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تعد اللسانيات التوليدية التحويلية  حاليا      
املدرسة اللسانية أالوسع انتشارا واالٔكرث دينامية  
ويصعب عىل الباحث ٕاهامل تأثريها يف اللغة وعمل 
النفس والفلسفة وغريها، ٕاال ٔان ا�ارسني لها 

iا يرون ٔان ا�الg اكنت احللقة أالضعف فهيا ،
قدم تشومسيك نفسه وتالمذته  تعديالت 

  .  للنظرية ٔاولوا فهيا ٔامهية  للمعىن
معلوم من ا�ارسني اللسانيني ٔان النظرية       

التوليدية التحويلية  مل تأت نظرية متاكم9 ٔاول 
أالمر ؛ بل تطورت عرب مراحل ثالثة مرح9 
البىن الرتكيبية و مرح9 النظرية اللسانية المنوذجية 
و مرح9 النظرية اللسانية المنوذجية املوسعة ، 
مفىت ظهرت النظر�ت ا�اللية يف القواعد 
التوليدية ؟ وما املبادئ اليت استند ٕالهيا يف هذه 

  النظر�ت ؟ 
  

: Résumé 
  La grammaire générative et 

transformationnelle constitue 

l’une des écoles linguistiques les 

plus répandues. Nul ne peut 

ignorer son impact sur les 

sciences du langage, la 

psychologie, la philosophie, etc. 

Les spécialistes du domaine 

savent que, dans ses 1
ere 

versions, 

la GGT avait rejeté la composante 

sémantique tout au long de son 

élaboration. 

Cette théorie est passée par 

trois étapes : une 1
ere 

version 

appelée «structures syntaxiques », 

une seconde appelée « la théorie 

standard  » et une dernière « la 

théorie standard étendue ». 

Dans ce travail, nous nous 

interrogerons sur l’origine de 

l’intégration de l’analyse 

sémantique dans la GGT.
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م مع كتاب البىن الرتكيبية مث كتاب 1957ظهرت النظرية التوليدية التحويلية عام 
يف القواعد التوليدية .، مث كتاب دراسات ا�الg م 1965النظرية الرتكيبية الصادر مظاهر 

                       1.م 1977يف الشلك  و التفسري سـنة  كتاب دراساتو  ،م 1972اiي ظهر عام 
نظرية ا�الg : ٔاما النظر�ت ا�اللية اليت انبثقت عن القواعد التوليدية فهـي كثرية مهنا      

  . ، النظرية املعيارية املوسعة ، نظرية احلاالت فسريية، نظرية ا�الg التوليديةالت 
    2.يه مكون ا�الg وبداية ٔانطلق من المنوذج املعدل لتشومسيك واiي ٔاضاف ف    
 

                                                                                                                             
                                                                       

                               
  
                               

  
  
  

SR  :Semantic representation                                PRPRPRPR :phonological representation  
       المتثيل ا�اليل                                       المتثيل الصويت            

                                 
أالبرز، ؤاسـهتلها �²الg التفسريية،مث نظرية ا�الg ل يف النظر�ت ا�اللية مث فص±     

  .    التوليدية ،مث النظرية املعيارية املوسعة، ؤاخمتها بنظرية احلاالت 
يف عام  Fodorو فـودور Katzٔاصدر اللسانيان اكتز : : : :   Semantic ا�الg التفسرييةا�الg التفسرييةا�الg التفسرييةا�الg التفسريية. . . . 1111

 The Structure of a Semanticبنية النظرية ا�اللية " مقاال بعـنوان  م 1963
Theory   "ٔان مثة « :وحفوى نظريهتام'موقع املعىن يف نظرية تشومسيك' تساءال فيه عن

معاٍن يعّرب عهنا مبسـتوى صوري من الوصف اللساين خمتلف عن البنية النظمية يسمى 

 العنرص الصويت

Ieintial  

Element 
Base   Compenent 

phonological   Compenent  

Transformational 

Compenent 

Semantic    Compenent  

Sound  PR 

               
Meaning  SR    

  العنارص أالولية

 التحويل عنارص أالساسـية املكوÖت )العميقةالبنية (

 العنرص ا�اليل

 ا�الg الصوت
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المتثيل ا�اليل، وهذا املسـتوى من البنية اللغوية مقرتن ²لبنية النظمية بواسطة قواعد 
   3 »إالسقاط 

  .ٕاىل معانهيا أالصلية اليت صيغت من ٔاجلها  -عند ٕانشاء امجلل -مما يعين لزوم العودة 
نحو اقرتاح املكون ا�اليل يف النحو التحوييل فانطلقا من منوذج ال «فقد قام اللسانيان بـ     

  4»ليا ا بأن يفرس املكون ا�اليل البنية العميقة النحوية للجمل تفسريا دالطـالبو 
للمكون ا�اليل اiي معل  ذä ٔان النظرية التوليدية التحويلية أالوىل ٔاخذ علهيا ٕاهاملها

ٔاي ٔاهنام  ٔاضافا املعىن للبنية . كزي عليه يف نظريتهيام التفسرييةعىل الرت  "فودوراكتز و "
تظهربه  لعميقة للجم9 شلكها اiييف البينية ا  رضورة ٔان يوحض املعىن اèزونالنحوية ورٔا�

واعد التحويلية بني الق التحويالت ال متس املعىن، فال عالقة« ؤان . يف البنية السطحية
   5.»والعنرص ا�اليل 

جود يف ، وعليه فٕان املعىن ال يتغري ٔالنه مو التحويل ميس البنية السطحية فقط ٕاذ ٕان
قواعد التحويل  من البنية العميقة ٕاىل البنية السطحية بواسطة فنحن عندما ننتقل. العمق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .فنحن ال حندث تغيريا يف املعىن اèزتن يف اiهن، بل ننقï من معاٍن ٕاىل لكامت
2222     - - - -    gا�الgا�الgا�الgالتوليديةالتوليديةالتوليديةالتوليدية ا�الGénérative Semantic  : : : :لنظرية يف تطورت هذه ا

والكوف  Rossٔاواخرالسـتينات عن النظرية التوليدية التحويلية الöسكية عىل يد روس 
Lakoff  و ماكويلMc cawley وركزت عىل النقاط االٓتية ،  

  تعميق البنية العميقة لتقرب ٔاكرث من المتثيل ا�اليل  -
  ة السطحية توسـيع العملية التحويلية لالشـتقاق من البنية العميقة ٕاىل البني -
  . تقليص القواعد ا�اللية التفسريية و ربطها ²لمتثيالت ا�اللية  - 
  الرتكزي عىل الظواهر اليت تتطلب آليات وصفية  قوية و عىل اسـتعامل قواعد شام9 - 
:                   م فكرة توليد ٔاربعة مسـتو�ت قامئة عىل نظرية داللية يه 1973كام ٔاضافت النظرية عام  

املعىن املنقول حبيـث يسـند املعىن السطحي للجم9 بنية منطقية، بنية سطحية، السـياق، 
           6.يف حدود البنية املنطقية اليت يمت حتويلها بواسطة قواعد �شـتقاق ٕاىل بنية سطحية

وهذه التعديالت اكن قد ٔاضافها الكوف لمتس جانب اللغة حني �سـتعامل ، فاجلديد 
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يقوم عىل ٔان اشـتقاق امجل9 ال  يبدٔا بتـوليد بنية معيقة « :سايس يف ا�الg التوليدية االٔ 
ومن مث ختضع   .، بل بتوليد بنية جمردة تعطي المتثيل ا�اليلحنوية، كام يه عند تشومسيك
ٕاىل ٔان يتوصل ٔاخريا ٕاىل  ،يمت خاللها ٕادخال مفردات املعجم هذه البنية ٕاىل عدة حتويالت

  7.»لسطحية ا البنية
  : هام  وليدية ترتكز عىل جانبني خمتلفنيبذä ٔاصبحت ا�الg التو 

  . من خالل بنيته املنطقية التحتية فاملعىن السطحي للجم9 ميكن حتديده: البنية اللغوية -
، يف حدود الظواهر املتص9 ²لسـياقفاملعىن املنقول للجم9 يفرس : �سـتعامل اللغوي -

  .                                                 داوليةوهذا ما يعرف ²لت
  .       ففي ا�الg التوليدية البنية العميقة  يه التفسري ا�اليل 

                                           8.»ال ميكن الفصل بني الرتكيب وا�الg« :وهو ما جعل الكوف ينهتـي ٕاىل ٔانه
، وحسب النظرية  عليه املعىن يف البنية السطحية شلك اiي يظهرواملقصود ²لرتكيب ال 

طح دليل عىل تغّري للك معىن دقيق يف اiهن تركيب حمدد يدل عليه ولكام تغري يف الس
، فارتباطهام ²سـتحاg فصل الرتكيب عن ا�الg جزء من املعىن، من ٔاجل ذä يؤكد الكوف
وغدا المتثيل  . كو�ـي الورقة ال ميكن فصلهامهامارتباط ا�ال واملدلول عند دي سوسري ف 

  :ممثال يف الشلك االٓيت   -حسب النظرية التوليدية  –ا�اليل للبنية اللغوية 
  
  
  
  
  
  
  

  ٔان هذا المتثيل شبيه بمتثيل البنية يف عمل ا�الg التأويلية  "  راي  جاكندوف" وقد رٔاى 
  :             حبيث 

  النظمي. ت.س.ق  ا�اليل. ت.س.ق

أالبنية 
 ا�اللية

أالبنية  قواعد التناسب
 النظمية

المتثيل  الفونولوجيا
 الصويت

 املعجم
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  )ا�اليل. ت.س.ق(اليل التكوين ا�قواعد سالمة 

  املكوÖت القاعدية   )                 النظمي. ت.س.ق(مة التكوينقواعد سال
  املعلومات املعجمية     و                            قواعـد التناسب                 

 الفونولوجيا                                                    اèزنة  
 م املعج

  
 أالبنية ا�اللية         أالبنية املبدعة اليت و�هتا ٔانظمة القواعد     
  9. المتثيل الصويت         ٔاو اليت ٔاثرت فهيا     

  
وقد رٔاى جون ليونز يف كتابه نظرية تشومسيك اللغوية ٔان ا�الg التوليدية تعد 

نظرية يف عمل ا�الg وٕامنا   ردالتحدي احلقيقي لنظرية تشومسيك اللغوية ذä ٔاهنا ليست جم
مظاهر النظرية (مرتبطة ²لنظرية التوليدية وختتلف مع ما ذكره تشومسيك يف كتابه  يه

، وهو ٔان م 1965الصادرSyntax of  (The Aspects of the theoryالرتكيبية 
 يه قواعد توليدية ٔاكرث  Semantic  Compenentقواعد العنارص ٔاو املكوÖت ا�اللية 

مهنا تفسريية äi فعمل ا�الg التوليدي ليس بديال لنظرية تشومسيك ٔالنه ذو ٔاصول 
عىل الرمغ من ٔاهنام ينطلقان من مادة ٔاولية   نظرية تشومسيك ذات ٔاصول حنوية،داللية بي�

مع  ٔان  ابن اللغة قادر عىل التعامل واحدة يه أالصوات وا�الالت وحماوg تفسري  كيف
   10.لغويةت� املادة ال

  
  
  
  
  

 ٔاصول حنوية يةٔاصول دالل 

 نظرية تشومسيك اللغوية عمل ا�الg التوليدية

 االٔصوات                              -
  ا�الالت                                                                            -
 كيف ٔان ابن اللغة قادر عىل التعامل مع أالصوات  و ا�الالت -
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، نظرية تفسريية ٔايضا: Extended Standard Theory::::النظرية المنوذجية املوسعة النظرية المنوذجية املوسعة النظرية المنوذجية املوسعة النظرية المنوذجية املوسعة     - - - - 3333

تشومسيك وانطـلقا فهيا من نظرية املعيـر لتشومسيك يف كتابـه و  اقرت�ا جاكندوف
ا�الg ُمكوÖً من عد فهيا « م و 1965اiي ٔاصدره عام ) لرتكيبيةمظاهر النظرية ا(

  11»ومكوÖت النح
بني  The Aspects of the theory of Syntaxفقد مزي تشومسيك يف كتابه 

وحدد ، فة املتلكم الضمنية بقواعد اللغةالöيم حفدد أالوىل بأهنا معر  ءالكفاية اللغوية وأالدا
، كام ركز يف هذا الكتاب عىل مفهوم ه املعرفة يف معلية التلكم االٓينهذ الثاين بأنه تََمْظـهر

امجل9 ويسـتعمل مصطلحي البنية العميقة والبنية السطحية ال ين ٔاشار ٕالهيا يف ٔاصولية 
، وقد عـّد النظرية المنوذجية  Theorie Standardكتابه البىن الرتكيبية ويسمى نظريته بــ 

، توليديفهيا ٔان املكونني الفونولو" وا�اللـي تفسري�ن يف حني ٔان املكون الرتكييب مكون 
   .غري واحضة متاما) ييب والتوليدي الرتك (ام فاحلدود بيهن

  
                                                                                                            

  
  

مكونني تفسريين   واملكون ا�اليل يعدان) فونولو"ال(فاملكون الصويت الوظيفي 
جة أالوىل، ٔاما الرتكيب مفكون توليدي وحض البنية العميقة دهام عىل املعىن �²ر الع$

 äينئان امجل9 تنتظم تركيبيا عىل مسـتويني ٔاساسـ « : للجم9، ذ :  
ميقة بواسطة القواعد ، فتشـتق البنية السطحية من البنية الع مسـتوى البنية السطحية

  12.»املركبية البنية العميقة للجم9 حتدد القواعدالتحويلية و 
قة والبنية السطحية عىل ذä ٔان هذه النظرية تربط المتثيل ا�اليل ²لبنية العمي ومعىن
  : ذä من خالل السواء و 

  .قاعدة تفسريية داللية للبنية العميقة  -

 مكوÖن تفسري�ن مكون توليدي

Theorie Standard 
   

 املكون الفونولو"

 املكـــــون ا�اللــي
    املكون الرتكياملكون الرتكياملكون الرتكياملكون الرتكييبيبيبيب
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  13.ة تفسريية داللية للبنية السطحيةقاعد -
سهم ت  بل ٕان البنية السطحية ،ال حتدد التفسري ا�اليل  اكمال وذä ٔالن البنية العميقة

  .بشلك جزيئ يف ٕاجالئه وحتديده
  

                                              
                                                                                                                             

                                                                                                 
                                                                          

  : وميكن ٔان جنمل  النقاط اليت طورهتا هذه النظرية يف مرحلتني 
  : تـم فهيا االٓيت: EEEESTSTSTSTمرح9 مرح9 مرح9 مرح9  -
   .تعديل ٔاو مراجعة املوضع الصحيح -
  . ية ميكن ٔان تؤثر ٔايضا يف ا�الgالبنية السطح  -
 ٕاذ ٕان تقسـ,تـهن فرعي خاص داخل املكون أالسايس، حيصل املعجم عىل وضع مكـوِّ  -

توضع من خالل حتويالت معجمية  ــويةتتكـون من سامت فـــونـولـوجية وداللـية وحن
lexical transformation   ا/رد   -مممم - يف الوامس )P.M ( م  للمكون أالساس

  ، ت� التحويالت اليت تنشئ أالبنية السطحيةطبيق حتويالت حنوية  عىل النتيجةت 
  : RRRREEEESTSTSTSTمرح9 مرح9 مرح9 مرح9  -
ٕاذ ال  اليت تو� أالبنية العميقة،  Bar - X شلك قواعد أالساس خمطط ٕاكس وص9ت  -

  ∞ لتحويالت تنمكش يف حتويل واحد هو حرك ٔالـفـاوجود ٔالي جزء حتوييل فلك ا
move  أالبينة العميقة ٕاىل ٔابنية سطحيةٔاي أالثر والعائد ٕاليه فعندما يطبق حتـول                                                                                               .

للشلك (�اليل يتجه ٕاىل املكون اجلزيئ التفسري ا :تفرس البنية السطحية يف اجتاهني -
)                                                                PFللشلك الصويت (ه ٕاىل املكون اجلزيئ ، والتفسري الفونولو" يتج)LFنطقيامل 
مكوÖت ٔاخرى،  ٕايالء املعجم ٔامهية ٔاكرب ٔالنه احملور اiي تتالىق فيه املعلومات من -

  14.وتتصل فيه ببعضها

 )البنية العميقة (ــق ية العممسـتوى بن 

 )البنية السطحية(مسـتوى بنية السطح 

 مركبية قواعـد حتـويليةقواعـد 
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  :                   االٓيت  وميكن توضيح ذä يف الشلك
       

                                                
                                                                                

                                                 
  
  
  
                                          
 مكون بنيته ، وللكالتوليدي ببعضها البعض بشلك منظمتصل مكوÖت النحو ت     - - - - 

          15.ووظيفته املسـتقلتني، ولكها تتفاعل بشلك قاليب
ثيل الصويت والمتثيل والمت  البنية العميقة والبنية السطحية :مفكوÖت النحو التوليدي تعين

فالـلك يتفاعل بعضه مع بعض بشلك  ،قواعد الصوتية والقواعد ا�الليةاملعجم والا�اليل و 
قبل ٔان  ن للك مهنا بنية ووظيفة مسـتقلتني، ذä ٔان متلكم اللغةقاليب عىل الرمغ  من أ 

لتحويل حيول ما ينشئ الöم يف اiهن يأخذ املعطيات من املعجم مث ²السـتعانة بقواعد ا
الöم (يل  ذä صوتيا ومتث ) البنية السطحية(ٕاىل بنية ظاهرة ) البنية العميقة(يف ذهنه 
  ). ا�الg(اiي يؤدي معىن حمددا ) املنطوق

ختالف بني النظرية التوليدية والنظرية المنوذجية ال بد هنا من إالشارة ٕاىل �و
يف االٓيت  رمغ من ٔان أالوىل فرع عن الثانية، وميكن حرص قضا� �ختالف، عىل الاملوسعة

        :ذكره 
iا جاء  نظر يف البنية العميقة، خاصة ما يتعلق ²لفئات الكـالميةتوليدية ال تعيد ا�الg ال  -

 Lakoff مفثال الكوف. هو يف النظرية المنوذجية املوسعةعدد الفئات الöمية ٔاقـل مما 
ـد فئيت الفعل والنعت وجعلهام  فئة واحدة  .وح±

 البنية   السطحية

 )حرك ٔالفـا(حتويالت 

 العميقة البنية

 املعجم )وص9 -اكس  -نظرية (

 بينة املركبات  -قواعد 

  قواعد صوتية
 قواعد داللية

  المتثيل الصويت
 المتثيل ا�اليل
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 علق بوظيفهتااملعجمية خاصة ما تتنتقد ا�الg التوليدية قواعد ٕادخال الـمفردات  -
  .بطبيعهتا ومبوقع ٕادخالهاو 
  16.القضا� املنطقية يف ٔاحبا<ا وترتكز عىل دور املكون ا�اليلتعمتد  -

اجلدل حول عمل ا�الg  ٔان ما يؤدي دورا مركز� يف« :وما ميزي هذا المنوذج هو
قواعد  ّدهاالتحويالت الناجتة عن ذä بعإالبقاء عىل بنية معيقة حنوية ووضع التوليدي و 

 17»تربط مسـتويني حمددين حنو� بعضهام ببعض
 النظرية ا�اللية التوليدية: ل حو? بني النظرتني التفسرييتنئاي ٔان ما يدور اجلد

عىل حتويالهتا  اء عىل البينة العميقة واحملافظةرضورة إالبق النظرية المنوذجية املوسعة هوو 
: ية اللغوية هامبني مسـتويني  يف البن  بط لنامكنة ٔالن هذه القواعد التحويلية يه اليت تر امل 

  .البنية السطحيةالبينة العميقة و 
مظاهر النظرية (بعد ظهور كتاب تشومسيك  ::::Case Grammarنظرية احلاالت نظرية احلاالت نظرية احلاالت نظرية احلاالت     -4

،  طور النظرية املعيارية املوسعةخاصة يف ،ية تطورا كبرياشهدت النظر . )م1965الرتكيبية 
²ٕضافات مست النظرية يف كثـري  -لتشومسكينيما بعد ا اiين يسمون -ٕاذ قام اللسانيون 

ٔاسـس متكهنـم من تفسري املعرفة اللـغـوية يف من جوانهبا، يف سعي للوصول ٕاىل قواعد و 
  .عقول املتلكمني 

  .تدادا للنظرية المنوذجية املوسعةمن ٔامه النظر�ت املفرسة اليت جاءت ام و 
وما ٔاي قواعد بنية العبارة . عجمد التكوين واملاليت تشمل قواع: نظرية السني البارية -1

  .التفريغ و القوانني �نتقالية والسامت السـياقيةتشمل عليه من قواعد 
  .العامل والربط السـيايقاهمتت بقضية : نظرية التحمك املكوين والعمل -2
  18.صوتية اهمتت ²ملقوg الفارغة ٔاي الضامئراملسـترتة اليت ال تمتتع بصورة :نظرية الربط -3

خنصها بكثري من التفصيل   ويه موضوع دراستنا هذه، واليت: 19نظرية احلاالت -4
 حبثا عنوانه   Charles. J.  Fillmore 20نرش شارل فيلمور  م 1968والرشح، ففي عام 

 »gللحا gاحلا  The case for case«.  يف حقل  لنظريةالفعلية ل بداية ال اكن هذا العمل و
، لكن ا�ارسني ٔاميا عناية دراسة ونقدا وتقوميا تلقفها ا�ارسون وعنوا هباوقد  اللسانيات،
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املسامة  بريادوارد سا ٔاخذت عن ٔافاكر « :للنظرية يرون ٔان ٔافاكرها ليست جديدة، فقد
فقد قسم امجلل ٕاىل    three basic sentence typesثالثة ٔامناط  Iمة من امجلل "

، امجلل املتعدية مع املنفذ، امجلل غري بذكر الفاعل املبارشري املتعدية امجلل غ: ثالث ٔاقسام 
   21. »تعدية مع ذكر الفاعل غري املبارشامل 

يف البنية العميقة والفاعل يف البنية السطحية يعود ٕاىل  لفضل يف المتيزي بني الفاعلٔاي ٔان ا 
سبب ٔاما   ،Iمة من امجلل ورد فهيا  الفاعل اiي مزي بني ثالثة ٔانواع   سابريسابريسابريسابريادوارد  

مصطلح احلاg تعممي وتوسـيع ملصطلح تقليدي اكن يدل «: تسميهتا نظرية احلاالت هو ٔان
يف بعض اللغات عىل صيغ خاصة ببعض أالسامء اليت ختتلف لك صيغة مهنام ²ختالف 

وحاNominative   g) الرفع(حاg الـفاعلية : يكون علهيا �مس  يف امجل9 مثلاحلاg اليت 
وحاg املفعول غري   Genitive )اجلر(وحاg إالضافة  Accusative) النصب(فعولية املـ

و يف أالفعال وحروف اجلر حيث ٕاهنا تؤثر يف حاالت املفعول به وممتامت dative املبارش 
     22»ولك ذä يظهر يف صور حاالت معينة   Complamentsامجل9 

لصيغ ²ختالف احلاg ففهيا احلاالت املتعلقة واللغة العربية من اللغات اليت تتغري فهيا ا
ال اجلزم ²لنسـبة لٔالفعبة لٔالسامء وحاالت الرفع والنصب و ²لرفع والنصب واجلر ²لنسـ 

  .          وحاالت البناء ²لنسـبة للحروف
 gو ٔاحدثهتا عوامل لفظية ٔاو تكون ٔاصلية أ  ٔانيف اللغة العربية ٕاما  إالعرابيةفاحلا

، واالٓن نود تتبع caseكون قد فهمنا سبب تسمية هذه النظرية ²حلاg ، وعليه نمعنوية
يات التوليدية التحويلية ونبدٔا بَعَمل اللسان  .ية اللغوية يف اللسانيات الغربيةنشأة هذه النظر 

املعرفة اللغوية طبيعهتا ؤاصولها واسـتخداIا " نعوم تشومسيك اiي أورد يف كتابه"أالول 
ا عنعْرضً "  Qاليت ٔاتت امتدادا للنظرية  ذكــــر فيه النظر�ت" وحدات النحو" ا ُمهم

ت عن أن أالفاكر أالساسـية لنظرية احلاالت نشأ  ن بيهنا نظرية احلاالت ٕاذا ٔاكـد املوسعة م
gدراسة مجل املصادر املؤو infinitival  clauses   نظام قواعد فامجلل الصحيحة تتطلب

اجياد مصفاة متنع البىن غري املقبوg من الظهور  جة äiمعـقد نوعا ما يربطها، ويلزم نتي
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الكثرية واملفص9 للقواعد  ةوتعاجل يف االٓن ذاته الظواهر املعقدة وتتخلص من أالنظم
  23.لتحويلية وقواعد البنية املركبيةا

، اليت متزي امجلل السلمية تشومسيك مصفاة احلاg هوقد كرس فيلمور �ده ٕالجياد ما سام
مزي تشومسيك  فهيا  بني  لقد« جون ليونز عن نظرية احلاالت فقد قال . من غريها دالليا 

جم9 هام املسـند ٕاليه ٔاو الفاعل، واملفعول يف البنية السطحية،    العميق لل ٔامرين يف الرتكيب
، 9، غري ٔان كثريا من علامء اللغةللرتكيب العميق للجم ٕان ذä يف الوظائف ا�اللية: وقال

ٕاّن هذا أالمر شلكي ونسـيب : مقوg التفرقة بني املسـند ٕاليه واملفعول وقالواقوا عىل مل يواف
ٔايضا، ٔالن تعريف املسـند ٕاليه ٔاو املفعول خيتلف من لغة ٕاىل ٔاخرى وبناء عىل ذä فهام 

             24»ية واحضة يف حتديد معىن امجل9غري ذي ٔامه 
، فاعل يف الرتكيب السطحي "هديV مات امل : " ذä ٔان �مس املرفوع يف مج9ومعىن

عده كثري ، وهذا المتيزي بني الفاعل واملفعول به لكنه مفعول به يف الرتكيب العميق للجم9
، لكنه يف اللغة العربية ٔامر ²لغ أالمهية ٔامر شلكي وخيتلف من لغة ٕاىل ٔاخرىاللغويني من 

ة هذا ؤالمهي. ...)حتّطم. تكّرس . مات(عميقة حنو يف أالفعال املبنية للمحهول يف بنيهتا ال 
 التحليل اiي التحليل النحوي احلقيقي للجم9 هو ذä«: المتيزي وصل فيلمور ٕاىل أن

عن مكوÖت لك مج9 يف ٔامعق مسـتوى من مسـتو�ت التحليل  يكشف بصورة مقنعة
  Instrumental أالداة   Agen  الفاعل: وي ويكشف عن احلاالت النحوية حنوالنح

       place«25   املاكن
للجمل هو ذاك التحليل الاكشف عن املكوÖت احلقيقية  فالتحليل النحوي ا�قيق

مكونة يف أالساس من فعل وفاعل ومفعول به يف الرتكيب " تكّرس الYُٔس : "للجم9 جفم9
ٕامنا هو نتيجة لقوة " تكرس"فعل لل Agen ليس منفذا "الYُٔس " لعميق و�مس املرفوع ا

، مات : [يفرق بني الفاعل يف امجلل االٓتيةيل اللغوي جيب ٔان ، فالتحل ما Vتلكّم املهدي
، تكّرس الزجاُج، كّرست الرُحي أالغصان Vاملهدي[.  

ال نسـتطيع   -يف اللغة العربية مثال  -ففي كثري من الرتاكيب  .من ٔاجل ذä جند ٔاننا
احد عض القرائن ا�اg عىل و مبجرد التباس ٔاو اختفاء ب ن حندد الفاعل من املفعول بهبيرس أ 



 السادس عرش  العدد                                                        جم9 لكية االٓداب و اللغات

 

 2014ديسمرب                                       112                                        لكية االٓداب و اللغات

عملية حتويلية ٔاسـبقية الفاعل عىل املفعول به فٕاذا مقنا ب : الرتبة :مهنام يف البنية السطحية مثل
: إالعرابيةاحلركة  .العميقة حىت منزي بني الوظيفتني جيب العودة ٕاىل البنية) التقدمي والتأخري(

ال تظهر عليه احلركة قد يكون اسام مبنيا ٔالسامء فٕانه ؤان الفاعل من ا ،الرفع عالمة الفاعل
  .لعميقة حىت منزيه من خالل املعىنفيجب العودة ٕاىل البنية ا ،إالعرابية

فنظرية احلاالت متكن من حتديد هذا الفرق ليس فقط من خالل احلركة إالعرابية بل 
قواعد « :ٕاضافة ٕاىل ٔاهنا تسمى ٔايضا .لعميق اiي حتدده البنية العميقةمن خالل املعىن ا

 بعضها اèتلفة يف امجلل اèتلفة، من العالقات اليت تربط الـرتاكيبتعين كثريا ا�الg و 
   26»يه العالقات ا�اللية ببعض ميكن متثيلها بعنارص صغرية

ٕاذ ٔان اللكامت يف امجلل تنتظم  .اكيب اليت لها بنية معيقة واحدةويقصد بذä مج9 الرت 
امت دون وجود رابط بيهنا ، فال ميكن ٔان ترصف لكداليل فق تراكيب يربط بيهنا رابطو 

  . املسـمتع رساg مقبولـة دالليـا ٕاىل يُوصل
ٔان علامء اللسانيات املنمتني ٕاىل مدرسة ا�الالت التصنيفية « فقد رٔاى مازن الوعر

احتجوا ٔان البنية العميقة ال تسـتطيع ضبط �ختالفات ا�اللية ] فيلمور وتشـيف وكوك[
  :يب حنو يف ترك 

the door opened; jhon opened the door; the wind opened the door      
لها عالقات داللية خمتلفة مع الفعل )  the door ; jhon ;  the wind(فأالراكن �مسية

 )opened («27 فالباب جمرب، وجون منفذ، والنافذة سبب                                .  
قصد به  شومسيكiا فٕان ا�ارسني للنظرية يرون بأن فيلمور قّدم تعديال لنظرية ت 

بعض أالحاكم اèتلفة عام جيري من ٔاحداث   مجموعة املفاهمي اليت متكن إالنسان من ٕاصدار
؟ وملاذا؟   مفن يقوم ²حلدث؟ ومن يقع عليه حدث ما؟ وما اiي حدث؟ ومىت وقع؟ ؤاين

  : االٓتية موحضارد فيلمور  أالمث9ويو 
  فتح املفتاُح الباَب  - 2فتح عيلd الباب                              -1
  فُتح  الباُب ²ملفتاح -4                 انفتح الباُب عىل يد عّيلٍ   -3
   28فُتح  الباُب ²ملفتاح من  عيلٍّ  -6     اسـتخدم عيلd  املفتاح لفتح الباب     -5
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ة تعرب عىل الرمغ من ٔان قواعد اللغة العربي عد الفعل ليس فاعال دامئارفوع بفاالمس امل
  :فاعال ٔاما نظرية احلاالت فرتى أاليت) 4،3،2،1(�مس املرفوع يف امجلل 

  
 dأداة                      -2   املفتاحُ                          منفذ   -1     عيل  

  موضوع        -4  الباُب    ) اشرتك مع عيل ( جمرب     -3الباُب  
  dاملفتاح"²السـتعانة ²ٔالداة (موضوع   -6مسـتفيد                     الباُب     - 5 عيل   ("  

     
واحض  غرض لبلوغه، فٕان نظرية احلاالت لها ومن مبدٔا ٔان للك نظرية هدف تصبو

 29.»ف احلاالتاليت تربط الفعل مبختل هتدف ٕاىل اكتشاف العالقات ا�اللية « :فهـي
  : ت التصنيفية متّزي بني ٔافعال سـبعيف ا�الال فالنظرية عىل غرار مثيالهتا

  ٔافعال ٔاساسـية . 4ٔافعال حركية         . 3ٔافعال اجرائية      . 2ٔافعال كونية        .  1
  )      ماكنية ( ٔافعال ظرفية . 7      ٔافعال اسـتفادة. 6ٔافعال شعورية     . 5

   30:بدورها عىل النحو االٓيت يت تتفرعال   
  خّوف : ٔافعال كونية                            

  يأمل                      : ٔافعال شعورية         ٔافعال اجرائية - 
         قال:  ٔافعال حركية                           

  
  رٔاسه  عال: ٔافعال كونية                          

  حتركت ٕاىل: ٔافعال اجرائية  عال ظرفية      ٔاف -   
  حّرك:  ٔافعال حركية                        

   
  م�: ٔافعال كونية                              

  حصل       : ٔافعال اجرائية      ٔافعال اسـتفادة         -
                                                                                                                             أعطى               :  ٔافعال حركية                               
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مبعىن ٔان الفعل هو العنرص أالساس يف امجل9 فٕان وضعناه فٕانه يفرض وضع عنارص 
ٕاذن  . وIمة نظرية احلاالت كشُف هذه العالقات. بقية امجل9 وفق قانون املفرداتحمددة يف 

تعد عالقة الفعل يف  والعالقة بيهنم عالقة وثيقة ٕاذ .للك فعل حاالت تتسلسل بعده تباعا
هنام جزٔا لكمة ال يسـتغين ٔاحدهام عن عالقة اليشء بنفسه ٔاي gٔ «لعربية مثال ²لفاعل ا

        31.»االٓخر
، وهذا دليل التالزم القوي لعريب ٔان للك فعل فاعلمفن ٔاساسـيات قواعد الرتكيب ا

هام ما «: ٕاذ قال" هذا ²ب املسـند واملسـند ٕاليه: "بني القالبني وقد ٔاشار سيبويه äi يف
دا واحد مهنام عن االٓ اليغىن ـُ                            32.»خر، وال جيد املتلكم منه ب

من ٔاجل ذä . ثلام للك مبتدٔا خرب يمتمه ويوحضهوينجزه م  فللك فعل فاعل يظهره
ُسـمي هذان الطرفان يف امجل9 الفعلية ٔاو �مسية ²ملسـند واملسـند ٕاليه؛ فهام دعامتا 

   .العريب إالسـناديالرتكيب 
gواملكون الرئيس لهذه النظرية ٕاطار احلا Case Farme قالب يرتبط خال? « : وهو

يف  إالطار، ويسـتخدم هذا ن ٔان ترتبط معه دالليا يف امجل9الفعل مع قامئة املعلامت اليت ميك
 Roles Themantic عة من احلاالت تسمى ٔادوار داللية، ويتكون من مجمو تفسري امجلل

  33» احلاg الباطنية لقواعد امجل9 ثلفـٕاطار احلاg  مي 
  .قضية + صيغة فعلية : ويرى فيلمور ٔان لك مج9 مكونة من

الزمن،النفي، : (لك ما تعلق بهالفعل الوارد يف امجل9 و  :فاملقصود ²لصيغة الفعلية
  ) ام�سـتفه

  .ٔاما القضية فاملقصود هبا الفعل وحمدداته من احلاالت
–  gوامس احلـاCase Marke         –  مركب امسيNoun Phrase   
  ) اسـتفهام/ نفي ( زمن + فعل : لية صيغة فع  -   .      قضية + غة فعلية صي: امجل9  -
  .مركب امسي + امس حاg : حاالت  -           .     حاالت +فعل : قضية  -
            34. سوابق ٔاو لواحق ٔاو زوائد: حاg  وامس -
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ال تقترص عىل  وصف التغييـرات الظاهرة يف ٔاواخــــر اللكامت «:كام ٔان هذه النظرية 
  35»حتسب حساب فكرة إالعراب ا/ردة بل ٕاهنا
، واiي يسمح علق املوجود يف العبارات �مسيةٔاي ٕان �ه$م ينصب عىل مفهوم الت 

يشـلك  وهذا �رتباط. يف امجل9 من خالل  املعين ٔايضا ²رتباط الفعل ²حلـاالت الاكئنة
املسـند منفصـل عن مفهوم املركب �مسي فهام يدالن مفهوم املسـند ٕاليه و «لنا تركيبا  لكن 

عىل الوظيفة النحوية ٔاكرث من داللهتام عىل الرتبة النحوية فقد يكون املركب �مسـي يف 
  36.»املسـند ٕاليه و قد يكون مفعوال بهوظيفة 

 خباصية حتليل امجل9 هتمت ٔايضا« :حوية بلنال تقترص نظرية احلاالت عىل القواعد ال و
 كام هتمت �²راسة عرب اللسـانية .بفهم أالنظمة ا�اللية اللغوية ذäواسـتعاملها يف السـياق و 

  37»الرصفية والرتاكيب املقـارÖتو 
قوانني الرتكيب أالسايس وقوانني مفرداتية : ثالثة ٔانواع من القواننيوتقوم هذه النظرية عىل 

    .حتويليةوقوانني 
       :للرتكيب أالسايس مخسة قوانني ٔاساسـية يه : قوانني الرتكيب أالساقوانني الرتكيب أالساقوانني الرتكيب أالساقوانني الرتكيب أالسايسيسيسيس     

  جوهر+مساعد)+مرشوطية (          امجل9                  : القانون أالساالقانون أالساالقانون أالساالقانون أالسايسيسيسيس أالول أالول أالول أالول1
  املرشوطية  يفرسها القانون أالسايس الثاين         :    حيث ٕان 

  الن ٔان ما يكون بداخلهام ٔامر اختيارييد: القوسان (   )             
  لكمة تساعد ٔافعاال اخرى يف الصياغة واملعىن :  مساعد              
  هو اجلزء أالسايس من امجل9 وحيمل معناها الرئييس: اجلوهــر             

        
  Extemal Conditionالروابط اخلارجية   :          القانون أالساالقانون أالساالقانون أالساالقانون أالسايسيسيسيس الثاين  الثاين  الثاين  الثاين 

  Time Adverbsظروف الزمـان                                      
  Interrogative Wordsٔادوات �سـتفــهام                                      

  Negation Wordsٔادوات النـــــــفي                                      
   

 تعوض /تساوي

 املرشوطية
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العنارص  يار عنرص ٔاو اكرث منيدالن عىل اماكنية اخت  {}القوسان الهالليان :  حيث ٕان 
  . (and, or)مثل املذكورة داخل القوسني 

  ...)     لهذا، بناء عىل ذä(نطقي اليت تأيت يف بداية امجلل عبارات الربط امل  :الروابط اخلارجية
)+ ماكن)+ (مفعول غري مبارش)+ (حمور+ (اجلوهر         فعل :  القانون أالساالقانون أالساالقانون أالساالقانون أالسايسيسيسيس الثالث الثالث الثالث الثالث

  .)فاعل) + (ٔاداة(
اللغة العربية عىل الفعل ٔالهنا تدل يف  عبارة فعليةعبارة فعليةعبارة فعليةعبارة فعليةٕاىل  فعلفعلفعلفعلوقد غري اخلويل مصطلح 

  : ليصبح هذا القانون اكالٓتــي. والصفة ال ان يتشابه دورهام يف الرتكيب
  )فاعل) + (ٔاداة)+ (ماكن)+ (مفعول غري مبارش)+ (حمور+ (اجلوهر       عبارة فعلية 

  :  القانون أالساالقانون أالساالقانون أالساالقانون أالسايسيسيسيس الرابع الرابع الرابع الرابع 
 Ergativeحمور                 

  Indirect object  مفعول به غري مبارش                 
      Placeماكن                 

                                                               Instrumentalٔاداة                    
                                                                                        Agentفاعل                   

  
        عنرص داخلهام جيري تعويضه ²لعبارة �مسية يدالن عىل ٔان ٔاي     } {ٕان حيث 

  يدل عىل التعويض                  
  38.تتكون من �مس وتوابعه: العبارة �مسية

ä يف كتابه أالول وذكر ذ dative املفعول غري املبارش واجلدير i²كر ٔان فيلمور مسى
gللحا gتفصيال املسـتفيد، وف, بعد اسـتغىن عنه وعوضه ²/رب ٔاو احلا äi وسـنعرض ،

  .يف الفصل الثالث
  :القانون أالساالقانون أالساالقانون أالساالقانون أالسايسيسيسيس ا ا ا اخلخلخلخلامسامسامسامس

  امس ) + مج9 ) + (معرف+ ( �مسية                حرف جـر العبارة  
 .ٔاو نسميه الــجارV  : حرف جـر   

  العبارة �مسية
nominal 

phrase 
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املعرف ²ٕالضافة خاصة الضامئر "وضامئر إالضافة " ال التعريف"ويقصد هبا :  معرف   
 ٔالهنا تعوض �مس يف اللغة العربية  

  . يقصد هبا �ختيار بني املعرف ٔاو امجل9: ٔالقواس ا()   
. اجلار  و�مسيس عىل عنرصين هام مث ٕان هذا القانون يفرض وجب احتواء الرتكيب أالسا

، وتكرارها Iم لتكوين ا ذكرت يف القانون أالسايس أالولٔالهن) مج9(ر ٕاضافة ٕاىل تكرا
  .     احتواء مج9 عىل مج9 ٔاصغر مهنا امجل9 املركبة اليت تعين

ٔايضا من حيث رتبة امجل9 وجعلها بعد �مس، ومـرد  وقد عدل  اخلويل هذا القانون
ربية ٕاذا وصفت �مس فٕاهنا ، والثاين ٔان امجل9 يف اللغة العذä سببان أالول التبسـيط

  .                                                     تتبعه
 :فيغدو القانون  أالسايس اخلامس  معّدال اكالٓتـي 

      39) مج9+ (امس) + معرف+ (حرف جـر  العبارة �مسية                 
Ö ²ملفردات اليت جتعل أالمنوذج العام ٔاكرث تعين القوانني اليت تزود: : : : قوانني مفرداتيةقوانني مفرداتيةقوانني مفرداتيةقوانني مفرداتية    2222

الصوتية والنحوية (لغة ، فهـي حتوي املالمح واخلواص الالزمة يف جوانب الختصصا
    40فهـي حتل مشöت �ختيار) وا�اللية

عرج يين االٔ مفثال عندما قال واس  ات املفردة اليت خنتارها للرتكيبفهذا القانون يعطي مزي 
جلس  الناُس، فعندما وضع الفعل جلَس ارتسمت ٔامامه قامئة خيارات جعلته : يف الرواية

: وانني عىل �مس املرفوع بعده يهفالفعل جلس يفرض مج9 من الق "الناس" خيتار لكمة 
  . قوة لها القدرة عىل اجللوس

 غري كيبية  لكهنا وفق القوانني الرت تكون مقبوäi g جفم9 أالفاكر اخلرضاء تنام بعنف
للكامت ونطلع عىل  مقبوg وفق القوانني املفرداتية ولنوحض الفكرة ٔاكرث نقدم أالمث9 االٓتية

   .دون ذكر املرفوع بعدها لقوانني املفرداتية اليت حتتوهياا
، وتربز اكيب الباطنية ٕاىل تراكيب ظاهرةيمت بواسطهتا حتويل الرت  ::::    حتحتحتحتويليةويليةويليةويليةقواننيقواننيقواننيقوانني    3333

  : ٔامهيهتا يف االٓيت
  . تنظر ٕاىل امجل9 عىل ٔاهنا مشـتقة من تركيب آخر عرب معلية حتويل خاصة -
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  ال هنائية   تقدم تفسريا لقدرة املتلكم انتاج وفهم مجل جديدة -
، حيث ٕاهنا هتمت ²حلقيقة اiهنية الاكمنة خلف أالداء لقواعد التحويلية قواعًدا ذهنيةً تعد ا -

  .اللغوي الفعيل
يف  اللغوية مبتلكم ومسـمتع منوذجيني حويلية بوجوب ٔان ختتص النظريةترى القواعد الت -

ي أ  ،القة لها ²لقواعد اللغوية ذاهتاجممتع لغوي متجانس عارف بلغته غري متأثر بظروف ال ع
  . وأالخطاء الناجتة عن �ل بقواعد اللغة ٔان يكون خاليا من عرثات اللسان

وحتليل املقدرة اللغوية الاكمنة يف ٔاذهان املتلكمني  تمتزي القواعد التحويلية ²ع$دها عىل -
تفسري امجلل اليت حتمل ٔاكرث من معىن  ٕاضافة ٕاىل بقدرهتا عىل امجلل البسـيطة واملعقدة و 

  .   مجلل اèتلفة يف تركيهبا السطحيالتفريق بني ا
 تفرس كام. اها حذف فيمتكن السامع من فهمهاتفرس القواعد التحويلية امجلل اليت اعرت  -
  41.مجلل الصحيحة وغري الصحيحة حنو�ا

ïمن خالل  -مزا� نظرية فيلمورمزا� نظرية فيلمورمزا� نظرية فيلمورمزا� نظرية فيلمور هذا جييل لنا ولعل ا�كتور محمد عيل اخلويل بعم
  :يف النقاط االٓتية -يسن وروبرتس عرضه مقارنة لهذه النظرية بنظر�ت تشومسيك ولك 

، ٕاذ ترتهبا ية الرتتيبايس الثالث ليست ٕاجبار العنارص املكونة للجوهر يف القانون أالس. 1
  .القواعد التحويلية، وهذا يدل عىل ٔان هذا القانون ليس خاصا بلغة معينة

ية هذه النظرية املفاهمي السطحية مثل املبتدٔا واخلرب وترتكز عىل املفاهمي املعنو  تتجنب.2 
 .والفاعل املبارش واملاكن وأالداةاملفعول غري الفعل واحملور و : املرتبطة ²لبنية العميقة مثل

  .)-عاملي - اىل حنو  لكيوهدف النظرية التوليدية التحويلية الوصول (ويه مفاهمي عاملية 
 .وعدم �حنياز ٔالي لغة فقوانني فيلمور مخسة فقط البساطة وعدم التعقيد. 3
  42.اعتبار الفعل داg واحلاالت �عرابية متغرياته يف امجل9. 4

 بط املصطلحات النحوية اكلفاعليةض  ىل فكرةع خنلص ٕاىل ٔان النظرية تقوم ٔاساساو 
iي حيمك عىل واملـفعولية ٕاذ ٕان هذه املصطلحات ال متكننا من التحليل ا�اليل العميق ا

  .سالمة امجل9 ٔاو غريه
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ٕان نظرية فيلمور ا�اللية  ليست نظرية تتعامل بشلك مبارش مع «  :وiا يقول مازن الوعر
فقط مع املسـتوى ا�اليل  سـيط نظام داليل وصفي يتعاملأالدوار السطحية ٕاهنا بشلك ب 

   43»للقواعد
ٔاي ٔان التحليل املطلوب من اللغوي هو ذä التحليل اiي ال يكتفي مبا هو موجود   

قة للجمل وميزي عنارصها يف السطح  بل ذä التحليل اiي يلج ٕاىل البىن العمي
 ٕاىل الرتاكيب الباطنة حلاالت قد وجلولعل حتليل الرتاكيب والبىن يف نظرية ا أالساسـية،

  .بني كثري من املفاهمي النحوية وفرق لنا
وعليه فالنظر�ت ا�اللية يف القواعد التوليدية نظر�ت لسانية انبثقت عن النظرية 

ٔامهية املعىن يف  - حسب رٔاي ا�ارسني  -التوليدية التحويلية اليت ٔامهلت ٔاول أالمر
، وعّدته �الg والتفسري يف حتديد املعىنلرتكز عىل ا ، فأتت هذه النظر�تبالرتاكي

، واكن اكتز وفودور وجاكندوف ٔاكرث تند ٕاليه املتلكم يف ٕانشاء امجللأالساس اiي يس 
  .انني اiين ركزوا عىل هذه النقطةاللس
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    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
                                                                        

- هـ1429( 3دمشق، ط ، دار الفكر،ينظر، ٔامحد محمد قدور، مبادئ اللسانيات -1
  .275ص  ،)م2008

2- John lyons,Linguistic Semantics” An introduction”,  p212      
راي جاكندوف،عمل ا�الg العرفانية، ت عبد الرزاق بنور، خمتاركرمي، دار سيناترا،  -3

   56-55الوطين للرتمجة ، تونس، ص املركز
                          .268، ص اكرتر ديرتبونتج، املدخل ٕاىل عمل اللغة -4

5 -  John lyons,Linguistic Semantics” An introduction”,  p21  
، اجلزائر، ملطبوعات اجلامعيةديوان ا ،ٔامحد مومن، اللسانيات النشأة والتطور.نظري 6 - 

   .252.  251ص ) م 2002( ،)د،ط(
 ،ار الطليعة للطباعة والنرش،بريوتد ،اللسانيات التوليدية والتحويلية ،عادل فاخوري -7
   .61ص ،)م1988(شـباط 2ط
    71، ص عربيةالاللغة عبد القادر الفايس الفهري، اللسانيات و  -8
    .56ص  راي جاكندوف، عمل ا�الg العرفانية،. ينظر -9

املعرفة اجلامعة  ، دارت حلمي خليل ،ينظرجون ليونز، نظرية تشومسيك اللغوية - 10
   182.180.179، ص ) 1985(�1سكندرية، ط

   67، ص عبد القادر الفايس الفهري، اللسانيات واللغة العربية - 11
النظرية (أاللسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية  ال زكر�،ينظر ميش - 12

   19. 18، ص )أاللسنية
  .255، ص ٔامحد مومن، اللسانيات النشأة والتطور - 13
   .171، ص ات يف املدارس اللسانية املعارصة، حمارض ينظر نعامن بوقرة - 14
، ت سعيد ىل Öعوم تشومسيكإ  ينظر برجيته ²رتشت، مناجه اللغة من هرمان ²ول -15

  290،ص)2004( 1حبريي، مؤسسة اèتار، القاهرة ،  ط
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  .293، ص ينظر املرجع السابق16
النظرية (أاللسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية  ،ينظر ميشال زكر� -17

  .22،ص)أاللسنية 
مؤسسة اèتار  ،ت سعيد حبريي القضا� أالساسـية يف عمل اللغة، xوس هيشن، -18

  .189ص  ،)م 2003( 1ط مرص، والتوزيع، للنرش
19- Case Grammar نظرية : ترجامت عديدة لهذا املصطلح مهنا وجدت ،gنظرية احلا

واعمتدت . ، نظرية احلاالتاحلاg النحوية، نظرية قواعد احلاالت، نظرية احلاg إالعرابية
عىل الرمغ من ٔان  Case Theoryسمى ٔالنه كثيـرا ما ترد  مب 'نظرية احلاالت' مصطلح

  .قواعد احلاCase Grammar gالرتمجة ا�قيقة ملصطلح  
ٔاسـتاذ خفري يف ، يشغل منصب 1929 عاممرييك، و� أ  لساين: شارل فيلمور -20
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  58اللغة العربية، ص
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