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، رهـا لى الدراسات الملهمة التي أثا إضافة إلى اآلفاق التي ارتقى بها علم اللغة التحويلي التوليدي وإ          
ولو على نحـو    (شغل هذا العلم اهتمام الكثير من قادة الفكر اللغوي في الواليات المتحدة حيث نشأ أصالً و                 

   . في بريطانيا العظمى وفي قارة أوروبا)أقل بالرغم من االهتمام المتزايد
 من معهد التكنولوجيا في ماسا جوست Noam Chomskyهذه النظرية هو نوام جومسكي مؤسس 

 Syntacticالبنـى النظميـة   "  ويكمن القول إنهـا بـدأت بنـشر كتابـه     ،اليات المتحدة األمريكية الو–

Structures    بالرغم من إنه مهد ال لبعض سنين مبكرة من المقاالت من قبل جومـسكي               ،١٩٥٧ في عام 
   .وهارس

إلى نهايـة   ولكن لم يتم الوصول بها لحد اآلن        ، حدثت تغيرات جوهرية في النظرية     ١٩٥٧ومنذ عام   
 وتتوفر قائمة مراجع إلى جانب كتابات مهمة من         ، ويمكن إعطاء وصف موجز لخطوطها األساسية      ،ةاسمح

 وهذه كلها تعكس بال شك المكانة الرفيعة التي تبوأت بها           ، منهجية ب وكت آخرينقبل جومسكي وعلماء لغة     
  . ها جومسكيرد منظيهذه النظرية بدءاً من رؤيتها الضوء على 

 تؤلف نظرية متكاملة بوصـف  TGسمى أحياناً قواعد تي جي تاو كما  (لغة التحويلي التوليدي    لعلم ا 
 التام والواضح بكـل شـيء مـرتبط بالكفـاءة     التفسيرد حددت لنفسها هدفاً لعمل ال يقل أهمية عن  قاللغة  

   .والمعرفة للمتكلم األصلي للغة ما
هـو محاولـة    " بوصف اللغـة    " إن مايقصد   

 مـن   . المتكلم للغته  إلجادةت الفطرية   لكشف القدرا 
 الوصف هذا ينبغـي أن اليتطلـب        ،الناحية المثالية 

المزيد من االحتكام أو المناشدة لـذكاء المـتكلم أو          
بديهيته اللغوية الن كل ذلـك حاضـر فـي قدرتـه        

   . للجمل المقبولة قواعدياًوفهمهالكالمية وتمييزه 

ية ويتخذ الوصف هنا سلسلة من القواعد المبن     
نها تولـد   أ النظرية من حيث األساس وقد ذكر        على

 وهـي تقتـصر     ،وباطراد حسناًإن هي سارت سيراً     
" على الجمل القواعدية ومن هنا جـاءت التـسمية          

 والتوليد هنا   ، في عنوانها  Generative" توليدية  
Generation         الذي هو مـصطلح رياضـي فنـي 
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لتراكيب  با النبوءة بل   ،اليعني النتائج الحرفية للجمل   
 ،التي سوف تشكل في اللغة حين اسـتخدام الجمـل         

 إنها تعني تمييز سلسلة الجمل المتعاقبة       الىإضافة  
الالقواعدية والتي تصفها النظرية بالجمل المنحرفة      

deviant        وستبقي بطبيعة الحال مهمة اللغـوي رد 
   .الجمل غير المقبولة قواعدياً

تم الوصف ينبغـي    يومن أجل أن ندرك كيف      
 تتألف اللغة على    :أن نضع في حسباننا هذه الحقيقة     

التي تحكمهـا قواعـد     عدد من المكونات األساسية     
تتصف كل منها بطبيعة شكلية لتؤلف مجاميع علـى       

 وقـد   ،Syntax لنأخذ أوالً علم النظم      ،هذا االساس 
استخدم هنا على نحو واسع ليشمل مـع مايـشمل          

ف عليه بناء المفـردة المعجمـة أو علـم الـصر          
Morphology،     ويحتوي علم النظم على مركبين : 

 وعنصر التحويل ،Phrase structureبنية النظم 
Transformational component، ــد  وقواع

ا التي تعطي األولوية في الترتيـب لبنيـة        مهاتتطبيق
   .النظم

 الوحدة األساسية في    sentenceتعتبر الجملة   
 القواعد بنية النظم وتتوسع هذه بإطراد جراء تطبيق      

 لوحـدات  )بنـى (التي تخضع لمنظومـات خيطيـة      
 ويمكن تصوير البنى النظمية بالمثال اآلتي       ،صغيرة

   .مع حذف كثير من التفاصيل

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 " اسـم  يطلـق عليهـا    الشجريةهذه الرسوم   

 الن كـل  Labelled trees" األشـجار الوصـفية   
 عناصر بنيويـة    من في الجملة يتألف     اٍلتمثيل متو 

Structural elements   مع داللتهـا القواعديـة 

... .VP العبـارة الفعليـة      ،NPية  سـم العبارة اال (
   .)ألخ

هذا الوصف نفسه يعبر عنه بقواعد مطبقـة        
بشكل تعاقبي وهو غالباً مـابطلق عليـه بالقواعـد      

ةـجمل  
S 

 عبارة فعلیة 
VP  

  یةاسمعبارة 
NP  

 أداة 
art 

یةاسمعبارة   

The boy s 

V. stem  
 جذر الفعل

Watch      ed 

Past   
 ماضي

NP 

یةاسمعبارة  art أداة   

The Game Ө 
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 وذلـك لكونهـا تقـرأ    Rewrite rulesالتفسيرية 
   :ل اآلتيبالشك

Z + Y = X أو   
)x ← Z + Y، " + "   ــسلي ــز تسل ــا رم هن
)Concentration Symbol(، ــظ ــذا نالح  وهك

   : أعاله تطبق أكثر من مرةالمثالبعض القواعد في 
  العبارة الفعلية + ية سم العبارة اال←الجملة 

  العبارة السمية +  الفعل ←العبارة الفعلية 
   ) جمعاسمأو (فرد  ماسم+  أداة ←ية سمالعبارة اال

  ماضي  + )جذر( فعل ←الفعل 
وثمـة قواعـد أخـرى تزودنـا بــالمفردات     

ة الواقعية والتراكيب القواعدية فـي الخـط        يالمعجم
 لكن جميع قواعد المباني     ،االسفل للشجرة الوصفية  

النظمية باستثناء الجمل البسيطة غير قـادرة علـى     
ـ          ذي الكشف البنيوي الكامل ولعل هذا هو المأخذ ال

ــل   ــى العم ــديون عل ــون التولي ــه التحويلي يحمل
 ، الذي يعتمد التحليل المباشر للمكونات     البلومفيلدي

واعتمادا على حصيلة قواعد البنية النظميـة فـإن         
القواعد التحويلية تطبق لتعطي المـردود النهـائي        
للمكون النظمي التحويلي والتوليد اليتطلـب فقـط         

 )سـم يتضمن اال وكما  (تقسيم الجملة أو أجزائها بل      
   .تحويل أو إعادة تنظيم البنية بأشكال متنوعة

لتحويلية التوليدية من حيث كونها عملية لم       ا
 لنفسها  حققت النهائي لحد اآلن     شكلها )نسبياً(تتخذ  

شهرة في كثير من علم اصول التـدريس النحـوي          
األوربي التقليدي وعكـست جانبـاً مـن الدرايـة          

في مختلف نماذجهـا    الحدسية للعالقات بين الجمل     
 فالعالقة بين المبني للمعلـوم والمبنـي        ،االساسية
 وبين الجمل المثبته والجمل المنفية وبين       ،للمجهول

الجمل الخبرية والجمل األمرية واالستفهامية تعتمـد    
 متكلم اللغة االصلي للغـة مـن        ،أساساً على دراية  

خالل العالقات الداللية المعبرة بالتراكيب الـسطحية       
   ):مباني القواعديةال(

   .جون جلب الكتاب
   .جلب الكتاب من قبل جون

   .لم يجلب الكتاب من قبل جون
  ! جون جلب الكتاب 

  إلخ ...... .هل جلب جون الكتاب ؟
العالقات بين هذه الجمـل سـرعان مـاتزول عنـد       

 فالجمل المستقلة دالليـاً     ،التحليل المباشر للمكونات  
   :ثال اآلتي كما هو الحال في الم،تتشابه

  ماري يحب جون       و 
  جون يحب ماري 

في حين الجمل المتشابهة داللياً تختلف فـي هـذا           
   :المجال كما هو الحال في الجملتين

  جون يحب ماري    و 
  ماري تُحب من قبل جون 

تشكل القواعد التحويلية العالقات البنيوية بين      
 وصف  مثل هذه الجمل المترابطة وذلك أما بواسطة      

التغيرات التي يحتاج اليها لتحويل بنية جملة واحدة        
تعمـل   أو أن هذه التغيـرات       ،إلى بنية جملة أخرى   

   .على اشتقاق بنية عميقة مختلفة
ــة  ــة التحويلي ــة للنظري ــأويالت المختلف الت
التوليدية ترتب بصورة مختلفة الوصف القواعـدي       
بين الجزء المخـصص للبنيـة النظميـة والجـزء          

 وينبغي مالحظـة أن     .لقواعد التحويلية المخصص ل 
 derive" يـشتق   " لـ  مصطلح التحويلية التوليدية    

 كمصطلحين متـزامنين  derivation "أشتقاق " و 
وصـفا  يستخدمان بشكل مختلف وأكثر شموالً ممـا    
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ان عملية ونتيجة تطبيق أي نظام      ي ليعط ٦-٤-٥في  
   .قواعدي

 رات في نظـام   يالقواعد التحويلية تتضمن تغي   
العناصر واالضافات واإللغاءات كمـا يـرى ذلـك          

جون جلـب   " بالمقارنة بين المبني للمعلوم للجملة      
 والمبنـي   John fetched the book" الكتـاب  

" جلب الكتاب مـن قبـل جـون         " للمجهول المقابل   
The book was fetched by john.  نمـاذج 

ـ  وغيـر الب ،ellipticalجمل الحذف االيجازي   ة دئي
non-initial،  ــسياق ــدة بال  Context والمقي

bound،       يمكـن أن    ٦ .٣ .١ المشار اليهـا فـي 
تشرح كجمل اشتقاقية بواسطة واحدة أو أكثر مـن         

حذف عناصر كائنة في سلسلة     التحويالت المتضمنة   
البنية النظمية أو واحدة مـن الـسالسل المحولـة          

المطابقـة  "  مثل   ة وتدخل العالقات الشكلي   ،المتداخلة
 ضـمن معالجـات القواعـد       Concord" حوية  الن

   .التحويلية
أولئك الذين تعلموا القواعـد الالتينيـة فـي         
المدرسة سرعان مايـدركون وبـسهولة كيـف أن         
القواعد الخاصة بتحويل الكالم المباشر إلى الكـالم        

 )طاقم بديهي (غير المباشر تؤلف طاقم غير مصاغ       
   :في القواعد التحويلية التوليدية

   )كالم مباشر(  "طلق سيزار من المخيمإن"  -
/ Caesar e: castri: s proficiscitur /    

   )كالم غير مباشر(  من المخيم أنطلق سيزار قال -
/ dixit caesarem e: proficisci: /    

 في جملة الكـالم  nominative caseفحالة الرفع 
 وصـيغة الفعـل   ،المباشر توضع في حالة النـصب  

 تتحول إلى مايطابقها Infinitive formاالخبارية 
   .في الصيغة المصدرية

في الحقيقة إن علم اللغة التحويلي التوليـدي هـو          
الـذي يـسبقه    ( اختالفاً من علم اللغة الوصفي       أكثر

 من كثير من القواعد التطبيقيـة االوربيـة         )مباشرة
التقليدية التي كانت دائماً مستعدة لالستفادة من آية        

يسرة وهذه النقطة كانت قد أثرت في       تأداة تعليمية م  
 Syntacticالمراجعات األوربية للمباني النظميـة  

structures، جومسكي نفسه كـان قـد      قد أولى    و
وضع أهمية خاصة على االستمرارية التـي تـرتبط       
بين العمل القواعدي للقرون السابع عشر والثـامن        

ن علـم اللغـة التحـويلي       يعشر والتاسع عشر وب   
  .التوليدي

ـ       قمثلة بمكن أن تسا   أ س لنرى كيف أن جمـالً تُح 
 ،بديهياً مختلفة النماذج وتعبر عـن دالالت بنيويـة        

ولكنها تخضع لنفس التحليل التركيبي مـن حيـث          
 يمكن أن ترى مختلفة تركيبيـاً       ،المكونات المباشرة 

كلمة أخـرى تعاقـب     ب(من حيث تحليلها التحويلي     
ـ    )القواعد التي انساقت منهـا     الين  ولنـضرب المث

   :اآلتيين
 War had من قبل هتلر أعلنت حرب كانت قد -

been declared by Hitler    
 War had ١٩٣٩ فـي  أعلنت حرب كانت قد -

been declared in 1939   
 -:هذان المثاالن يخضعان لتحليـل متماثـل تمامـاً        

   أعلنت حرب كانت قد -١
٢-   
  
  

من قبل ھتلر 
 ١٩٣٩في 
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حويليـة  ت واحـدة    فـي أن  ويلياً  حلكنهما تتميزان ت  
   :وصريحة في بنائها للمجهول ومساوية لـ

   حرب أعلنهتلر قد 
   :بينما الثانية تحويلية مبنية للمجهول مساوية لـ

   حرب أعلنأحد ما كان قد 
) من قبـل  (مع حذف تحويلي مسبق للفاعل األصلي       

   .احد ما
 The love of" حب اهللا " وبالمثل فإن عبارات مثل 

Godالمثال ففي، ربما بدت غامضة :   
 The love of" حب اهللا سهل جميـع اعمالـه   " 

God motivated all his actions  ندرك بكـل 
   : لكننا في المثال.وضوح الحب الذي يكنه تجاه اهللا

  " في التجسد حب اهللا تجلى " 
The love of God was revealed in 

Incarnation   

"  للبشر   محبة اهللا " تعني  " حب اهللا   " واضح جدا هنا    
 أن   لـو  سـطحبة كمـا   مثل هذه االستخدامات تبدو     

حدة لكنهما فـي الواقـع      االتركيبين يعودان لبنية و   
ن علـى   ال تطبيق التحليل التحويلي ليدل    فيمختلفان  

   : إلى)حسب الترتيب(ية تعود اسموجود تحويالت 
   هو أحب اهللا -
   اهللا أحب -

" يـة  صيغة مفعول"  الحب في األولى    إتخذ :فحب اهللا 
   . "صيغة فاعلية" في الثانية في حين أتخذ

جم الغموض أحيانـاً مـن تتـابع المفـردات      نوقد ي 
   : ولنضرب مثالً)مع غياب السياق(بطريقة معينة 

  " رجال مسنون ونساء " 
هذا المثال يمكن تحليله بطريقتين بحيـث يعطيـان         

   :نيمعني

   )رجال مسنون ونساء مسنات( رجال مسنون ونساء -١
  
  
   )نساء ورجال مسنون(  رجال مسنـون ونساء -٢
  
  

 ،لكن تعميمات أخرى ينبغـي أن تـشرح تحويليـاً         
   :ولنأخذ المثال اآلتي

 He was Frightened byفزع بحضور الشرطي 

policeman's appearance فقد يعطي المعنى : 
أي إنه فزع بحقيقة حضور     (حضر الشرطي وأفزعه    

قة التـي حـضر بهـا       ع بالطري ز أو إنه ف   ،الشرطي
   ).مجرد مثولهبوليس (الشرطي 

" الوصـف التـام     " بطبيعة الحال أن أي شيء مثل       
 الجملة في اللغة سينتج عنه الكثير جداً مـن          لمباني

المباني النظمية المعقدة والقواعد التحويلية بحيـث       
 فثمة  ،هما يكن من أمر   مو ،يفوق كثيراً مما مثل هنا    

 تلتقي  : أن يذكر  حرييلية  للقواعد التحو تطبيق آخر   
هـو تلـك القـدرة        أال عنصر عالمي باللغات جميعا   

 فبالرغم مـن    .Versatility غير النهائية    اإلنتاجية
أن مفردات اللغة محدودة وقواعدها محدودة أيـضاً        
فإن عدد الجمل القواعدية الممكنـة التـي تـساعد          

ث بها ويفهمها المخاطـب غيـر       المتكلم على التحد  
الجدير بالـذكر إذا اسـتثنينا الـصيغ        ، ومن   محدود

ومفردات الـوداع وعبـارات     المتكررة في التحيات    
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الدينية الطفوس والشعائر الخاصة ببعض الطوائف       
ن كل جملة تقريباً تنطق هي جديدة في تجربة كل          إف

سبب ي مع ذلك فإن هذا ال       ،من المتكلم والسامع معاً   
ير درايـة أو وعـي شـريطة إن         ث صعوبة وال ي   ةأي
  معروقة لدى المتكلم والسامع    ةلمفردات المستخدم ا

االستخدام الالنهائي من    " ة إن الخاصية اللغوي   .معاً
كانت قد لوحظـت منـذ      " المصادر اللغوية النهائية    

 وكانت قد   ،همبولت. أكثر من قرن مضى من قبل و      
 اللغـة التحـويلي      بشكل خاص من قبل علم       أكدت

" لتكــرار ا"  وتحديــداً تحــت عنــوان ،التوليــدي
Recursiveness.   

كرار هنا هو تمديد تراكيب قواعديـة       توالمقصود بال 
 وذلك عن طريق التطبيقات المتكررة       غير محدد  ألمد

ية يمكن أن يتم    سم وهكذا فالتعابير اال   ،لنفس القاعدة 
   :بدون حدودبينها التناسق 

ذهبـوا إلـى    ..) .و فرانـك  ( )وأنيس( )وجّل(جاك  
   .المرقص

 يعبر عنـه فـي القاعـدة البنيويـة          وهذا يمكن أن  
   :النظمية اآلتية

العبارة + و  + ية  سم العبارة اال  ←ية  سمالعبارة اال 
  ية سماال

NP → NP + and + NP  
 يمكن تطبيقها مرة أخرى على كل من        ا بدوره هوهذ

يتين على يمين السهم بتكرار غيـر       سمالعبارتين اال 
ـ ح ثم يصار إلى تطبيق قاعدة تحويليـة ال        ،محدد ة ق

تستخدم لتعالج اإللغاء االختباري باسـتثناء الـواو        
   ):واو العطف(األخيرة 

   . أنيس وفرانك إلى المرقص، جل،ذهب جاك
Jack , Jill , Anmice and Frank went to 
the dance.  

بنية جملة مع   وقد يكون أكثر أهمية إمكانية تضمين       
 إذ قـد التكـون الجملـة اآلتيـة        ،بنية جملة أخرى  

   :مقبولة
  نقود الرأيت الرجل والرجل أخذ 

I saw the man and the man took the 
cash. 

   :لذلك وجب التضمين هنا لنحصل على األصح
  رأيت الرجل الذي أخذ النقود 

I saw the man who took the cash  
وقد يذهب المتضمن أبعد من ذلك لتـصبح الجملـة          

   :المذكورة هكذا
 أخذ النقود التي تركها جون فـي         الذي رأيت الرجل 

   :المصرف
I saw the man who took the cash which 
John left at the bank. 

وبالرغم من أن هناك تحديدات عمليـة علـى هـذا           
نه ال هناك نقطـة يتوقـف       إالنوع من التراكيب إال     

 دعنا نتأمل   ،عندها التضمين بناءاً على قاعدة نحوية     
التي " البيت الذي بناه جل     " يرة  التمديد للجملة الشه  
   : للتضمينفتمثل التطبيق المتطر

  ) الذي بذر البذور( الفالح هو
  ) الدنيا صباحاً في الصباحيمأل ( الديك أغاظالذي 

  ) ليجز لحيته(الذي أيقظ القس 
   )السماالذي (الذي رافق الرجل

  الذي قبل الخادمة البائسة 
  ) في قرن عتيق(لبت البقرة حالتي 

  التي أخافت الكلب 
   يالجرذالذي أزعج 

  الذي أكل الشعير 
  في البيت الذي بناه جل 

هذا بالطبع مثال نادر نسبياً على التضمين التركيبي        
 ولكن حتـى فـي   ،طويالتتللجملة وقد أنجز بهذه ال   

حيـث  هذه الحالة فإنه يعود إلى عالم أغاني األطفال    
هـا  اليتضمن أية صعوبات في الطريقة التـي يفهم       

   .األطفال الصغار
 في أكثر النسخ المعدلـة      ،هذا النموذج من التضمين   

الحديثة للتحويلية التوليدية يشمل على كل من البنية        
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 فالبنية النظمية تتمثـل     .النظمية والقواعد التحويلية  
 –في اندماج الجملة في نقطة ضمن بنيـة شـجرة           

 ومـن   ،بنية الجملة التي من خاللها يحدث التضمين      

ــا  ــت هن ــسية " دعي ــة الرئي  Matrix" الجمل

sentence" .   
 الشجرة الرئيسية تأخذ الـشكل      ،وفي المثال السابق  

   :اآلتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  رأيت الرجل

  

   :قد تشتمل على جملة اخرى متضمنة" الجملة الرئيسية " وهذه الجملة التي يطلق عليها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرجل أخذ النقود

ةـجمل  
S 

 عبارة فعلیة 
VP  

یة اسمعبارة   
NP  

I 

V  فعل 
NP 

 اسم art أداة 

the man 
S1  الجملة

 saw  المضمنة 

ةـجمل  
S 

 عبارة فعلیة 
VP  

یة اسمعبارة   
NP  

V  فعل 
NP 

 art أداة 

the cash 

S1  الجملة
  المضمنة 

took 

 أداة تعریف 
The اسم  

N 

man The 
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" ن  كمن هنا يتضح أن القواعد تتشكل لكي يم       
أن يقدم بتكرار في مواضع مختلفـة فـي         " للفاعل  

المباني النظمية والتحـويالت التـضمينية الالحقـة      
 األشـجار  فتعـدل  ،تطلق بفعل هذه الجمل المتضمنة  

 وتحدث الجمل التي تحتوي على العبـارات        ،نفسها
البيـت   " :إذا ماعملت الشجرة للجملة   و ،ولةالموص

فإنها سـتمتد إلـى بـضع        " بإحكام جاكالذي بناه   
   .صفحات

 Indirect المباشـر  غيـر تراكيب الكـالم  
speech construction ــموالتحــويالت اال ية س

Nominating transformations  ــشار  الم
 .إليهما أعاله هي أمثلـة أخـرى علـى التـضمين          

مل على جمل معقدة لهذا النـوع       تالتراكيب التي تش  
قبل تطبيق سلسلة القواعد التحويلية تختلف اختالفاً       

 بطبيعـة   – لكنهما   ،بيناً من الجمل التي نجمت عنها     
 وهي مساوية   الناتجة تعود إلى هذه الجمل      –الحال  

 هذا قاد للتمييز بـين نـوعين مـن      ،لها في المعنى  
 :Deep structure" التركيب العميق  " :التراكيب

التركيب "  و ،وهذا حصيلة قواعد البنية النظمية فقط     
 وهــذا يمثــل Surface structure" الــسطحي 

 ،مخرجاً لتطبيق جميع القواعد التحويلية ذات الشأن      
وبالرغم من أن التظمينات تكشف عن فروق حـادة         

 فإن جميع الجمل تقريبـاً   ،نسبياً عندما تلفظ القواعد   
 وكنتيجـة لـذلك     ،تقتضي بعض القواعد التحويلية   

 التحويالت  .ضي إلى أبنية عميقة وأخرى سطحية     فت
 ،تغير التراكيب العميقـة إلـى تراكيـب سـطحية         

تـألف مـن    يالبنائي للجملة فـي اللغـة       والوصف  
الوصف لكل من التركيب العميق وتركيبه الـسطحي        

 يعاب علـى   .من القواعد التحويلية التي تربطها معاً     
شر للمكونات إنه أخفق في     البلومفيلدي المبا التحليل  

 ،التمييز بين هذه الوجهين فـي البنيـة القواعديـة       
 مجمـل وبتركيزه حصراً على التراكيب السطحية في   

   .النظرية القواعدية وطرق تقنياتها
يعتبر علم اللغة التحـويلي التوليـدي علـم          

 التركيب  بين صلة وصل    Phonologyولوجيا  نالفو
وصـف اللغـوي     ومن هنـا فال    .ةالسطحي ومنطوق 

يشمل علـى مكـون آخـر وذلـك هـو المكـون             
طاقم ( Phonological componentالفونولوجي 

  مــن القواعــد الــصوتية التــي تحــول حــصيلة 
التركيب السطحي إلى تتـابع صـوتي قابـل للفـظ          

ــزي  ــل الرم ــة  ).والتمث ــد التهجئ ــا قواع  أم
Orthographic rules  فيمكن أن تصاغ بـشكل 

 للكلمـات المكتوبـة     مساوي لتنتج تعاقب هجـائي    
ا لألمثلة التي أعطيت هنا     يالهجاء في الخطوط الدن   (

 وتأتي  ،)هي اختصارات لهذه القواعد غير المصاغة     
 التي يمكن أن تكون موضـوعاً       ،المفردات المعجمية 

للتعديل في بيئات مختلفة لتفسر صيغ اللفظ المختلفة   
   :لكلمات مثل

ــراق  ــي  / teligrƏfi/ إب  / terligrλfik/ وبرق
   / teligra:f /وبرقية 

لكن معظم لغويو التحويلية التوليدية يعتبرون هـذه        
واقم كلياً عناصر متميزة تتألف على مقتطفـات        طال

 وتعامل العوامل القواعديـة  ،Segmentsمن الكالم  
Grammatical elements   بالمثل مـع قواعـد 

 يعـاد  Past" الـزمن الماضـي     " خاصة لتشير أن    
طبقاً للمقتطع   / id-/ أو   / d/ ، / -t-/ كتابته مثل   

ولكن مثل  " األفعال القياسية   " ذرالفعل في   جاألخير ل 
Ө - )    ًمع أفعال مثل    )وبعني إن المقتطع هنا صفرا 

cut )قطعي( و Put )والفعل )يضع see يرى see 
+ past  ليعطي الفعـل الماضـي : / So:) / رأى(، 
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/ ي  يعط go + past ):بذهب( goوهكذا مع الفعل 
went/ . ...ــخ ــة .إل ــد فونولوجي ــاك قواع  وهن

" والتنغيم   " stress" ر  بالن" خصصة بالتعامل مع    تم
intonationمن خالل الكالم المتصل .   

علماء ال إختار   :والمالحظة األخيرة ذات أهمية خاصة    
 التوليديون إتجاها معاكساً تماماً ألولئـك      التحويليون
ربعينــات فــي اال )وجلهــم أمريكيــون(اللغــويين 

 والخمسينات الـذين رفـضوا أعتبـار أي حقيقـة         
 بعكس  ،)الفونيمي(قواعدية تتصل بالتحليل الصوتي     

علماء اللغة التحليليين التوليديين الذين يلتقون مـع       
 Firthianالفونولوجيين التطريـزيين الفيـرثيين   

Prosodic Philologist   في اعتبـار الـصنوف 
 الجملـة جـزءاً     القواعدية والتراكيب المتضمنة في   

 ته وفي الحقيقة فـأن ضـرور      –ضرورياً مشروعاً   
 ومـن   .الفونولوجيـة تكمن في السياق في الصيغة      

 الصيغ الكالمية المشار اليها كانت قد       ،أجل المالئمة 
كتبت في هذه األقسام بالكتابة الفونومية العريـضة        

broad transcript  وهي نفسها استخدمت فـي 
 التحليليـة   لغويـو  فإنقة   لكن في الحقي   ،هذا الكتاب 

التوليدية اليمتلكون اهتمامـاً كبيـراً فـي الكتابـة          
التحليل الفونومي أكثر مايمتلكه    ومية  يالرمزية الفون 

ومن الجدير بالـذكر إن      .التطريزيون ونالفونولوجي
ـ القواعد الفونولوجية التحليليـة التوليديـة        صاغ ت

بطريقة تمر من التركيب الـسطحي إلـى التمثيـل          
الكتابـة الـصوتية    (حي إلى التمثيل الصوتي     السط

 بـالطريق   Narrow transcription )الـضيقة 
األكثر اقتصاداً والتمثيل الفونيمي ربما ال يظهر بهذه        

   .العملية
تندمج المفردات المعجمة للغة في نقطة معينة فـي         

   :مركب البنية النظمية في هيئة قواعد مثل
  ) مة مفتوحةقائ(...... . لعبة،ل رج، ولد← اسم
   )قائمة مفتوحة(... . يراقب،، يضرب، يضع←فعل 

لكن هذه القواعد طورت مؤخراً بشكل كبير بحيـث         
 ،أعيد كتابة الوظائف القواعدية للعناصر المعجميـة      

 ، الفعـل  ،سـم اال )على سبيل المثال  (فقد أعيد كتابة    
تشمل تعقيدات العناصـر القواعديـة     لإلخ  .. .الصفة

يدات مـع محتويـات الوحـدات       وتتوافق هذه التعق  
مل علـى   ت يـش  boy ولـد    سمفاال وهكذا   ،الصرفية

غير محسوس  " و  " معدودة  " ي  ح" العناصر اآلتية   
" تمل على العناصـر     يش game" لعبة   "  سمواال" 

 واألفعـال هـي     ."مجرد  " و  " معدود   " ،"غير حي   
لـه  " يراقـب   "  فالفعـل    ،األخرى تمتلك عناصـر   

 يـسبق   ، الحي كفاعل  سمع اال تبي :الخصائص اآلتية 
وهـذه هـي األفعـال       (.عول به ية كمف سمالعبارة اال 
 بينما األفعال الالزمـة مثـل       )transitiveالمتعدية  
 فإنه يحتوي على عنصر عدم اتباعه       decayيتفسخ  
 هذه اإلشـارات المميـزة      ،ية كمفعول به  اسمبعبارة  

"  و   )حـي (+" يح"إلى صيغ مثل     اختصرتكانت قد   
 اسـم  "  - ___ية  اسمعبارة  " " ير حي غ " " –حي  

   .إلخ + "  ___ ي ح
ن كانوا قد واصلوا هـذا الـسياق   ي     بعض اللغوي 

ـ بالقدر الذي يرون فيه إن كل المعـاني المعجم          ة ي
 في طقـوم مـن العناصـر     عمكن أن توض  يمفردة  لل

 ة وبذلك يمكن أن تشكل محتـوى      الداللية والقواعدي 
 :ذ مثـاالً مـشهوراً     ولنأخ .أو مدخالً  لمعجم مثالي    

 ولنحللها مـن خـالل      ،bachelor" أعزب  " الكلمة  
" عنــصر انــساني "  فهــي ،عناصــرها الدالليــة

human، "  ذكر "male "  بالغ " adult،غير "  و
 ويجب علينا هنا أن نعتبر      ،unmarried" متزوج  

كان هـذا    إذا ما–برهن على صحته بعد     ي ولو لم    –
اً على جميع المفـردات     التحليل يمكن أن يطبق عملي    

المعجمية للغة لما يمكن فهمه اعتياديـاً كمعنـى أو          
بعيدون تمامـاً مـن      إننا بالتأكيد    .لهاوظيفة داللية   

 لكننـا بعـين     ،تحقيق أي شيء لمثل هذه التحليالت     
الوقت النشك في جدوى هذه الطريقة لتفسير كثيـر         
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من الخواص الداللية التـي تميـز فـروع طبقيـة           
 : علـى سـبيل المثـال   ،عضها البعض معجمية من ب  
 التي ترتبط بقرابة أو نسب وثيق فيما        االصطالحات

   .بينهما
تفترض النظرية التحويلية التوليدية الجاريـة      

 ينطبـق علـى البنيـة       )المعنى(إن التفسير الداللي    
 وذلك بواسطة المفردات deep structureالعميقة 

 ،نظميةالمعجمية والمكونات القواعدية والتراكيب ال    
 وهكذا فـالتحويالت مـن      ،والعالقات المرتبطة بها  

 – لكنهـا    ،الناحية الداللية خارجة عن موضـوعها     
 surface تخدم لتنتج المباني السطحية –ببساطة 

structures فونولوجيــاً تفــسر لكــي يمكــن أن 
من حيـث   أدق  كلمة  بوامالئياً بشكل واضح ومفصل     

مـن خـالل     و - فالسامع   ، وبالعكس .اللفظ والكتابة 
 يستدل على البنية العميقة من خالل       –معرفته بلغته   

 نهتـدي  ومن هنـا   .البنية السطحية التي تدل عليها    
 ولقد رأى البعض أن     ،إلى التفسير الداللي المقصود   

المباني العميقة هي أكثر تشابهاً بين اللغـات مـن          
 فالعناصر النظمية للبنية العميقـة    ،المباني السطحية 

ـ بعض العناصر الداللية تعتبر عالم وعلى األقل   – ة ي
ـ ن ت إ . اللغة االنسانية  في ري القواعـد العالميـة     ح

ي ياهتماما كبيراً من قبل لغـو     للغات كانت قد القت     
التحويلية التوليدية لعالقتها بالبنية العميقة حيث كما       
يرونها نتيجة واضحة للتنوع القواعدي للغات الذي       

هـا الـسطحية    هو في الدرجة األولى ظـاهرة مباني      
 إن  : لقد قادت هذه الرؤية إلـى المنظـور        ،المختلفة
 أساسية معينة للبنية القواعدية يمكـن أن        خصائصاً

   .تكون متأصلة فطرياً في الكائن اإلنساني
 وهذا مـاينبغي أن يؤكـد       ،لقد ذكر قبل قليل   

عليه أن النظريـة التحويليـة التوليديـة خـضعت          
 ،١٩٥٧ لتغيرات كبيرة منـذ أن رأت النـور فـي         

وهناك عدد من النقاط والمشاكل الخاصة بتطبيقهـا        
على لغات معينة في العالم لم تزل موضـوع جـدال     

 هذا التطور الهائل فـي علـم       ،حاد وخالف مستحكم  
 فـي أشـهر     تهاللغة ينبغي أن يحافظ على اسـتدام      

شـير إلـى بعـض       وقـد ا   ،المطبوعات تخصـصاً  
لـك   كـل ذ   .المالحظات المفيدة الالحق لهذا الفصل    

الذي تمت محاولته هنا هو صورة عامة لما يبـدو          
 هذه النظرية التي تتضمن     .إنه نقاط أساسية للنظرية   

ة والمنظومات القواعديـة وعلـم      يالمفردات المعجم 
الفونولوجيا أنطلقت لتكون نظرية لغويـة تزودنـا        

 لكلما تنطوي عليه معرفة المـتكلم       ) نظري (بنظير  
ة للغات معينة ينبغي     الوصفية الفردي   القواعد .بلغته

درجـة  لأن تقدم باإلشارة إلى النظرية العامة طبقاً ل       
التي تحقق هدفاً لجعـل القـدرة اللغويـة للمـتكلم           
واضحة وصريحة من خالل مباني اللغـة وبانجـاز         
ذلك نكون قد وفقنا في تحقيق البساطة واالقتـصاد         

  .فيها
 

Abstract 
 

Noam Chomsky introduced the world 
to the most influential of all modern linguistic 
theories. That was in 1957 in his book 
"Syntact Structure". The theory without 
doubt was revolutionary but as with any 
revolution there should be some people who 
oppose and stand against and that what 
actually happened to the Trans formational 
Generative theory (TG). TG, since 1957, has 
been modifying and even moving a way from 
the American linguists. 

TG provides both trans formational 
and generative aspects. The trans 
formational aspect is more fundamental and 
perhaps revolutionary.  
The theory has not arrived at an end yet. 
And the linguists are looking forward to 
seeing how and when TG will rest eventually. 
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