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ملخص: 

اإىل  تهدف  درا�صة  وهو  العربي،  النحو  يف  التحويلية  اجلوانب  بع�ص  البحث  يتناول 
الفكر  بني  والربط  العربي  النحو  يف  وتطبيقاتها  التحويلية  اجلوانب  اأهم  بع�ص  اإظهار 
االآراء  من  بكثري  اللغة  واإثراء  احلديث،  اللغوي  البحث  ونظريات  العرب،  عند  اللغوي 
والنظريات والتطبيقات والك�صف عن هذه االأ�ص�ص واالأفكار لهذه البحوث يف اللغة العربية 

الرتاثية.  واأبحاثها 
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Abstract: 
This study deals with some aspects of transformation in Arabic grammar. 

It aims to demonstrate the applications of these transformations and to link 
between the Arab linguistic schools and the modern linguistic theories. The 
study enriches the Arab language research with a variety of opinions, theories, 
applications and previous studies in this field. 



326

العربي النحو  في  وتطبيقاتها  التحويلية  التوليدية  أ.د. أسمهان الصالحالنظرية 
أ. أحمد املهدي املنصوري

مقدمة: 

مفهوم النظرية التحويلية واألسس اليت ترتكز عليها: 
اللغات  فيها  ت�صرتك  اأ�صا�صية  تركيبات  هناك  اأن  على  ينبني  النظرية  هذه  ملخ�ص 
 Deep( جميعًا، واأن وظيفة القواعد التحويلية يف هذه النظرية حتويل تلك الرتاكيب االأ�صا�صية
Structures( اإىل تراكيب �صطحية )Surface Structures( ، وهــي الرتاكيب املنطوقة فعاًل، 
الظاهري  والرتكيب  الباطني  الرتكيب  بني  العالقة  »و�صف  وعملية   ،  )1( ال�صامع  وي�صمعها 
ت�صّمى حتوياًلً ”Transformation“، اأو قانونًا حتويليًا ”Transformation Rule“، والعالقة 
قبل  املواد  طرفيها  اأحد  مبعادلة  عنها  التعبري  يتم  كيمياوية  عملية  ت�صبه  الرتكيبني  بني 
تفاعلها ”Input“، والطرف االآخر هو الناجت بعد التفاعل ”Output“ )2( . »ومبعنى اآخر فاإنها 
القواعد التي ت�صفي على كل جملة تولدها تركيبني: اأحدهما باطني اأ�صا�صي، واالآخر ظاهري 

�صطحي، وتربط الرتكيبني بنظام خا�ص« )3( . 
اإىل  الو�صفيون  ي�صعى  �صكلية  تراكيب  جمرد  اإىل  اللغة  »حتويل  ت�صوم�صكي  يرف�ص 
 ،  )4( �صو�صري«  دي  الذي �صوره  ال�صطحي  الو�صف  هذا  العقل يف  ومن  املعنى  من  جتريدها 
كما يرف�ص معاملة االإن�صان »باعتباره اآلة تتحرك ح�صب قوانني حتددها مواقف معينة«)5(، 
ولكنه  فح�صب،  والذكاء  التفكري  على  بقدرته  احليوان  عن  يختلف  »ال  نظره  يف  فاالإن�صان 
ميكن  ال  عقلية  »كظاهرة  اللغوية  الظاهرة  اأن  وذلك   ،  )6( اللغة«  على  بقدرته  عنــه  يفرتق 
تف�صريها بالفعل ورّده كما كان يعتقد �صابقًا، واإمّنا مبحاولة درا�صة القابلية اللغوية لدى 
االإن�صان، واإّنه ال ميكن الو�صول اإىل ذلك اإال اإذا تو�ّصع الدر�ص اللغوي ف�صمل اإىل جانب الظواهر 
اللغوية اأو الرتاكيب ال�صطحية اللغوية، الرتاكيب العميقة التي تطراأ على هذه الرتاكيب قبل 
اأن ت�صبح ظاهرة« )7( ، فت�صوم�صكي يرف�ص »النظرة االآلية اإىل اللغة من حيث كونها عادة 
البيئة  اأن الطفل يكت�صب لغة  كالمية قائمة من خالل امل�صريات واال�صتجابات« )7( ، ويرى 
التي يطلق  اللغة، تلك املقدرة  الفطرية على اكت�صاب  التي ين�صاأ فيها اعتمادا على مقدرته 

عليها م�صطلح الكفاءة اللغوية اأو القدرة االإبداعية )8( . 

الكفاية اللغوية واألداء الكالمي: 
احليوان؛  عن  متيزه  ذاتية  اإن�صانية  خا�صية  هي  االإن�صانية  اللغة  اأن  ت�صوم�صكي  يرى 
ولكن قد يحاول احليوان اإ�صدار بع�ص االأ�صوات اأو ال�رصخات، لكنها ال تتخطى كونها؛ يف 

اأف�صل االأحوال نتيجة طارئة ل�صلوكه )9( . 
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اإذاً فاللغة هي ميزة اإن�صانية، وي�صتطيع كــل اإن�صان اإنتـاج عــــدد غري متناٍه من جمل 
لغة بيئته؛ حتى واإن مل ي�صبق له �صماعها من قبل؛ وهذه املقدرة على اإنتاج اجلمل وتفهمها 

يف اإطار النظرية التوليدية التحويلية تعرف بـ )الكفاية اللغوية( )10( . 
هذا بخ�صو�ص الكفاية اللغوية، اأّما )االأداء الكالمي( : فهو اال�صتعمال االآين للغة �صمن 
�صياق معنّي. ويف االأداء الكالمي يعود متكلم اللغة ب�صورة طبيعية اإىل القواعد الكامنة �صمن 
كفايته اللغوية )11( ويف هذا النطاق يجب التنويه مب�صطلحني اأ�صا�صيني يعدان من الركائز 
التي تعتمد عليها نظرية ت�صوم�صكي – التوليدية التحويلية – وهما البنية ال�صطحية والبنية 
اللغوية واالأداء الكالمي.  اأ�صا�صًا على الكفاية  العميقة، واإمّنا جاء ذكرهما الأنهما يعتمدان 
املعنى  هو  ت�صوم�صكي:  عند  الباطني  اأو  االأ�صا�صي  الرتكيب  اأو  العميقة  بالبنية  واملق�صود 

الكامن يف نف�ص املتكلم بلغته االأم ومقيا�صه املقدرة اأو الكفاية اللغوية )12( . 
االإن�صان فعاًل )13( وميثلها  اأو الرتكيب الظاهري، فهي ما ينطقه  ال�صطحية  البنية  اأّما 

االأداء الفعلي للكالم )14( . 
وميثل امل�صطلحان اللذان ترتكز عليهما البنية العميقة والبنية ال�صطحية، وهما االأداء 
والكفاءة، حجر الزاوية يف النظرية اللغوية عند ت�صوم�صكي. فاالأداء اأو ال�صطح يعك�ص الكفاءة، 
اإمنا  التي تنطقها فعاًل،  اللغة  اأّن  العمق من عمليات، ومعنى ذلك  اأي يعك�ص ما يجري يف 
اأحيانًا؛  الباطن  الوعي  وراء  بل  الوعي،  وراء  تختفي  عميقة،  عقلية  عملياٍت  حتتها  تكمن 
ودرا�صة »االأداء«، اأي درا�صة »بنية ال�صطح« تقدم التف�صري ال�صوتي للغة؛ اأما درا�صة »الكفاءة« 

اأي: »البنية العميقة« فتقدم التف�صري الداليل لها )15( . 
وخا�صة القول اإن هناك �صقن للغة عند التحويلين: 

االأول: هو املظهر اخلارجي لها؛ اأي الكالم املنطوق به فعاًل؛ ولهذا املظهر اأثر �صوتي 
يعتمد على االأداء، ويجب اأن يرد اإىل الرتكيب الباطني؛ وهو ال�صق الثاين عندهم؛ ويتمثل يف 
التي ينبني عليها  االأ�ص�ص  اأو  القواعد  التي جتعله ي�صتوعب  االإن�صان  الكفاءة يف  اأو  املقدرة 
الكالم )16( فت�صوم�صكي يرف�ص الوقوف عند الوقائع اللغوية كما يقدمها البحث احلقلي عند 
اأ�صكالها الفعلية، وين�ص على وجود جانبني يجب االهتمام بهما معًا لفهم  الو�صفيني يف 
وميثل   )Actual Linguistic Performance( اللغات االإن�صانية هما: االأداء اللغوي الفعلي 
لتحتية  ا ة  ء لكفا ا و  ، م للكال ل�صطحية  ا لبنية  ا ي  اأ فعاًل  ن  ن�صا الإ ا ينطقه  ما 
املنطوقة  فاللغة   )17( للكالم  العميقة  البنية  ومتثل   )Underly ing Competence (

تكمن حتتها عمليات عقلية تختفي وراء الوعي الباطن اأحيانًا. 
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نظرية تشومسكي والرتاث العربي: 
ونظريات  العرب  عند  اللغوي  الفكر  الربط بني  املهمة  والق�صايا  امللحة  امل�صائل  من 
البحث اللغوي احلديثة، التي تطرح نف�صها على اأذهان العلماء والباحثني وال �صيما بعد ظهور 

علم اللغة احلديث، علمًا م�صتقاًل، له كيانه امل�صتقل بني بقية العلوم االأخرى. 
ويدخل يف هـذا االإطار الربـط بني جهود علماء العرب القدامى يف درا�صة النحو العربي 
ونظرية ت�صوم�صكي– التوليدية التحويلية – واإعطاء �صورة عن مدى ترابط الرتاث اللغوي 
القدمي والبحث اللغوي احلديث، ومعرفة اجلوانب التحويلية يف النحو العربي و�صبق العرب 

يف ذلك. 
نحويو  به  جاء  ما  مع  اإجمااًل  تختلف  ال  التحويليون،  بها  ينادي  التي  املبادئ  اإن 
اأولها  جوانب،  عدة  يف  والتحويلية  التوليدية  النظرية  مع  يلتقي  العربي  فالنحو  العربية، 
اللغة ملكة فطرية، وهي  اأن  اأ�صا�ص عقلي” )18( ، وت�صوم�صكي يوؤكد  “عن  �صدور كل منهما 
وحدة من وحدات العقل، وهو يتخذ من منهج ديكارت العقالين اأ�صا�صًا له يف فهم وحتليل 

الظاهرة اللغوية )19( . 
ومن اأهم اجلوانب التي يلتقي فيها التحويليون مع نحاة العربية: 

1- قضية األصالة والفرعية: 

وهي من اأهم الق�صايا يف النحو العربي، فذكروا عدة اأ�صول، وجعلوا ما يقابلها فروعًا 
اأ�صل  املفرد  واأن  فرع،  واملعرفة  اأ�صل  النكرة  واأّن  امل�صتقات،  اأ�صل  امل�صدر  اأن  “فقرروا 
اأ�صولها” )20(  اإىل  االأ�صياء  الت�صغري والتكبري يردان  اأ�صل للموؤنث، واأن  للجمع، واأن املذكر 
ال�صطحي  اأو ما يعرف بالرتكيب  الباطن، والفرعية  اأو ما يعرف بالرتكيب  ، وتعد االأ�صلية 

حمور النظرية عند التحويليني )21( . 

2- قضية العامل: 

لغوية  ن�صاأًة  الفكرة  ن�صاأت هذه  ، فقد  العربي )22(  النحو  الزاوية يف  العامل حجر  يعدُّ 
ابتداًء من التاأثر والتاأثري والتفاعل بني االأ�صوات واحلروف، وانتهاًء باملوؤثرات الفاعلة يف 
تغيري اأواخر الكلمات داخل الرتاكيب املختلفة )23( ، وقد حظيت هذه الق�صية باهتمام بالغ 
من اللغويني املحدثني اأي�صًا ومنهم )ت�صوم�صكي( ، الذي تنطلق نظرية ربط العامل عنده مــن 
اإعادة  اإىل  حتتاج  هذين  على  ت�صوم�صكي  ولعل  وامل�صمر،  االأثر،  همـــا:  اأ�صا�صيني  منطلقني 
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�صياغة العن�رصين والتفاعل بينهما هو الذي دفعه اإىل اأن يجعل منهما قاعدة كلية يفرت�ص 
التي  »ال�رصفة«  ي�صمى  ما  هو  الفاعل  يف  والعامل  الفعل،  هو  املقول  يف  العامل  اأن  فيها 

تت�صمن �صفات التطابق والزمن واجلهة )24( . 
اإليه  تو�صلت  ما  ذروة  متثل  ال�صياقي  والربط  العامل  نظرية  اأن  ت�صوم�صكي  ويرى 
نظرية  تكون  اأن  اأجل  من  جهده  ق�صارى  بذل  التي  النظرية  هذه  اكتمال،  من  النظرية 
كثري  يف  تت�صابه  واأن�صاره  ت�صوم�صكي  عند  التحويل  خا�صية  اأن  كما  متما�صكة.  لغوية 
والتو�صع،  واالإحالل،  احلذف،  قواعد  من  العربي  النحو  يف  جنده  ما  مع  جوانبها  من 

والرتتيب )25( .  والزيادة،  واالخت�صار، 
والقواعد  التحويلية،  املدر�صة  اعتمدت عليها  التي  االأ�ص�ص  واملدقق يف  املتفح�ص  اإن 
النحوية التي اأر�صاها علماوؤنا العرب القدامى يجد اأن النحو العربي مل يكن غافاًل اأو بعيداً عن 
هذه االأ�ص�ص واالأفكار، ومن ذلك مثاًل اأن اأحد اأعالم العربية العالمة )عبد القاهر اجلرجاين( ، 
قد �صبق ت�صوم�صكي اإىل حتديد الفروق الدقيقة بني العميق وغري العميق من عنا�رص اجلملة، 
حيث فّرق بني النظم والرتتيب والبناء والتعليق، فجعل النظم ملعان يف النف�ص، وهو متامًا 
البنية العميقة عند ت�صوم�صكي، اأما البناء فهو البنية ال�صطحية احلا�صلة بعد الرتتيب بوا�صطة 
اأّن التعليق هو اجلانب الداليل من هذه الكلمات التي يف ال�صياق )26( ، كذلك  الكلمات، كما 
مل تخف على عبد القاهر اجلرجاين القدرة اللغوية املتمثلة يف الكفاءة الذاتية الكامنة التي 
ميتلكها كل متكلم اأو م�صتمع جيد للغة التي من �صاأنها اأن ت�صمح ل�صاحبها بتوليد عبارات 
اأو جمل ال نهائية، كما ح�صم عبد القاهر اجلرجاين ق�صية ربط النحو بالداللة، وبنّي اأهمية 
هذا الربط و�رصورة اعتماد املكّون الرتكيبي على املكّون الداليل، هذه العالقة التي تاأخرت 
ت�صوم�صكي  كتاب  ظهر  اأن  اإىل  اأهميتها  ومعرفة  اإدراكها  يف  التحويلية  التوليدية  النظرية 

الثاين »مظاهر النظرية النحوية« )27( . 
وخال�صة القول، فاإن مفهوم النحو عند ت�صوم�صكي واجلرجاين لي�ص جمرد و�صيلة ات�صال 
ت�صتعني به اللغة يف وظيفتها االأ�صا�صية، واإمنا ياأخذ �صكاًل عقليًا، وهذا ال�صكل العقلي هو الذي 
�صيطر على فكريهما، فاأدى بهما اإىل اعتماد النحو التقليدي اأ�صا�صًا الإدراك قيمة ال�صياغة 
احلقيقية، واالإمكانات الرتكيبية التي يتيحها النحـو، وهذه االإمكانات الرتكيبية تقرتب من 
االإن�صان ومقا�صده الواعية )28( ، وهما يعتمدان م�صتويات االأداء يف البناء ال�صطحي والبناء 
الداخلي )29( ، ون�صو�ص اجلرجاين التي تدل على ذلك كثرية منها: »لي�ص النظـــم �صيئًا غري 
توخي معاين النحو فيما بني الكلم، واأنك ترتب املعاين اأواًل يف نف�صك، ثم حتذو على ترتيبها 

االألفاظ يف نطقك« )30( . 
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بها  الذي يتعامل  الفرد  اللغة من خالل  اإىل املعايري املجردة يف  اأنهما ينظران  كما 
يف �صكل تعبري خالق، فالقواعد اللغوية ترجع يف حقيقتها اإىل العقل الداخلي واملنطق عند 
ت�صوم�صكي، واإىل الكالم النف�صي عند اجلرجاين، ولكن فهم ت�صوم�صكي يرجع اإىل نظرته العامة 
اإىل الطبيعة االإن�صانية وات�صالها باحلرية الفردية، يف حني يرجع فهم اجلرجاين اإىل فل�صفة 

دينية تت�صل بقدرات االإن�صان يف الكالم ومقارنتها بالقدرة االإلهية )31( . 
اإنَّ �َصْبَق عبد القاهر اجلرجاين يف االأمور التي ُذِكرت وغريها كثري، وقد فعل مثله واأكرث 
علماء كرث، منهم �صبيويه ومن قبله اخلليل، وغريهم من علماء العربية الذين اأفا�صوا القول 

يف هذه الق�صايا وغريها. 
ني عند قراءة كتاب )منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة  ا اأحب اأن اأنِوه اإليه اأنَّ وممَّ
احلديث( للدكتور علي زوين �صدَّ انتباهي قوله: ))من ال�رصوري االإ�صارة اإىل اأنَّ ت�صوم�صكي 
ا در�ص اأ�صول النحو  قد در�ص العربية القدمية باإتقان وكان يعترب من املرّبزين فيها، ورمبَّ
العربي عن طريق املرتجمات العربية يف االأندل�ص وهي مرتجمات نقلت قواعد النحو العربي 
وطبَّقته على العربية( ( )32( ، ومن هنا ميكن اأن نفرت�ص تاأثر ت�صوم�صكي واملدر�صة التحويلية 

بالدرا�صات اللغوية العربية القدمية. 

اجلوانب التحويلية يف النحو العربي: 
قبل ذكر اجلوانب التحويلية يف النحو العربي، يجب التعريج على هذه العمليات، كما 
جاء بها »ت�صوم�صكي« ومن َثمَّ اإثبات وجودها يف النحو العربي، وقد ح�رض بع�س العلماء 

هذه العمليات التحويلية باالألفاظ االآتية )33( : 
)اأ(  اأن  اأي  فقط،  اأ+ب  حتول  العملية  يف  ز+ب.  اأ+ب  مثاًل  ♦  :  )deletion( احلذف 

حذفت. 
مثاًل اأ ب. هنا ا�صتبدلنا رمزاً هو اأ برمز اآخر هو ب.  ♦  : )replacement( التعوي�س

مثاًل اأ ب+ج هنــا متددت اأ واأ�صبحت رمزين  ♦  : )expansion( التمدد اأو التو�صع
هما ب+ ج. 

مثاًل اأ اأ+ب. هنا بقيت اأ على حالها يف الطرف  ♦  : )addition( االإ�صافة اأو الزيادة
االأمين، والطرف االأي�رص، ولكن اأ�صفنا اإليها ب. 

مثاًل اأ+ب ب+اأ هنا مل يحذف �صيء،  ♦  : )permutation( اإعادة الرتتيب اأو التبادل
ومل ي�صف �صيء، بل انعك�ص الرتتيب فقط. 
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اأما اأنواع هذه العمليات يف النحو التحويلي فهي كاالآتي: 
اإجباريًا، فاإنه البد من  القانون  واإذا كان  ♦  :  )obligatory rule( اإجباري  قانون 
تطبيقه على كل جملة يف اللغة؛ لت�صبح جملة �صحيحة نحويًا )34( ، وهو ما يعادل ما يعرف 

يف النحو العربي بـ )الواجب( . 
اأنه  القانون اختياريًا فهذا يعني  واإذا كان  ♦  :  )optional rule( اختياري  قانون 
يجوز تطبيقه جوازاً )35( . وهو يعادل ما يعرف يف النحو العربي بـ )اجلائز( . لقد نبهنا فيما 
�صبق على القواعد التحويلية، واأنواعها، التي جاء بها ت�صوم�صكى. وطريقة »النحو التحويلي« 
التي بها ت�صوم�صكى تتبع عدداً من »العمليات النحوية« التي ت�صبه �صبهًا غري بعيد كثرياً مما 
جاء يف النحو العربي )36( ، الذي �صنحاول من خالله تطبيق هذه )العمليات النحوية( على 
النحو العربي من خالل �رصح ابن عقيل مع اال�صتعانة ببع�ص كتب النحو االأخرى والبالغة، 
يف حماولة الإثبات وجود هذه العمليات يف النحو العربي، واأهم هذه العمليات ما ياأتي: 

اأوالً- احلذف:  Ú 

التعبري، وتاأدية املعنى ترى به  القول، وم�صلك دقيق يف  احلذف فن عظيم من فنون 
الرتك اأف�صح من الذكر، وال�صمت عن االإفادة اأزيد لالإفادة، ولكن هذا الفّن العظيم ال ّبد له من 
�رصط، وهو اأن تبقى يف الكالم قرينة تدل على املحذوف وذلك حتى ال ي�صبح البيان �رصبًا 

من التعمية والغمو�ص )37( ، وينق�صم احلذف اإىل اأق�صام هي: 
- �صورة  ُيو�ُصَف}أ.  َتْذُكرُ  َتْفَتاأُ  َتالل  {َقاُلواْ  ومن ذلك قوله تعاىل:  حذف حرف: 
يو�صف، االآية 85، حيث حذف النايف )ال( وال يحذف النايف معها قيا�صًا اإال يف الق�صم، وقد 

يحذف �صذوذاً دون الق�صم )38( . 
واأ�صل الكالم- يف غري كالم اهلل- ، اأي البينة العميقة للجملة )ال تفتوؤ اأنت( ثم اأ�صبحت 
بعد تطبيق قانون )احلذف( اإىل )تفتوؤ( . وهي البينة ال�صطحية للجملة، وهو حذف اختياري 

اأي )جائز( . 
ومن ذلك اأي�صًا حذف همزة اال�صتفهام، يعني همزة الت�صوية، الهمزة املغنية عن اأي، 
وذلك عند اأمن اللب�ص، وتبقى )اأم املعادلة( كما كانت، والهمزة موجودة، ومن ذلك قول عمر 

بن اأبي ربيعة املخزومي: 
لعمرك ما اأدري واإن كنت داريًا... ب�صبع رمني احلجر اأم بثمان )39( 

واأ�صل الكالم: )اأب�صبع( ، اأ�صبح بعد عملية احلذف االختياري )ب�صبع( )40( . 
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بع�ص  االآن  و�صنذكر   ، )اجلائز(  االختياري  احلذف  على  اأمثلة  �صبق  فيما  ذكرنا  وقد 
ِلُيَعذَِّبُهْم   ُ اللرّ َكاَن  {َوَما  االأمثلة على احلذف االإجباري )الواجب( ، من ذلك قوله تعاىل: 
َواأَنَت ِفيِهْم} �صورة االأنفال، االآية 33، حيث اأ�صمرت )اأْن( وجوبًا، لوقوعها بعد الم اجلر، 

وقد �صبقتها )كان املنفية( )41( . 
واأ�صل الكالم- يف غري كالم اهلل- ).... الأن يعذب اهلل الكافرين....( ، فاأ�صبحت اجلملة 
بعد حذف )اأْن( حذفا اإجباريا، وبعد احلذف االختياري للفاعل )اهلل( ، وحذف املفعول به 
)الكافرين( والتعوي�ص عنه حتولت اإىل )... ليعذبهم...( . وكذلك قول اأحد ال�صعراء- مل ين�صب 

البيت لقائل- حيث يقول: 
الأ�صت�صهلن ال�صعب اأو اأدرك املنى... فما انقادت االآمال اإال ل�صابر )42( 

حيث حذفت )اأن( ، اأو كما يقول ابن عقيل )اأ�صمرت( وجوبًا بعد )اأو( املقدرة بـ )حّتى( 
اأنا( ، فاأ�صبحت اجلملة بعد احلذف االإجباري لـ )اأْن( ،  اأدرك  اأْن  )43( ، واأ�صل الكالم )حتى 

واحلذف االختياري للفاعل )اأنا( ، وحذف )حتى( والتعوي�ص عنها بـ )اأو( اأ�صبحت )اأو اأدرَك( 
 .

من ذلك حذف امل�صند )اخلرب( ، وذلك نحو قول عمرو بن امرئ القي�ص:  حذف ا�صم: 	. 
نحن مبا عندنا، واأنت مبا... عندك را�ٍص، والراأي خمتلف )44( 

)را�صون(  اخلرب  حذف  حيث  عندنا...(  موجود  هو  مبا  را�صون  )نحن  الكالم  واأ�صل 
احرتازاً من العبث، وق�صداً لالخت�صار مع �صيق املقام، وهو حذف اختياري، وكذلك حذف 

)موجود( حذفًا اختياريًا، وبذا اأ�صبحت اجلملة )نحن مبا عندنا..( . 
ومما ورد يف احلذف اأي�صًا حذف )امل�صند اإليه( ، ومن حذف املبتداأ قوله تعاىل: {َمْن 

احِلاً َفِلَنْف�ِصِه َوَمْن اأَ�َصاء َفَعَلْيَها} - �صورة اجلاثية، االآية 15.  َعِمَل �صَ
واأ�صل الكالم- يف غري كالم اهلل- )اإذا عمل االإن�صان عماًل �صاحلًا فعمله لنف�صه( ، حيث 
حتولت اجلملة بعد احلذف االختياري )اجلائز( للمبتداأ )عمله( ، والفاعل )اإن�صان( ، واملفعول 
به )عماًل( اإىل )من عمل �صاحلًا فلنف�صه( وكذلك حدث يف اجلزء الثاين من االآية وهو )ومن 
اأ�صاء فعليها( ومن احلذف االختياري اأي�صًا، حذف امل�صاف، وامل�صاف اإليه، وال�صفة وما 

اإىل ذلك )45( . 
اأما احلذف االإجباري )الواجب( فمثاله حذف اخلرب، وذلك نحو قول ال�صاعر عمرو ابن 

العا�ص يف قوله: 
اأتطمع فينا من اأراق دماءنا.... ولوالك مل يعر�ص الأح�صابنا ح�صن )46( 
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بعد  لوقوعه  وجوبًا،  )موجود(  اخلرب  حذف،  حيث  موجود،  ولوالك  الكالم:  واأ�صل 
)لوال(. 

- �صورة االن�صقاق،  َماء ان�َصقَّْت}ت.  حذف الفعل: ومن ذلك قوله تعاىل: {اإَِذا ال�صَّ
االآية )47( . 

واأ�صل الكالم- يف غري كالم اهلل- اأي البنية العميقة للجملة )اإذا ان�صقت ال�صماء ان�صقت( 
الذي بعده مرفوعًا بفعل حمذوف وجوبًا  )ان�صقت( وجوبًا، وبقي اال�صم  الفعل  حيث حذف 
يف�رصه ما بعده، وحذف وجوبًا لوقوعه بعد اإذا ال�رصطية )48( ، واأما احلذف االختياري فمن 
ُ} �صورة  اللَّ َلَيُقوُلنَّ  ْر�َس  َوااْلأَ َماَواِت  ال�صَّ َخَلَق  ْن  مَّ ْلَتُهم  �َصاأَ {َوَلِئن  اأمثلته قوله تعاىل: 

الزمر، اآية 25. 
الفعل )خلقهّن(  واأ�صل الكالم- يف غري كالم اهلل- )ليقولن خلقهن اهلل( حيث ُحذف 
َخَلَق  ْن  مَّ �َصاأَْلَتُهم  {َوَلِئن  قوله:  يف  الفعل  ذكر  وقد   .  )49( عليه  ال�صياق  لداللة  جوازاً، 
اأي�صًا  اآية 9. ومنه  اْلَعِليُم} �صورة الزخرف،  اْلَعِزيزُ  َخَلَقُهنَّ  َلَيُقوُلنَّ  َوااْلأَْر�َس  َماَواِت  ال�صَّ

قول املتنبي: 
اأتى الزمان بنوه يف �صيببته.... ف�رّصهم، واأتيناه على هرم )50( 

واأ�صل الكالم )واأتيناه على هرم ف�صاءنا( ، حيث حذف الفعل )�صاءنا( جوازاً، لالإيجاز. 
ا َيْفَعُل َوُهْم ُي�ْصاأَُلوَن}	.   حذف متعلق الفعل: ومنه قوله تعاىل: {اَل ُي�ْصاأَُل َعمَّ
�صورة االأنبياء اآية 23. واأ�صل الكالم- يف غري كالم اهلل- )وهم ي�صاألون عما يفعلون( فحذف 

متعّلق الفعل، اإيجازاً. 
 ) ا�ِصَطاِت َن�ْصطاً )2	.  اِزَعاِت َغْرقاً )1( َوالنَّ حذف جملة: ومنه قوله تعاىل: {َوالنَّ
َراِت اأَْمراً )5( َيْوَم َتْرُجُف الرَّاِجَفُة  اِبَقاِت �َصْبقاً )4( َفامْلَُدبِّ اِبَحاِت �َصْبحاً )3( َفال�صَّ َوال�صَّ

اِدَفُة )7( }، �صورة النازعات، اآية 1- 7.  )6( َتْتَبُعَها الرَّ
حيث حذفت جملة جواب الق�صم، وتقديرها »لتبعثن ثم لتنبوؤن«، والدليل على ذلك ما 
اِدَفُة )7}،  اِجَفُة )6( َتْتَبُعَها الرَّ اأتى من ذكر يوم القيامة يف قوله تعاىل: {َيْوَم َتْرُجُف الرَّ

وكذلك اإىل اآخر ال�صورة. 
( ُيو�ُصُف  ُئُكم ِبَتاأِْويِلِه َفاأَْر�ِصلُوِن )45ح.  حذف غر جملة: ومنه قوله تعاىل: {اأََناْ اأَُنبِّ

دِّيُق} ، �صورة يو�صف، اآية 45 – 46.  َها ال�صِّ اأَيُّ
واأ�صل الكالم- يف غري كالم اهلل- )فاأر�صلوه اإىل يو�صف ال�صديق، فاأتاه، فقال له يو�صف 
ها ال�صديق( . اإىل غري ذلك من اأمثلة احلذف التي وردت يف العربية، وهي من الكرثة، بحيث  اأيُّ

اإنها ال حت�صى، واإمنا جئنا هنا ببع�ص االأدلة على وجودها يف العربية. 
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الفاعل،  ، حيث يحذف  الفاعل(  العربية، ما جاء يف )نائب  التعوي�ص يف  اأمثلة  ومن 
ويحل املفعول به مكانه، ومن اأمثلة ذلك قوله تعاىل: {ُخِلَق ااْلإِن�َصاُن ِمْن َعَجٍل}، �صورة 

االأنبياء، اآية 37. 
واأ�صل الكالم- يف غري كالم اهلل- اأي البنية العميقة للجملة {َخِلَق الل ااْلإِن�َصاَنَ ِمْن 
َعَجٍل} حيث حذف الفاعل لفظ اجلاللة )اهلل( جوازاًـ وعّو�ص عنه باملفعول به )االإن�صان( ، 

فاأ�صبحت اجلملة كما يف االآية. 
اآية 94.  ال�صعراء،  �صورة  َواْلَغاُووَن}،  ُهْم  ِفيَها  {َفُكْبِكُبوا  اأي�صًا قوله تعاىل:  ومنه 
حيث حذف الفاعل هنا، وذلك عند بنائه للمجهول، وُعّو�ص عنه باملفعول به، املدلول عليه 

بـ )واو اجلماعة( . 
وكذلك يحذف الفعل يف العربية، وُيعّو�ص عنه باأحد امل�صتقات العاملة، كـ )ا�صم الفاعل، 
ا�صم املفعول، امل�صدر، ال�صفة امل�صبهة، �صيغة املبالغة( ، ومن اأمثلة ذلك يف )ا�صم الفاعل( 

قول عمر بن اأبي ربيعة اخلوارزمي: 
َوَكْم مالٍئ عينيه من �صيٍء غريه.... اإذا راَح نحو اجلمرة البي�ص كالدمي )51( 

)التعوي�ص،  قانويَن  تطبيق  وبعد  عينيه(  مالأ  �صخ�ٍص  )وكم  للجملة  العميقة  والبنية 
واحلذف مرتني( اأ�صبح الكالم كما يف بيت ال�صعر. 

ثانياً- التمدد اأو التو�صع:  Ú 

ونعني بالتمدد اأو التو�صع يف العربية، اأنه بداًل من اأن يكون املبتداأ واخلرب، اأو الفاعل... 
الخ مفرداً، ياأتي جملة اأو م�صدراً موؤواًل، اأي يحدث فيه تو�صع ومتدد، فبداًل من اأن تقول مثاًل: 
اأمثلة ذلك  اأنك قائم، فاأنت بذلك متدُِّد وتو�صع يف الكالم. ومن  علمت قيامك، تقول: علمُت 
نِّ} ، �صورة اجلن، اآية 1. فاأ�صل الكالم  َن اجْلِ ُه ا�ْصَتَمَع َنَفرٌ مِّ قوله تعاىل: {ُقْل اأُوِحَي اإِيَلَّ اأَنَّ
اأي البنية العميقة )... ا�صتماع نفر من اجلن( ولكن بعد تطبيق )قانون  يف غري كالم اهلل- 
االآية، وهي  اإىل جملة، وذلك على نحو ما جاء يف  )ا�صتماع(  الفاعل  نائب  ، متّدد  التمدد( 

البنية ال�صطحية للجملة. 
اأَنَزْلَنا}، �صورة  ا  اأَنَّ َيْكِفِهْم  {اأََومَلْ  العربية كذلك قوله تعاىل:  التمّدد يف  اأمثلة  ومن 
العنكبوت، اآية 51، والبنية العميقة للجملة هي )... اإنزالنا( ، ولكن بعد تطبيق قانون التو�صع، 
متّدد الفاعل )اإنزالنا( ، ليتحول من مفرد اإىل جملة، وهي )اأّنا اأنزلنا( متثل البنية ال�صطحية. 
�صورة  ُكْم}،  لَّ َخْرٌ  َت�ُصوُمواْ  {َواأَن  تعاىل:  قوله  نحو  املبتداأ  متّدد  اأي�صًا  ذلك  ومن 
البقرة، اآية 184، واأ�صل الكالم- يف غري كالم اهلل- )ال�صيام خري لكم( ، ولكن بعد تطبيق 

قانون التمّدد اأو التو�صع، متّدد املبتداأ من مفرد اإىل جملة. 
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ااْلأَْر�َس}، �صورة  َتَرى  َك  اأَنَّ اآَياِتِه  {َوِمْن  اأمثلة متّدد املبتداأ كذلك قوله تعاىل:  ومن 
اآياته( ، ولكن بعد تطبيق قانون  ف�صلت، اآية 41، والبنية العميقة هي )روؤيتك االأر�ص من 
البنية  اإىل  اجلملة  حتولت  كذلك،  الرتتيب  اإعادة  قانون  تطبيق  وبعد  املبتداأ  على  التمّدد 

ال�صطحية لها، كما هو موجودة يف االآية. 
ونظري ذلك يف كالم العرب قول العبا�ص بن مراد�ص: 

.... واأحبب اإلينا اأن تكون املقّدما )52(  وقال نبيُّ امل�صلمني: تقدموا 
فالبنية العميقة جلملة )اأحبب اإلينا اأن تكون املقّدما( هي )اأحبب بكونك املقدم اإلينا( 
ولكن بعد تطبيق قانون التمّدد على فاعل فعل التعجب )اأحبب( ، وقانون احلذف االختياري 
حلرف اجلر الزائد )ب( ، وقانون اإعادة الرتتيب، اأ�صبحت اجلملة على ما هي عليه يف البيت 

ال�صعري، التي متّثل البنية ال�صطحية للجملة، ومن ذلك اأي�صًا قول ال�صاعر: 
ولو �ُصِئَل النا�ص الرتاب الأو�صكوا.... اإذا قيل هاتوا- اأن ميلوا ومينعوا )53( 

تطبيق  بعد  ولكن   ، امللل(  )الأو�صكوا  هي  ميلوا(  اأن  )الأو�صكوا  جلملة  العميقة  فالبنية 
قانون التو�صع على خرب )اأو�صك( ، متّدد ليتحول الكالم اإىل بنيته ال�صطحية. اإىل غري ذلك من 
االأمثلة العديدة. ولكن يجب التنويه باأّن هذه االأمثلة التي اأوردناها للتمدد، اأو التو�صع، كان 

تطبيق القانون فيها جميعها )اختياريًا( ولي�ص )اإجباريًا( . 
ثالثاً- الزيادة اأو االإقحام:  Ú 

تاأتي الزيادة اأو االإقحام يف العربية، لغر�ص التاأكيد، ويكون ذلك، اإما بالتاأكيد اللفظي، 
الذي يكون باإعادة املوؤكد بلفظه، �صواًء اأكان فعاًل، اأم ا�صمًا، اأم حرفًا، اأم ا�صم فعل، اأم جملة 
فعلية، اأم جملة ا�صمية، اأم م�صدراً نائبًا عن فعله اأم مرادفه، اأم �صمرياً منف�صاًل، اأو يكون عن 
طريق التوكيد باحلروف الزائدة، التي تفيد تقوية املعنى املراد توكيده )54( ، وعالمة زيادة 

هذه احلروف، اأن حتذف فال يحدث تاأثري يف املعنى، من الناحية اللغوية )55( . 
واأمثلة الزيادة عن طريق اإعادة لفظ املوؤكد، قول ال�صاعر- مل ين�صبه النحاة لقائل- : 

فاأيَن اإىل اأيَن النجاُة ِبَبْغِلتي.... اأتاك اأتاك الالحقون احب�ِص احب�ص )56( 
حيث زيد يف ال�صطر الثاين من البيت، الفعل )اأتاك( ، وكذلك )احب�ص( ، لغر�ص التوكيد 
تطبيق  وبعد   ، اأنت(  احب�ص  البغلة  الالحقون  )اأتى  العميقة  البنية  اأي  الكالم،  واأ�صل   ،  )57(

اإىل البنية ال�صطحية، كما هي  اأو االإقحام، حتّول  قانون احلذف، واإعادة الرتتيب، والزيادة 
موجودة يف البيت. 

اً} ، �صورة الفجر اآية 21، حيث  اً َدكرّ ِت ااْلأَْر�ُس َدكرّ ومنه اأي�صًا قوله تعاىل: {َكاَّ اإَِذا ُدكَّ
تكرر امل�صدر )دكًا( ؛ لغر�ص التوكيد. 
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ومنه قوله تعاىل: {َهْيَهاَت َهْيَهاَت مِلَا ُتوَعُدوَن} �صورة املوؤمنون، اآية 36، حيث 
تكرر ا�صم الفعل )هيهات( مرتني؛ وهذه الزيادة اأي�صًا الغر�ص منها التوكيد. 

ومن الزيادة اأو االإقحام اأي�صًا: زيادة جملة كاملة؛ لغر�ص التوكيد، من ذلك قوله تعاىل: 
{َوَما اأَْدَراَك َما َيْوُم الدِّيِن )17( ُثمَّ َما اأَْدَراَك َما َيْوُم الدِّيِن}، �صورة االنفطار، االآيتان 
17- 18، ومن ذلك اأي�صًا قوله تعاىل: {َكاَّ �َصْوَف َتْعَلُموَن )3( ُثمَّ َكاَّ �َصْوَف َتْعَلُموَن} ، 
�صورة التكاثر، االآيتان 4- 5 وكما تكون الزيادة باإعادة لفظ املوؤكد ذاته، فقد تكون باإعادة 
اأَ�ِصفاً} �صورة  َغ�ْصَباَن  َقْوِمِه  اإِىَل  ُمو�َصى  َرَجَع  ا  {َومَلَّ اأي�صا، ومنه قوله تعاىل:  مرادفه 
االأعراف، االآية 150، حيث كانت الزيادة يف االآية لي�ص بتكرار لفظ غ�صبان. واإمنا مبرادٍف 

له وهو »اأ�صفًا«. 
َوَزْوُجَك}  اأَنَت  {ا�ْصُكْن  تعاىل:  قوله  نحو  املنف�صل  بال�صمري  الزيادة  تكون  وكذلك 
�صورة البقرة، االآية 35، فال�صمري )اأنت( يف االآية، لي�ص فاعاًل؛ الأن فاعل فعل االأمر م�صترت 

وجوبًا، لذا فال�صمري هنا زائد؛ لغر�ص التوكيد. 
رابعاً- اإعادة الرتتيب )التقدمي والتاأخر( :  Ú 

يعّد اأ�صلوب التقدمي والتاأخري- بعامة- �صمة اأ�صلوبية لها عظيم االأثر يف روعة االأ�صلوب 
العربية، وقد ورد يف  اللغة  االأ�صاليب املهمة يف  واإبرازه يف �صورة حكيمة )58( ، وهو من 
القراآن الكرمي بكرثة، كما اهتم البالغيون القدماء بهذا املو�صوع، فاأ�صافوا اإىل بحث النحاة 

معامل جديدة، اأزدان بها هذا االأ�صلوب. 
ومن املعروف اأن النظام االأ�صا�ص للجملة اال�صمية، هو املبتداأ، يليه اخلرب، ويف اجلملة 
الفعلية، يرُد الفعل، ثم الفاعل، ثم املفعول به اإذا كان الفعل متعديًا، ثم تاأتي الف�صالت بعد 
ذلك، غري اأنه قد تعّن للمتكلم اأحوال يرى فيها تقدمي بع�ص الكالم، وتاأخري بع�صه، فاإذا ما 
وجدنا �صيئًا مقدمًا خارجًا عن هذا التاأليف، اأدركنا اأن هذا التقدمي ال يرد اعتباطًا يف نظم 

الكالم وتاأليفه، واإمنا يكون عماًل مق�صوداً به غر�ص، ومن موا�صع التقدمي ما ياأتي: 
يف اجلملة اال�صمية:  ♦ 

ومن حاالت تقدمي اخلرب وجوبًا، اأن ي�صتمل املبتداأ  تقدمي اخلرب وجوباً )اإجبارياً( : . 1
على �صمري يعود على �صيء يف اخلرب )59( ومن ذلك قول ال�صاعر ن�صيب بن رباح االأكرب: 

اأهابك اإجالاًل، وما بك قدرٌة... عليَّ لكن ملء عنٍي حبيبها )60( 
واأ�صل الكالم؛ اأي البينة العميقة )ولكن حبيب عنٍي ملء عني( وبعد تطبيق قانون اإعادة 
الرتتيب ت�صبح اجلملة )ولكن ملء عني حبيب عني( وبعد تطبيق التقل�ص ت�صبح اجلملة؛ اأي 

البينة ال�صطحية لها )ولكن ملء عني حبيبها( . 



337

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )2( - شباط 

اإِنَّ  ُثمَّ  اإَِياَبُهْم  اإَِلْيَنا  {اإِنَّ  تعاىل:  قوله  ومنه  االخت�صا�ص  لغر�ص  اخلرب،  تقدم  وقد 
َعَلْيَنا ِح�َصاَبُهْم} �صورة الغا�صية، االآيتان 25 – 26. واأ�صل الكالم- يف غري كالم اهلل- )اإن 
اإيابهم اإلينا، ثم اإن ح�صابهم علينا( وبعد تطبيق قانون اإعادة الرتتيب، اأ�صبح الكالم على ما 

هو عليه يف االآية. 
ظرف  واخلرب  م�صوغ،  لها  لي�ص  نكره،  املبتداأ  كان  اإذا  )اإجباريًا(  اخلرب  يتقدم  وكذلك 
ُ َمَر�صاً} �صورة  َر�ٌس َفَزاَدُهُم اللرّ اأو جار وجمرور )61( ، ومنه قوله تعاىل: {يِف ُقلُوِبِهم مَّ
البقرة، االآية 10، وكذلك قوله تعاىل: {َوَلُكْم يِف االأَْر�ِس ُم�ْصَتَقرٌّ َوَمَتاٌع اإِىَل ِحٍن} �صورة 
نحو  حم�صوراً،  املبتداأ  كان  اإذا  وجوبًا،  اخلرب  يتقدم  حني  احلال  وكذلك   ،36 االآية  البقرة، 

)مالنا اإال اتباع اأحمد( )62( . 
وهذا وقد زخرت كتب البالغة باأمثلة كثرية على تقدمي اخلرب على املبتداأ، ولكن تناول 
كتب  يف  الواردة  االأمثلة  ومن  له،  النحاة  تناول  طريقة  عن  يختلف  للمو�صوع،  البالغيني 

البالغة قول ال�صاعر: 
ثالثة يذهنب عن القلب ال�صجن... اخل�رصُة واملاُء والوجُه احل�صن )63( . 

واأ�صل الكالم: )اخل�رصة واملاء والوجه احل�صن ثالثة يذهنب...( ولكن قدم اخلرب هنا؛ 
لغر�ص الت�صويق اإىل املتاأخر )64( . 

يتقدم اخلرب على املبتداأ جوازاً اإذا مل يكن هناك ما  تقدمي اخلرب جوازاً )اختيارياً( : . 2
يوجب تقدميه )وجوبًا( وذلك عند اأمن اللب�ص، ومن ذلك قول ح�صان بن ثابت: 

قد ثكلت اأمه من كنت واحدة... وبات منت�صيًا يف برثن االأ�صد )65( . 
اأ�صل الكالم: )من كنت واحدة قد ثكلت اأمه( بعد تطبيق قانون اإعادة الرتتيب االختياري، 

اأ�صبحت اجلملة على ما هي عليه يف البيت، اأي )البنية ال�صطحية( . 
ومنه اأي�صًا قول الفرزدق: 

ه من حمارٍب... اأبوُه وال كانت كليب ت�صاهرُه )66(  اإىل ملٍك ما اأمَّ
واأ�صل الكالم )... اأبوه ما اأمه من حمارب...( ، وبعد تطبيق قانون اإعادة الرتتيب اأ�صبح 

الكالم )... ما اأمه من حمارب اأبوه( . 
بخ�صو�س اجلملة الفعلية:  ♦ 

يتقدم املفعول به على الفعل يف العربية، جوازاً،  تقدمي املفعول به على الفعل: . 1
ووجوبًا. 
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اإذا كان املفعول به  اأواًل: تقدميه وجوبًا: يجب تقدمي املفعول على الفعل العامل،  - 

ا�صم �رصط، اأو ا�صم ا�صتفهام، اأو �صمريا منف�صاًل، لو تاأخر لزم ات�صاله، اأو اأن يكون العامل يف 
املفعول به واقعًا يف جواب )اأّما( )67( . 

اَك َنْعُبُد} �صورة الفاحتة،  ومن اأمثلة تقدمي املفعول به على الفعل قوله تعاىل: {اإِيَّ
االآية 5. والبنية العميقة للجملة- يف غري كالم اهلل- )نعبد نحن اهلل( ، وبعد تطبيق قوانني 

احلـذف، واإعــادة الرتتيب، والتعوي�ص، حتولت اإىل البنية ال�صطحية )اإياك نعبد( . 
اإذ ت�صري  ات�صاله،  لوجب  تقدم  لو  الأّنه �صمري مت�صل  االآية،  به يف  املفعول  قدم  وقد 
اجلملة وقتها )نعبدك( )68( ، ولكن األي�ص املهم الرتكيز على الفرق بني اجلملتني )اإياك نعبد( 

و )نعبدك( ؟ . 
اِئَل  ا ال�صَّ ا اْلَيِتيَم َفَا َتْقَهْر )9( َواأَمَّ ومن التقدمي والتاأخري اأي�صًا قوله تعاىل: {َفاأَمَّ

َفَا َتْنَهر} �صورة ال�صحى، االآيتان 9- 10. 
والبينة العميقة- يف غري كالم اهلل- )ال تقهر اأنت اليتيم، وال تنهر اأنت ال�صائل( ، وبعد 
اأ�صبح الكالم على ما هو يف االآية، وهو البينة   ، تطبيق قانوين )احلذف، واإعادة الرتتيب( 

ال�صطحية. 
وقد قدم املفعول به يف االآية، الأنه واقع يف جواب )اأّما( )69( . 

 ، 2 . )70( زيٌد  قولنا: عمراً �رصب  وذلك نحو  جوازاً:  الفعل  على  املفعول  تقدمي   .2
فاأ�صل الكالم )�رصب زيد عمراً( ، وبعد تطبيق قانون اإعادة الرتتيب ، اأ�صبحت اجلملة عمراً 
ه عمٌر )71( ، واأ�صل الكالم )خاف عمر ربَّ عمر( ولكن بعد  �رصب زيد، وذلك نحو خاف ربَّ
ال�صطحية  البينة  اإىل  الكالم  حتول   ، والتعوي�ص(  واحلذف،  الرتتيب،  )اإعادة  قوانني  تطبيق 

ه عمر( .  )خاف ربَّ
ومن ذلك اأي�صًا قول االأع�صى ميمون: 

كناطٍح �صخرًة يومًا لُيوِهَنها.... فلم ي�رصها واأوهن قرَنه الوعُل )72( 
الرتتيب واحلذف، والتعوي�ص،  اإعادة  ، وبعد  الوعل(  الوعل قرن  )اأوهن  الكالم  واأ�صل 

اأ�صبحت اجلملة )اأوهن قرنه الوعل( وهي البينة ال�صطحية. 
اأهم الظواهر التحويلية يف النحو العربي والربط بني الفكر  فيما �صبق حاولنا تبيان 
اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي احلديثة التي تطرح نف�صها على اأذهان العلماء 

والباحثني على حٍد �صواء. 
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ومن خالل البحث تبني اأّن نظرية النحو التحويلي ال تعد نظرية متكاملة، مبعنى اأننا 
اأو  النحوي، بكل ما يحتويه من معطيات  اأن نطبقها تطبيقًا كاماًل يف در�صنا  ن�صتطيع  ال 
معلومات نحوية، وال ن�صتطيع اأن نتخذها خطًا وا�صحًا، ندر�ص على اأ�صا�صه االأبواب النحوية 
التقليدية. ومن العقبات اأمام تطبيق هذه النظرية على النحو العربي؛ خا�صية االإعراب، من 
رفع، ون�صب، وجّر، وكذلك البناء من �صم وك�رٍص، وفتحٍ ، و�صكون الأن كل احلركات ال وجود 
النحو  اأن  غري  ال�صطحي،  والرتكيب  االأ�صا�صي  الرتكيب  مبرحلتيه:  التحويلي  النحو  يف  لها 

التوليدي التحويلي كان كافيًا الإحياء اأ�صلوبية االنحراف. 
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