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 الخاتمة                                    

 ذلي  ويينككس, المغويية ةالدراسي مركيز فيي التركيب  البداية منذ تشومسكي وضع           
 الكمميات ليربط آليية بوضع مقترحه ويتمثل, 7591" التركيبية البنى"  األول كتابه عنوان في
 مرحميية إلييى, المسييتويات مرحميية ميين المغوييية بالدراسيية وانتقييل, جميي ً  تكييون لكييي بكضيي ا مييع

 .المغة اكتساب في اإلنسان عند وتنظيم ا, المغوية القدرة دراسة

 عييييدة بنتيييا   وخرجيييت, بيييدايات ا منيييذ تشومسيييكي نظريييية مسييييرة الدراسييية تبكيييتت وقيييد       
 :أهم ا

 الم يياجرين ميين ف ييو, الكممييية تشومسييكي شخصييية تكييوين فييي أثيير لمسيياميات كييان .1
 المغيييية فييييي متخصصييييا والييييد  وكييييان, المتحييييدة الواليييييات  إلييييى قييييدموا الييييذين الي ييييود
 هيارس الجامكية فيي م ميهم مين اكتسيب ا التيي السيامية الخمفيية عين فضي , الكبرية
وضييع مسييو ات رأى تشومسييكي الحاجيية إلييى فقييد , دراسييته فييي عميييه أشيير  الييذي
كانت  اية هاريس والبنيويين اآلخيرين تتمثيل فيي تطيوير  في الوقت ذاته , و لمنحو

الكميييل مسيييو ا ل ييي  فيييي  إجيييراح تحميميييي بحييييث إذا ميييا طيبيييذ بصيييرامة سييييجكل ذلييي 
المرجكيية السيامية لتشومسيكي هيي التيي ف .جيةقبول الوص  اليذي ييؤول إلييه بالنتي

أثرت في بناح شخصيته الكممية, وأن ما قيل بشأن تأثر تشومسكي بالنحو الكربيي 
عمييى وجييه الخصييوص, أو بسيييبويه أو الجرجيياني, عمييى الوجييه األخييص, ال يكييدو 
أن يكييييون ميييين بيييياب التك نييييات التييييي ال تصييييمد أمييييا  البحييييث الكممييييي الموضييييوعي 

 الدقيذ.



 المبيييادئ عييين يخيييرج لييي  ف يييو, فرضيييياته ب ييي  ييييدع  أسييي   عييين سيييكيتشوم بحيييث .2
قييد أليي  تشومسييكي ف, عميييه خييرج مييا سييرعان أنييه إالفييي بييادئ األميير , السوسيييرية

فصييل فييي تييارير الفكيير الكق نييي"  :كتابييا أطمييذ عميييه تسييمية "المسييانيات الديكارتييية
 Cartesian Linguistics: A chapter in the history of 7511فيي عييا  

rationalist thought    أفكيييار وتبنيييىلسوسيييير  اولييي  ييييذكر فيييي هيييذا التيييارير أثييير 
 الدراسية فيي من ج يا بنيت التيي الفرنسيية روييال -بيور مدرسية أتبياع من الكق نيين
. أميييا فيميييا يتكميييذ بالجانيييب ال شيييكوري, ف ننيييا نجيييد ديكيييارت فمسيييفة عميييى المغويييية

هييو أيضييا ميين الييذي  Leibniz تشومسييكي يسييتدل عمييى صييحة دعييوا  بييأقوال ليبنييز
فاألفكار والحقا ذ هيي بالنسيبة لنيا فطريية كميا هيو الشيأن فيي  .الف سفة الكق نيين

 الميول, واألمزجة, والكادات, واإلمكانات الذاتية الطبيكية

 عينيييية عمييييى وليييييس, المييييتكم  قييييدرة أسيييياس عمييييى المغوييييية دراسيييياته تشومسييييكي بنييييى .3
 ي المتحييدث" ف يي  تفسيير ال عظمييت م مييا الكينيية أن يييرى ف ييو, ك مييه ميين محييدودة
 يخيال  وبيذل . إنتاج يا عميى القيدرة وال, قبيل مين يسيمك ا لي  جديدة جم  "المتمقي

ييييي  التركيييييب يضييييعو , المغوييييية دراسييييات   فييييي الم حظيييية يكتمييييدون الييييذين الوصييييفيين
 التيي المغويية المسيتويات أحيد كيان أن بكيد القميب موضيع فييبحسيب هيذا الف ي  ي  

الييذي  المبييدأ ذليي  ,والتكميييل, التفسييير مبيدأب الكمييل وأعيياد, الوصييفي ن  الميي يدرسي ا
القدرة تكميل بنيوع مين التجدييد المسيتمر عميى أن ول ذا ف و يرى  .الوصفيون أهممه

مييييا ذهييييب إليييييه المسييييانيون  خيييي  إنتيييياج ميييياال حصيييير لييييه ميييين الجمييييل النحوييييية ب
 .رر ومكادسمو  تجريبي مك ما هي إالن المغة أ أواالتجريبيون الذين ر 



 كفاية أساس عمى تبنى لغوية نظرية إقامةفي  تمثل المغوية لمدراسة هدفا وضع  .4
 الوص  المغوية الدراسات  اية كانت أن بكد, المغة ابن ب ا يتمتع التي التفسير
 التي, المغوية بالمشتركات يكر  ما عمى النظرية تم  وبنى. الوص  ألجل
 ذل  ؛المغوية القضايا مكالجة في نفس ا اتاآللي استخدا  المتنوعة لمغات أتاحت

 بذل  وهو. وتكرار مرارا امكاد, عنه منفص  شي ا وليست, الكقل مرآة المغة نأل
 تتباين ووسا ط, مبادئ هيأة عمى يكون أن يمكن الذي الكمي النحو أسس يضع
يذ . وحتى تحيرز نظيرية لغيوية ما كفاية التفيسير يمزم ا تحقيمراعات ا في المغات

 والواقع   Constrainedصوصية خ, والUniversality ث ثية شروط: الكمية
 .  Psychological realityالنفسي 

 ف يييو نصييييحة؛ يتبيييع أو, فكيييرة عييين يتخميييى ال اليييذي بالمتزميييت تشومسيييكي يكييين لييي  .5
 أمثييال ميين ت ميييذ  أفكييار بكييض يتبنييى فنييرا  ابتكييدت م مييا واألفكييار اآلراح ينيياقش
 ول يييذا. روس و, الكيييو  أمثيييال مييين آخيييرين وي ييياج , بوسيييتال و, فيييودر و, كييياتز
 المكييار أميا  تصيمد ال أن ا يرى أن بكد عن ا يتخمى ث  اأفكار  يتبنى وجدنا  طالما
 عن يييا تخميييى التيييي الكميقييية البنيييية عميييى وأصييير, اليييداللي المكيييون زاد فقيييد, الكمميييي
 يكييود را نيي النظريية ميين متقدمية مراحييل وفيي ذليي  بكيد ثيي , اليداللي التوليييدي الجنياح
 .نقل إلى تحوي ت من, التسميات وتتغير, الكميقة البنية مف و  عن ويتخمى

يييرى الباحييث أن اإلعييراب ظيياهرة لغوييية تظ يير فييي المغييات أحيانييا, وتخبييو وتختفييي  .6
نمييا  أحيانييا أخييرى. وأن اإلعييراب ليييس مقصييورا عمييى الكربييية وأخوات ييا السيياميات, وا 

 هييو إنمييا هييذا اإلعييراب وأن, ي وقييت ميين األوقيياتهييو ظيياهرة تكيي  مكظيي  المغييات فيي



 فيي هيذا وضيكنا وليو, اإلعيراب عميى سيابقة فالمغية, الكربية ب ا مرت متطورة حالة
 .الككس وليس, فكل فاعل الجممة في الترتيب أصل أن سنجد, الحسبان

أن التراكييييب تطيييو  فيييي أذهيييان النحييياة فيييي البنيييية الكميقييية مجييير دة مييين ع ميييات  .7
ميا أخرجوهيا إليى البنيية السيطحية أشيكموا هيذ  التراكييب بالك ميات,  اإلعراب, في ذا

وبما يت ح  والشواهد التي جمكوها ممن ييحيت  بقوليه فيي الكربيية. وهيذا دلييل عميى 
أن الجمميية تبييدأ مراحييل تكوين ييا فييي الييذهن خالييية ميين ع مييات اإلعييراب, ثيي  بكييد 

الفنولييوجي يمثييل آخيير  ذليي  يييت  شييكم ا ب ييذ  الك مييات فييي حييال النطييذ, فييالمكون
 مرحمة تمر عبر  الجممة.

خييييال  الباحييييث عبييييد القييييادر الفاسييييي الف ييييري, و ميشييييال زكريييييا, وخميييييل عميييياير ,  .8
وآخرين في مسألة أن أصل ترتييب بنيية الجممية الكربيية فقيد ذهبيوا إليى أن يا تتيأل  
ا من ) فكل ي فاعل ي مفكول(, ويرى الباحث أن الفاسي الف ري ل  يكن موفقيا حينمي

احت  بظياهرة التطيابذ فيي الكربيية ليسيتدل ب يا عميى أن أصيل الرتبية فيي الكربيية " 
فكل ي  فاعل ي  مفكول" عمى أن من  المؤشرات عميى أن الجممية الكربيية يتصيدرها 
الفكل فيي أصيل الرتبية ظياهرة التطيابذ بيين الفكيل والفاعيل. فالفكيل يطيابذ الفاعيل 

إذا ليي  يتقييد  عميييه فيي  يطابقييه فييي الكييدد  جنسييا وعييددا إذا تقييد  الفاعييل عميييه. أمييا
ويمثل بالجمل )جاح األوالد, واألوالد جاحوا, وجاحوا األوالد(, ويجكل جممة )جياحوا 
األوالد(  ير مقبولة. ورأى الباحث أن أصيل ترتييب الجممية الكربيية )فاعيل ي فكيل ي 

ييرى ي  مفكول(, وقد ذهيب إليى هيذا اليدكتور داود عبيد , وآخيرين,  يير أن الباحيث
بخ ف ي  ي  أن أصيل ترتييب )فاعيل ي فكيل ي مفكيول( إنميا يكيون فيي البنيية الكميقية, 



وليييييس فييييي البنييييية السييييطحية  حيييييث إنييييه ال وجييييود لك مييييات اإلعييييراب فييييي البنييييية 
 الكميقة.

رأى الباحييث أن الجمميية الكربييية تتييأل  ميين قسييمين ر يسييين همييا المركييب االسييمي  .9
د(, وأن مركيييب اإلسيييناد ييييأتي فيييي هييييأة فكيييل ) . سييي  ( ومركيييب اإلسيييناد ) . إسييينا

مييياض أو مضيييارع, وفيييي هيييذ  الحيييال هيييو مركيييب إسيييناد فكميييي, أو فيييي هييييأة اسييي  
مشتذ)اسيييي  فاعييييل أو اسيييي  مفكييييول, أو  ييييير (, أو فييييي هيييييأة اسيييي  جامييييد. وب ييييذ  
الفرضييية نييتخمص ميين فرضييية أضييطر إلي ييا أكثيير النحيياة التوليييديين, بتقييدير فكييل 

تسييتقي  قاعييدت   المبنييية عمييى أسيياس )جيي     . اسييمي   الكييون ف فكييل مسيياعد , ل
 . فكميييي(, وأصيييبحت الجممييية بيييرأي الباحيييث ) جييي    . سييي     . إسيييناد(, خ فيييا 
لميشال زكريا الذي رأى أن الجممة تتأل  من ركنين أحدهما ركين اإلسيناد, وتيأل  
قيية إلييى جانييب الفكييل, ميين الفاعييل والمفكييول بييه والجييار والمجييرور, وهييي أركييان وثي

 الصمة بالفكل:

 ركن فكمي   ركن اسمي   ركن اسمي   ركن حييرفي        ركن اإلسناد

 ) فكل(        )فاعل(     )مفكول به(    )جار ومجرور(                        

 ويمكن نقل الركن الحرفي إلى موقع االبتداح مخمفا وراح  ضمير . 

نقييل جييزح منييه إلييى موقييع االبتييداح مخمفييا  واآلخيير ركيين التكمميية, وهييذا الييركن ال يمكيين
 وراح  ضمير . 

 وبذل , ف ن الجممة  ركن اإلسناد   ركن التكممة.



وخ فا لمازن الوعر الذي تبنى مبيادئ النظريية التصينيفية الدالليية التيي وضيك ا     
قسي  اليوعر التراكييب فيي الجممية الكربيية عميى وقد , 1979عام   W. Cookولتر كو  
"التركيب االسمي" و"التركيب الفكمي", الذي نضطر فيه إلى فيرض فكيل قسمين هما 

الكونفالمساعد  مع الجممة االسمية, ومن ث  حذفيه بأحيد التحيوي ت. وخ فيا ليه فيي 
مسييييألة أن الك مييييات اإلعرابييييية تسيييي   فييييي وصيييي  التركيييييب الكميييييذ لبنييييية الجمميييية 

وأن اإلعراب مرحمة متطورة  الكربية؛ ذل  ألن الك   ي برأي الباحث سابذ لإلعراب,
 جاحت فيما بكد.   

وتتأكد الحاجة إلى مف و  المصراع الجممي, حين يظ ر لنيا تركييب: قيا  أبيو  .11
زيد, وتركييب: قيا  أبيو ي, فياألول ال يصيمي أن يوضيع فيي البنيية السيطحية لإلخبيار 

لجممية به عن زيد, ف  نقول: زيٌد قا  أبو زيد, وقد ذكرنيا أن "مركيب اإلسيناد" فيي ا
االسمية هو المسندفالخبر , وأما التركيب الثاني "قا  أبو ", فيصي اإلخبار به عين 

 زيد, فنقول: زيٌد قا  أبو .

 

 

 


