بني نظريّ مظاهر التّ  باحلديث عن ة تمّ " وهي مقاربة تأصيليّ ةحويليّ التّ 

حوي عند العرب أي مقارنة العامل النّ  ،فاق وااللتقاء بينهماوذلك إلبراز أوجه االتّ  ،ةوأخرى غربيّ 

 بطة العامل والرّ مها تشومسكي يف نظريّ ة اليت تزعّ حويليّ ة التّ وليديّ ة التّ ظريّ د صداه اآلن يف النّ مبا يرتدّ 

  العاملي.

   عرض هذه الّدراسة يف شكل: مقّدمة ومتهيد ومخسة فصول وخامتة.وقد متّ 

وبعد أن عرضت ملوضوع هذه الدراسة بالبحث والتحليل، توّصلت إىل مجلة من الّنتائج 

على اعتبار أّن كّل دراسة البّد أن تتمّخض عنها نتائج معّينة تتناسب وطبيعتها وكذا حجم اجلهد 

  املبذول فيها.

ا كان إدرا 
ّ
ج كّل الّنتائج يف الفصول السابقة سيكون بال شّك مطّوال ومكّررا، سأقتصر هنا ومل

  على عرض النتائج العامة اليت استخلصت من الفصول الّسابقة، وأهّم هذه النتائج ما يأيت:

قضّية أساسّية انبىن عليها الّنحو العريب كّله، وهي قضّية مل يغفلها كبار  العاملإّن قضية  -1

حنوي أن يستغين أّي وال يستطيع  ،حووغريمها من أئمة النّ  اء، كاخلليل وتلميذه سيبويهالنحاة القدم

 .أساس دراسته وحبوثه يهف ها،عن

تعد نظرية العامل النحوي املفتاح لفقه النحو العريب إذ بدوا ال ميكن الوقوف على   -2

 أسرار هذا العلم أبداً.
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3-  عًا مانعًا للعامل، وإّمنا بّينوا مظاهره اإلجرائية يف  النحاة القدماء مل يقدموا تعريفًا جامإن

هو غين عن التعريف، أما املتأخرون فقد ففوه لبداهته ووضوحه عندهم، كتبهم؛ ولعلهم مل يعرّ 

 م.حوه للتعلّ عرّفوه ووضّ 

إّن جّل اآلراء اليت تستهدف جتاوز نظريّة العامل مل تسلم من الوقوع فيها، إذ مل تتوّصل  -4

هذه الّنظريّة إلغاًء تاّما، فكانت حماوالت بعض الباحثني ال خترج عن عمل الّنحاة إىل إلغاء 

 القدماء، إّما شرحا أو اختصارا أو تبسيطا ملادته.

إّن القول باالستغناء عن العوامل مبين على فهم خاطئ لكالم الّنحاة حول العامل   -5

توضيح العالمة اإلعرابية وتسويغ تغّريها،  ومرادهم منه، فالّنحاة مل يقصدوا من القول بالعامل جمّرد

بل إّم كانوا يقصدون بالعامل ما يوّضح الوظائف الّنحويّة للكلمات من فاعلّية ومفعولّية 

وإضافة، كما يّتضح من تعريفام له، ففكرة العامل الّنحوي إذن تقّنن الكالم، وتعطيه معايري 

 فظ الّنحو من الّلحن.ثابتة تقي املتكّلم من الوقوع يف اخلطإ وحت

مبراحل وتنقيحات وتغيريات إّن الّنظرية الّتوليدية الّتحويلية عند تشومسكي قد مّرت  -6

 ته النموذجيةإىل نظريّ  ،)م1957( البىن الّنحويّةاته، فمن يسعى من ورائها إىل إكمال نظريّ 

العاملي  بطوالرّ  ة العملإىل نظريّ ّمث  ،)م1972عة (املوسّ  م) فإىل النظرية النموذجية1965(

 . )م1986بط () ومنوال يكمل به طرق الرّ م1982- م1980(

ة العامل مون بشأن أمهيّ حاة املتقدّ ة ما ذهب إليه النّ صحّ  استطاعت هذه الّنظرية إثبات  -7

؛ فقد اهتّمت هذه دها القواعدغوية اليت ينتظمها الرتكيب وحتدّ ودوره يف الوقوف على احلقائق اللّ 
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مل باعتباره يقوم على تفسري البنيتني الّسطحية والعميقة؛ ألّن البنية العميقة تقتضي الّنظريّة بالعا

 فهم العالقات باعتبارها عالقات للّتأثّر والّتأثري. 

ذف احلزيادة و كال  ةحويّ واهر النّ من الظّ استطاعت هذه الّنظرية أن تأيت بتعليالت لكثري  -8

زة، وقد ة متميّ على عقلية علميّ  كل دقيق وعلمي يدلّ واليت تناوهلا سيبويه بش ،تأخريالتقدمي و الو 

ة وليديّ ة التّ ظريّ ات النّ وجدنا يف الكتاب الكثري من املصطلحات اليت تتطابق يف مدلوهلا مع حمطّ 

 ة.حويليّ التّ 

قنيات بني راسة وجود نقاط موازنة أو تشابه يف كثري من املنطلقات والتّ الدّ هذه أثبتت  -9

كثرياً ما   تنيلّ طحية والبنية العميقة الق بالبنية السّ خاصة فيما يتعلّ بـوليدي، و التّ حو حو العريب والنّ النّ 

خاصة يف احملاولة ـحويل، وبق بعناصر التّ حاة بفكرة األصل والفرع، وكذلك فيما يتعلّ ا النّ معرب عنه

 عند تشومسكي. العامليبط ة العامل والرّ اليت عرفت بنظريّ 

الّلغة العربية على امتصاص الّنظريات الّلغوية الغربية احلديثة هذه الّدراسة قدرة أثبتت   -10

 وتوظيفها يف حنونا العريب القدمي.

إّن النظرية التوليدية التحويلية أصبحت حافَز تنبيه على املصداقية األصولية لبعض   -11

 مسائل النحو العريب. 
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ا هي حاة، إمنّ عند النّ  ةة العامل ليست ظاهرة لغويّ نظريّ  ويف األخري، ميكن القول بأنّ   -12

اظر املنصف يف قواعد فهام، فالنّ حماولة منهم لتفسري ظاهرة اإلعراب، وتقريب قواعدها إىل اإل

ا دور هذه النظرية يف تسهيل تناول ظاهرة ق منها باإلعراب يظهر له جليّ حو العريب، وما يتعلّ النّ 

 اإلعراب، وضبط قواعدها.

لت إليها من خالل هذا البحث املتواضع، وال أزعم  توصّ تائج واملالحظات اليتهذه مجلة النّ 

قص مسة ا أدركت، والكمال هللا وحده، والنّ مّ ـه مل يفتين شيء؛ بل قد يكون ما فاتين أكثر مأنّ 

من جهد، فإن كنت أصبت فذاك ما أرجو من اهللا، وإن كان  أستطيعين بذلت ما البشر. غري أنّ 

د ى اهللا على نبّينا حممّ ل وال قوة إال باهللا العلّي العظيم، وصلّ غري ذلك فأسأل اهللا العافية، وال حو 

  .لني واآلخرين وعلى آله وصحبه أمجعنيد األوّ سيّ 
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  الفـهارس العامة                
       
 فهرس المصطلحات -1
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 فهرس المصادر والمراجع -3

 فهرس الموضوعات -4
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 فهرس المصطلحات     
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  المصطلحات

  Generationالتوليد:  

  Transformationالتحويل: 

  (Competence/ performance)الكفاءة واألداء: 

  Deep structureالبنية العميقة: 

  Surface structureالبنية السطحية: 

  Syntagmeticاحملور الرتكييب: 

  Paradigmetic احملور التصريفي (االستبدايل):

  formsالصيغ: 

   Choiceاالختيار: 

  Chainالسلسلة: 

  Immediate constituentsاملكونات املباشرة: 

  kernel sentence   اجلملة النواة: 

  Syntaxالرتكيب: 

 Stemmaالتعلق: 
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  Modelأمنوذج :

  Syntactic Structureالبىن الرتكيبية: 

  Transformational Generative Grammarالقواعد التوليدية التحويلية: 

  Finite state grammarالقواعد النحوية احملدودة: 

  compoundمجل مركبة: 

   relations clausesمجْيالت الصلة: 

  phrase structure grammarقواعد تركيب أركان اجلملة:  

  ultimates constituentsاملكونات اجلوهرية: 

  Syntactic levelاملستوى الرتكييب: 

  Transformational grammarلتحويلي: النحو ا

  Obligatoryإجبارية: 

  Optionalاختيارية: 

  Additionالزيادة: 

  Expansionالتوسعة: 
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  Delectionاحلذف: 

  Replacementاإلحالل: 

  Permutationالتقدمي والتأخري: 

  Acceptableاملقبول: 

  The Extended Standard Theoryالنظرية النموذجية املوّسعة: 

  Inputملدخل: ا

  Trace Theoryنظرية األثر: 

   Subjacency Constraintقيد التحتية: 

  Logical Formالصورة املنطقية: 

 Government and Binding theoryنظرية العامل والربط: 

  Principles and parametersاملبادئ والوسائط: 

  The Minimalist Programالربنامج األدىن: 

   Logical Form الصورة املنطقية:

    Phonological Formالصورة الفونولوجية (الصواتية):
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  Lexical categoryاملقوالت املعجمية: 

  Inflectionالصرفة أو التصريف: 

  Complementizerاملصدري: 

   Thematic roles  األدوار الداللية أو احملورية:

    arguments موضوعات:

  argument structureبنية موضوعية: 

  agentملنفذ: ا

  patientاملتلقي: 

  Theta griterionمبعيار الثيتا: 

  Goal) أو Butهدف: (

  A- position: - أ–املوضع 

  Case theoryنظرية احلالة اإلعرابية: 

  Case filterاملصفاة اإلعرابية: 

  Structure caseإعراب بنيوي: 
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  Inherentإعراب مالزم: 

  Visibility hypothesisالفرضية املرئية: 

  Bounding Theoryنظرية احلدود (النقل):  

  Trace theoryنظرية اآلثار: 

  Traceأثر: 

  Substitutionاالستبدال: 

  Adjunctionاإلحلاق: 

  Binding Theoryنظرية الربط: 

  Anaphoresالعائدات: 

  Empty categoriesاملقوالت الفارغة: 

  Control Theoryنظرية املراقبة: 

  Extended projection principleوسع: مبدأ اإلسقاط امل

  Obligatory controlاملراقبة اإلجبارية: 

    Government Theoryنظرية العمل: 

  Command constituentالتحكم املكوين: 
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  Proper governmentمفهوم العمل املناسب: 

  Antecedent governmentالعمل بالسابق:  

  Teta-governmentالعمل احملوري: 

  The empty category principleاملقولة الفارغة: مبدأ  

  governing domainجمال العمل: 

  .governing categoryالفضلة العاملة: 

  Gouvernement Structuralعمل بنيوي: 

  Weak operators عوامل ضعيفة: 

  Strong operatorsعوامل قوية: 

  positionاملوضع: 

  Exeptional Case Marking Verbs األفعال الوامسة لإلعراب االستثنائي:

  Bridge verbsاألفعال اجلسور: 

  Barriersاحلواجز: 

  Réarrangement Rulesالتقدمي والتأخري: 
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  Scramblingاخلفق: 

  Dislocationالتفكيك: 

  Deletteاحلذف: 

  The kernel sentenceمجلة البذرة: 

  Additionالزيادة:   

  Unmarked  Marked ; األصل والفرع:

  predictive analysisالتحليل التوقعي: 
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 فهرس اآليات القرآنية 
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  فهرس اآليات
  الصفحة  رقمها  اآلية الكريمة

  البقرة:
بـُْتْم َوَفرِيقاً تـَْقتـُُلوَن ﴿  فـََفرِيقاً َكذ﴾  

  
87  

  
33 /

186  
  199  124  ﴾اٍت َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـْرَاِهيَم َربُه ِبَكِلمَ ﴿

ٌر َلُكْم ﴿    18   184     ﴾َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ
َوِإْن طَلْقُتُموُهن ِمْن قـَْبِل َأْن َمتَسوُهن َوَقْد فـََرْضُتْم َهلُن َفرِيَضًة فَِنْصُف َما ﴿ 

  ﴾فـََرْضُتْم ِإال َأْن يـَْعُفوَن َأْو يـَْعُفَو الِذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَكاِح 
      

237  
  

200  
      
  218  271  ﴾ِإْن تـُْبُدوا الصَدقَاِت فَِنِعما ِهيَ ﴿ 

  النساء:
  ﴾وََكَفى بِاللِه َشِهيداً ﴿ 

  
79  

  
219  

  34  142  ﴾ َوِإَذا قَاُموا ِإَىل الصالِة قَاُموا ُكَساَىل ﴿ 
  218  155  ﴾ نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهمْ  فَِبَما﴿ 

  المائدة:
  ﴾ ُكُم اْلَمْيَتةُ َعَليْ  ُحرَمتْ ﴿ 

  
03  

  
211  

  األعراف:
  ﴾ َوَلما ُسِقَط ِيف أَْيِديِهمْ ﴿ 
  
  
  

  
149  

  
196  
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  التوبة:
  ﴾ َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرهُ ﴿ 

  
06  

  
186  

َها﴿    229  60  ﴾ َواْلَعاِمِلَني َعَليـْ

  
  :يوسف

    
  

  211  82  ﴾َواْسَأِل اْلَقْريَةَ ﴿

  الحجر:
  ﴾ اْصدَْع ِمبَا تـُْؤَمرُ فَ ﴿

  
94  

  
93  

  النحل:
  ﴾ َواْألَنـَْعاَم َخَلَقَها﴿ 

  
05  

  
186  

  213  30  ﴾َوِقيَل لِلِذيَن اتـَقْوا َماَذا أَنـَْزَل َربُكْم قَاُلوا َخْرياً ﴿ 

  مريم:
  ﴾ َواْشتَـَعَل الرْأُس َشْيباً ﴿ 

  
04  

  
12  

  األحزاب:
  ﴾ َوَلِكْن َرُسوَل اللهِ ﴿ 

  
40  

  
214  

  فاطر:
  ﴾َوِإْن َتدُْع ُمثْـَقَلٌة ِإَىل ِمحِْلَها ال ُحيَْمْل ِمْنُه َشْيٌء َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَىب ﴿ 

  
18  

  
200  

  غافر:
  ﴾ َفَأي آيَاِت اللِه تـُْنِكُرونَ ﴿ 

  
81  

  
33  

  الشورى:
  ﴿ليس كمثله شيٌء﴾

  
11  

  
219  
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  محمد:
  ﴾ طَاَعٌة َوقـَْوٌل َمْعُروفٌ ﴿ 

  
21  

  
215  

  :القمر
تَـَرَبِت الساَعُة َواْنَشق اْلَقَمرُ ﴿    ﴾ اقـْ

  
01  

  
195  

  33/186  07  ﴾ أَْبَصارُُهْم َخيُْرُجونَ  ُخشعاً ﴿ 

  الليل:
  ﴾ َواللْيِل ِإَذا يـَْغَشى﴿ 

  
01  

  
186  

  225  05  ﴾ َفَأما َمْن أَْعَطى َواتـَقى﴿ 
  الضحى

﴿ ا السا اْلَيِتيَم َفال تـَْقَهْر َوأَمَهرْ َفَأم   ﴾ اِئَل َفال تـَنـْ
  

9-10  
  

205  
  اإلخالص:

  ﴾وَملَْ َيُكْن لَُه ُكُفواً ﴿ 
  
04  

  
207  
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 فهرس المصادر والمراجع  
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  .حفصاإلمام رواية بالقرآن الكرمي 
  المراجع العربيةالمصادر و أوًال: 

 (أ)                                              
  هـ):686(رضي الدين حممد بن احلسن)(تاديألسترابا -1

حتقيق يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، الكافية، الرضي على شرح  −         
 م.1996، 2بنغازي، ط

  (مسري شريف):أستيتية -2
  م.2008عامل الكتب احلديث، الوظيفة واملنهج)، األردن، اللسانيات (اال،−            

 غين جواد):( حسن عبد الاألسدي  -3
 مفهوم اجلملة عند سيبويه، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د.ط، د.ت.−            

 هـ):900(علي بن حممد بن عيسى)(تاألشموني -4
، مطبعة ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميدعلى ألفية ابن مالك شرح األمشوين−           

 ت، د.ط، د.مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر
 ):577أبو الربكات عبد الرمحان بن حممد بن أيب سعيد)(ت األنباري( -5

أسرار العربية، شرح وحتقيق حممد جة البيطار، امع العلمي العريب،  دمشق،  −           
 هـ.1377

 (وليد عاطف):األنصاري -6
 دار املتنيب، األردن،نظرية العامل يف النحو العريب: عرضاً ونقداً، دار الكتب الثقايف، و −           
 م.2003 هـ=1423

 (حممد):ألوراغيا -7
 الوسائط اللغوية: اللسانيات النسبية واألحناء النمطية، دار األمان، الرباط. −          

  ):إبراهيمأنيس ( -8
  م.1994، 7من أسرار اللغة، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط −           
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  (ب)                                       
 (سليم) وباين عمريي:بابا عمر  -9

 م.1990اللسانيات العامة امليسرة( علم الرتاكيب)، أنوار،  −            
 :)مرتضى جوادباقر( -10

  م.2002، 1مقدمة يف نظرية القواعد التوليدية، دار الشروق، عمان، األردن، ط −            
 (كمال): بشر -11

 بني القدمي واجلديد، مكتبة الشباب، القاهرة. التفكري اللغوي−             
 (صاحل): بلعيد -12

  م.2004مقاالت لغوية، دار هومة، اجلزائر،  −             
  م2002نظرية النظم، دار هومة، اجلزائر،  −             

 ( حممد الصغري): بناني -13
، دار احلكمة،  اجلزائر، املدارس اللسانية يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديثة−             
  م.2001

 (حنفي) وخمتار لزعر:بناصر  -14
اللسانيات(منطلقاا النظرية وتعميقاا املنهجية)، ديوان املطبوعات اجلامعية، −             

 م.2009 اجلزائر،
 (حسام) البهنساوي -15

  مكتبة زهراء  قواعد الربط وأنظمته يف العربية ونظريات الربط اللغوية احلديثة،−             
   م.2008، 1الشرق، القاهرة، ط            
نظرية النحو الكلي والرتاكيب اللغوية العربية، دراسات تطبيقية، مكتبة الثقافة  −            

  م.2006-هـ 1425، 1ط القاهرة، الدينية،
حلديث، أمهية الربط بني التفكري اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي ا −            

  م.1994هـ =1414مكتبة الثقافة الدينية، د. ط، 
 :( رابح)بوحوش  -16
 م.2006دار العلوم، اجلزائر، د.ط،  اللسانيات وتطبيقاا على اخلطاب الشعري،− 
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 (عبد الرمحان): بودرع -17
ـ من ظواهر األشباه والنظائر بني اللغويات العربية والدرس اللساين املعاصر  (الرتادف)، حوليات 

 م    2005هـ 1426داب والعلوم االجتماعية، جامعة الكويت،اآل
 (نعمان):بوقرة -18

حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة، منشورات باجي خمتار، عنابة، اجلزائر،  −              
  م.2006د.ط، 

  (ت)                                                    
 فؤاد):( ترزي -19

 م.1973يف سبيل تيسري العربية وحتديثها، د.ت،  −              
 ( فايز صبحي عبد السالم): تركي -20

مستويات التحليل اللغوي( رؤية منهجية يف شرح ثعلب على ديوان زهري)،دار      −          
 م.2010، 1ط لبنان،  الكتب العلمية، بريوت،

 ( أمرية علي): توفيق -21
هـ 1391ن هشام األنصاري، مكتبة الزهراء، القاهرة، جلملة االمسية عند ابا−               

  م.1971=
 (ج)                                                   

 (الشريف علي بن حممد): الجرجاني -22
كتاب التعريفات، شرح حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، −              

  ، د.ت1ط
  هـ)471(ت)(عبد القاهر الجرجاني -23

، 3دالئل اإلعجاز، التعليق حممد التوجني، دار الكتاب العريب، بريوت، ط −             
  م.1999= هـ   1420

شرح الشيخ خالد األزهري اجلرجاوي، العوامل املائة النحوية يف أصول علم العربية،  −             
  .، د.ت2حتقيق البدراوي زهران، دار املعارف، القاهرة، ط
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املقتصد يف شرح اإليضاح، حتقيق كاظم حبر مرجان، دار الرشيد، العراق، −              
 م.1920

 هـ):392ت)(عثمان أبو الفتحابن جني(  -24
  القاهرة. ،املصرية اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتب−               

              −  م.1979رف، القاهرة، مع يف العربية، حتقيق حسني حممد حممد شالل  
حتقيق جلنة من األساتذة، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب  صناعة اإلعراب،سر  −              

  م.1954، 1احلليب  وأوالده، مصر، ط
 (صاحب):أبو جناح -25

 هـ=1419، 1دراسات يف نظرية النحو العريب وتطبيقاا، دار الفكر، األردن، ط−              
 م.1998

 محد عبد الستار):(أالجواري -26
  م.1984حنو التيسري: دراسة ونقد منهجي، مطبعة امع العلمي العراقي،  −              

  م.1974هـ=1394اد، دحنو الفعل، مطبعة امع العلمي العراقي، بغ −              
  (ح)                                                     

  ان):(عبد الرمحالحاج صالح -27
  حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، منشورات امع اجلزائري للغة العربية، −              

  م.2007اجلزائر،               
دور النظرية اخلليلية احلديثة يف النهوض بالبحوث احلاسوبية اخلاصة اللغة العربية،  −            

  م.2002،عمان، 1العربية، ط جممع اللغة
 (أمحد):ومحاط -28

، كانون األول، 2ط يف مدار اللغة واللسان، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر،−             
  م.1996

 (حممود فهمي):حجازي -29
  البحث اللغوي، مكتبة غريب، الفجالة.−              
  م.1998 القاهرة، مدخل إىل علم اللغة، دار قباء، −             
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 (كرمي زكي):حسام الدين -30
  م.2001هـ=1421، 3أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة، ط −             

 (متام):حسان -31
  األصول:دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، عامل الكتب، القاهرة،  −            

  م.2000= هـ1420               
  م.1998هـ=1418، 3اللغة العربية معناها ومبناها، عامل الكتب، ط−              
  م.2000، 4عامل الكتب، القاهرة، طاللغة العربية بني املعيارية والوصفية،  −             

 عباس):حسن( -32
  م.1966اللغة والنحو بني القدمي واحلديث، دار املعارف، مصر،  −            
ة)، دار املعارف، النحو الوايف(مع ربطه باألساليب الرفيعة، واحلياة اللغوية املتجدد −           

 د.ت. ، مصر،3ط
 (صالح الدين صاحل):حسنين  -33

  د.ت. ،1الداللة والنحو، توزيع مكتبة اآلداب، ط−             
 (مصطفى): بن حمزة -34

  نظرية العامل يف النحو العريب: دراسة تأصيلية وتركيبية، −            
 :حمودة(طاهر سليمان) -35

 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، د،ط، د.ت.أسس اإلعراب ومشكالته،  −            
  م.1982ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي احلديث، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  −           

 
 (حممد خري)،الحلواني -36

  م.2011أصول النحو العريب، أفريقيا الشرق، املغرب، −             
 (مصطفى):حميدة -37

 ، القاهرة،)دار نوبارالشركة العاملية (تركيب اجلملة العربية،  نظام االرتباط والربط يف −           
  م.1997

 (حممد):لحناشا -38
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  م.1980، 1البنيوية يف اللسانيات، دار الرشاد احلديثة، الدار البيضاء، ط −            
  هـ):745حممد بن يوسف بن علي بن يوسف)(تأبو حيان األندلسي(  -39

محد عبد املوجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، تفسري البحر احمليط، حتقيق: عادل أ 
  م.1993هـ=1413، 1لبنان، ط

   
  (خ)                                        

 (كرمي حسني):لخالدي -40
  م.2005هـ=1425 ،1عمان، ط أصالة النحو العريب، دار صفاء، −             
  م.2005هـ=1425، عمان، 1اء، طنظرات يف اجلملة العربية، دار صف−              

 (نايف):خرما -41
   ـ=ه1398شوال - رمضان 9أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة، عامل املعرفة، −              

    .، الكويتم1978سبتمرب(أيول) 
 (إبراهيم حممود):الخليل -42

ـ ه1430، 2يف اللسانيات وحنو النص، دار املسرية، عمان، األردن، ط−              
  م2009=

 (حلمي): خليل -43
  م.2002دراسات يف اللسانيات التطبيقية، دار املعرفة اجلامعية،  −           

العربية وعلم اللغة البنيوي: دراسة يف الفكر اللغوي العريب احلديث، دار املعرفة  −          
  م.1988اإلسكندرية،  ط، اجلامعية، د.

 :ـ)ه808ت)(عبد الرمحان بن حممدابن خلدون(  -44
 م.2009مقدمة ابن خلدون، اعتناء ودراسة أمحد الزعيب، دار اهلدى، اجلزائر،  −            

 (حممود علي):الخولي -45
  م.1981هـ=1402، الرياض، 1قواعد حتويلية للغة العربية، دار املريخ، ط −       

  (زين كامل):الخويسكي -46
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تطبيقية على شعر املتنيب، اإلسكندرية، اجلملة الفعلية البسيطة واملوسعة: دراسة  −            
  م.1986

  (د)                                         
 ( فتحي):دجني -47

 هـ1408، الكويت، 1اجلملة النحوية: نشأة وتطوراً وإعراباً، مكتبة الفالح، ط −            
 م.1987=

 (حممد حممد):داود -48
  م. 2001قاهرة، دار غريب، العربية وعلم اللغة احلديث، ال−             

  (أمحد):دراج  -49
، 1االجتاهات املعاصرة يف الدراسات اللسانية، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط−            

  م.2009
 :)عفيفدمشقية(  -50

  م.1981، 1جتديد النحو العريب، معهد األمناء العريب، لبنان، بريوت، ط−            
  

 (ر)                                                    
 هـ):646(أبو احلسني عبيد اهللا أمحد)(ت ربيعالابن أبي  -51

  ، حتقيق عياد عبد الثبييت، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، البسيط يف شرح اجلمل−             
  م.1981هـ=1407               

  
 

 (شرف الدين علي):الراجحي -52
  م.2002ي علم اللغة احلديث، دار املعرفة اجلامعية، يف علم اللغة عند العرب ورأ−              

  (عبده):الراجحي  -53
  م.1996التطبيق النحوي، دار املعرفة اجلامعية،  −            
  م1974فقه اللغة يف الكتب العربية،  −            
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النحو العريب والدرس احلديث: حبث يف املنهج، دار النهضة العربية، بريوت، −             
  م.1986= هـ1406

 (حممد):الرحالي -54
تركيب اللغة العربية: مقارنة نظرية جديدة، دار توبقال، الدار البيضاء، املغرب، −              

  م.2003  ،1ط
 حممد علي عبد الكرمي):الرديني( -55

 م.2007فصول يف علم اللغة العام، دار اهلدى، د.ط، اجلزائر،  −            
 الكرمي): (عبد الوكيل عبدالرعيص  -56

 م.1988، 1ظاهرة اإلعراب يف العربية، طرابلس، دار اقرأ، ط −             
 ( ميجان):الرويلي -57

  م.1996=هـ1416قضايا نقدية ما بعد البنيوية، النادي األديب، الرياض،  −            
  

  (ز)                                        
 هـ):1205حلسين)( (السيد حممد مرتضى بن حممد االزبيدي -58

دار البيان، بنغازي، دار صادر، بريوت،  تاج العروس من جواهر القاموس، −           
   م.1966

 :هـ)337(ت(أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق)الزجاجي -59
  ، 3حتقيق مازن املبارك، دار النفائس، بريوت، ط اإليضاح يف علل النحو، −           

  م.1979هـ =1399              
 ):هـ794( بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن ادر ابن عبد اهللا)(تالزركشي -60
 ، د.ت.2الربهان يف علوم القرآن، حتقيق حممد أبو فضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، ط −

 (ميشال):زكريا -61
املؤسسة  األلسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية األلسنية)، −             

  م.1986هـ=1406، 2اجلامعية، بريوت، ط
  ، 2األلسنية: علم اللغة احلديث( املبادئ واإلعالم)، املؤسسة اجلامعية، بريوت، ط −           
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  م.1983هـ=1403               
  م.1992هـ=1412، 1حبوث ألسنية عربية، املؤسسة اجلامعية، بريوت، ط −           
  م.1993ألسنية تطبيقية، دار العلم للماليني، بريوت،  قضايا −           

األلسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية،( اجلملة البسيطة)، املؤسسة −             
  م.1986هـ=1406، 2ط بريوت، اجلامعية،

 :هـ)538(ت (أبو القاسم حممود بن عمر)الزمخشري -62
وبذيله كتاب املفصل لسيد حممد بدر الدين أيب فراس  املفصل يف علم اللغة، −             

  م.1990هـ 1410، 1النعساين، تعليق حممد عز الدين السعيدي، دار إحياء العلوم، بريوت، ط
 (األزهر):الزناد -63

  م.2010هـ=1431، 1نظريات لسانية عرفنية، تونس، دار حممد علي، ط −            
 (البدراوي):زهران  -64

هـ= 1429، القاهرة، 1ضرات يف علم اللغة العام، دار العامل العريب، طحما −            
 م.2008

 (علي):زوين  -65
منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث، دار الشؤون الثقافية العامة،  −             

  م. 1986
                                 

  (س)                                          
                                                                              (إبراهيم):السامرائي -66
  1995هـ =1415، 1النحو العريب يف مواجهة العصر، دار اجليل، بريوت، ط −

 ):فاضل صاحلالسامرائي(  -67
  م.2007هـ=1428، 2معاين األبنية يف العربية، دار عمار، األردن، ط −             
 م.2007هـ=1427، 2اجلملة العربية: تأليفها وأقسامها، دار الفكر، األردن، ط−             

 :هـ)316(ت (أبو بكر حممد بن سهل)ابن السراج -68
  ، 3حتقيق عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط األصول يف النحو،−              
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  م.1996هـ=1417             
 (حممود):انالسعر  -69

 علم اللغة(مقدمة للقارئ العريب)، دار النهضة العربية، د.ط، بريوت،د.ت. −           
 (احلسن):السعيدي -70

املقوالت الوظيفية يف اجلملة العربية: دراسة صرفية تركيبية، منشورات كلية اآلداب  −            
  م.2005، 1اإلنسانية، فاس، ط والعلوم

 (رفعت كاظم):السوداني -71
املنهج التوليدي والتحويلي: دراسة وصفية وتارخيية، منحى تطبيقي يف تركيب اجلملة  −            

 م.2009، عمان، 1الطوال اجلاهليات، دار دجلة، ط يف السبع
 :هـ)180(ت )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنربسيبويه( -72

، القاهرة، 3ط، الكتاب، حتقيق حممد عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني −           
 .م1988هـ=1408

 (عبد احلميد):السيد -73
  م.2004هـ =1424، 1دراسات يف اللسانيات العربية، دار احلامد، عمان، ط −           

  : صربي إبراهيم(السيد)  -74
 م 1989تشومسكي : فكره اللغوي وآراء النقاد فيه، دار املعرفة اجلامعية، مصر، 

 هـ):911ن أيب بكر)(ت(جالل الدين عبد الرمحان بالسيوطي -75
هـ 1707يف النحو، حتقيق إبراهيم حممد عبد اهللا، دمشق،  األشباه والنظائر −           

  م.1986=
حتقيق عبد العال سامل مكرم وعبد السالم هارون،  مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، −           

  م.1992هـ=1413مؤسسة الرسالة، بريوت، د.ط، 
  

  (ش)                                           
 (حممد):الشاوش -76
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مالحظات بشأن دراسة تركيب اجلملة، أشغال ندوة اللسانيات يف خدمة اللغة  −           
  م.                               1981العربية، مركز الدراسات، تونس، 

 ):( حممود عبد السالمشرف الدين -77
بني الشكل والنسبة: دراسة تفسريية، دار مرجان للطباعة، اإلعراب والرتكيب  −           
 م.1984هـ= 1404، 1القاهرة، ط

 حممد) وآخرون:الشايب( -78
أهم املدارس اللسانية، املدرسة التوليدية التحويلية، منشورات املعهد العريب لعلوم   −           

  م.1986تونس،  الرتبية،
  

  (ص)                                                      
 حممد بن علي):الصبان( -79

 حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. − 
 )إبراهيم السيد( صبري           -80

 م1989تشومسكي : فكره اللغوي وآراء النقاد فيه، دار املعرفة اجلامعية، مصر،  -
 عبد املتعال)الصعيدي ( -81

   هـ.1366النحو اجلديد، دار الفكر العريب، د.م،  −            

 ياسني):صالواتي( -82
  م.2001، بريوت، 1املوسوعة العربية امليسرة واملوسعة، مؤسسة التاريخ العربية، ط −            

  
  (ط)                                        

 ( مراجع عبد القادر):الطلحي -83
النحوي وداللته اإلعراب على املعىن، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي،  اجلواز −           

 د.ت.
 ( رميون):طحان  -84

  م.1981، 1ـ األلسنية العربية، دار الكتب، ط
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 (ع)                                                   

 (املنصف): عاشور  -85
ولة االمسية بني التمام والنقصان، : حبث يف مقظاهرة االسم يف التفكري النحوي −            

  م.2004، 2منشورات كلية اآلداب، جامعة منوبة، تونس، ط
 (فضل حممد خليل):عاطف -86

تركيب اجلملة اإلنشائية يف غريب احلديث: دراسة وصفية حتليلية، عامل الكتب  −           
 م.2004األردن، احلديث،

 ):حممد أمحدعبادة(  -87
  هـ1428  ،4ية: مكوناا، حتليلها، أنواعها، مكتبة اآلداب، القاهرة طاجلملة العرب −            

  م.2007=
 :رمضان)عبد التواب (  -88

الرتاث العريب ومناهج احملدثني يف الدرس اللغوي، مطبعة اخلاجني، القاهرة،  −           
  م.1983

 
 (عبد القادر):عبد الجليل -89

  م.2002 هـ=1422، 1، عمان ، األردن، طعلم اللسانيات احلديثة، دار صفاء −           
 :)حممد عبد العزيزعبد الدايم(   -90

املفاهيم النحوية يف الدرس العريب الرتاثي والغريب املعاصر، مكتبة النهضة املصرية،  −           
 د.ت. القاهرة،

 ( بكري):عبد الكريم -91
  عات اجلامعية، اجلزائر، ابن مضاء وموقفه من أصول النحو العريب، ديوان املطبو  −           

 م.1982=هـ1402                
 (حممد حسن):العزيز عبد  -92

 سوسري رائد علم اللغة احلديث، دار الفكر العريب، القاهرة. −            
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 (حممد محاسة):عبد اللطيف -93
 م.1996هـ= 1416، 1ط القاهرة، بناء اجلملة العربية، دار الشروق، −           
العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث، مكتبة اإلمام البخاري، القاهرة،  −           

  هـ.1429 ، 2ط
 م.1991التوابع يف اجلملة، مكتبة الزهراء، القاهرة،  −           
 م.1990، القاهرة، 1من األمناط التحويلية يف النحو العريب، مكتبة اخلاجني، ط −           

 ):عبد العزيز عبده( أبو عبد اهللا  -94
املعىن واإلعراب عند النحويني ونظرية العامل،القسم األول، منشورات الكتاب  −           

 والتوزيع واإلعالن واملطابع، طرابلس، د.ت.
 (رشي عبد الرمحان):العبيدي -95

 م.2004العربية والبحث اللغوي املعاصر، منشورات امع العلمي، بغداد،  −           
 ( حممد):عرفة -96

  م.1937مطبعة السعادة، مصر، د.ط،  النحو والنحاة بني األزهر واجلامعة، −           
 

 (حممود عباس):العقاد -97
  .، د.ت6القاهرة، طأشتات اتمعات يف اللغة واألدب، دار املعارف ،  −           

 هـ):769( اء الدين عبد اهللا العقيلي اهلمذاين املصري) (تابن عقيل -98
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تعليق أمحد طعمه حليب، دار املعرفة، بريوت،  −           

  م.2005هـ=1426 ،2ط
 (حافظ إمساعيل): علوي  -99

اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة: دراسة حتليلية نقدية يف قضايا التلقي  −            
 م.2009، 1وت، طدار الكتاب اجلديد املتحدة، بري  وإشكاالته،

 (عبد العزيز): العماري  -100
اإلعراب أداة لسانية واصفة ومفسرة، أعمال ندوة اإلعراب: املفهوم واملنهج،  −             

 م.1997منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، فاس،
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 ):حليمة أمحدعمايرة (   -101
يف ضوء املناهج املعاصرة، دار وائل االجتاهات النحوية لدى القدماء: دراسة حتليلية  −            

  م.2006، 1ط للنشر،
 (خليل أمحد):عمايرة -102

وتطبيقه على التوكيد اللغوي، والنفي  يف التحليل اللغوي: منهج وصفي حتليلي −            
هـ  1،1407تقدمي سليمان حسن الغايل، مكتبة املنار، األردن، ط اللغوي  وأسلوب االستفهام

  م.1987=
 : دراسات وآراء يف ضوء علم اللغة املعاصر،يف حنو اللغة وتراكيبها( منهج وتطبيق) −            

  م.1984، 1املعرفة، جدة، ط عامل 
 (حممد):عيد -103

أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة احلديث، عامل  −            
  م.1989هـ=1410، 4الكتب، القاهرة، ط

  
  

    
 (غ)                                          
 (يوسف):غازي -104

  م.1985مدخل إىل اللسانيات، منشورات العامل العريب اجلامعية، دمشق،  −           
 :هـ)505(ت ( أبو حامد)الغزالي -105

 هـ.1322املستصفى من علم األصول، بوالق،  −           
 (مصطفى):غلفان -106

، من النموذج ما قبل املعيار إىل الربنامج األدنوي: مفاهيم  للسانيات التوليدية −           
  م.2010، 1الكتب احلديث، األردن، ط وأمثلة، عامل 
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اللسانيات العربية احلديثة: دراسة نقدية يف املصادر األسس النظرية واملنهجية،   −           
اآلداب والعلوم  جامعة احلسن الثاين، عني الشق، كلية ،4سلسلة رسائل وأطروحات رقم 

  املغرب. اإلنسانية،
  

 (ف)                                                     
 :هـ)395(ت(أبو احلسني أمحد)ابن فارس -107

حتقيق عمر فاروق  الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، −            
  م.1993، 1الطباع، مكتبة املعارف، بريوت، ط

 (شحذة) وآخرون:فارع -108
  م.2000، 1مقدمة يف اللغويات املعاصرة، دار وائل للنشر، عمان، ط −           

 (عبد القادر):الفاسي الفهري -109
، 1البناء املوازي: نظرية يف بناء الكلمة وبناء اجلملة، دار توبقال، الدار البيضاء، ط −            

  م.1990
، 1العربية: مناذج تركيبية داللية، دار توبقال، الدار البيضاء، ط اللسانيات واللغة −            

  م.1985
 ، بريوتاملقارنة والتخطيط يف البحث اللساين العريب، دار توبقال، الدار البيضاء −            

  م.1998، 1ط
لعريب، املعجمية والتوسط: نظرات جديدة يف قضايا اللغة العربية، املركز الثقايف ا −             

  م.1997، الدار البيضاء، 1ط
مالحظات حول البحث يف الرتكيب اللغوي، يف كتاب تقدم اللسانيات يف  −             

، 1ط م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،1987وقائع ندوة جهوية بالرباط سنة  األقطار العربية، 
  م.                               1991

 ):( عبد الفتاح الفرجاوي  -110
 م. 2007، 1ـ العدول باجلملة عن األصل وعالقته باستيعاب النحو للمعىن، دار سحر، ط

 :هـ)207ت)(أبو زكريا حيي بن زيادالفراء(  -111
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 م1983معاين القرآن، حتقيق حممد علي النجار وآخرين، عامل الكتب، بريوت،  −            
 هـ):817( جمد الدين حممد بن يعقوب)(تالفيروز آبادي -112

قاموس احمليط، ضبط وحتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت،  −          
  م.1966

 (ق)                                             
 فخر الدين):قباوة ( -113

هـ= 1409، 5القلم العريب، حلب، سوريا، طإعراب اجلمل وأشباه اجلمل، دار  −           
 .م1987

لة العامل النحوي ونظرية االقتضاء، سلسلة البحوث والدراسات يف علوم اللغة مشك −           
  ، د.ط، د.ت.واألدب
 (أمحد حممد):قدور -114

 هـ1416، 1مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، دار الفكر املعاصر، بريوت،ط −           
  م.    1996=

                                 
 :هـ)739(ت)( اإلمام اخلطيبالقزويني -115
  – حتقيق خنبة من أساتذة األزهر، مطبعة السنة احملمدية.اإليضاح يف علوم البالغة،  −      

  
 )ك(                                           

  هـ):774ت()(أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقيابن كثير  -116
  م، بريوت، لبنان، 2000هـ= 142، 1تفسري القرآن العظيم، دار ابن حزم، ط 
  

  )ل(                                           
 (سرور):اللحياني -117

خصائص الرأس الفعلي وظواهر من انتظام املعجم، منشورات كلية اآلداب والفنون  −           
  م.2010، 1واإلنسانيات، منوبة، ط
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  (م)                                           

 :هـ)672(تبو عبد اهللا حممد مجال الدين)(أابن مالك -118
 هـ1319، 1يف النحو، املطبعة املريية مبكة، ط تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد −      
 مازن):المبارك( -119

 م.1981، 1فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر، بريوت، ط −           
 هـ):285(أبو العباس أمحد بن يزيد)(تلمبردا -120

  م.1994هـ= 1415حممد عبد اخلالق عضيمة، القاهرة، د.ط،  ملقتضب، حتقيقا −           
 مالك):المطلبي( -121

 م.1986الصيغ الزمنية يف اللغة العربية، دار الشؤون الثقافية، بغداد،  −           
 (عز الدين):مجذوب -122

، 1نس، طدار حممد علي احلامي، تو  املنوال النحوي العريب: قراءة لسانية جديدة، −          
 م.1998

  (عطية): مختار -123
  م،1997اإلجياز يف كالم العرب ونص اإلعجاز: دراسة بالغية، دار املعرفة اجلامعية، د.ط،  -

 دليلة):مزوز( -124
األحكام النحوية بني النحاة وعلماء الداللة: دراسة حتليلية نقدية، عامل الكتب  −         

  م.2011هـ=1423، 1ط احلديث، األردن،
 مهدي):(المخزومي -125

  م.1986، 2دار الرائد العريب، بريوت، ط يف النحو العريب: قواعد وتطبيق، −          
هـ= 1406، 2يف النحو العريب: نقد وتوجيه، دار الرائد العريب، بريوت، ط −          
  م.1986

  م.1975الدرس النحوي يف بغداد، وزارة اإلعالم، العراق،  -             
 (إبراهيم):مصطفى -126

 م.1937إحياء النحو، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، مصر،  −           



336 

 

 :هـ)592(ت)أمحد بن عبد الرمحان بن حممد(األندلسي ابن مضاء -127
  ، د.ت.3الرد على النحاة، حتقيق شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، ط −           

 (ابن رشد):المعتمد -128
م)، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 1986يف اللغة، تشومسكي( النظرية األمريكية −           

  م1994 ،1ط
 ):عليأبو المكارم( -129

 م.2007، 1احلذف والتقدير يف النحو العريب، دار غريب، القاهرة، ط −           
 ):مكي (سمية -130

ار الكتاب ـ الكفاية التفسريية للنحو العريب والنحو التوليدي من خالل األبنية اإلعرابية املشكلة، د
  م.2013، 1اجلديد املتحدة، ط

  
 

 ):حسن مخيسالملخ(  -131
التفكري العلمي يف النحو العريب، االستقراء، التحليل، التفسري، دار الشروق، عمان،  −          

  م2002 ،1ط
، 1عمان، ط نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدثني، دار الشروق، −       

  م.2000
  م.2001، عمان، األردن، 1األصل والفرع، دار الشروق، طنظرية -

 هـ):711(أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم)(تابن منظور -132
  دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسة التاريخ العريب، بريوت. لسان العرب، −            

 (اد):الموسى  -133
وي احلديث، دار البشري، األردن، نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر اللغ −           

  م.1987، 2ط
الصورة والصريورة(بصائر يف أحوال الظاهرة النحوية ونظرية النحو العريب)، دار  −          
  م.2003، 1األردن،ط الشروق،
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 (أمحد):مومن -134
  م.2005، 2اللسانيات: النشأة والتطور، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط −           

 (أمساء أمحد رشيد):منيالمو  -135
  م.2007لسانيات تقابلية( االستفهام بني العربية واإلجنليزية)، دار الثقافة،  −            

                      
 (ن)                                        

 (حممود أمحد):نحلة -136
  م.1988بريوت،  مدخل إىل دراسة اجلملة العربية، دار النهضة العربية، −           

  (إبراهيم): نصر الدين -137
وجوه اإلعجاز يف اخلطاب االسلويب واملعريف للقرآن الكرمي، مطبعة اجلامعة اإلسالمية، ماليزيا،  -

  م.2002د.ط، 
  

  (هـ)                                    
 أبو هدمية(طلبة عبد الستار): -138

مناهج البحث اللغوي، دار املعرفة للتنمية دراسات يف العلوم اللغوية احلديثة و  −           
  هـ.1428الرياض،   البشرية،

 ):البشريهروم (  -139
 م.2006، 1مالحظات على قواعد النحاة، مشكلياين للنشر واإلشهار، ط −          

 :هـ)761(ت(أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن يوسف)ابن هشام األنصاري -140
ابن مالك، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، منشورات  إىل ألفية أوضح املسالك −           

  املكتبة العصرية، بريوت، د.ت.
ومعه كتاب منتهى األرب، حتقيق حممد حمي  شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، −         

  الدين عبد  احلميد،
مالك،  حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، دار اإلمام قطر الندى وبل الصدى، −         
  م.1416
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منشورات مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،  −        
  م..1991هـ=1411العصرية، د.ط، صيدا، بريوت،  املكتبة
 (عبد الغفار حامد):هالل -141

هـ= 1406، 2علم اللغة بني القدمي واحلديث، مطبعة اجلبالوي، شربا، ط −           
  م.1986

  (و)                                        
 (مازن):الوعر -142

دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء اللسانيات احلديثة، دار املتنيب، دمشق،  −           
  م.2001 ،1ط

حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية، دار  −          
  م.1987، 1ط طالس، دمشق،

،  1قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث( مدخل)، دار طالس، دمشق، ط −           
  م.1988

مجلة الشرط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي، −           
  م.1999، 1نوبار، القاهرة، ط دار 

  
  (ي)                                        

 (حممود سليمان):ياقوت -143
  م.2000، 1منهج البحث اللغوي، دار املعرفة اجلامعية، القاهرة، ط -

 (علي مزهر):الياسري -144
  الفكر النحوي عند العرب: أصوله ومناهجه، تقدمي عبد اهللا اجلبوري، الدار العربية  −          

  م.2003، 1للموسوعات، بريوت،ط            
 هـ):643(ت)بن علي النحوي موفق الدين يعيشابن يعيش ( -145

    م.1970، بريوت، يف علم اللغة شرح املفصل −          
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  ثانياً: المراجع المترجمة إلى العربية       
 :(ميلكا)إفتيشن  -1

اجتاهات البحث اللساين، ترمجة سعد عبد العزيز مصلوح، وفاء كامل فايد، نشر الس األعلى  
 م.1996لعامة لشؤون املطابع األمريية، للثقافة، طبع اهليئة ا

 : بالمر -2
 م. 1985كلية اآلداب، اجلامعة املستنصرية، بغداد،   ، ترمجة جميد املاشطة،علم الداللة 

 :(جورج) بول -3
 معرفة اللغة، ترمجة حممود فراج عبد احلافظ، دار الوفاء اإلسكندرية،  

 :(جيفري)بوول  -4
راجعة ميشال زكريا، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، النظرية النحوية، مرتضى جواد باقر، م 

 م.2009، 1ط
 (نعوم):تشومسكي -5

البىن النحوية، ترمجة يؤيل يوسف عزيز، مراجعة جميد املاشطة، دار الشؤون الثقافية العامة،         
 بغداد، العراق، د.ط، د.ت.

 :(نعوم)تشومسكي  -6
راجعة سليمان داوود الواسطي، دار الشؤون الثقافية ترمجة بيداء علي العكاوي، م اللغة والعقل، 

 م.1996العامة، بغداد، 
 :(نعوم) تشومسكي  -7

، 1ترمجة وتعليق حممد فتيح، دار الفكر العريب، ط املعرفة اللغوية، طبيعتها، وأصوهلا واستخدامها، 
 م.1992هـ=1313
 ( هلبش):جرهارد   -8

 ي، مكتبة زهراء الشرق.تاريخ علم اللغة احلديث، ترمجة سعيد حسن البحري 
 :(فرديناند)دي سوسير -9

 م.2008إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  حماضرات يف علم اللسان العام، ترمجة عبد القادر قنيين، 
. 
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 :(جوناثان)كلر -10
فرديناند دي سوسري( أصول اللسانيات احلديثة وعلم العالمات)، ترمجة عز الدين إمساعيل،  

 م،2000، 1هرة، طاملكتبة األكادميية، القا
 :(جون)ليونز -11

 م.1995نظرية تشومسكي اللغوية، ترمجة تعليق حلمي خليل، دار املعرفة اللغوية، القاهرة،  
 :(جون)ليونز -12

اللغة واملعىن والسياق، ترمجة عباس صادق عبد الوهاب، مراجعة: يوئيل عزيز، دار الشؤون  
 م.1987، بغداد، 1الثقافية العامة(آفاق عربية)، ط

 :)ه( أندريرتينيما -13
  مبادئ يف اللسانيات العامة، ترمجة السعيدي  زبري، دار اآلفاق، د.ط، اجلزائر، د.ت. 
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  ثالثاً: الدوريات
 ( حممد حسن):إبراهيم  -1

هـ ربيع 1402، شوال 17النحو العريب وأثره يف النحو العربي، جملة جممع اللغة العربية األردين، ع
 م، األردن.1982كانون األول   -ة اخلامسة، متوزهـ، السن1403األول
 :(موريس)أبو ناصر -2

  م.1982، السنة 19و18جملة الفكر العريب املعاصر، ع، األلسينمدخل إىل علم الداللة  
  ( مصطفى زكي):التوني -3

املدخل السلوكي لدراسة اللغة يف ضوء املدارس واالجتاهات احلديثة يف علم اللغة، جملة حوليات  
  م.1989هـ =1409، 64داب، عكلية اآل

  (عبد الرمحان):الحاج صالح -4
تكنولوجية اللغة والرتاث العريب اللغوي األصيل، املوسم الثقايف الثاين مع اللغة العربية األردين،  -

  م.1994اجلزائر، 
مدخل إىل علم اللسان احلديث،جملة اللسانيات الصادرة عن معهد العلوم اللسانية والصوتية  -

 جلامعة اجلزائر. التابع
 :(متام) حسان -5

 م.1976، املغرب،67تعليم النحو بني النظرية والتطبيق، جملة املناهل، ع 
 :(حسن) سعيدي  -6

هـ= 1417، 8مدخل إىل نظرية الربط العاملي، حوليات كلية اللغة العربية، مراكش، ع 
 م. 1996

 :(توفيق حممد)شاهين  -7
رواد ومبادئ، اللسان العريب، املنظمة العربية للرتبية  يف طريق علم اللغة احلديث عند الغربيني: 

  م.1987، 26والثقافة والعلوم، ع
  

 (رمضان): عبد التواب -8
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	�ص ا���ث                                      

نظرية العامل النحوي العربي في ضوء النظرية التوليدية هذا البحث عنوانه:" 

إلى إبراز قيمة العامل النحوي  وهو يهدف للعالم اللغوي نعوم تشومسكي، "التحويلية

  الحديث.العربي وٕاعطائه المكانة التي يستحقها ضمن الفكر اللساني 

 وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وجاءت الدراسة في

  مقدمة وفصل تمهيدي، وخمسة فصول وخاتمة.

تناولت المقدمة التعريف بموضوع الرسالة وأهدافها، ومنهج البحث فيها، 

  والدراسات السابقة وخطة البحث.

تحديد  ّتوليدّية الّتحويلّية، كما حاولالالّتعريف بالّنظرّية  الفصل الّتمهيديتناول 

بعض المصطلحات المختلفة في هذه الّنظرّية، وهي مفاهيم أساسّية تنبني عليها هذه 

 الّشرح.بالفهم و عند كل مصطلح  وقد وقف الّنظرّية،

 الدرس وفي العربية اللغوية الدراسات في الجملةلدراسة  الفصل األول خّصصو  −

 ."تنيار بـ"" وانتهاًء بلومفيلد“بـ " ومرورًا دي سوسيرابتداًء بـ" :الغربي البنيوي اللساني

الجملة العربّية من حيث مفهومها وعناصر بنائها من وجهتي نظر  وقبل ذلك تناول

الّدارسين القدماء والمحدثين، وذلك لكونها تمّثل إطار موضوع البحث، وال يمكننا 

 .اهمعرفة موضوع البحث إّال إذا عرفنا شكله والحدود التي ُيرسى علي

الّتحويلّية ابتداًء من  الّنظرّية الّتوليدّية تطور ليتتّبع مراحل الفصل الثانيوجاء  −

م)، إلى الّنظرّية الّنموذجّية 1965إلى الّنظرّية الّنموذجّية ( ،م)1957البنى الّتركيبّية (

 .م)1981م)، ووصوًال إلى نظرّية العامل والّربط العاملي (1972الموّسعة (
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وهي لّنظرّية الّتوليدّية الّتحويلّية في أحدث صور تطّورها، ا الفصل الثالث ويعرض −

الّصورة المعروفة باسم "نظرّية العامل والّربط العاملي"، وتندرج تحتها نظرّيات فرعّية 

أصغر منها هي: نظرّية الّسين البارية، ونظرّية الثيتا، ونظرّية الّربط، ونظرّية الحالة 

 اإلعرابّية، ونظرّية العامل، ونظرّية الحدود، ونظرّية المراقبة.

"المقاربة بين الّنظرّية الّتوليدّية  لموضوع الّرئيس وهوبا الفصل الرّابعويرتبط  −

دراسة عّدة ظواهر نحوّية ب ذلكو  الّتحويلّية ونظرّية العامل الّنحوي عند العرب"،

؛ كالّتعليل الّنحوي والعالمة اإلعرابّية والحذف والّتقدير والّتقديم والّتأخير وغيرها

 .تشومسكينظرّية العامل والّربط العاملي عند رتباطها بالعامل الّنحوي ثـّم مقارنتها بال

المحدثين  حاة منإلى عرض مواقف وآراء جمهور النّ  الفصل الخامس ىسعيو  -

  إزاء نظرّية العامل والّربط العاملي.

فقد تضّمنت أهّم الّنتائج التي توّصلت إليها، ثّم أتى بعد ذلك ثبت الخاتمة أّما  -

  واألجنبّية ثـّم الفهرست الخاص بموضوعات البحث.المصادر والمراجع، العربّية منها 

  هذا البحث على جملة من المصادر والمراجع نذكر منها:  اعتمدوقد 

  ."الكتاب" لسيبويه -

  .دراسات نحوية وداللية وفلسفية في ضوء اللسانيات الحديثة لمازن الوعر -

 .نظرية العامل والربط لنعوم تشومسكي -
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  أهمها:وخلص البحث إلى نتائج 

مون بشأن حاة المتقدّ ة ما ذهب إليه النّ صحّ أثبتت  إّن النظرية التوليدية التحويلية -

دها غوية التي ينتظمها التركيب وتحدّ ة العامل ودوره في الوقوف على الحقائق اللّ أهميّ 

؛ فقد اهتّمت هذه الّنظرّية بالعامل باعتباره يقوم على تفسير البنيتين الّسطحية القواعد

  يقة؛ ألّن البنية العميقة تقتضي فهم العالقات باعتبارها عالقات للّتأّثر والّتأثير.والعم

المحاوالت العديدة في هدمها، إّن فكرة العامل الّنحوي قائمة منذ سيبويه ولم تنجح  -

تقّنن الكالم، وتعطيه معايير ثابتة تقي المتكّلم من الوقوع في الخطإ وتحفظ ذلك أنها 

 الّلحن.الّنحو من 
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Résumé                                              

Cette recherche est intitulée «La théorie du gouvernement 
grammatical arabe au vu de la théorie générative 
transformationnelle" pour le scientifique Noam Chomsky, qui 
vise à mettre en évidence la valeur du gouvernement 
grammatical arabe et lui donner la place qu'il mérite dans la 
pensée linguistique moderne. 

Le chercheur a suivi dans cette étude la procédure 
descriptive analytique. Cette étude, comprend un préface، un 
chapitre d'introduction, cinq chapitres et une conclusion. 

La préface a traité la définition par l'objet du message et de 
ses buts، la procédure de recherche et des études antérieures et le 
plan de recherche. 

Le chapitre introductif a traité la définition préliminaire de 
la théorie générative transformationnelle, Il a essayé d'identifier 
certain terminologies divergentes qui sont des idées 
fondamentales ou cette théorie est basée, il a aussi scruté chaque 
terminologie avec compréhension et d'explication. 

Le premier chapitre est consacré sur l'étude de la phrase 
dans les études linguistiques arabes et dans la leçon linguale 
structurelle occidentale: en commençant par "de Saussure," et 
passant par "Bloomfield" et terminant par " Tesnière". Avant 
cela, il a traité la phrase arabe selon son concept et selon les 
éléments de sa construction à partir de points de vue des savants 
anciens et modernes; car elle représente le cadre du sujet de 
recherche, Ainsi; nous ne pouvons pas connaitre l'objet de 
recherches à moins que nous connaissions sa forme et les limites 
ou il s’est stabilisé. 

Le deuxième chapitre a poursuivi les périodes de l'évolution 
de la théorie générative transformationnelle à partir des 
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Structures syntaxiques (1957), à la théorie standard (1965), à la 
la théorie standard étendue (1972),  en arrivant à la théorie du 
gouvernement et du liage (1981). 

Le troisième chapitre présente la théorie générative 
transformationnelle dans les dernières images de son 
développement, c’est l’image connue par la «théorie du 
gouvernement et du liage», ou des sous-théories sont 
enregistrées ci - dessous: la théorie de X  barre, la théorie Ɵ, la 
théorie de liaison, la théorie des cas syntaxiques, la théorie de 
gouvernement, la théorie de limites et la théorie de contrôle. 

Le quatrième chapitre est associé à l'objet Président «c’est 
une approche entre la théorie générative transformationnelle et 
la théorie de gouvernement grammatical chez les arabes", en 
examinant un certain nombre de phénomènes grammaticaux: 
raisonnement grammatical ،marc syntaxique ، suppression, 
appréciation ، Présentation et retards etc… Car ils sont associés 
au gouvernement grammatical puis en les comparants par la 
théorie du gouvernement du liage chez Chomsky. 

Le cinquième Chapitre présente les opinions et les points de 
vue  des grammairiens modernisateurs, vis-à-vis à la théorie de 
gouvernement et du liage. 

La conclusion comprend les résultats les plus importants, 
puis les sources et les références arabes et étrangères, puis 
l'index de recherche. 

Cette recherche a été basée sur un certain nombre de 
sources et de références, par exemple: 

- "Le livre (Elkiteb) de " Sibawayh". 

- Études grammaticales et sémantiques et philosophiques au 
vu de la linguistique moderne de "Mazen Elwaer". 
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- Théorie du gouvernement et du liage de "Noam 
Chomsky". 

La recherche a révélé les résultats suivants: 

- La théorie générative transformationnelle a justifié la vue 
des requérants grammairiens sur l'importance du gouvernement 
et son rôle Pour connaître les faits linguistiques qui sont 
organisés par la structure et délimités par les règles. Cette 
théorie a veillé sur le gouvernement, car il explique la structure 
de surface et la structure profonde. Parce que la structure 
profonde exige la compréhension des relations de considération 
les relations d’influence et d'impact. 

- L'idée du gouvernement de grammaire s’existait depuis 
"Sibawayh" et il y avait de nombreuses tentatives infructueuses 
pour détruite, parce qu'elle codifie la parole, et lui donne des 
normes cohérentes qui sauvent le parleur de faire des erreurs et 
de préserver la grammaire de la distorsion vocale. 
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Abstract 

This research titled "Arab grammar Government theory in the 

light of the Transformational Generative theory" For linguistic 

scientist (Noam Chomsky), and it aims to display the value of the 

Arabic grammar Government, and give it the deserving place in the 

modern linguistic intellect. 
 

The researcher followed in this study descriptive analytical 

method, and that came in: preface, introductory chapter, five chapters 

and a conclusion. 
 

In the preface we defined the subject of the search and its 

objectives, the research method, the previous studies and research 

plan. 

The introductory chapter discusses the definition of the 

Generative transformational theory, it also tried to identify some of the 

different terms in this theory, which is essential notions underpinning 

this theory, and it explained every word and term. 
 

The first chapter is devoted to study the sentence in the Arabic 

linguistic Studies and in the structural west linguistic Lesson: Starting 

with "de Saussure" and through the "Bloomfield" and ending with 

"Tesniere " before that it takes the arabic sentence, in terms of its 

conception and construction elements from the two viewpoints, 

ancient and modern searchers, because it represent the context of the 
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research topic, and we can not know the subject of research unless we 

know the format and limits that lays it. 
 

The second chapter traces the stages of development theory 

Generative transformational starting from the Syntactic Structures 

(1957) to the Standard Theory (1965), to the Extended Standard theory 

(1972), And arriving to the Government and Binding theory (1981). 
 

The third chapter presents the Transformational Generative theory 

in its latest development images, wich is called "Government and 

Binding theory" This theory is divided into smaller sub-theories of, 

which are: the x bar theory, the theta theory, the binding theory, the 

syntactic case theory, the government theory, the bounding theory and 

the control theory. 
 

The fourth Chapter is associated with the principal subject 

("approach between the Transformational Generative theory and the 

grammar Government theory upon Arabs"), by examining a number of 

grammatical phenomena: Reasoning grammar, the syntactic mark, the 

deletions, the appreciation and the Presentation, the delays and other; 

forasmuch related with the grammar Government, then compare it 

with the Government and binding theory at Chomsky. 

  

In the fifth chapter we seek to display the viewpoint and the views 
of the modern grammarians to the “Government and Binding theory".  
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The conclusion included the most important findings reached, 

then the sources and references, Arabic and foreign, then the index. 
 

This research was based on a number of sources and references, 

including: 

- "the book" for Sibawayh. 

- "Grammatical and semantic and philosophical studies in the light 

of modern linguistics" for Mazen Elwaer. 

- "The Government and the binding theory" for Noam Chomsky. 
 

The research found the following results: 

- The Generative transformational theory vindicated the view of 

the previous grammarians about the importance of the 

government And its role in standing on the linguistic facts wich 

organized by the structure And determined by rules; This theory 

has focused on the government because it explains the surface 

structure and the deep structure; Because the deep structure 

requires understanding of the relations considerate the relations 

of influence and impact 

- The idea of the grammar government existed since "Sibawayh" 

and there was numerous unsuccessful attempts to destroyed it, 

because it codifies speech, and give it consistent standards saves 

the speaker from making mistakes and keep the grammar of 

speech distortions. 

 

 


