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 Abstract : 

Poetry and prose are the binary that have been created by man and 

coincided with the The manifestations of his life and its potentials. 
The characteristics of each have varied, Poetry, in the perspective 

of scholars took the greater part of the celebration, because it 

embraced the confusion of the human soul and its transformations 

through time. 

It is not feasible for scholars to focus on the issues of poetry, its 

components and characteristics,  examine and scrutinize them. 
Added to this, codify thier manifestations, and derive their laws 

according to many different visions and models.  However, the 

grammatical perspective seems to be the furthest model for dealing 

with the poetic phenomenon and its stylistic transformations  .So 

how is the way to combine the law with shifts or the grammatical 

inspiration and the constant tendency to looseness and 

transgression, as is the case with poetry. 

From here it seems to us the vitality of the angle through which we 
want to access the poetic phenomenon and its methods. Especially 

since one of the most important linguistic schools represented in 

the Generative Transformational Grammar School has very Very 
convenient tools to approach the idea of s shifts and 

transformations between depth and surface structures  .Hence, we 

turned to trying to monitor and describe the poetic sentence system 
and its structures, an investment in  the transformative rules, as it 

settled with Chomsky in   Antarah bin Shaddad Ode as a model. 

Moreover, it aims at highlighting the effectiveness of the 
transformative generative rules in the Blog and attempting to reach 

the description of the grammatical system of the poetic text. 

besides, monitoring the relationship between the grammatical level 

and the semantic level. 

Keywords: Effectiveness, Grammar, Generative, Transformative, 

Poetic Discourse, Antara Bin Shaddad Ode. 
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 فاعلية القواعد التوليدية التحويلية يف اخلطاب الشعري معلقة عنرتة بن شداد منوذجا  
 

 2 شتوح خضرة 
 

 :امللخص
تباينت خصوصية  ومتاشت مع جتليات حياته ومكنوانهتا، ولقد  الشعر والنثر: إهنا الثنائية اليت أبدعها االنسان  

االحتفال ألنه تكفل كل منهما، لكن الشعر أخذ يف منظور دارسيه وقائليه على السواء القسط االوفر من 
الدارسون على قضااي الشعر  غرو أن انكب   ابحتضان خلجات النفس اإلنسانية وحتوالهتا عرب الزمان. فال

قوانينها وفق رؤى ومناذج عديدة  خصائصه يبحثوهنا وميحصوهنا ويقننون مظاهرها ويستنبطون  ومكوانته و 
 وخمتلفة.

السبيل إىل  غري أن منظور النحو يبدو أبعد النماذج عن تناول الظاهرة الشعرية وحتوالهتا االسلوبية فكيف  
هي حال الشعر،  ىل االنفالت والتجاوز كما  اجلمع بني القانون واالنزايح أو االهلام القواعدي والنزوع الدائم إ

  إحدة ساليبها. خاصة وأن  أو ا الولوج إىل الظاهرة الشعرية  ومن هنا تبدو لنا حيوية الزاوية اليت نريد من خالهل
لتناول فكرة   على أدوات مالئمة جدا  أهم املدارس اللسانية متمثلة يف مدرسة النحو التوليدي التحويلي تتوفر  

اجتهنا إىل حماولة رصد ووصف نظام اجلملة  االنزايحات والتحويالت بني بىن العمق وبىن السطح. ومن هنا 
ستقرت عند تشومسكي يف معلقة عنرتة بن شداد  اللقواعد التحويلية كما    الشعرية وبنية تراكيبها استثمارا  

التحويلية يف املدونة وحماولة الوصول إىل وصف النظام  فاعلية القواعد التوليدية    إبرازمنوذجا. وهتدف إىل  
 . املستوى النحوي واملستوى الداليلالنحوي للنص الشعري ورصد العالقة بني 

 . ية، التحويلية، اخلطاب الشعري، معلقة عنرتة بن شدادفاعلية، القواعد، التوليد الكلمات املفتاحية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 msila.dz-khadra.chettouh@univ،  اجلزائر، جامعة املسيلةد،  2
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 : املقدمة
توجد يف اللسانيات العامة عدة مدارس لسانية، كل مدرسة كانت تنشأ لتتدارك نقائص املدرسة اليت سبقتها، إىل أن ظهرت  

املدرسة حظيت ابهتمام الدارسني، والنقاد كوهنا جاءت  و" هاريس" ، وهذه   املدرسة التوليدية التحويلية لتنفّند أفكار" بلومفيلد"
للغة اإلجنليزية،    أبفكار جديدة علمية، فحاولوا تطبيقها على لغاهتم، ونصوصهم وليفندوا مقولة أن هذه املدرسة أنشأت خصيصا  

 ملة الفعلية  البسيطةفطبقت هذه النظرية على كثري من النصوص واللغات، وبدوري طبقت املنهج التوليدي التحويلي على اجل
"عنرتة" الذي ينتمي إىل الشعر اجلاهلي، وهذا األخري لغته بلغت الذروة من حيث اعتماده على القواعد النحوية يف شعر  ) مثنية ( 
 السليمة. 

 
 إشكالية البحث: 

اللغوي احلديث   ما املنهج  تطبيق  إمكانية  التحويلية –مدى  التوليدية  قدمية    -النظرية  مدونة  بن شداد على  عنرتة  )معلقة 
أي حماولة رصد مجيع الظواهر اللغوية للجمل االفعلية البسيطة )مثبتة (يف ضوء املنهج التوليدي التحويلي، على أساس أن   ( ؟منوذجا  

 اجلملة هي الوحدة األساسية للتحليل اللغوي. 
 

 أمهية البحث:
وهلذا املوضوع قيمة علمية تظهر يف اجلانب التطبيقي، ومن خالل هذه القيمة، جاءت أسباب اختياري هلذا املوضوع، واليت  

أنه جيمع بني حقلني هامني يف علم اللغة مها النحو واللسانيات، وكذلك   أيضا  تتمثل يف جدة هذا املوضوع، وقلة تناوله، والسيما  
 حوية لشعر معلقة عنرتة.بغية التعرف على اخلصائص الن

 
 أهداف البحث:

العربية،  اللغة  على  األخرية  هذه  تطبيق  إمكانية  مدى  وعلى  التحويلية،  التوليدية  النظرية  على  التعرف  حماولة  يف  فتتمثل 
 وابخلصوص "معلقة عنرتة بن شداد" أي مدى إمكانية تطبيق نظرية لسانية حديثة على معلقة ضاربة يف القدم. 

 
 منهجية البحث: 

وإلجناز هذا البحث اعتمدت يف املدخل والفصل األول على املنهج الوصفي املناسب لطبيعتها، أما يف الفصل الثاين فقد  
، كون أنين اعتمدت فيهما على تصنيف اجلمل إىل أشكال تركيبية معينة، وحتت كل شكل اإلحصائياعتمدت على املنهج التحليلي  

تدرس وفق املنهج  والصور التحليلية، وكل الصور طبعا   األشكالليلية اخلاصة به، وبعدها مت إحصاء عدد تركييب صنفت الصور التح
 التوليدي التحويلي.
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 الدراسات السابقة: 
 واعتمدت يف إجناز هذا البحث على عدد من املراجع أذكر أمهها:

األنصاري يف شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، وعبادة ابن هشام   لسان العرب البن منظور، اخلصائص البن جين،
مشال زكراي يف االلسنية التوليدية التحويلية وقواعد العربية )اجلملة البسيطة(، ومباحث يف األلسنية   أيضا   إبراهيم يف اجلملة العربية،

 يف ذلك. كانت يل معينا    وتعليم اللغة، والزوزين يف كتاب شرح املعلقات السبع، وغريها من املراجع اليت
 

 هيكلة البحث:
وفصولني وخامتة، فخصصت التمهيد كنبذة حلياة الشاعر"   وقد تناولت دراسة هذا املوضوع من خالل خطة احتوت متهيدا  

 عنرتة بن شداد"، وأدرجت الفصل األول للتعريف ابلقواعد التوليدية التحويلية مث تطرقت ملكوانهتا.
فكا الثاين  الفصل  تطبيقيا  وأما  على    ،ن  حتويلية كل  توليدية  دراسة  املثبتة  البسيطة  الفعلية  اجلمل  درست  ،  حدةحيث 

الرتكيبية الكربى، وحتت كل شكل تركييب أوردت الصور التحليلية اخلاصة به مث حللته وفق املنهج التوليدي   األشكالفاستخرجت  
 التحويلي. 

 استخلصتها من الدراسة. ويف اخلامتة عرضت أهم النتائج اليت قد 
 

 متهيد: 
 تعريف عنرتة:

من أهل جند وقيل   .(1)  هو عنرتة بن شداد، بن عمر بن قراد بن خمزوم بن عوف بن غالب بن قطيعة؛ بن عبس، بن بغيض
 (2) عنرتة بن معاوية، بن قراد بن خمزوم.

فتحول إىل أسطورة شعبية حتمل كل   فعنرتة اسم لرجل تغلب الشجاعة على معناه، وهذا ال خيتلف اسم عنرتة الشاعر، 
 أيضا  مقومات البطولة، والفروسية، ولعنرتة لقب ذكرته املصادر هو عنرتة الفلحاء، لّقب به لتشقق شفتيه ويكىن أاب املغلس، وله  

، وذكر اثنيهما املستشرق  Amoldوأبو املعايش، وأبو أوىف وقد ذكر أوهلا املستشرق "أرلند"    كنيتان، مل ينشرا مها: أبو املعايش،
 . Menil"منيل" 

 ( 3) فهو من بين عبس أبناء عم بين ذبيان وخصومهم يف آن واحد األب"فعنرتة" عريب من جهة 

 فهو من ذلك هجني.  (4) أما أمه فحبشية امسها زبيبة 
، كرمي النفس، كثري  شجاعا    بطاشا    ل، حمتقرا يف عني أبيه، وأعمامه، لكنه نشأ شديدا  األبنشأ "عنرتة" يف جند عبدا يرعى  

 الوفاء أحب عنرتة ابنة عمه منذ الصغر، وهي بنت مالك، طمع عنرتة أن يبين هبا، ولكن عمه كان يرفض تزوجيه عبلة.
حيرضونه   اإلنسان ا أن يسخروها يف حرهبم ضد أعدائهم وخصومهم، فكانوا  أدرك آل عنرتة أبس ولدهم وشجاعته، فأحبو 

على خوض املعارك، ومينونه مقابل ذلك بعبلة زوجة له، فإذا انتهت املعركة، وأدرك العباسيون أثرهم أو انلوا مرادهم حرموا عنرتة من 
 ( 5)الغنية 
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وجنابته، حىت مت له ما أراد، فتحرر من عبوديته، وغدا بطل عبس وفارسها، وظل" عنرتة" يقدم الربهان تلو االخر على أصالته،  
وقد ذكر أبو عمرو الشيباين أن بين عبس غزو بين متيم، فوقف هلم عنرتة، وحلقهم كتلة من اخليل فدافع عن الناس، وكان قيس بن  

 (6)ابن السوداء زهري سيدهم فساءه ما فعل عنرتة يومئذ فقال حني رجع: وهللا ما محى الناس إال

 وقد افتخر عنرتة أبفعاله ونوه هبا، ودفع عنها ما أنيط هبا من ذل فقال:
 "إين امرؤ من خري عبس منصبا    شطري وأمحى سائري ابلنصل 

 ( 7)وإذا الكتيبة أحجمت وتالحظت    ألفيت خريا من معم حمول

ن خالهلما قد قتل ضمضما املري أاب احلصني بن ضمضم،  كما أن " عنرتة" شهد حرب داحس والغرباء، ومحدت مشاهد فيها، وكا
 وابن أخيه هرم فذكر ذلك يف معلقته بقوله:

 ولقد خشيت أبن أموت ومل تكن     للحرب دائرة على ابىن ضمضم.
 الشامتى عرضى ومل أشتمهما    والناذرين إذا مل ألقامها دمى. 

 ( 8)عممإن يفعال فلقد تركت أابمها     جزر السباع وكل نسر قش
عنرتة وكانت له أايم مشهورات كما أسلفت، وقد حارب الفرسفي يوم ذي قار عام البعثة، فلما بلغ خرب تلك احلرب   عمر طويال  

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال:" هذا أول يوم أخذت فيه العرب من العجم حبق" وبعد سنوات خاض بنو عبس معركة مع بين  
 (9) م(214قبل اهلجرة) 8عام  طي سقط فيها عنرتة قتيال

ولقد اشتهر بفنني من فنون الشعر: الغزل، احلماسة، غري أنه مل يكن يقول القصائد بل البيت والبيتني، حىت قال معلقته اليت 
وعمه، اللذين  أجاد فيها شعره، وقد " قاهلا بعد حرب داحس والغرباء، ليعاتب عبلة، ويفتخر أمامها بشجاعته وكرمه، وليعاتب أابه 

 (.10) ، كما يذكر فيها مقتل ضمضم املريضنا بعبلة عليه زوجا  
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 الفصل األول: القواعد التوليدية التحويلية ومكوانهتا: 
 النظرية النموذجية عند تشومسكي:  -1

دراسة بنياها معزل عن وظيفتها يف يتضمن التيار التوليدي التحويلي النظرايت اللغوية، اللغات الطبيعية أنساقا جمردة، ميكن 
يريد   اليت  التجربة  إن  شاملة:"  منوذجية  نظرية  بوصفها  شاملة  لغوية  مناذج  التحويلية  التوليدية  النظرية  وأفرزت  اجملتمعات.  داخل 

أي، أن مقاربة   (11) تشومسكي أن يعتربها هي جتربة مؤمثلة، ومن هنا يلجأ إىل أمثلة اجملموعة اللسانية املتجانسة متام التجانس"،
متثل استعمال أنساق   -داعية للعقل البشري يف أقصى صورهااألبتشومسكي للظاهرة اللغوية اليت هي ظاهرة إنسانية تعكس القدرة 

 رمزية جمردة، قصد وصف خصائص اللغات املتنوعة، وحماولة جتريد بنية صورية مشرتكة بني االنساق اللغوية. 
جيب دراسة املكوانت األساسية للرتكيب أو البنية/ بنية اجلملة قصد فهم معناها، وال يتم    وللوقوف على داللة هذا االنسان

ذلك إال إذا مت وصف اجلملة يف مستوييها الرئيسي، املستوى الرتكييب املتعلق ابملعجم والقواعد، النحو والصرف الرموز...إخل، ولذا  
 ى الفونولوجي الذي حييلنا على املستوى الداليل التأويلي. يتمثل يف تعاقب جمموعة من الكلمات، إضافة على املستو 

املستوى الصويت ، والصريف والداليل، يف املنوال األول من دراسته، وركز على املستوى الرتكييب فقط"   لإن" تشومسكي قد أمه
ملستوايت يف املنوال الثاين الذي تضمنه م. ولكّنه أدرك تلك ا1957اآلنية الرتكيبية" وذلك يف كتابة" البىن الرتكيبية" الذي صدر عام  

، ويف عام 1956تضمنه كتابه" الرتكيبية" عام  وذلك ما (12) كتابه" مظاهر يف النظرية الرتكيبية" وركز على مجيع مستوايت التحليل،
 ، وهذا ماعرف عنده بـ" التأويل الداليل". أيضا  اهتم ابجلانب الداليل   1970

نشري إىل أن " تشومسكي" قد دعا إىل استقاللية مستوايت تركيب اللغة، وأن غاية قواعد البني اللغوية هتدف إىل حتليل  
كما يرى أن احلدرد بني املستويني الداليل والرتكييب غري واضحة متام الوضوح، لذلك     Phrase grammaticalاحلملة األصولية  

يم الداللية التفسريية وكذا تتمثل وظيفة كل من الفونولوجي واملكون الداليل يف التفسري، أما املكون يعتمد يف نظريته النموذجية، املفاه
اليت الرتكييب فوظيفته التوليد. إن بنية اجلملة تنتج عن " املكون الرتكييب" الذي يولد جمموعة غري متناهية من البىن الرتكيبية / اجلمل و 

يستمد من ى" املكون الداليل"، على متثيل صويت مستمد من املكون الفونولوجي"، أما املكون  حتتوي على حتتوي على متثيل داليل
 الرتكييب فهو الرابط بينهما. 

ربط  وفق  تنتظم  اللغة  أصول  جيعل  ما  وهذا  التوليد،  يف  األجزاء  متداخلة  الصويت(  الداليل،  الرتكييب،  ؛)  املستوايت  وإن 
 " 1ل يف الشكل " رقم  األصوات واملعاين، وميكن أن نوضح ك
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ختضع لبناء قواعدي / لغوي خاص، يتيح هلا إمكانية اخلروج إىل معان أخرى أي تتعدد نتيجة نوع آخر من القواعد، مثل القواعد  •
 التحويلية.

قواعدية، وبنية سطحية تندرج   • بنية عميقة تتحد أصولية اجلملة/  لبناءها الداليل،  قواعدية وأخرى ال تتكون من منطني  حتتها مجل 
 واعدية ال هناية . 
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) يرتبط جبانب تصنيفي   سلسلة مكونة من جمموعة كلمات متتالية متثل  مجل ختتلف عن سلسلة أخرى ، شريطة أن عن البناء صحيحا   •
 وآخر تفسريي وذلك وفق املخطط التايل:

 
 
 

 تتكون اجلملة من بنيات ثالث: البنية املنطقية، البنية الرتكيبية والبنية النحوية.  •
 ل أمحد شوقي:قو ي

 بسيفك يعلو احلق، واحلق أغلب          وينصر دين هللا أاين تضرب 
 حتليل اجلملة اليت حتتها خط وفق املنهج التوليدي التحويلي * بسيفك يعلو احلق*

 حليل :الت -1
 + املسند+املسند إليه 1+ج+ = القيد 

 = ركن حريف. 1القيد 
 الركن احلريف= حرف اجلر " الباء" +اسم + الضمري املتصل " الكاف" 

 حرف اجلر " الباء"  حيمل مسة] + امللك[ 
 املسند= ركن فعلي

 الركن الفعلي= زمن+فعل 
 الزمن = مضارع

 املسند إليه= ركن امسي 
 )+ال( + اسمالركن االمسي= 

 + هي: ] يعلو *الـ + حق* بـ + سيف+ ك[1بع : + ج -2
 وميكن متثيها بـ )م ي( التايل: 

 
 

 التأويل التحويل مستوى الوظائف النحوية املستوى الرتكييب
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 التحويالت : -3
البنية   فتحصلنا على  والتأخري "،  التقدمي  العميقة هو تغيري رتبة الركن احلريف "  البنية  التحويل الذي طرأ على مستوى  إن 

 السطحية التالية: 
ـــ + حق[ + ) احلركات  برتتيب يتأخر فيه الفع ــــ ل والفاعل ويتقدم الركن احلريف " اجلار واجملرور" ]بـــــــــــ + سيف+ ك *يعلو* ال

 (.  اإلعرابية 
 عن طريق التفسري الفونولوجي على مستوى البينة السطحية، أتخذ اجلملة شكلها النهائي: -4

 *بسيفك يعلو احلق*
 وميكن متثيلها بـــ) م ي( التايل: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 2ش

1قيد    م أ م 

 ر إ: فا ر ف ر ح

اس فج + الـ جمرور م

 احلق يعلو بسيفك
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 التفسري الداليل للجملة:  -5

للحق، خياطب الشاعر " أمري املؤمنني" يف وصفه للوقائع العثمانية اليواننية، صدى احلرب، أبن احلق يعلو بسيفه وأن الغلبة 
 ينصر دين هللا يف كل مكان.

 التحويالت املمكنة:
 وفق قاعدة "التقدمي"، ميكن توليد البىن السطحية التالية:  -

 احلق يعلو بسيفك. -ج/أ
 احلق بسيفك يعلو. -ج/ب

 بسيفك يعلو احلق. -ج/جـــ 
 يعلو بسيفك احلق. –ج/د 
 ابحلق يعلو سيفك. –ج/ه 
 يعلو ابحلق سيفك.  –ج/و 

 ما )ج/ه، ج/و...( فهي منحرفة خرجت إىل معىن داليل آخر.أ ، ج/ب، ج/جـــ، ج/د( مجل صحيحة، ج/أ نالحظ أم )
 

 مكوانت تركيب اجلملة:  -2
 تتكون بنية القواعد التوليدية التحويلية عند " تشومسكي" من مكوانت ثالث: 

 املكون الرتكييب: أساس التوليد: يتكون من:  .1
جمموعة من قواعد البناء، قواعد إعادة الكتابة وعلى املورفومات وداللتها املعجمية وتقوم قواعد البناء املكون األساسي: املتمثل يف   -أ

لتمثيل ما يقابل القواعد، وميثل املشجر اجلملة ومؤلفاهتا، بشكل جمرد    ARBRE  بتوليد كل مشري ركي، وهو ما يعرف ابملشجر
فكل عقدة من املشجر تشري إىل مؤلف من مؤلفاهتا، أما العقدة األخرية فتمثل    بني خمتلف الصالت القائمة بني العناصر الرتكيبية

 اجلانب الصويف" املورفيمات" 
الركن التحويلي: يبدل املشجرات بعضها ببعض بواسطة حتويالت تكون إلزامية أو اختبارية، دورية أو غري دورية، مع مراعاة ترتيب  -ب

 التحويالت.
 ، وهذا مايعرف بدراسة األصوات اللغوية.خاصا   الفونولوجي: يتميز كل مركب لغوي مبورفيمات معينة، تعطي نطقا  املكون  .2
املكون الداليل/ التأويلي: من أهم املكوانت، فهو يربط الصوت ابملعىن أي ) يربط بني الصوت واملعىن(، فهو يعتمد على بنية   .3

 املكونة هلذه اجلملة.  اجلملة الرتكيبية، وعلى اخلصائص املعنوية 
 
 خصائص اجلملة عند تشومسكي:  -3

نعترب أن اللغة كناية عن جمموعة) متناهية أو غري   ربط " تشومسكي" اللغ بدراسة اجلملة حيث قال:" من اآلن فصاعدا  
اللغات الطبيعية، يف شكليها املكتوب   العناصر، وكل  متناهية( من اجلمل، كل مجلة منها طوهلا حمدودة ومكونة من جمموعة من 
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دية( وكل  األجبحلروف  ) أو من ا  واحملكي تتوافق مع هذا التعريف، ذلك ألن كل لغة طبيعية حتتوي على عدد متناه من الفونيمات
أي؛ أن اللغة جمموع مجل غري متناهية مبعىن أهنا تتابع   (13)مجلة ابإلمكان تصورها كتتابع فونيمات علما أبن عدد اجلمل غري متناه"

 صويت / فونيمي. 
التعبري كما اعتمد ذلك )دي سوسري( و ) أو  للتواصل  اللغة من انحية أهنا جتسد وسيلة  ترو   إن " تشومسكي ال حيلل 

ابتسكوي(، لكن من انحية أما" جمموعة مجل كل مجلة منها حتتوي على شكل فونتيكي وعلى تفسري داليل ذايت يقرتن به، وقواعد  
 (14)اللغة هي التنظيم الذي يفصل هذا التوافق بني الصوت والداللة".

الفرضيات منهج متماسك وموضوعي  وركز على اجلملة  وهذا يكون تشومسكي قد اعتمد الطابع التجريدي يف منهجه لصياغة  
 بوصفها:

 وحدة لتحليل الظاهرة اللغوية فهي تقوم على بنية صرفية /مورفيمية ينتج عنها عدد ال هنائي من اجلمل.  •
 تتحد دالالت اجلملة، أي معانيها نتيجة صيغ ظاهرة تتجسد يف اجلانب السطحي لبنيتها. •
 على منهج حتليلي خاص أي توليدي حتويلي. كن الدارس اللغوي من ضبط قواعد اعتمادا  هي الوسط أي، امليدان الذي مي •
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 الفصل الثاين : مفهوم اجلملة املثبتة: ) مفهوم االثبات(
كان حيمله  هي اجلملة اليت تثبت فيها نسبة املسند على املسند إليه، ومن خالهلا يوصل املتكلم إىل سامعه ثبوت نسبة خرب  

للمعلم، وقولنا" العلم نور" إثبات أبن العلم نور،    مثل قولنا:" دخل املعلم"، إذ ال يستفاد من هذا القول سوى ثبوت الدخول فعال  
 كما جيب أن تكو خالية من أدوات النفي والتعجب واألمر...إخل. 

كان األمر كذلك أجد ذلك ال يعقل إال من جمموع   إن اخلرب املثبت ال يتصور إال بني شيئني مها املثبت واملثبت له ، وملا
 (15) مجلة: فعل واسم كقولنا " خرج زيد"، أو اسم واسم" كالدين نصيحة" .

إذن اجلملة املثبتة هي اخلالية من أدوات النفي والتعجب واالستفهام...، ومكونة من مسند ومسند إليه يف اجلملة االمسية 
 الفعلية مكون من فعل وفاعل، وهذه األخرية ميكن ان تلحقها متممات. مبتدأ وخرب، ويف اجلملة 

 مفهوم اجلملة الفعلية البسيطة :  -1
الفعل أساس الرتكيب يف اجلملة الفعلية، واألفعال تصنف من وجهة النظر الرتكيبية بناء على عالقتها ابالسناد إىل أفعال اتمة 

أو   وانقصة، وعالقتها ابلفاعل إىل أفعال تسند إىل املتكلم واملخاطب والغائب مفردا  وانقصة، وعلى عالقتها ابالسناد إىل أفعال اتمة  
مثل:" دخل" ، وأفعال ال تسند إال إىل فاعلني أو أكثر كأفعال االشرتاك النحوي    أو مضمرا    ا  ، منظهر أو مؤنثا    ، مذكرا  مثىن أو مجعا  

مثل:) شارك وخاصم(، وأفعال تستند إىل الذات واملعىن، وإىل العاقل وغرير العاقل، أو احلي وغري احلي وتصنف األفعال كذلك بناء 
هو: أن األفعال اللزمة قد تستخدم استخدام املتعدية، والعكس  على عالقتها ابملفعول به إىل أفعال متعدية والزمة مع ملحظ تركييب

صحيح، بناء على عالقاهتا بكل العناصر املشرتكة يف احلدث إىل أفعال تقتصر على عنصر واحد، وأفعال تستلزم عنصرين أو ثالثة 
عة وبعض هذه العناصر يقتضيه الفعل  أو أربعة وبعض هذه العناصر تقتصر على عنصر واحد، وافعال تستلزم عنصرين أو ثالثة أو أرب

على وجه اللزوم، فإذا حذفت دون نية الذكر أو التقدير، صارت اجلملة غري حنوية أو تغريت داللتها، وال ميكن أن حيل غريها حملها  
ها الفعل، وهي لذلك تعترب  وذلك كالفاعل يف اجلملة املبىن فعلها إىل املعلوم واملفعول به ، اجلار واجملرور، والظروف اليت ال يستغىن عن

عناصر إجبارية، وبعض هذه العناصر يطلبها الفعل ال على وجه اللزوم بل على وجه االختيار، وجيوز أن تذكر معه أو ال تذكر معه  
 .. . أو ال تذكر، ولكنها إذ ذكرت كانت واقعة حتت أتثرير الفعل احلال والتميز واملفعول املطلق، واملفعول ألجله واملفعول معه.

اصر اختيارية، وبعض هذه العناصر ال يطلبها الفعل ال على وجه اللزوم وال على وجه االختيار، بل تذكر يف  نوتسمى ع
اجلملة دون قيد، وال ختضع حبال أتثري الفعل، وذلك كاجلار واجملرور، وبعض الظروف اليت ال يقتضيها الفعل، ولذلك تسمى عناصر 

 ( 16) حرة.
بسيطة جيب أن تتوفر على عنصري االسناذ الفعل والفاعل، والربط بني اجلزئني يتم عن طريق املطابقة بينها واجلملة الفعلية ال

حىت إن النحاة ينظرون إليهما على أهنا شيء واحد، ويقدم " ابن جين" لذلك أحد    كما سبق ذكره، والفعل والفاعل أشد متاسكا  
 (17)".عشرة دليال  

سناد أساسيني ومفردين، مها الفعل والفاعل وميكن أن تلحق هبما مكمالت  إ ن تتكون من عنصري  لية البسيطة إذواجلملة الفع
، بدورها تكون مفردة تتكون مفردة كالصفة والنعت، والتمييز، والبدل ، وكذلك ميكن أن تلحق به شبه مجلة جار وجمرور ...،  أيضا  

 ل.كما له من الضروري أن تكون هناك مطابقة بني الفعل والفاع
 دراسة توليدية حتويلية للجملة الفعلية البسيطة املثبتة:  -2

 الرتكيبية التالية:  األشكالمن خالل معلقة عنرتة حددت مجلة فعلية مثبتة بسيطة حتددت يف 
 الشكل الرتكييب األول: ف+ فا] ض)مت([.  -
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 ( مجل فعلية بسيطة مثبتة، متثلت يف صورة حتليلية واحدة. 2حددت اثنني )
 *الصورة التحليلية: ف+ فا ض )مت(: ونالحظ أهنا هي الشكل الرتكييب، وهي ممثلة يف اجلدول التايل:

رقم  اجلمل 
 البيت

 يات الشعريةاألب

 (18) ولقد نزلت فال تضىن غريه منزلة احملب املكرم  8 نزلت 
 (19) وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت مشائلي وتكرمى  40 صحوت 

 مجلة واحد للتحليل وفق )ت ت ( وهي " صحوت"وأنخذ 
 املكون الرتكييب: -1
 املكون األساسي: وهو الذي الذي يرتبط ابلقعادة التوليدية اليت شكل قاعدة إعادة الكتابة  -أ

 ج
 ج

 الركن اسنادي
 الركن فعلي 

 الركن االمسي
 وميكن متثل اجلملة ابملشجر التايل: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املكون التحويلي: -ب
 البنية السطحية: صحوت .  -
 البنية العميقة: هي نفسها البنية السطحية" صحوت" -

 ركن اسنادي

 ج

امسىركن  فعليركن    

 صحوت أان
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 املكون التحويلي: قاعدة التحويل يف هذه اجلملة غري، كون مجلة البنية العميقة هي نفسها السطحية.  -1
 التحويالت التالية: ( ميكن أن جنري 1من خالل اجلملة )

 صحوت     صحيحة  .1
 أان صحوت     صحيحة  .2
 صحو      مجلة منحرفة.  .3

 
املكون الصويت: مال يالحظ على بنية اجلملة " صحوت" أن فيها ، كون أن اجلملة حتتوي على نربة افتخار، فالتفخيم إذن   -2

 يعطي داللة خاصة للجملة. 
حا من سكره فإن جوده وكرمه ال ينقطعان، وهذا داللة على أن حالة السكر  املكون الداليل يقصد عنرتة هبذه اجلملة أنه إذا ص -3

 ليست هي سبب جوده وكرمه، وإمنا طبيعته وأصله مها اللذان جيودان. 
 الشكل الرتكييب الثاين: ف+ فا ]ض )م( [.  -

 ( من اجلمل الفعلية البسيطة املثبتة يف صورة حتليلية واحدة. 2حددت اثنني)
 التحليلية األوىل: ف + فا] ض) م( [: وهي ممثلة  يف اجلدول التايل:الصورة  -

رقم  اجلمل 
 البيت

 يات الشعريةاألب

 أقوى 
 أقفر 

5 
5 

 (20) حييت من طلل تقادم عهده   أقوى وأقفر بعد أم اهليثم 
"   "     "    "    "  "  "   "     "     "     "    " (21 ) 

 
 للتحليل وفق القواعد ) ت ت ( وهي :" أقفر"وأنخذ مجلة واحدة 

 املكون الرتكييب: -1
 املكون األساسي: وهو الذي يرتبط ابلقاعدة التوليدية اليت أتخذ شكل قاعدة إعادة الكتابة. -أ

 ج
 ج

 الركن إسنادي
 الركن الفعلي 
 الركن االمسي

 وميكن أن منثل ابملشجر التايل:
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 املكون التحويلي: -ب
 البنية السطحية: وهي البنية الظاهرة، وتتمثل يف اجلملة التالية:" أقفر".  -
اجلملة  البنية العميقة: وهي البنية التحتية، وتتمثل يف اجلملة التالية:" أقفر"، ونالحظ أهنا البنية السطحية كون أن هذه   -

 هي املكون من مسند ومسند إليه فقط. 
 املكون التحويلي: البنية السطحية هي البنية العميقة إذن مل حيدث أي تغيري.  -

 ( ميكن أن جنري التحويالت التالية: 1من خالل اجلملة )
 أقفر ، وهي مجلة صحيحة )قواعدية(.  .1
 هو أقفر. وهي مجلة صحيحة ) نالحظ أهنا أصبحت امسية(.  .2
 أقفرت ، وهي مجلة صحيحة غري أهنا أصبحت تدل على املؤنث. .3
 قفر، منحرفة. .4
 املكون الصويت : نالحظ يف اجلملة ترقيق ليعرب على حالته النفسية احلزينة.  -2
، بسبب مغادرة عبلة الداير، واليت خلت وأقفرت، املكون الداليل: نستشف من خالل هذه اجلملة أن حالة عنرتة سيئة جدا   -3

 إال ماهو مظهر للفناء، وإىل كل ما هو موت.فما فيها 
 الشكل الرتكييب الثالث: ف+ فا + ش ج :  -

 مجلة فعلية بسيطة مثبتة متثلت يف الصور التحليلية التالية:  24حددت أربع وعشرين 
 مجل. 6/ ف+فا ]ظا *ض )م( * ض) مت( * نف[+ ج مج:  1
 / ف + ج مج+ فا]ظا[ مجلة واحدة. 2

 ركن اسنادي

 ج

امسىركن  فعليركن    

 زمن فعل اسم

 حاضر أقفز هو
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 مجل.  4(*ض) م([+ ج مج+م اليه: / ف + فا ] ظا* ض ) مت3
 / ف + ج مج + فا) ظا( ج مج+ م إليه: مجلة واحدة 4
 / ف + ] ض)مت(+ ج مج+ م اليه: مجلة واحدة. 5
 / ف ج مج+ فا) ظا(+ م اليه+ صفة: مجلة واحدة. 6
 / ف +فا ) ظا( + ص+ ج مج+ م اليه: مجلة واحدة. 7
 دة. / ف+ فاض)م(+ م فيه+ ج مج)×(+ م اليه: مجلة واح 8
 / ف + فاض) م( + م فيه+م إليه) ×( + صفة : مجلة واحدة9

 وهي ممثلة يف اجلدول التايل على الرتتيب:

رقم  اجلمل 
 البيت

 البيت الشعري

 ( 22)وحتل عبلة ابجلواء وأهلنا* ابحلزن فالصمان فاملتلثم 4 حتل عبلة ابجلواء
 (23) كفعل الشارب املرتمنوخال الذابب هبا فليس ببارح* غردا   8 خال الذابب هبا 

 ( 24)ولقد شربت من املدامة بعدما* ركذا اهلواجر ابملشوف املعلم  37 شربت من املدامة 
 (25) مازلت أرميهم بثغرة حنره* ولبانه حىت تسربل ابلدم  67 تسربل ابلدم

 (26) حييت من طلل تقادم عهده* أقوي وأقفر بعد أم اهليثم  5 حييت من طلل
 (27) طوار جيرد للطعان واترة* أيوي إىل حصد القسي عرمرم  45 للطعانجيرد 

 ( 28) سحاو تساكبا فكل عشية* جيري عليها املاء مل يتصرم 17 جيزي عليها املاء 
ابنه   06 حلت أبرض الزائرين  طالبك  على  عسريا  فأصبحت*  الزائرين  أبرض  حلت 

 ( 29)خمز
جنب  على  بركت 

 الرداع
جنب   31 على  أحبش بركت  قصب  على  بركت  الردع كأمنا* 

 ( 30) مهضم
ذفري   من  ينباع 

 غضوب 
 (31) ينباع من فري غضوب جبسرة * زايفة مثل الفنيق املكدم  33

ركد اهلواجر ابملشوف 
 املعلم

 ( 32)ولقد شربت من املدامة بعدما * ركد اهلواجر ابملشوف املعلم 37

كفي  له  جادت 
 خياجل طعنه

 ( 33)بعاجل طعنة * مبثقف صدق الكعوب املقوم جادت له كفي   48

 (34) ذلل ركايب حيث شئت مشايعي * لىب وأحفزه أبمر مربم  72 أحفزه أبمر مربم 
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جادت عليه كل بكر  
 حرة

 (35)جادت عليه كل بكر حرة * فرتكنا كل قرارة كالدرهم 16

ميانية   حزق  أوت 
 ألعجم طمطم

 ( 36)ميانية ألعجم طمطم أتوي له قلص النعام كما أوت * حزق   25

يف  أبزهر  قرنت 
 الشمال مقدم

 (37) بزجاجة صفراء ذات أسرة * قرنت أبزهر يف الشمال مقدم 38

أبيت فوق سراة أدهم 
 ملجم 

أدهم  20 سراة  فوق  وأبيت   * حشية  ظهر  فوق  وتصبح  متسي 
 ( 38) ملجم

 وسنختار الصورة )النمط( التحليلية األوىل: 
 نف[ + ج مج. vض )مت(  vض )م(  vالصورة التحليلية األوىل: ف + فا ]ظا 

 اجلمل
رقم  

 البيت 
 البيت الشعري 

 ( 39)وحتل عبلة ابجلواء وأهلنا * ابحلزن فالصمان فاملتثلم 4 حتل عبلة ابجلواء
 (40) وخال الذابب هبا فليس ببارح * غردا كفعل الشارب املرتمن 8 خال الذابب هبا 

 ( 41)وقلد شربت من املدامة بعدما * ركدا اهلواجر ابملشوف املعلم 37 من املدامة شربت 
 (42) ما زلت ارميهم بثغرة حنره * ولبانه حىت تسربل ابلدم  67 تسربل ابلدم

 (43) حبيت من طلل تقادم عهده * أقوى وأقفر بعد أم اهليثم  5 حبيت من طلل
 ( 44) واترة * أيوي اىل حصد القسي عرمرمطوار جبرد للطعان  45 جيرد للطعان
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 وأنخذ مجلة للتحليل وفق القواعد )ت ت( وهي "حتل عبلة ابجلواء" 
 املكون الرتكييب: -1

 املكون األساسي: وهو الذي يرتبط ابلقاعدة التوليدية اليت أتخذ شكل قاعدة إعادة الكتابة.  -أ
 حتل عبلة ابحلواء           ج                                             

 ركن إسنادي                                                   ج 
 ج                                              ركن فعلي + ركن امسي + ركن حريف. 
 ركن فعلي                                            زمن + فعل ) حاضر + حتل ( 

 اسم "عبلة"                                          ركن امسي  
 ركن حريف                                          حرف اجلر + االسم 

 حرف اجلر                                          الباء 
 جواء( الركن االمسي                                          الــــ + اسم )الـ + 

 كن متثيل اجلملة ابملشجر التايل ومي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ج

ركن 
 اسنادي

امسيركن  ركن  
 فعلي

ركن 
 زمن فعل اسم ركن امسي حرف حريف

 الــ اسم

 حاضر حتل عبلة الباء جواء الــ
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 املكون التحويلي:  -ب
 حتل عبلة ابجلواء   البنية السطحية: -
 حتل عبلة  البنية العميقة: -

يف البنية العميقة اجلملة مكونة من فعل وفاعل )حتل عبلة(، ويف البنية السطحية مت إضافة املكان الذي حتل به   املكون التحويلي: 
 عبلة )الركن احلريف( ابجلواء. 

 ( ميكن أن نقوم ابلتحويالت التالية:1ومن خالل اجلملة )
 ة ابجلواء.   قواعدية. . حتل عبل 1
 . عبلة حتل ابجلواء.       قواعدية. 2
 . ابجلواء عبلة.             قواعدية. 3
 . ابجلواء حتل عبلة.        قواعدية. 4
 . حمل عبلة.                منحرفة.5
 هذه اجلملة ال حتتوي على أي ظاهرة صوتية، كون أن عنرتة خيربان عن حمل عبلة فقط.  املكون الصويت:  -2
 خيربان عنرتة، أن عبلة حلت مبوضع يقال له اجلواء.  املكون الداليل: -3

 
 خامتة: 

 ويف ختام هذا البحث حتصلت على النتائج التالية: 
 أخرى هي اإلذابة، واالعتدال والتحسني. اجلملة يف معناها اللغوي معناها اجلمع، ابإلضافة إىل معاين -
يعيش   - ابن  مثل  الفكرة  هذه  يرفض  من  القدامى  من  أن  غري  جين،  ابن  مثل  للكالم  مرادفة  اللغويني  من  فريق  عند  اجلملة 

 والزخمشري....إخل. 
 سامع مبعىن مستقل بنفسها.أما احملدثني من اللغويني العرب فركزوا أكثر ما ركزوا على العالقة اإلسنادية، وهي اليت تفيد ال -
 اجلملة اخلربية هي اجلملة اليت نقول لصاحبها أنت صادق أو كاذب. -
اجلملة البسيطة هي اجلملة اليت حتتوي على عالقة إسنادية واحدة فاجلملة تتكون من فعل وفاعل مفردين، واالمسية بدورها مكونة   -

 من مبتدأ وخرب كالمها مفردين.
التحويلي    - التوليدي  النحو  نظرية  إجنازات    Transformationnel générative grammaireتعد  أشهر  من 

تشومسكي اليت أحدثت ثورة يف علم اللسانيات، وأصبحت النظرية السائدة يف النصف الثاين من القرن العشرين، حيث أن اهلدف 
نيفها، وتوزيع األصوات والكلمات فجاء تشومسكي ووجه التفكري  الرئيسي لعلم اللسانيات قبل تشومسكي هو وصف اللغات وتص

إىل الكشف عن املبادئ اليت تعلل الوصف، وتبني العالقة بني الصوت واملعىن، وهاجم وجه النقص يف النظرية البنيوية اليت كان ينادي  
 هبا بلومفيلد وأتباعه.

ة متكاملة، ففي مرحة األوىل أمهلت املعىن غري أهنا تداركت األمر يف  النظرية التوليدية التحويلية مرت مبراحل حىت استوت نظري  -
 املرحلة الثانية، وعدت املعىن شيئا ضروراي. 
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 تشومسكي يشرتط يف النحو أن يتحقق مايلي:  -
 أكرب قدر ممكن من املادة اللغوية. إليضاح البساطة مبعىن استخدام أقل قدر ممكن من الرموز  -1
 اجلمل النحوية. القدرة على توليد  -2
 القدرة على صياغة إدراكنا احلدسي للغة صياغة شكلية.  -3
  أيضا  إن القيمة األساسية للنموذج التحويلي تكمن يف: قدرته على حتليل اجلملة الواحدة على مستويني البنية العميقة والسطحية،    -

تتعلق ابجلملة   أنه جيلي ظاهرة الغموض اليت  بينهما بكيفية واضحة وعلمية تكاد تقرتب من املنهج الشكلي، كما  جيلي العالقة 
فيصبح هلا أكث فتعد مبثابة وسائل شبه تصحيح، ما دامت متيز بني اجلملة الصحيحة وغري  الواحدة  التحويالت  أما  ر من معىن، 

 الصحيحة.
اجلملة هي جمموعة العمليات النحوية اليت حتول كل بنية عميقة للمؤشر النسقي القاعدي، املشحونة ابلسمات تركيبية داللية إىل  -

 بنية سطحية.
 املثبتة كانت نسبتها أكثر من اجلملة املنفية، وذلك لوجود حركية يف النص لوجود تقرير حلقائق.اجلملة اخلربية البسيطة  -
االستمرار واحلركية املوجوداتن يف املعلقة فرضتا اجلملة الفعلية املثبتة، ذلك أهنا متد النص ابحلركية والنشاط، وهذه اخلصائص هي   -

 اجليد للمعلقة. اليت تساهم يف البناء اللغوي والفين والنفسي
أخرى يسرج   معينة مضت عليه، وأحياان    يسرتجع أحدااث    الزمن املستعمل يف املعلقات هو املاضي واحلاضر، كون عنرتة أحياان    -

 األحداث اليت يعيشها يف احلاضر. 
 تقدمي املفعول به أو اجلار واجملرور  على الرتتيب املنطقي لعناصر اجلملة لكنه يف بعض األحيان يلجأ إىل  كثريا  عنرتة يف املعلقة اعتمد    -

 على حروف اجلر واملضافات اليت سامهت يف تعريف بعض األمساء.  كثريا  على الفاعل، كما أنه اعتمد  
إن تطبيق املنهج التوليدي التحويلي على معلقة عنرتة كان انجحا، حيث أن كل خصائصه استطعت تطبيقها على املكون الرتكييب   -

هي الرتكيب الباطين اجملرد   –املكون األساسي واملكون التحويلي، وهذا األخري حيتوي بدوره على البنية العميقة    الذي حيتوي على
تتمثل يف الرتكيب التسلسلي السطحي للوحدات الكالمية املادية املنطوقة أو   –والبنية السطحية    –  املوجود يف ذهن املتكلم نظراي  

يلي حيث أن يف اللغة على وجه العموم ومعلقة عنرتة بوجه خاص حتتوي على مكون حتويلي من املكون التحو   أيضا  و   - املكتوبة،  
التحويالت كانت  أيضا  البنية العميقة والسطحية، كما أننا إبمكاننا تطبيق قاعدة إعادة الكتابة على اجلملة البسيطة الفعلية املثبتة، و 

 للجملة يف معلقة عنرتة مكون داليل وآخر صويت.  أيضا  رى منحرفة، و ممكنة كون أن بعض اجلمل الناجتة كانت حنوية واألخ
إذا النظرية صاحلة للتطبيق على معلقة قيلت يف العصر اجلاهلي الذي هو بعيد كل البعد عن عصران، ومنه خنلص إىل أن النظرية   -

 405 توليدية حتويلية قابلة الستيعاب لغات أخرى غري اإلجنليزية. 
التوليدي إبمكانه استيعاب النص الشعري العريب، خاصة وأن النظرية التوليدية التحويلية ماهي إال جزء من نظرية إن املنهج 

 النظم عند عبد القاهر اجلرجاين.
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