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ُنظم البن   ّى السطحية للغة العربية  ُ
  في وسط الجزيرة العربية

  خالد بن عبد العزيز الدامغ. د
ا((ِّبغض النظر عن قضية هل  ّللغة قوة داللية يف ذا : ٢٠٠١أبو زيد،  ())ّ

َّ، أو أن الدالالت اليت تتضمنها اللغة عبارة عن مفاهيم وحمسوسات )١٠٠ص
ر  ّ اللغة هو الربط بينها، كما هو رأي سوسيموجودة يف العامل اخلارجي، ودور

Soussureرس   وبيPierce) ؛ فإن إيصال املعاين )م٢٠٠٦األسود، : ًانظر مثال
وكي يتحقق انتقال األفكار . يظل يف كل األحوال اهلدف من االستعمال اللغوي

 ر، فالبد أن يكون هناك نظام ن أو أكث ن عقلي واملعاين الذهنية بصورة واضحة بي
؛ إذ بدون هذا النسق )Patterns of Word- Order(رتيب عناصر اجلمل  لت

ففي حني حتمل . ّالتنظيمي قد تتداخل املعاين خاصة يف األنظمة اللغوية املبنية
ّعالمات اإلعراب يف األنظمة اللغوية املعربة قيما داللية ضمنية يف معاين اجلمل  ّ ً َ

ِ

ََْوإذ ابـتـلى  :كما يف قوله تعاىل ٍإبـراهيم ربه بكلماتَِِ
َ
ِ َِ ِ ُ َُّْ َ َ ِ] فإن ختلي ]١٢٤: البقرة ،ّ

النظام اللغوي عن اللواحق اإلعرابية سيخفي معها الدالالت اليت حتملها، فال 
وقد . يدري السامع أهذا العنصر من الرتكيب هو الفاعل أم من وقع عليه الفعل

. زمان متقدمةأشار ابن خلدون إىل فقدان عالمات اإلعراب لدى العرب يف أ
على سنن ... إن لغة العرب هلذا العهد((: ن يقول يف الفصل السابع واألربعي

ن الفاعل من املفعول؛  ُاللسان املضري، ومل يفقد منها إال داللة احلركات على تعيي
ابن  ())ر وبقرائن تدل على خصوصيات املقاصد فاعتاضوا منها بالتقدمي والتأخي

  ).٦٣٣ص: خلدون
ِّفقد العالمات اإلعرابية من أي نظام لغوي، فإن املؤشر األساسي ُوعندما ت

ن عناصر اجلمل سينتقل بالدرجة األوىل إىل الطريقة اليت  للعالقات النحوية بي
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ا تلك العناصر الرتكيب، أو  يف ) Morpheme(لذا فموقع أي مفردة . ُتنظم 
حتديد عالقتها بالسياق، ، سيكون املرتكز يف ))ّالرتبة((ن  ما يسميه بعض اللغويي

ِّي كانت تؤديها اللواحق اإلعرابية  ركيب للمعاين الت من حيث محل موقعها يف الت
ر املعىن  أخرى غي) وظيفية(فاملوقع سيضفي على الكلمة داللة . على آخرها

ا وهذه الداللة األخرى املضفاة على املفردة من . املعجمي الذي حتمله يف ذا
ِّرت الكلمة عن موقعها الذي حيدده هلا النظام، فرمبا تقلب  غياألمهية حبيث لو ت

وقد أشار إىل ). فاملوقع اجلديد قد يضفي على املفردة وظيفة خمتلفة(املعىن املراد 
 ))االستعمار سينتصر على الشعب((: بقوهلم يف مثاله ) ١٩٧٣(هذا داود عبده 
ر مفردة عن موقعها  ييفتغ.))على االستعمار الشعب سينتصر ((مع أن املقصود 

ّالذي حتدده وظيفتها األصلية يف الرسالة الذهنية قد يؤدي إىل تغري يف املعىن بي ن  ِّ
ر عندما  وحيدث الوضع األخي. ًن، أو قد يقود إىل عدم فهم الرسالة مجلة العقلي

ر إىل تكوين منط جديد ال يستقيم ونظام اللغة؛ وهو النمط الذي  يؤدي التغيي
كي وتابعو مدرسته اللغوية أنه خارج السالسل اليت ميكن تكوينها يرى تشومس

ا  ُمن معجم اللغة حبسب النظم املسموح  ّ)chomsky, 2002.(  
ُيسيطر العقل اإلنساين على النظم املعقدة لرتتيب عناصر اجلملة بفضل جانب 

من ن العرب  يف املخ؛ ورمبا كان هذا ما قصده بعض اللغويي) Innate Part(فطري 
َُّيعمل هذا اجلانب الفطري منذ الصغر بتـعرف النظام اللغوي من . أن اللغة توقيفية َ

ر على توليد اجلمل وتركيبها  املدخالت اللغوية، فيساعد الطفل خالل وقت قصي
وال يقتصر عمل هذا اجلانب . ن اللغة احمليطة بعدد ال حمدود، مضبوطة بقواني

ً فاعل أيضا يف اكتساب لغة ثانية بالنسبة الفطري على اللغة األم فحسب، بل هو
 على هذا اجلانب الفطري ُيطلق). Addamigh, 2000, Perera, 2001(للصغار 

؛ وهي تسمية مدرسة )Linguistic Acquisition Device( ))أدة اكتساب اللغة((



  
٥١  امغخالد بن عبد العزيز الد. د -   للغة العربيةنظم البىن السطحية

ن  اللغوية اليت صار هلا صدى واسع بي) Universal Grammar(النحو العام 
ر منطقي  م بتفسي١٩٥٧ّأمجع منذ تقدم رائدها تشومسكي يف عام علماء اللغة 

ومل تقتصر أفكار هذه املدرسة اللغوية على إضافة فهم . آللية إنتاج اللغة األم
ا أيضا أطر تعلم اللغة الثانية  ُجديد الكتساب اللغة األم، بل تأثرت  ً

)Mitchel and Malys, 2004 .(للغوية ليس فاكتساب اللغة يف هذه املدرسة ا
ٍكما يعتقد السلوكيون جيري بالتخزين واحملاكاة يف ذهن يولد كصفحة بيضاء، 

رتبط هذه الرموز اللغوية مبعان  ًحيث يسمع الطفل أصواتا وكلمات فيقلدها؛ فت
  .، مث يكتسب قدرة على تركيبها يف مجل)ٍدال ومدلول(يف ذهنه 

النحو ((ّجتاه املسمى من أواخر املذاهب اليت تبلورت من هذه املدرسة اال
يرى هذا ). Transformational Generative Grammar( ))التوليدي التحويلي

االجتاه أن اللغة تنبثق من أفكار ذهنية هي مصدر أو نواة اإلنتاج اللغوي، فتقوم 
ِ بآلية إنتاج ّاللغة، وهذه القدرة تزود صاحبها)) بتوليد((املتكلم )) ُقدرة((بعد ذلك 
ٍوفهم عدد ائي من مظاهر اإلبداع اللغوي، وذلك ما يفسر قدرة العقل ِ ِّ ال 

اية من اجلمل ِعلى فهم وإرسال ما ال  ال . ِ وهذا اجلانب التوليدي هو ا
ّالرئيس يف اهتمام علماء هذا االجتاه اللغوي، وهو جانب مييز هذه املدرسة عن 

ر آلية  ر يف تفسي طقية أكثغريها من املدارس اللغوية احلديثة األخرى، ويعطيها من
َّفال البنيوية وال التوزيعية وال مدرسة براغ الوظيفية تعرضت هلذا . عمل اللغة

أشار بإمجال إىل هذه اآللية؛ ) ١٩٩٣(اجلرجاين ). Sampson, 1980(اجلانب 
ّفاملتكلم يف نظره يعمد إىل كلمة حقها التأخري فيقدمها، أو إىل ما حقها التقدمي  ِّ

ً وفقا لرتتيب أمهية املعاين يف نفسه؛ حيث تقتفي الكلمات يف نظمها ّفيؤخرها
فمنهج بعض مدارس . آثار املعاين، وترتيبها يأيت حبسب ترتيب املعاين يف النفس
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ُعلم اللغة احلديث يتقاطع كثريا مع رأي اجلرجاين خاصة يف أفكار النظم  ً
  ).٢٠٠٥حسني، (

نحو العام يقوم على أن هناك ومن هذا اإلجياز يتضح أن مبدأ مدرسة ال
  :ن من اللغة مستويي

  .وهي املعاين الذهنية) Deep- Structure(مستوى البنية العميقة ) ١(
  .وهو املظهراخلارجي للغة) Surface- Structure(مستوى البنية السطحية ) ٢(

  :هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك مستويان من اإلنتاج اللغوي
  .ًاملشار إليه آنفا) Competence(مستوى القدرة ) ١(
وهو الشكل اللغوي الذي يستخدمه ) Performance(مستوى األداء ) ٢(

. املتكلم فعليا، ليخرج على شكل بنية سطحية أخرية تدل على املعاين العميقة
ِوالبنية السطحية للغة ال تظهر بالضرورة  الفرد اللغوية، ألن القدرة تستطيع )) قدرة((ُ

ّلبنية عميقة واحدة عددا من البىن السطحية؛ وهذا التبادل الكمي ّأن تولد  ً
ِن يربز ثنائية النحو العام، أقصد ن البنيتي والكيفي بي ودور . ))األداء((و)) القدرة((: ُ

ا البىن العميقة ))التحويل(( قواعد ُ يف هذه الثنائيات هو بيان الكيفية اليت تتحول  ّ ّ
ًيل تتخذ أشكاال خمتلفة من العمليات مثل التبعية وآلية التحو. إىل بىن سطحية

ُّرتيب الذي يعد أبرز مظاهر التحويل، وهو يف بنيته السطحية املنتجة  واحلذف والت
  :ًفمثال املعىن النواة. جمال اهتمام هذه الدراسة) بفتح التاء(

  مع نايف    يف املركز    ّمن حمرم   يدرس عزيز
  د    ج    ب    أ  

 ببىن سطحية - ً قياسا على ما جاء يف الفصحى - َّمعىن ميكن أن يؤدى 
  :ّمتعددة مثل ما يلي
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   ج-  د -  أ - ب 
   ب-  ج -  د - أ 
   ج-  د – ب - أ  

   د-  ج -  أ - ب 

  مثال لمنتجات التحويل: ١رسم 

، وكذلك )١٩٩٣(ر علماء اللغة العرب القدماء، ومن أبرزهم اجلرجاين  ُويشي
ر يف  إىل أن التقدمي والتأخي) ,١٩٨٥Hopper: ًانظر مثال(علماء لغة معاصرون 

َّنظم اجلملة حيمل معاين خاصة تتعلق باألمهية ً  -  يف الوضع الشائع - ولكن . َُ
 -Meta(ر السياق يف ترتيب أركان اجلملة أداء لغوي خارج الشعـور     تأثي

cognitive .( وقد حاولت النظرية التحويلية التوليدية إرجاعه إىل قضية املعىن
ميكن )) التجربة تشمل اجلميع((ًفمثال قول أحدهم . لرتاكيب املختلفةالواحد وا

ِّحتليله وفق هذه النظرية على أن املورفيمات تتحد لتكون قوالب، مثل  التعريف )) الـ((َّ
، ويتحد اجلزء اآلخر من )Noun Phrase, NP(ًلتكون تركيبا امسيا )) التجربة((مع 

، لتتحد بعدها املكونات )Verb Phrase, PV(ِّلتكون )) تشمل اجلميع((اجلملة 
 ,Phrase Structure(ِّللجملة لتكون ) Immediate Constituent, IC(الرئيسة 

PS .( ووفق هذه النظرية سواء تقدم أي عنصر من عناصر اجلملة أو ال، يبقى
فهي مجلة .  باملعىن البؤرة-  تقدمت أو تأخرت - فيمات ارتباط هذه املور

َحتويلية منت ر وفق هذه النظرية  رابط يف املثال األخي جة من مجلة التوليدية تتُ
  :كما يلي
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  ))التجربة تشمل اجلميع((

  
  

  تركيب فعلي        تركيب امسي
  
  

  تركيب امسي       فعل       اسم    أداة
  
  

  اسم  أداة              
  
  

  مجيع  ال       تشمل        جتربة    ال
  

  مسند               مسند إليه
  
  

  ِّتحليل شجري يفسر تجمع مكونات الجمل: ٢رسم

يف باب االشتغال إىل حتويل أركان اجلملة ) ١٩٩٩(وقد أشار سيبويه 
َّ، بقوله أنك إن قدمت املفعول وأخرت الفاعل، جرى اللفظ )ر التقدمي والتأخي( َّ

ُضرب زيدا عبد اهللا، ألنك إمنا أردت به : كما جرى يف األول، وذلك قولك ً
ِّرا ما أردت به مقدما ومل ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان إمنا يقدمون َّمؤخ ً َّ ً

مجلة توليدية ميكن أن  ،))التجربة تشمل اجلميع(() أ(فاجلملة . الذي بيانه أهم هلم
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، أو ))اجلميع تشمل التجربة(() ب(ًتتحول قياسا على ما جاء يف الفصحى إىل 
، لكنها ))تشمل اجلميع التجربة(() د(،  أو إىل ))تشمل التجربة اجلميع(((  ج(إىل 

، ))التجربة اجلميع تشمل(() و(أو إىل )) اجلميع التجربة تشمل(((  ه(ال تتحول إىل 
فاعل (رتيب  حىت مع وجود احلركات الدالة على عالقات عناصر اجلملة، ألن الت

رد يف  مل ي)OSV فعل -  فاعل - مفعول (رتيب  أو الت) SOV فعل -  مفعول - 
ُوستكشف الدراسة احلالية عن أساليب نظم البىن السطحية يف . العربية الفصحى ُ

  .البيئة اللغوية املدروسة
  :ةـة الدراسـّأهمي

ن يف الدراسات اللغوية أمهية دراسة الوجه املنطوق  ِّيؤكد عدد من املختصي
َّومن ذلكم ما أكده العالمة محد اجلاسر . من اللغة العربية ) م١٩٩٣/   ه١٤١٣(َّ

ب عليها رياح التغيي ر،  َّعن أمهية الدراسة اللغوية لبعض البيئات العربية قبل أن 
  :بقوله

الشك أن هلجات سكان اجلزيرة العربية تضرب جبذور عميقة ألصول اللهجة 
الفصحى األم، لغة القرآن الكرمي، وهلذا فإن العناية بتلك اللهجات مما تقوى به 

رها من اللهجات األعجمية اليت وفدت  ر وتتغلب على غياللغة الفصحى، وتنتش
إىل هذه اجلزيرة مع من وفد إليها من خمتلف األجناس، اليت متتد يف أصوهلا إىل 

ومن هنا فإن من أوىل األمور للحفاظ على اللغة العربية العناية . جذور غري عربية
ا عناية يراد منها انتقاء الصاحل القريب إىل الفصح ى وتعميمه يف ُبلهجا
وقد كان هذا . االستعمال يف مجيع الوسائل من صحافة وإذاعة مسموعة أو مرئية

، حيث خصص لدراسة )جممع اللغة العربية يف القاهرة(األمر من أوىل ما اجته إليه 
ن ما أسند إليها من  ًاللهجات إحدى جلانه، مراعيا يف إنشائها الصلة العميقة بي
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مع من أجلها، وهي احلفاظ على اللغة العربية ن الغاية اليت أعمال وبي ُ أنشئ ا
  ).٣٦٥: م١٩٩٣/  ه١٤١٣اجلاسر، (

ال يشي والواقع الفعلي للمسي ر إىل أن األحباث يف  ُرة البحثية يف هذا ا
ُتراكيب اللغة العربية املستخدمة فعليا نادرة مقارنة بالدراسات اليت تعىن مبا جيب 

وألن احلقل يف حاجة ماسة إىل . تراكيب اللغة العربيةأن تكون عليه قواعد و
راكيب اليت يستعملها اليوم الناطقون باللغة العربية  دراسات حديثة يف نظم الت

ا لغة أجنبية  ًاألصليون، فقد تنادى أيضا املختصون بتعليم اللغة العربية بصفة كو
ال وحثوا على ذلك؛ ومن ذلك ما تضم نته أوىل توصيات ّبأمهية دراسة هذا ا

الندوة العاملية األوىل اليت أقامها معهد اللغة العربية جبامعة امللك سعود يف الرياض، 
  :ّوتنص على

دف إىل حتديد األمناط  َّقيام اهليئات العربية املعنية مبشروعات علمية 
ًمتهيدا لتأليف ... األساسية لألبنية الصرفية والنحوية ملعرفة النماذج املستخدمة

  ).٣ص: ١٩٧٨توصيات الندوة، (الكتاب املدرسي 
ًواستشعارا بأمهية مثل هذه األحباث يف هذا امليدان للوقوف على االستخدام 

 إحدى أعلى اجلهات - الفعلي للغة، تقوم مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
ميي  باعتماد مشروع أكاد- عناية بالبحث العلمي يف اململكة العربية السعودية 

وطين ضخم ميتد ثالث سنوات، يعمل فيه ستة من أعضاء هيئة التدريس 
ِّويتمثل . ن، يف مؤسسات التعليم العايل السعودية يف جمال علم اللغة املختصي

مشروعهم األكادميي يف مسح املفردات املعجمية اليت يستخدمها فعليا أطفال 
). م٢٠٠٤/  ه١٤٢٤العويشق، (املدارس االبتدائية يف اململكة العربية السعودية 

ّوإسهاما منا يف سد النقص يف هذا امليدان، فإن هذه الدراسة تقوم من جانبها  ّ ً
  .راكيب البسيطة املستخدمة فعليا يف وسط هذا الوطن العريب مبسح طريقة نظم الت
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ر  ّونؤكد هنا أن هذا البحث ال ينادي للعامية، ال بصورة مباشرة وال غي
. ث علمي وصفي للغة اليت يستخدمها الناطقون األصليون فعليامباشرة؛ فهو حب

ّله إثراءات علمية، وجماالت تطبيقية عدة، منها رصد تغريات اللغة، وتقدمي مادة  ّ
ُمث إن معرفة الواقع تدعم برامج وكتب تعليم اللغة . أساسية للدراسات التقابلية

ن  وهو نتيجة لدعوات خمتصي. عربيةن بال ر الناطقي َّالعربية املوجهة للعرب أو لغي
ر العرب كما  ِّغيورين على نشر اللغة العربية الفصحى سواء وجهت للعرب أو لغي

  .ًأشرنا إىل ذلك آنفا
  :ةـدود الدراسـح

ُْحيد هذه الدراسة ثالثة أطر رئيسة، تـلزم الباحث بالعمل يف حدودها  فهناك .ُّ
  :وفيما يلي بيان لكل منها. ةحمددات سياقية، وثانية جغرافية، وأخرى لغوي

  ):االختبارات(ة ـدود سياقيـح
راكيب املستخدمة أثناء أداء االختبارات  تقتصر الدراسة على حتليل الت

واختيار االختبارات الشفوية ينطلق من أن اجلانب املنطوق به من اللغة . الشفوية
 التزال مكتوبة ًهو األصل، والوجه املكتوب له تابع؛ فمثال وإن كانت الالتينية

ا تعد ميتة لغياب وجهها املنطوق به ومن جانب آخر، . وتقرأ يف مواقع دينية، فإ
ره من السياقات التواصلية األخرى يرتكز  سبب اختيار السياق االختياري دون غي

  :على ثالث حيثيات
ّمن املتوقع أن لغة التواصل يف االختبارات الشفوية متثل درجة من  •

ّوي تتوسط األوجه املختلفة من مستويات اللغة؛ فهي ليست عامية االستخدام اللغ
  .ّمغرقة، وال أكادميية منمقة

ًمن املتوقع أن الناطق باللغة ال يعد املنتج اللغوي مقدما وإمنا يتحدث  • َّ
بسليقته، حىت وإن كانت أفكار اإلجابات موجودة يف ذهن املتكلم قبل األداء 

، وال )راكيب الت(ُ ستهتم بالبىن السطحية للغة إال أن هذه الدراسة. االختباري
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  ).املعاين(بالبىن العميقة 
ر  من املتوقع أن تكون اللغة املستخدمة يف االختبارات ذات تراكيب أكث •

ويف املقابل . ًتكامال من سياقات تبادل أطراف التحايا والعالقات االجتماعية
والشك . بل قد تكون مكتوبةًفإن احملاضرات العلمية قد تكون بلغة معدة سلفا، 

ِّأن االعتماد على لغة شفوية معدة سلفا يؤثر يف الصدق الداخلـي    ً)Internal 

Validity (لنتائج الدراسة.  

  ):وسط الجزيرة العربية(حدود جغرافية 
تقتصر هذه الدراسة على حتليل النمط اللغوي السائد يف جند بوسط اجلزيرة 

ا من البيئات القليلة يف الوطن العريب وسبب اختيار هذه ال. العربية بيئة اللغوية أ
ب عليها رياح التغيري إال أخريا نتيجة للتمازج الثقايف العاملي وهذا ما . ًاليت مل 

  :َّعندما أكد أن) م١٩٩٣/  ه١٤١٣(أشار إليه اجلاسر 
ُمن املدرك بداهة أنه كلما قربت اللهجة من الفصحى كانت أوىل وأجدر  َ ُ ا لعدم تغلغل النفوذ بالدراس ة واإلحياء، وأن هلجات سكان اجلزيرة هي أقر

ا تغلغال يؤثر يف لغتهم، وكلما بعد قطر من أقطارها عن  األجنيب بي ُن سكا ِّ ً
اجلاسر، (ذلك النفوذ، كان أصفى هلجة وأقرب إىل الفصحى 

  ).٣٦٥: م١٩٩٣/ ه١٤١٣
ّه، فإن هذه املنطقة نأت مع اإلقرار حبقيقة أن اللغة كائن حي متطور يف ذات

ّويتها اللغوية واالجتماعية مددا طويلة عن املؤثرات اخلارجية اليت هبت على  ً َ ُ
  :وأسباب ذلك تعود يف جمملها إىل ما يلي. معظم بقاع البيئة اللغوية العربية

ر متعدد  مل تتعرض جند منذ قرون هلجرات دخيلة مبا حتمله من تأثي •
  .ر اللغوي االجتاهات ومنه التأثي
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ِّمل ختضع لالستعمار األجنيب مبا ينطوي عليه من مؤثرات لغوية واجتماعية  •
  .وثقافية
ر عريب، كما يف سيادة الدولة  مل تسدها سيطرة إدارية من نظام لغوي غي •

  .ر من املناطق العربية اإلسالمية العثمانية لكثي

  ):ركيب البسيط الت(ة ـدود لغويـح
  :ع؛ فهناكراكيب أنوا اجلمل أو الت

ويتكون يف األساس من مسند ومسند إليه، أو ما يسمى يف : تركيب بسيط •
  .ر األبواب النحوية بفعل وفاعل، أو مبتدأ وخب

راكم ألفاظه بسبب زيادة يف املبىن األساسي مثل  وهو ما تت: تركيب مركب •
  .إخل... دخول الظروف واملفعول والعطف

ر بأدوات رابطة كالقسم واجلمل  ن أو أكث ويتكون من مجلتي: تركيب معقد •
  .الشرطية

ري، لثالثة  ركيب البسيط يف الوضع اخلب ً ستقتصر حصرا على التهذه الدراسة
  :أسباب

ًر أنواع اجلمل شيوعا يف اللغات بعامة ألنه أكث • ُ.  
زع إىل اجلمل البسيطة، على حني اللغة  ألن اجلانب الشفوي من اللغة ين •

  .طويلةاملكتوبة متيل إىل اجلمل ال
  .راكيب ًّركيب البسيط يدخل مكونا ألنواع أخرى من الت مث إن الت •

ًونؤكد أيضا محددين آخرين ِّ:  
ّمن جانب كمي هذه الدراسة ستقتصر على النظر يف الرتاكيب اليت يرد على  •

ركيب الذي تقل مجله عن هذا  ذلك ألننا سنعد الت. ر منطها مخس مجل فأكث
  .ر شائع االستخدام العدد، غي
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إن ورد يف بعض اجلمل البسيطة احملللة بعض الفضالت كأفعال الشروع  •
ا لن تدخل يف دائرة التحليل وأدوات التأكيد وغي   .رها فإ

  :ئلتهاـة وأسـكلة الدراسـمش
ر اإلطار النظري للدراسة أن ملستخدم اللغة القدرة على إنتاج تركيبات  ُيشي

لذي ينبثق من هذا اإلطار وحتاول والسؤال ا. لغوية خمتلفة ملعىن ذهين واحد
ا - الدراسة    : اإلجابة عنه هو- ّ ضمن حمددا
َ ما هي آلية نظم تراكيب البىن السطحية يف اللغة املنتجة يف االختبارات - ١

  الشفوية يف جند؟
  :وهذا السؤال الرئيس يقود إىل أسئلة فرعية، أبرزها

  ؟  هل ميكن أن يتبادل أقطاب اجلملة املواقع حبرية- ٢
  :ًإذا كان اجلواب موجبا

 word- order(رتيب  رات الت ن، أم أن نظم متغي  فهل هلذا قواني- ٣

parameters(مفتوحة؟   
  :وإذا كانت اإلجابة سلبية

  ّ فهل هناك أطر لوجوب تصدر أي منهما للجملة؟- ٤
  :ع البياناتـة جمـمنهجي

 Chomskyمع أن هذه الدراسة اختذت من أطروحات مدرسة تشومسكي 
ا مل  ًاللغوية إطارا نظريا هلا، فإن املنهجية اليت طبقتها الدراسة احلالية يف استقاء بيانا

اليت اعتمدها تشومسكي وأتباعه للتوصل إىل ) Intuition()) احلدس((تتبع طريقة 
م اللغوية، بل استعاضت عنها بطريقة  ًأداة )) املالحظة املباشرة((نتائج أطروحا

وحدث ذلك لتجنب النقد . البيانات من البيئة اللغوية املدروسةًّأساسية جلمع 
ًالذي أثاره بعض علماء اللغة يف االعتماد على احلدس أداة للتوصل إىل احلقائق 
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ًقناة )) املالحظة املباشرة((ُواعتمدت ). ,Sampson 1980: ًانظر مثال(العلمية 
ّدة الرتتيب، حيث تبني للدراسة بعد استعراض عدد من األدوات، مثل احلدس وإعا

يف متثيل الواقع ، على ما ) Validity (أن املالحظة املباشرة من حيث الصدق
  .ٍتتضمنه من مزيد ثقل على الباحث، هي أنسب

ِبعد اختيار أداة مناسبة الستقاء بيانات للدراسة، عمل   مبوافقة ذوي - ُ
لنيل درجة الختبارات شفوية ) Tape- Recording(ٌ تسجيل صويت - العالقة 

تمع الدراسة ِّمث بعد ذلك حولت تلك االختبارات . ِّاملاجستري من عينة ممثلة 
ا) Transcript(الشفوية إىل لغة مكتوبة  ًولكن نظرا لطول . ليسهل حتليل بيانا

ِّاملادة اللغوية اخلام، مل حيلل مجيع وقت مناقشات تلك االختبارات لضخامة 
ا، وإمنا اختريت مقا من أول (طع منها باستخدام الطريقة العشوائية املنتظمة بيانا

، حبيث ال يقل أي منها )ووسط وآخر االختبار لكل فرد من أفراد عينة الدراسة
ُواستبعد اجلزء األول من االختبار يف كل األحوال . عن مخس دقائق لكل مقطع

 فـرز ََمث بعد ذلك جرت عملية. ألنه يف األغلب قراءة آلية مللخص الرسالة
)Segmentation ( للبيانات اخلام الستخراج الرتاكيب اليت تتقاطع مع حمددات

ًواحلقيقة أن هذه اخلطوة كانت أصعب اخلطوات وأكثرها تعقيدا نظرا . الدراسة ً
وقد احتاج الباحث إىل مساعدة يد أخرى يف . ًلعدم وضوح نوع الرتاكيب أحيانا

 عدد من األطر الختيار املناسب بعد ذلك بدأت عملية جتريب. هذه املرحلة
دف املرحلة بعد ذلك بدأت عملية جتريب عدد من األطر الختيار . منها 

دف تصنيف  موعة بدقة ) Classification(املناسب منها  البيانات اللغوية ا
  .وموضوعية يف أمناط منتظمة

يئة البيانات يف الرسم التايل   :وميكن إمجال خطوات 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٢  )١(اجلزء ) ٨١( ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرز الرتاكيب حمل االهتمام

  حتديد أداة مجع بيانات مناسبة

  خطوة
١  

  تسجيل صويت لالختبارات

  خطوة
٢  

  حتويل البيانات إىل مادة مقروءة

  خطوة
٣  

  خطوة
٤  

  خطوة
٥  
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  يوضح خطوات تهيئة بيانات الدراسة: ٣رسم

  :مجتمع الدراسة وعينتها
َّجمتمع البحث يتحدد يف البيئة اللغوية املدروسة يف جند، وقد متثلت عينة  َّ
. الدراسة يف تسعة أفراد، كان من بينهم طالبة ماجستري واحدة ومثانية طالب

ًيا بني التخصصات العلمية واألدبية، وكانوا مجيعا يدرسون ّيتوزع أفراد العينة أكادمي
درجة املاجستري يف ثالث مؤسسات علمية يف مدينة الرياض باململكة العربية 

ستة منهم يف جامعة امللك سعود، واثنان يف جامعة اإلمام، : ًالسعودية؛ وحتديدا
ريقة العشوائية البسيطة وقد جرى حتديد العينة بالط. وواحدة يف كلية الرتبية للبنات

)Simple Random Method.(  
  :ةمصطلحات إجرائي

  ):Oral Exam(االختبارات الشفوية 
أن االختبار إجراء منَّظم ملالحظة ) ٢٠٠٠ (McNamaraيرى ماكنامارا 

َّأنه جزء من عملية منظمة إلصدار ) ١٩٩٢(سلوك شخص ما؛ ويرى أبو زينة 
َّونظرا ألن مناقشة الرسائل املقدمة لنيل درجة . حكم على اخلاصية املراد قياسها ً

ر من أبرز االختبارات الشفوية الشائعة يف بيئة الدراسة والوطن العريب،  املاجستي
ُفإننا يف هذه الدراسة نقصد باالختبارات الشفوية هذه االختبارات اليت جترى 

  اختيار إطار لتصنيف الرتاكيب
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 نظام َّكإجراء منظم ملالحظة إجابات الطالب، إلصدار حكم على أدائه وفق
 - َّ، يتمثل يف التوصية مبنح الدرجة العلمية )Absolute Classification(قطعي 

ِ أو بعدمه- ًمع التعديل أحيانا  ِ َ َِ.  
  ):Syntax( بـالتركي

 ال )١٩٩٩سيبويه، (بالرجوع إىل كتب الرتاث العريب، نرى رائد النحو العريب 
ويعين به ما )) الكالم((دم وإمنا يستخ)) اجلملة(( وال )) الرتكيب((يستخدم مصطلح 

ً أكثر ختصيصا من )) الكالم((جيعل ) ١٩٨٩(وابن هشام . ))مجلة((ُيطلق عليه اليوم 
ُ، فهو عنده ما حيسن السكوت عليه، أما اجلملة فال يشت))اجلملة(( . رط هلا ذلك ُ

ِ مرادفا لـ ))اجلملة((استخدم مصطلح ) ١٩٩٣(والزخمشري  ، ومها عنده ما ))لكالما((ً
الوحدة : ِّأما علم اللغة احلديث فيعرف تركيب اجلملة بأنه. حيسن السكوت عليه

)) ركيب الت((وهذه الدراسة تقصد بـ). ١٤٠٤عمايرة، (األساسية الصغرى للكالم 

ا تنتظم العناصر اللغوية صانعة أقل معىن متكامل   .الطريقة اليت 
ْنج   :دـَ

والعالية؛ فالسافلة ما ويل السافلة : جند امسان): ٢٠٠٢(قال األصفهاين 
امة جنويب جند احلجاز ): ٢٠٠٢(وقال احلموي . العراق والعالية ما ويل احلجاز و

) أي السراة(وصار ما دون ذلك اجلبل : وقال اهلمداين. يتصل بشمايل جند اليمن
ومن هذه املقتبسات . من شرقيه من صحارى جند إىل أطراف العراق والسماوة

ا يف هذه  غي. ر واضحة يف املراجع اجلغرافية غينرى أن حدود جند  ر أننا نقصد 
 مناطق - ً إجرائيا وليس حتديدا - الدراسة وسط اجلزيرة العربية ويشمل ذلك 

  .الرياض والقصيم وحائل، وفق التقسيم اإلداري احلايل يف اململكة العربية السعودية
  :منهجية تحليل البيانات
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ا ال ختضع لألحكام خضوعا ُمع أن اللغة تظهر الطبيعة ً اإلنسانية يف أ
ُن اللغة، بقدر ما هو الوقوف على نظم  ًمطلقا، فإن هدفنا ليس تقعيد قواني ُ

َتراكيب البىن املنتجة فعليا يف إحدى مناطق العامل العريب، ملت ن مبنهج وصفي  زمي ُ
  .يبتعد عن إصدار األحكام املعيارية

 Thematic(نهجية التحليل اإلسنادي سنتناول بيانات الدراسة وفق م

Analysis (ألن الوجه اللغوي حمل الدراسة خيلو . الذي اعتمده البالغيون العرب
وهذا . ن املهتم بعالمات اإلعراب من اللواحق اإلعرابية، فال يناسبه منهج النحويي

ما مسندا  ًومسندا إليه ) Rheme(ًيعين أننا سننظر إىل ركين اجلملة بصفة كو
)Theme .(ا   :يقول اجلرجاين يف تعريف اجلملة بأ

ُن أسندت إحدامها إىل األخرى، سواء أفاد،  َّعبارة عن مركب من كلمتي((
  ).٩ص: اجلرجاين()) ...ي إن يكرمن: زيد قائم، أو مل يفد، كقولك: كقولك

  :ًوهو ما ذهب إليه الزخمشري أيضا، بقوله
وذلك ال ...  إحدامها إىل األخرىُن أسندت َّالكالم هو املركب من كلمتي((

حنو  زيد أخوك، وبشر صاحبك، أو يف فعل واسم، : ن، كقولك يتأتى إال يف امسي
  ).٦ص: الزخمشري ())ضرب زيد، وانطلق بكر، ويسمى مجلة: قولك

َّأوقف حتليل مبدئي لبيانات املادة املسجلة الباحث على العديد من األمناط  ٌ
ُّم بعض منها بالتعقد، وبعض تلك األمناط تراكيب معقدة اللغوية املتباينة اليت يتس

ا / تتكون من مجل بسيطة بأداة أدوات ربط، ولكنها لن تدخل دائرة الدراسة أل
امه وعدم إشارته -  على سبيل املثال - فاالسم املوصول . ر مستقلة مجل غي  إل

ِّإىل مدلول حمدد للجملة السابقة له، حيتاج إىل مجلة الحقة توض . ح املقصود بهَّ
ًراكيب ال تعد مجال مستقلة، يدعمه ما ذهب  ووجهة نظرنا، يف أن مثل هذه الت

ًالذي نص على أن تسمية اجلملة الواقعة شرطا أو جوابا ) ١٩٩٧(إليه السيوطي  ً َّ
  .أو صلة جمازي وليس حقيقيا
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، سيقوده املنطق -  مسند ومسند إليه - ن  حتديد اجلملة البسيطة بطرفي
ن  ن هذين الطرفي ياضي ليقصر التقسيمات العامة احملتملة من تبادل املواقع بيالر

. مسند إليه+ مسند ) ٢(مسند، و+ مسند إليه ) ١: (ن فقط مها على تركيبي
ّولكن برغم هذا التبسيط الرياضي، التوصل إىل نتائج دقيقة حيتم اعتماد تقسيم 

موعة، وهو ما حصل لي َحمكم للبيانات ا َ َ يد من الدقة واملوضوعية يف التعامل مع ز ْ
  .التحليل) Reliability(ًاملادة اخلام، مما يؤدي ضمنا إىل زيادة موثوقية 

  :ةـج الدراسـنتائ
بعد جتريب عدد من التقسيمات لتصنيف البيانات وجدنا أن أنسب 
ا مشتملة على فعل أو ال  التقسيمات هو النظر يف الرتاكيب من حيث كو

ْومن جهة ثانية، وبقطع النظر عن كون .  الفعل إما ماض أو مضارعتكون، وهذا َ
ومن زاوية . ًاجلمل تتضمن فعال أو ختلو منه، قد يكون املسند إليه معرفة أو نكرة
وبناء عليه . ًأخرى، املسند يف اجلملة اليت ختلو من فعل قد يكون امسا أو شبه مجلة

هذه اهليكلية التصنيفية، اليت ميكن فتصنيف البيانات وتفسري النتائج سيجري وفق 
  :رمسها كما يلي

  الرتكيب البسيط
  

  املسند ليس بفعل        املسند فعل
  

  اسم      شبه مجلة      مضارع  ماض
  

      املسند إليه        املسند إليه
  

  نكرة    معرفة        نكرة  معرفة

  هيكلية تصنيف التراكيب المدروسة: ٤رسم 
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  :لـة من فعـب خاليـتراكي: ًأوال
االختالفات يف طريقة تركيب اجلمل ّتبني من فرز البيانات أن هناك بعض 

ًاخلالية من فعل، تبعا لكون أحد طريف الرتكيب شبه مجلة، وتبعا حلالة املسند إليه  ً
  .وفيما يلي تفصيل لذلك. من حيث التعريف والتنكري

ركيب على مسند إليه معرفة واملسند شبه مجلة فاملسند إليه   إن اشتمل الت- ١
  :ّهو املتصدر، ليصبح النظم

 )شبه مجلة(مسند ) + معرفة(سند إليه م
 :ثان ، وقول))الصور يف املالحق((: ركيب قول أحد أفراد العينة من مثل هذا الت

. ))ن نسبة الذكاء حول الستي((: ، وقال آخر))ن ن سبع وعشر سني  بي)١(أعمارهن((

على شبه ) )نسبة((و، ))الصور((، و))أعمار(( فالنظام اللغوي يف البيانات احملللة يقدم
  .اجلملة

ْن العرب يرون أن للمتكلم أن يعمد إىل كلمة حقها  هذا، مع أن البالغيي
ًر فيقدمها، أو إىل ما حقها التقدمي فيؤخرها وفقا لت التأخي رتيب أمهية املعاين يف  ِّ

وهو مبدأ . نفسه؛ فالكلمات كما يرى اجلرجاين تقتفي يف نظمها آثار املعاين
إال أن . اه التوليدي التحويلي يف علم اللغة احلديثيتقاطع مع منهج االجت

ًالبيانات املدروسة مل تتضمن تركيبا فيه مسند إليه معرفة ومسند شبه مجلة وصار 
ركيب  ًفاألمثلة املذكورة آنفا وفق هذا الت. مسند إليه+ مسند : ي اجلملة ترتيب ركن

 ويبدو أن مثل هذه .إخل...))ن أعمارهن ن سبع وعشر سني بي((ر ستصبح  األخي
ا مل تستخدم البتة فيمـا درس من  ُالبنية ال يقرها النظام اللغوي حمل الدراسة أل ّ

                                                            
  

ا  مازالت ظاهرة) 1( تالشت من معظم نون النسوة باقية يف النظام اللغوي يف جند، مع أ
  .َّالبيئات اللغوية العربية األخرى، حيث حل حملها واو اجلماعة
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ا باختصار جـمل غي  Ungrammatical(ر حنويـة  بيانـات، وسبب ذلـك أ

Sentences.(  
ّركيب يتكون من مسند شبه مجلة ومسند إليه نكرة تصدر   وإن كان الت- ٢

  :رتيب املسند، ليكون الت
 )نكرة(مسند إليه ) + شبه مجلة(مسند 
يقصد أن الطالب سبق (ر  عند الطالب خب((: كقول أحد أفراد العينة

ًرا إىل  مشي: (، وقول آخر))ـن)يـ(للنخاع املستطيل وظيفتـ((: ، وقول ثان)))إخبارهم
  .))...فيه نقص، لكن (()مستوى نسبة غزارة املطر

ب ينتظم بطريقة تأيت على العكس من طريقة ركي من املالحظ هنا أن هذا الت
ّفقد وجدنا يف مجل البنية السابقة أن املسند إليه يتصدر . ركيب السابق نظم الت

ّاجلملة، على حني جنده يف هذا السياق يتأخر باطراد ن  وليس هناك فرق بي. ّ
موعتي موعة األوىل ن من املادة اللغوية املفروزة، إال أن املسند إليه معرفة يف ا ا

موعة الثانية)) الـ((من البيانات، على حني خيلو من  ر إىل  ُوهذا يشي. واإلضافة يف ا
ُأن النظام اللغوي حمل الدراسة أو نظام التحويل كما تراه اجتاهات النحو العام يلزم 

يف ترتيب طريف اجلملة يف هذا السياق ) Fixed Value(املتكلم بنمط حمدد 
  .ًاللغوي أيضا

 ضمن الرتاكيب ما يكون فيه طرفا اجلملة كالمها أمساء، أحدمها معرفة - ٣
  :ُّواآلخر نكرة؛ فيتصدر املعرفة لتكون الرتبة

 )نكرة(مسند ) + معرفة(مسند إليه 
، ))االهتمام ضعيف((، و))ريك عايل ر حامض الفي تأثي((: ومن أمثلة ذلك

  .))زيادة احلر سبب مهم((و
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 Fixed(ُتمع الدراسة يلزم املتكلم هنا بنمط حمدد ًأيضا النظام اللغوي 

Value (ي اجلملة بتقدم املعرفة، فال جند اآللية التحويلية للبىن العميقة  يف نظم قطب
  .إخل...))ريك ر حامض الفي عايل تأثي((: ُتنتج تراكيب مثل

ًركيب اللغوي البسيط فتضيف وجها  ومع وجود عناصر قد تدخل على الت
ا وأفعال الرجحان : معىن، مثل ما يسمى يف أبواب النحو بـًجديدا لل كان وأخوا
ًإال أن هذه اإلضافات ال تغري غالبا يف املبىن األساسي. إخل...واملقاربة ّ ومن ذلك . ُ

، حيث يبقى طرفا اجلملة يف ))ميكن االختبار صعب((: قول أحد أفراد العينة
  :رابط موقعيهما ويكون الت

  
  صعب    ر االختبا    ميكن

  

  ِّيوضح ترابط عناصر الجملة: ٥رسم 

ًراكيب اليت تتضمن أفعاال نبي قبل االنتقال إىل الت َّن أن البيانات تضمنت  َّ
ًتركيبا يتكون من مسند ومسند إليه كالمها معرفة، ولكن مل يرد منه يف البيانات 

، ))السبب الدهون((و)) الزيتون أفضل احملاصيل((: إال ثالث مجل، هي
ُ، ولعدم شيوع استخدام هذه البنية ال نفرد هلا ))املطلوبات سهلة التطبيق((و

ًزاما مبحددات الدراسة من جهة، مث إن ثالث مجل  راكيب الت ًرقما ضمن الت
ولكننا أشرنا إىل . ركيب رتيب طريف الت ر كافية إلعطاء وصف موثوق لت فقط غي

  .هذه اجلمل هنا للفائدة
  :على فعلتراكيب مشتملة : ًثانيا

ّبني جتميع البيانات يف أقسام، أن هناك بعض االختالفات يف طريقة تركيب 
ًاجلمل املشتملة على فعل، تبعا لزمن الفعل املستخدم، وتبعا حلالة املسند إليه من  ً
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  .وفيما يلي تفصيل لذلك. ر حيث التعريف والتنكي
ًضارعا كان أم ركيب البسيط لفعل، م ّر البيانات إىل أن تضمن الت ُ تشي- ٤

ّماضيا، يؤدي إىل تصدر املسند إليه إذا كان نكرة   :ركيب فيصبح الت. ً
 )نكرة(مسند إليه ) + فعل(مسند 

رة مقارنة مبا ورد حتت  ًركيب ليست نسبيا كثي البيانات اخلام ضمن هذا الت
ت ًِّركيب الذي فيه املسند إليه معرفة، ومنها قول أحدهم مفسرا طريقة نقل معدا الت

ًرا لنواتج انعدام السياج  مشي( ، رمل )١(امتال((: ، قول ثان))ّجترها دواب((: حربية
))َْحيل حمله طلح((: ، وكقوله)))الشجري

)٢(.  
ّفيبدو أن النظام اللغوي ال يسمح بتقدم املسند إليه يف هذا السياق ليكون 

احدة شاذة ولكن ضمن البيانات وردت مجلة و. إخل...))ّدواب جترها((: ركيب الت
. ))ن ّثالث مدرسات راقب((: ركيب، وهي قول عن املالحظة العامة على هذا الت

ركيب يف  ن من أهل البيئة اللغوية املدروسة عن مدى صحة مثل هذا الت وبسؤال اثني
ما يف األغلب سيفضالن قول)))احلدس((وهي طريقة (بيئتهما  راقب ((: ِّ، أفادا بأ

وبذلك ميكن القول بأن الفعل . ))ن ث مدرسات راقبثال((وليس )) ثالث مدرسات
ر  والشك يف أن ثبات نظام املتغي. يتصدر اجلملة البسيطة إن كان املسند إليه نكرة

)VS Fixed Parameter (ر إىل أن اللغة العربية املستخدمة  ُيف هذا السياق يشي
 Strong VS(الفعل يف البيئة اللغوية املدروسة ما زالت ذات منطية قوية يف تقدمي 

Language .(ا بعض اللغات ومنها اللغة العربية   .َّوهي مسة تتميز 
                                                            

ا اللغة العربية منذ القدم، ) 1( تكملة ((: ًانظر مثال(بال مهزة؛ وهي ظاهرة تسمح 
  .) أليب علي الفارسي، باب ختفيف اهلمز))اإليضاح العضدي

الطلح شجرة ((): ط ل ح(شجر صحراوي يقاوم اجلفاف، يقول ابن منظور ) 2(
ا الناس واإلبل، وورقها قليل وهلا أغصان طوال  طويلة هلا ظل يستظل 

  .))عظام تنادي السماء من طوهلا
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 جممل البيانات يدل على أن املسند إليه إذا كان معرفة فهو يف األغلب - ٥
ُّاملتقدم إذا كان املسند فعال مضارعا، فتكون الرتبة ًً:  

 )فعل مضارع(مسند ) + معرفة(مسند إليه 
التجربة تشمل ((: ركيب قول أفراد العينة ردة على هذا التومن األمثلة الوا

  .))...ُْالتفصيالت تطول، لكن((، و))..ن تساوي سي((، و))اجلميع
ركيب رقم  َّرتيب الذي يتشكل يف الت ي اجلمل هنا هو نفسه الت وترتيب قطب

يه الفرق بينهما أن تأخر املسند إليه ال يطرد عندما يكون املسند إل. السابق) ٤(
يؤدي خلل ((: فنجد يف البيانات. معرفة، كما كان مع املسند إليه النكرة

  .))...ر وظيفته تصي((، و))...َْخترب التجربة ألن((، و))... لـ٢١الكروموزوم 
هي السائدة يف هذا )) مسند+ مسند إليه ((وبناء عليه ميكن اإلمجال بأن رتبة 

، رمبا إلضفاء أمهية على ))د إليهمسن+ مسند ((ُاإلطار، ولكن قد تستخدم رتبة 
ركيب  يدعم هذه النتيجة أن نسبة استخدام الت. ز على احلدث ركي املسند إذا كان الت

ُاألول يف البيانات احملللة متثل قرابة الضعفي   .ن يف هذا اإلطار اللغوي ِّ
ّال تتفق ونتيجة الدراسة اليت ) ٥(ركيب ذي الرقم  النتيجة املستخلصة من الت

فقد توصلت دراستها التحليلية للنصوص ). Pashova, 2003(ا باشوفا أجر
هي األساس يف ) VS Order(الفاعل + العربية احلديثة املكتوبة إىل أن رتبة الفعل 

ًنطاق بيئتها اللغوية املدروسة وإن تقدم الفاعل أحيانا إلضفاء األمهية وقد يكون . َّ
  .ن جه املدروسة من اللغة يف البحثيًمصدر هذا التباين نابعا من تباين األو

ً عندما يكون املسند يف اجلملة البسيطة فعال ماضيا، فإن النظام اللغوي - ٦ ً
َّحمل الدراسة ال يـلزم املتكلم بنمط حمدد  ُْ)fixed value ( يف ترتيب طريف اجلملة

  :ُفقد يقدم املسند، فتكون الرتبة. إذا كان املسند إليه معرفة
 )معرفة(مسند إليه  + )فعل ماضي(مسند 
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تغلب ((، و))قضى الوقت((، و))...ـن)يـ(فسرها املختصـ((ومن أمثلة ذلك 
  .))املماليك

  :ُوقد يقدم املسند إليه، فتكون الرتبة
 )فعل ماضي(مسند ) + معرفة(مسند إليه 

ّالتصحر أثر على((، و))...ّغريت يف اللجنة((، و))هن وافقن((: مثل ّ...((.  
ظم اجلملة يف هذا الرتكيب مفتوحة ملستخدم اللغة، وهو ما وألن طريقة ن

ً، فهذا يقودنا ضمنا إىل اإلشارة )Free Parameter(ّيسمى بالنظام احلر للمتغري 
  :إىل ثالث نقاط ترتتب على هذه النتيجة

ُبسبب من أن اللغة العربية من اللغات اليت جتيز ظهور املعىن العميق : ًأوال ٍ
 Prodrop(منها يف عملية التحويل القائم باحلدث جلملة سطحية يسقط 

Language+(مثل هذا التحويل، ز ، على حني لغات أخرى مثل اإلنكليزية ال جتي 
ًفيوجب نظامها ظهور املسند إليه حىت لو كان معلوما ضمنا كقولك ً ُ:   is 

possible..))   ((it))it is time now for...((، ُتتيح ن أن اللغة العربية  يف حي
َومن مث عندما خيتار نظام التحويل يف . ))...اآلن وقت((، و))...ممكن(( : ر تعبي

 -Null(عقل املتكلم باللغة العربية استخدام القيمة املوجبة من نظام تغييب الفاعل 

Subject( كما يف قول أحد أفراد العينة ،))ن أحد  يقصد تضمي ())فات علينا
ر قبل الفعل أو بعده،  حمللل اللغة تقدير الفاعل املستت، فيمكن )األسئلة يف الدراسة

ألن النظام اللغوي يف حال عدم إسقاط الفاعل يسمح بظهوره حبرية قبل الفعل أو 
  .بعده

ميكن القول بأن رأي املدرسة الكوفية يف النحو العريب التقليدي أقرب : ًثانيا
درسة البصرية يف الرتكيب إىل املنطق، من حيث الداللة والبناء، من وجهة نظر امل

ًالذي يتضمن فعال سبقه املسند إليه ًفالبصريون يقدرون مسندا إليه آخر يف مثل . َّ ِّ
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ركيب، مع أن ذلك خيالف القاعدة التقليدية وهي أن ما ال حيتاج إىل تقدير  هذا الت
ا ))مها يدرسان((ففي مثال . أوىل مما حيتاج إىل تقدير . ))مها يدرسان مها(( يؤولو

َّمع أن املسند إليه يظل دالليا هو القائم باحلدث سواء تقدم عليه املسند أو تأخر 
وما هذا إال ألن النحاة أسرفوا يف إلزام علمهم مبا ال يلزم، كما أسرفوا يف . عنه

األخذ بأمهية العامل إىل درجة تأويله بكلمات ال يقبلها السياق يف تراكيب 
لسردها، كما يف تقدير فعل زائد يف تركيب النداء، متعددة ال يتسع املقام هنا 

ا بـ))يا جند((ًفمثال    !))يا أدعو جند(( اليت يؤولو
 - املختفي، ) Pro(، املسند إليه ))فات علينا((: ركيب السابق يف الت: ًثالثا

 يف التصنيف ))الفاعل((ِّ واضح أنه ممثل لباب -  ))هو((َّالذي ميكن أن يقدر بـ 
فليس هناك حقيقة فائدة ). الضمة( وإن مل يأخذ حركته املعتادة النحوي، حىت

من تقدير حركة على آخره لعدم وجوب ظهور احلركة على آخر الكلمة لفظيا 
ا ا مبنية، وال حاجة لنا فيها دالليا ألن معىن الفاعلية واضح بدو كذلك . أل

 حمل رفع كذا، ن تبعات أخرى كالقول بأن كذا يف ليس هناك حاجة إىل تضمي
َوقس على هذا اجلمل . ومنع من ظهور احلركة كذا، وأن شبه اجلملة متعلقة بكذا

َرة اليت ليس إىل تقدير عالمة اإلعراب دور يف بيان معناها، وال يف صحة  الكثي
ًزوع دائما إىل تقدير ما ال حيتاج إىل تقدير أمر خمالف ملا عليه  مبناها؛ إذ إن الن
وهذا . ّوي، معقد لقواعده، وخيالف سليقة العريب وفطرته اللغويةواقع النظام اللغ

ن إىل  َاألسلوب من اإليغال يف التقدير والبحث عن العوامل أوصل بعض املختصي
شكل بال مضمون، وتعلمها ((القول بأن الطريقة التقليدية يف حتليل النحو العريب 

لية الداللة مليئة ر، وهي معطيات متخبطة خا مضيعة للوقت وتشتيت للتفكي
  ).١١٢ص: ٢٠٠٢أوزون،  ())بالوهم واحلشو
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َّأجاب العرض السابق لنتائج الدراسة ضمنا عن أسئلتها بصورة مفصلة،  ً
ولكن ميكننا يف هذه الفقرة اخلتامية تلخيص تلك اإلجابة يف أن هناك ستة أطر 

ِّطر متثل راكيب اجلمل البسيطة يف البيئة اللغوية املدروسة، وتلك األ رئيسة لت
مواقع قطيب الرتكيب البسيط، ) alternation(احلاالت احملتملة الثالث لتبادل 

  :وهي
، وذلك )Theme(ّبتقدم املسند إليه ) Fixed Parameter(ر   ثبات املتغي- ١
  :إذا كان

  .املسند إليه معرفة واملسند شبه مجلة •
  .طرفا اجلملة كالمها أمساء، أحدمها معرفة واآلخر نكرة •
  .سند إليه نكرة، واملسند فعلامل •
، وذلك يف )Rheme(ّبتقدم املسند ) Fixed Parameter(ر   ثبات املتغي- ٢

  :حالة واحدة وهي إذا كان
  .املسند شبه مجلة واملسند إليه نكرة •
ُ، ميكن من خالله إنتاج بىن )Free Parameter( وضع حر للمتغري - ٣

ملة، بناء على ما يراه نظام ّسطحية خمتلفة بإمكانية تصدر أي من طريف اجل
  :ّالتحويل للمتكلم عند األداء اللغوي، وذلك إذا كان

ّولكن يغلب تصدر املسند . (املسند إليه معرفة واملسند فعل مضارع •
  ).إليه

ًعندما يكون املسند فعال ماضيا واملسند إليه معرفة • ً.  
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