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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر



   

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 

وسام جعفر مهدي   م.د. 1

 التميمي 

 الثنائيات المتضادة في الشعر 

 بنية التكوين ورؤيا التشكيل 

 مقاربة نقدية في شعر عمرو بن لجأ التيمي

١ 

أحمد حسن   - البراعة األدبية في كتابة السيرة الغيرية   العزيز عواد  عبد أ.م.د. أحمد 20

 الزيات أنموذًجا 
٢ 

 ٣ الدالالت الّسيكولوجية للّون في معلّقة زهير بن أبي سلمى  م.د سندس قاسم عبدللا  56

80 
 م.م. يسرى محيسن علي

أ.د.فراس عبدالرحمن احمد  

ار  النجَّ

 ديوان عبدالرحيم بن احمد بن علي البرعي اليماني

 ( للهجرة 803المتوفى سنة )
 "دراسة موضوعية" 

٤ 

 عبدالفتاح مالك الجوعاني دالل  103
 أ.د. علي مطر الدليمي 

 األساليب البالغية ودورها في التعبير النبوي 
)ت:  ه( 926في منحة الباري للسنيكيُّ

٥ 

 مقاصد بشير مهدي  141

 أ.د. رميض مطر حمد 

التغاير وفاعلية التحول في السياق القرآني )دراسة تطبيقية  

 في شواهد بديع القرآن ( 
٦ 

 م.د. كمال عبد ناصر  181
الواقعية في شعر أبي الحسين الجّزار المصري )  

 )) دراسة تحليلية(( هـ( 679ت
٧ 

 م.د. مها فواز خليفة 223
الحال والمقام في ضوء أساليب البيان )شعر مسكين  

 الدارمي اختياراً( 
٨ 

 محمد شاكر محمود جاسم  245

 أ. م. د. عبد للا حميد حسين

جهود األشموني النحوية في توجيه األسماء المعربة في 

 كتابه توضيح التوضيح 
٩ 

712  
 نور فايق دهام الراوي 

أ. م. د. أحمد صفاء عبد 

 العزيز العاني 

التطبيقات الصرفية في ضوء المناهج التجديدية  
 المنهج الوصفي والمنهج المعياري أنموذًجا  - الحديثة

١٠ 

 محمد كريم عبدللا  290

 للا جميل أ. م .د. ظافر خير

ِعلّة الّلبِس أو االلتباِس في كتاب شرح الملوكّي في 

 التَّصريف البن يعيش 
١١ 

 أ.م. د. هديل  رعد تحسين 310
الشعر الوارد في رسالة الغفران:    ألفاظ الحركة  في

 دراسة معجمية 
١٢ 

 أحمد محمد ظاهر  337

 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

طرائق ضبط المفردات في معجم مشارع اللغة ليوسف  
هـ( دراسة  812بن إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد 

 تطبيقية 

١٣ 

 جبار علي زيدان  351

 أ. م. د. إسراء صالح خليل

دية لميرك  األدلَّة اللغوية في  كتاب شرح الشَّمائل المحمَّ

 هـ( 930شاه الشيرازي )ت بعد 
١٤ 

 عذراء داود سليمان  376
 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

باب الثاء من كتاب )منهاج الفالح في التعريف 

واالصطالح( ألحمد نزهت الرهاوي القسطنطيني 

 دراسة وتحقيق  - هـ( 1192)ت

١٥ 

 المحتويات  



 محمد عبد صالح حسين  413

 رافد حميد سويدانأ. م. د. 

رفيَّة لألفعاِل المعتلَِّة بحرٍف واحٍد في كتاِب   األبنية الصَّ

 هـ( 933اإلصباح البن هالٍل الحلبي )ت 
١٦ 

 عمر زاهد محيسن  437

 أ. د. جاسم محمد سهيل

باب الضمائر في شرح قالئد التعريف في علم التصريف  

لشرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الَجندي  

هــ(، دراسة وتحقيق 669)ت:  

١٧ 

 م. م. كامل إبراهيم كامل هديب  447
أحرف الجواب في القرآن الكريم وعالقتها بأحرف  

 االستفهام 
١٨ 

 محمد وطبان عيد  469

 أ. د. ليث قهير عبد للا

اللغة ليوسف   توظيف الشاهد القرآني في معجم مشارع
هـ( من حرف  812بن إسماعيل بن ابراهيم )ت بعد 

 الغين إلى نهاية حرف الالم 

١٩ 

م. د. عبد المطلب نجيب شهاب   481

 أحمد

التصحيح اللغوي عند المعاصرين )كتاب تذكرة  

 -أنموذًجا –الكاتب( 
٢٠ 

 هشام عبد الستار وحيد - 1 497

 أ.م.د. عنان جميل لويس  - 2

The Poetics of the Mundane in Frank 
O’Hara’s Selected Poems 

٢١ 

 م. اوس نصري حمد  523
A Pragma-Stylistic Analysis of Selected 
Siegfried Sassoon’s Poems ٢٢ 

 م.م قصي خلف حسين 544

Unhomeliness Vs. Hybridity: Women’s 

Suffering and Crisis of Identity in Elif 
Shafak’s Honor 

٢٣ 

 علياء عبد محسن - 1 564

 د. محمد فليح حسن - 2

Ecofeminist Reading of Woman Vision in 

Elizabeth B. Browning's A Dead Rose 
٢٤ 

 نور عزيز عبد - 1 584

 د. مجيد محمد مضعن - 2

Domestic Abuse in Caryl Churchill's The 

Hospital at the Time of the Revolution 
٢٥ 

 مروان صالح عباس - 1 598

 د.جمعة قادر حسين - 2

Rhetorical Move Analysis of Iraqi Post 

Graduate Students' MA Linguistics Thesis 
Abstracts 

٢٦ 

 شيماء محمد احمد - 1 617
 د. الن علي سعيد - 2

When Memories Haunt: A Psychological 

Approach to Trauma in Hosseini's The 

Kite Runner 

٢٧ 

632 
 نور سالم عيدان - 1

 ا.د. اسماء خلف مدلول - 2
 

Reflection of Pain in Nature: 

Psychoanalytic Reading in Stanley 
Kunitz's Selected Poems 

٢٨ 

 امنه نظام الدين جابر - 1 652

 د.لمياء احمد رشيد - 2

Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis 

Two Old Women 
٢٩ 

666 
 مريم اسعد عبد - 1
د. عمار عبدالوهاب  - 2

 العبدلي 

Iraqi EFL Learners' Comprehension of 
Indirect Speech Acts in Literary Texts ٣٠ 

694 
 رنا عبد الواحد فاضل  -1

 د. مصلح شويش احمد  -2
 

The Representation of Transitivity 

Clauses in Iraqi EFL Learners’ Literary 
Performance 
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 الحديثة التطبيقات الصرفية في ضوء المناهج التجديدية
 المنهج الوصفي والمنهج المعياري أنموذجا

Morphological applications in the light of innovative 

approaches 

The descriptive approach and the normative approach as a 

model 

 أ.م.د.أحمد صفاء عبد العزيز العاني نور فايق دهام الراوي 
 كلية التربية القائم، جامعة األنبار كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة األنبار

 

 ملخص البحث  
إلى البحث  التجديدية  يهدف هذا  الجوانب  العربية    الكشف عن  اللغة  تطبيقها على  تم  التي 

في جانبها الصرفي وعرض هذه النماذج والمقارنة بين ما توصل إليه المحدثون من أفكار ونظريات  
منهجين رئيسين في    تبعنا هذه التطبيقات عن طريقوبين ما انتهجه القدماء في هذا الجانب وقد ت

المعيار  والمنهج  الوصفي  المنهج  وهما  اللغوي  من  الدرس  تحمل  بما  العربية  لغتنا  الن  وذلك  ؛  ي 
ى أننا اخترنا  ه وال بد من االشارة إلفيخصائص قد اعتنت بهذين المنهجين وظهرت تطبيقاتهما جلية 

المتكلمينالتطبيقات   عند  بكثرة  والمتداولة  يمكن    المشهورة  فال  عليها  غيرها  يقاس  أن  يمكن  التي 
 ة العربية .حصر كل التطبيقات فهي كثيرة جدا في اللغ

Abstract 

 This research aims to reveal the innovative aspects that were 

applied to the Arabic language in its morphological aspect, presenting these 

models, and comparing the ideas and theories that the modernists reached 

with what the ancients followed in this aspect. descriptive and normative 

approach; This is because our Arabic language, with its characteristics, has 

taken care of these two approaches, and their applications have become clear 

on it. 
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 المقدمة  
الميادين   هذه  ومن  والعلمية،   العملية  الحياة  ميادين  كل  في  مطلبا ضروريا  التجديد  يعد 
ميدان اللغة.  والمقصود بهذا التجديد هو: التجديد في مناهج دراستها، وتطويرها، وما يتبع ذلك من  
على بحثنا  وسيقتصر  المعنوي.  والتفسيري  والتركيبي،  اللفظي،  مستواها  على  تطبيقية    إجراءات 

الصرفي   اللفظي  المنهج  على  الجانب  األول:  اللغوي  الدرس  مناهج  من  رئيسين  منهجين  وفق 
واآلخر المنهج المعياري ؛ وذلك ألهمية هذين المنهجين، واستعمالهما في الدرس العربي.    ،الوصفي

قد  وسنبين هنا الجانب التطبيقي لهذين المنهجين معتمدين فيه على أقوال المجددين من المحدثين، و 
 اقتضت خطة البحث أن ندرس كل منهج في مبحث مستقل؛ بغية التمييز بينهما .  

المنهج    ( المبحث اآلخر فكان  التطبيقي (، وأما  الوصفي  المنهج   ( بعنوان    المبحث األول  فكان 
 ا بخاتمة، وثبت بالمصادر والمراجع  مالمعياري التطبيقي (، ثم أتبعناه 

 

 التمهيد  

 التطبيقي: منهج اللغة  -

فكان أول   ،كانت الحاجة ملحة في الجامعات الغربية لوجود منهج علمي تطبيقي يعلم اللغة اإلنجليزية
أربعين التطبيقي في  اللغة  العشرينيظهور لمصطلح علم  القرن  فقد صار موضوعا مستقال في    ،ات 

وشرع هذا المعهد في إصدار مجلة بعنوان )تعلم اللغة   ،معهد تعلم اللغة اإلنجليزية بجامعة )متشجان(
وبعد ذلك أخذ هذا المنهج باالنتشار في الجامعات العالمية بسبب كثرة    ،مجلة علم اللغة التطبيقي(   –

ومنذ ظهوره األول اختلف    ،(م1964لعلم اللغة التطبيقي( سنة)  فتأسس )االتحاد الدولي  ،الحاجة إليه
 1والمصطلح الذي استقر عليه  ،العلم الباحثون في مجاالت هذا
البنيوي: الوصفي  كان    المنهج  أن  من  بعد  والمنهجكل  المقارن  التاريخي  هما    المنهج  المعياري  

والسائدي تلك  المسيطرين  على  ثورة  ممثال  الوصفي  المنهج  جاء  أوربا  في  اللغوية  الدراسات  على  ن 
كان أول ظهور له على يد العالم اللغوي السويسري )فرديناد دي سوسير( في العقد الثاني    إذ المناهج؛

العامة( اللغويات  علم  )منهج  وكتابه  العشرين  القرن  (  ،من  )براغ  مدرسة  ثم  المدرسة    ،ومن  ثم 
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أعالمها أهم  ومن  )األنتروبولوجية(  البحث ،)سايبر(  :األمريكية  مال  فقد  و)هاريس(,     و)بلومفيلد(, 
يفعل   بتاريخ تطورها مثل ما كان  اللغوية وليس  الظاهرة  بواقع  اتجاه آخر وهو االهتمام  إلى  اللغوي 

 2النطق الحي  منهج على وصف اللغة الحية عبرحيث ركز هذا ال ، المنهج التاريخي
 

 المبحث األول 

 المنهج الوصفي التطبيقي 

 : المنهج الوصفي البنيوي  أهم التطبيقات الصرفية عن طريق

يرى الصرفيون العرب المحدثون أنَّ الميزان الصرفي قائم على التكلف فالكلمة  الميزان الصرفي:    -1
فهم يرون أن الكلمة يجب أن توزن وتقاس على ما هي عليه ال على  ،فيه ال تقاس على ما هي عليه

  ، لى السامعألن القياس على األصل كثير اإلبهام ع ،ما كان أصلها بوفق المقاييس الصرفية القديمة
بل إنه أوقعهم في تعقيدات ال حصر لها مما جعل مسائل اإلعالل من أعقد المسائل في الصرف  

التغيير    ،العربي بعد  الكلمة على أساس ماهي عليه  قياس  الحديثة أنَّ  اللسانيات  لذلك وجد علماء 
  :فإذا قلت   أو ما إلى ذلك  ، أو زيادة  ، أو حذف   ،الحاصل فيها أيسر وأجدى من األصل من تحريك

قلت وإن   ) )َفَعَل  وزنها  فيكون  لكن    :)َضَرَب(  )َناءٍى(  أصلها  والتي  )َناَء(  )َفاَل(.و  فوزنها  )َقاَم( 
االنزالق سقط منها وهو )الياء( لصعوبته المقطعية ففقدت الكلمة المها ليكون الوزن )َفعا( فإن قياس  

  3قا.الكلمة على ما هي عليه يسهل ضبط قياسها الصوتي ضبطا دقي

وهو:   الميزان  وبين  )مبنى صرفي(  وهي:  الصيغة  بين  التفريق  وجوب  حسان  تمام  الدكتور  ويرى 
الصرف    ،)مبنى صوتي( علمي  بين  التفريق  يكون  فمنه  األهمية؛  من  كبير  قدر  له  التفريق  فهذا 

في    ،واألصوات المثال   وشكل  الصيغة  شكل  بين  بالفروق  يهتموا  لم  الصرفيين  أن  أيضا  ويرى 
فقد زعموا في )َقاَل( وهو ينتمي إلى صيغة )َفَعَل( أنه على وزن َفَعَل أيضا وليس    ، اإلعالل واإلبدال

وزن   األغراض    ، )َفاَل(على  إلى  بالنسبة  فتيال  يجدي  ال  الصيغة  وحدة  على  العلماء  إصرار  وإنَّ 
بل وكان من األجدى القاء بيان المبنى الصرفي الذي ينتمي إليه المثال    ، العلمية للتحليل الصرفي

  ، ثالوأن تنوط بالميزان أمر بيان الصورة الصوتية النهائية التي يرجع إليها الم  ، على عاتق الصيغة
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فهو يقترح أن يراعى التحليل الصرفي في   ،وإن اتحد األمران لغاب عن التحليل أحد األمرين المهمين
  4الميزان  اإلعالل واإلبدال كما راعى النقل والحذف .

وال يرون أن الصيغ تكون    ،شتقاقلماء الصرف الوصفيين فكرة االرفض بعض ع    :االشتقاق  -  2
ناها  أصال لصيغة أخرى وأشار إلى ذلك د.تمام حسان في باب االشتقاق في كتابه )اللغة العربية مع 

يفترضون أن كل    ن والكوفيين في قضية االشتقاق إذنظر البصريي  ومبناها( حيث بين كل من وجه
ثم   الفعل  صورة  في  أو  المصدر  صورة  في  بدأت  اللغة  مواد  من  منها  مادة  يشتقون  الناس  أخذ 

وهو    5وهو يرى أن تلك الفرضيات أبعد ما تكون عن طبيعة نشأة اللغة وتطورها.  ،ويفرعون عليها
يقبل باألصل االشتقاقي النحاة والصرفيون    ،يرفض فكرة األصل والفرع رفضا قاطعا فال  أن  ويرى 
ن هنالك من القدماء من أنكر  القدماء خرجوا عن شكلية اللغة إلى مضايق المنطق والفلسفة وذكر أ

أيضا فكرة األصل والفرع ورفض آراء المدرسة الكوفية والبصرية من أشهرهم )األشموني( وهو يرى  
األشموني فهو يرى وجود    رة الفاحصة ويتفق د. تمام حسان مع رأيأن ادلتهم ضعيفة وال تقاوم النظ

الكلمات وهي اشتراكها في شيء معين   بين مجموعة من  المعجميةعالقة  المادة  فمسألة    ،أي في 
 6االشتقاق تقوم على مجرد العالقة بين الكلمات ويرفض فكرة األصل فيها.

  ، تمام حسان في نظرية الفرع واألصل ال يعني أنه يرفض التفكير اللغوي القديم برمته  د.  إنَّ رأي   
وإنما يؤيد طريقة المعجميين كونها في نظره كانت أكثر صحة من طريقة الصرفيين ويرى أن نتبع  
في   منهجنا  أساس  هو  الربط  هذا  ونجعل  المادة  بأصول  الكلمات  ربط  على  القائم  المعجميين  منهج 

 7لتكون األصول الثالثة أصل االشتقاق ليشتق منها المصدر والفعل الماضي كذلك. ،االشتقاق دراسة 

كانت واضحة عند الخليل بن أحمد الفراهيدي فقد وضع    صول الثالثة  لكن الفكرة الوظيفية لل      
افيا،  و حقه    م باالشتقاق الكبير والصغير وأعطاهمعجمه )الَعين( على هذا األساس وهو أول من تكل

أي أن العمل  8ومن أوائل العلماء الذين ووصفوا تلك الظاهرة وهو من وضع أساس الميزان الصرفي.
المعجمي والصرفي لم يكن منفصال أبدا منذ بداية تقعيد اللغة عند العرب وقد بنى الخليل معجمه  

الصحيحة الحروف  الذي  ،على  العام(  )االشتقاق  أنيس  إبراهيم  الدكتور  من  ويذكر  بأنه نوع  وصفه 
فأساس اللغة    يستخرج منها الكثير،فهي مثل المادة الخام التي    ،التوسع اللغوي يحتاج إليه الكاتب

اهتماما    9قائم عليها. المحدثون  الدارسون  العربية أوالها  اللغة  ألفاظ  نمو  وألهمية فكرة االشتقاق في 
رة لم يستعملها العرب سابقا مستعملين القياس  ألفاظا كثي في القاهرة كبيرا حيث أقرت المجامع العربية

ومثال ذلك أقر مجمع    ،في اشتقاق كثير من تلك األلفاظ التي تحاكي التقدم الحضاري والصناعي
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العربية القاهرة  اللغة  الشيء مثل  في  أو مالزمة  ليدل على االحتراف  )فّعال(  اشتقاق وزن    : قياسية 
وزن )فّعالة( للداللة على اسم اآللة ويحاكي هذا القرار    وأقر المجمع كذلك صياغة  ،حّداد(  ،)نّجار

 10جاّلية(. ،)غّسالة  :العرف اللغوي السائد في عصرنا الحديث كقولنا

 : التغير الصوتي دراسة وصفية  -3

 : الخالف في )األلف والواو والياء والهمزة ( -1

  ، كما هو معروف فقد أطلق الصرفيون العرب على )األلف والواو والياء( مصطلح حروف العلة   
المصطلح فقد رفضوا هذا  الوصفيون  العلماء  في    ، أما  والمحدثين  القدماء  بين  الخالف  لذلك ظهر 

حيث يرى كمال بشر أن القدماء خلطوا في عالجها بين الرمز والصوت    ، النظرة إلى هذه الحروف
فهم عالجوها عالجا    ،ا األمر ولد الكثير من المشكالت في التحليل والوصول إلى نتائج حقيقيةوهذ

أما عبدالصبور شاهين    ،ويقصد بالرمز هو طريقة الكتابة العربية   11تقليديا تنقصه الدقة والوضوح .
يرى أن القدماء قد  فقد تناول ما يسميه العلماء القدماء بحروف المد واللين)األلف والواو والياء( فهو  

يراها عبارة عن حركات طويلة يمكن تجزئتها    انخدعوا به عندما عدوها حروفا إذوقعوا في الوهم و 
  12َيْدُعو( . ، َيْرِمي ،من أصل الفعل كما في )َيْسَعى احروف نها ال كما يرو  ، إلى حركات قصار

المزدوجة التي بدورها تؤدي    بل هي كما يقول شاهين تنشأ من تراكب الحركات لتنشأ الحركة      
خالصة المحدثيين عبارة عن حركات طويلة  المد عند  فحروف  االنتقالي.  الصوت  فـ    ،إلى ظهور 

وعلى هذا فهم    ،و)الواو( هي ضّمة طويلة  ،و )الياء( هي كسرة طويلة   ،)األلف( هي فتحة طويلة
الواو   الحروف  في  ويدخلون  الصوائت  أو  الحركات  إلى  الحروف  من  والياء  والواو  األلف  يخرجون 

  13والياء اللينتين أو المتحركتين مع أنهم يشبهونها كذلك بالحركات من حيث اتساع المخرج .

ج من الحنجرة  أما الهمزة فتعد من األصوات الصامتة في نظر العرب فهي بطبيعتها صوت يخر     
نفسها نتيجة انغالق الوترين الصوتيين وانفتاحهما في صورة انفجار مهموس وهي تختلف بذلك عن  
تعد من   التي  الهمزة  انطالقية مجهورة واألعلى إسماعا على غرار  تعد أصوات  التي  المد  أصوات 

م لمسائل الهمزة  يرى المحدثون أن القدماء لم يكونوا موفقين في عالجه 14أخفض األصوات اسماعا.
) سال( فقد يكون  :وعالقتها بأصوات المد ألنهم ربطوا بين األلف وبين الهمزة بالرمز,كما في قولنا
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الُسؤال  :المراد الِسيوَلة: وقد يكون   ،)َسأَل( من  الهمزة وحرف من حروف     ،)َساَل( من  بين  فربطهم 
 15العلة ال يتوافق مع الخصائص الصوتية للهمزة.

   :المقاطع الصوتية  -2

مقاطع     خمسة  من  تتألف  العربية  اللغة  أن  إلى  الدارسون  أشار  إلى    ،لقد  المقاطع  هذه  وتنقسم 
نوعين يسمى األول بالمقطع المفتوح وهو الذي ينتهي بمصوت أي )حرف علة عند القدماء( والثاني  

   : شكال أساسية هييسمى بالمقطع المغلق والذي ينتهي بصامت فالمقطع العربي على ثالثة أ

 المقطع القصير المفتوح  )ص+ ح( أي ) صامت وحركة (. -1

 المقطع الطويل المقفل    )ص+ح+ص( أي ) صامت وحركة ثم صامت( . -2

 المقطع الطويل المفتوح  ) ص+ح+ح( أي )صامت وحركة ثم حركة(  -3

 وهناك شكالن آخران لكن وجودهما مرتبط بحالة الوقف  

 المقفل بصامت )ص+ح+ح+ص( المقطع المديد  -4

  16المقطع المديد المقفل بصامتين  )ص+ح+ص+ص( . -5

 : إبراهيم أنيس نوعا آخر من المقاطع يتكون من الدكتور وقد أضاف

 17ص+ح+ح+ص+ص ومثال ذلك كلمة )َخاّص(.

همزة الوصل حركة فهو    حين عد  ،إلى المقاطع العربية  استيتية فقد أضاف ثالثة مقاطع  الدكتور  أما
 لتصبح لنا مقاطع جديدة فيها تبدأ بالحركات نحو:  ،يرى أن اللغة العربية ممكن أن تبدأ بحركة

 ح+ص,المقطع األول في كلمة )اْسَمع(  -1

 المقطع األول في كلمة )اسم( في حالة الوقف عليها  ، ح+ص+ص -2

 18ي فعل األمر هي همزة وصل.وذلك أن الهمزة ف  ،المقطع األول في كلمة )ايِت(  ،ح+ح  -3
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يرى الصرفيون المحدثون أن لهذه المقاطع أهمية كبيرة وتأثيرا واضحا في التغيرات الصوتية         
العربية الصرفية  البنية  داخل  في  تحدث  عند    ، التي  المقاطع  بتأثير  ارتبطت  التي  المسائل  ومن 

أ  ولقد  للهمزة  الحركات  إبدال  الوصفيين  المحدثيين  على  العلماء  وبحوثهم  دراساتهم  في  شاروا 
القدماء   الخصائص ما نص عليه  تلك  البنية الصرفية من  التي تحدث داخل  الصوتية  الخصائص 

أنَّ  أي  بمتحرك  بل  بصامت  البدء  و بعدم  ساكن,  بصامت  تبدأ  ال  العرب  بين    يفصلون  المحدثون 
بية عند الحاجة إلى االتكاء أو  الصامت والمتحرك, أما القدماء فيعدوها جزءا واحدا, ولذلك تلجأ العر 

)اْفَتَعلَ  المزيدة  الصيغ  في  كما  بالساكن  البدء  ؛ الجتناب  ..(  ،الوصل  األلفاظ    ، اْنَفَعَل  في  كما  أو 
 19ُأْسُطول..( . ،)ِإْسَطْبل :الداخلية مثل

ويرى المحدثون أن التغيير الحاصل بين الهمزة والحركات ما هو إال تغيرات صوتية اقتضتها       
في كما  إبداال,  وليس  العربي  النطق  لخصائص  خاضعة    ، وَبائع  ، َقائل  ، وبَناء  ، )ِكساء:عوامل 

لتكوين    ،وَصَحائف(  ،وَعَجائز الحركات  توالي  من  هروب  وسيلة  هو  للهمزة  التغيير  أن  يرون  فهم 
 20وهو كذلك صورة من صور النبر أو المبالغة فيه. ،مقطع عربي سليم

 : اإلعالل واإلبدال  -4

الكلمةمأطلقه  مصطلحانوهي       على  تغيرات  من  يطرأ  ما  كل  على  القدماء  العرب  العلماء    ، ا 
بقلبه  للتخفيف سواء  العلة  تغير حرف  أم حذفه  ،فاإلعالل هو  بإسكانه  أنواع  ،أم    : فهو على ثالثة 

باإلطالق    ،الحذف(   ، اإلسكان  ،)القلب فخرج  آخر.  مكان  حرف  ُمْطَلق  جعل  فهو   " اإلبدال:  وأما 
أما المحدثون   21اإلعالل بالقلب، الختصاصه بحروف العلة، فكل إعالل يقال له إبدال وال عْكَس".

فيعرفون اإلعالل بأنه كل ما تتعرض له أصوات العلة والهمزة من تغيرات ؛ وذلك إذا حلت بعضها  
القلب كما في )َعجاِئز( وأصلها )َعَجاوز( . أو بحذفها من الكلمة وهو    محل بعض ليسمى إعالل

إعالل الحذف كما في )َيِعد( في المضارع وماضيها )َوَعَد( أو بالنقل أو اإلسكان كما في )َيُقول(  
)َيْقُوُل(. القدماء والمحدثين سوى في    22وأصلها  بين تعريف اإلعالل عند  أنَّ ال فرق  ومما يالحظ 

القدماء )حروف العلة(, أما المحدثون فيسمونها ) أصوات العلة( ؛ وذلك ألن تلك العلل في  تسمية  
. وقد  اها حركات طويلة وليست حروفن مفهوم الدرس اللغوي الحديث هي عبارة عن أصوات فهم يعدو 

الصوتي المستوى  بين  الربط  على  الوصفيون  الصرف  علماء  لمعالجة    ،اعتمد  الصرفي؛  والمستوى 
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فهذا الربط يعد من األسس التي اعتمد عليها الصرفيون المحدثون في  ،  ل والتغيرات الصوتيةاإلبدا
 23معالجة القضايا الصرفية.

فالقضية والخالف بين القدماء والمحدثين في ظاهرتي اإلعالل واالبدال هي في تحديد الحروف      
الوصفيون مصطلح )حرو  إذ يرفض  التغيير  فيها  التي يحدث  ف العلة( ويطلقون عليها  واألصوات 

فالعلة   ذكرنا  كما  ألنه  الحرف  وليس  الصوت  على  يدل  المصطلح  هذا  ألن  )الصوائت(  مصطلح 
أما الحروف فيطلقون    ،عندهم عبارة عن حركات طويلة ومصطلح ) الصائت( يدل على الحركات 

النطق    عليها مصطلح )الصامت( وهم يعدون أصوات المد من الصوائت ألنها تشبه الحركات في
 24إال أنها طويلة في زمن النطق لذلك يسمونها )الصوائت الطويلة(.

وقد ظهرت كثير من القضايا الخالفية بين الصرف التقليدي والصرف الوصفي من خالل دراسة     
وال يمكن   ،حروف العلة أو المد بربط المستوى الصرفي بالمستوى الصوتي ألنهم يرونها أشد التصاقا

  25عتماد على علم األصوات اللغوية.من دون االالصرف   التصدي لتدريس

 

 المبحث الثاني 

 المنهج المعياري التطبيقي

المعياري  المنهج  نشأ  كيف  التمهيد  في  على    ، ذكرنا  المحدثين  الصرف  علماء  بعض  سار  وكيف 
 : وهذه أهم الجوانب العلمية والعملية التي عني بها هذا المنهج ،نهجه

 : األسس األصلية والفرعية -

فقد ظهرت    ،إن قضية األصلية والفرعية من القضايا القديمة في التقعيد والتأصيل اللغوي العربي   
و في أقدم كتب النحو    ، في وقت مبكر من المراحل األولى من التقعيد النحوي والصرفي للغة العربية

إلينا  وصلت  التي  األصلية26العربي  األسس  مسألة  وتعد  بين    ،,  المشتركة  المسائل  من  والفرعية 
القديم العربي  التحويلية  ،المنهج  إل  ،والنظرية  النظرية  هذه  أصحاب  أشار  في  فقد  المسألة  هذه  ى 
 :27مواضع مختلفة أهمها 
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العالمة:    -1 من  التجرد  إلى  أصل  تحتاج  الفروع  جميع  أنَّ  على  القدماء  العربية  علماء  أجمع 
أما األصول فال تحتاج إلى العالمات ؛ وسبب ذلك أنَّ العالمة هي زيادة وأنَّ األصل عدم  ،العالمات

ت  ،الزيادة العالمة  أنَّ  أيضا  اآلخر  البسيط    ، خصيصوالسبب  ألنَّ  وكذلك  ؛  للخاص  أصل  والعام 
ومن األسباب أيضا أن العالمة طارئة وأنَّ الطارئ    ،أصل في المركب والعالمة تجعل اللفظ مركبا 

 28فرع األصل األول.

التذكير أصال  ويعد      اللغويين  تفرقه    اوالتأنيث فرع  ، جمهور  التأنيث تدخل عليه عالمات  ؛ ألن 
وأنَّ التأنيث    ،فقد ذكر سيبويه في الكتاب أنَّ التذكير أشد تمكًنا  ،عن األلفاظ التي تختص بالتذكير

   :ويضرب مثاال على ذلك بقوله  ،يخرج من التذكير

. فكما هو  29أنثى" " أال ترى أنَّ )الشيء( يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أو  
فاأللفاظ التي تكون فرعية تكون    ،معروف أن عالمتي التأنيث في اللغة العربية هي )األلف والتاء(

عالمات ذات  فالتاء    ،الفاظا  )ُمَعلِّمة(  قولك:  ذلك  ومثال  األصل  فهي  فيها  عالمة  ال  التي  أما 
لِّم( وهو األصل ؛ وذلك لخلوه  وفي التذكير تقول )ُمعَ   ،المربوطة هي عالمة فيها دلت على التأنيث

 من العالمة .  

  : كما ذكر السيوطي في كتابه )األشباه والنظائر في النحو( بقوله  ،ويعد التنكير أصل المعرفة    
فأدخلت    ،فقلت رأيت الرجل  ،وإن أردت التعريف أدخلت العالمة  ، فال يحتاج إلى عالمة  ، "رأيت رجال

التعريف هو  الذي  الفرع  في  التنكير"  ،العالمة  في  تدخلها  األصل  30ولم  نظرية  أسس  تتشابه  ال   ,
فعلى سبيل المثال يعد )الفعل المضارع ( في اللغة األنجليزية أصال ؛ لتجرده    ،والفرع بين اللغات

, )31 (( ليصبح فعال ماضيا   ED( ومعناه )ُيَناِدي( تضاف له عالمة )callمن أي عالمة فالفعل ) 
فرع  الماضي  الفعل  يعد  أصل  لذلك  الفعل    ، والمضارع  في  العالمة  فتزداد  العربية  اللغة  في  أما 

فقواعد    ،ولذلك فقد عدته المدرسة الكوفية أصل االشتقاق  ،المضارع ويعد الفعل الماضي هو األصل 
اللغات  بين  الفرع واألصل مختلفة  السطحية  ،قضية  بالبنية  إليها )تشومسكي(  تتشابه    ، وأشار  ولكن 

 البنية العميقة .   :في أصل التقعيد أي
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 : القياس الصرفي -2

تقيس على األكثر      أنها  القياس االستعمالي أي  تعتمد على  العربية في عمومها  اللغة  أما    ،إنَّ 
أخرى  لغة  في  لغوية,  لصيغة  محاكاة  فهو  الوصفيين  مسارها    ، عند  عن  األولى  بالصيغة  تخرج 

ال  ،العادي الصوتي   القانون  نفوذ  دائرة  من  أحيانالتسقطها  له  تخضع  كانت  عند    ،ذي  فالقياس 
وأما أسس النظرية التوليدية التحويلية فهي مرتبطة    32الوصفيين يهتم بشكل كبير بالجانب الصوتي .

الرياضي والتقدير.  ،بالتوليد  التعويض  على  والفرع   33القائم  األصل  فكرة  مع  النظرية  هذه    ، وترتبط 
فكرة القياس    وذلك ألن  ،علماء العرب القدماءفي(, عند الوهذه القاعدة هي نفسها )فكرة القياس الصر 

ثم إجراء حكم األصل   ،وقيل هو حمل الفرع على األصل بعلة ، عندهم هي تقدير الفرع بحكم األصل
  ، وقيل كذلك هو اعتبار الشيء, بالشيء بجامع  ،هو إلحاق الفرع باألصل بجامع   : وقيل  ،على الفرع

فالقياس بدأ في النحو و الصرف   34والحكم.،والعلة  ، والفرع  ،األصل  :ومبادئ القياس عند العرب هي
هـ(, أنه أول من مد القياس,  171فقد عرف عبدهللا بن أبي إسحاق الحضرمي )  ،العربي منذ القدم

 .35وكان أشد تجريدا للقياس 

القياس    إذ إن  ،وسيبويه   ،ذلك اكتمل القياس على يد العالم الخليل بن أحمد الفراهيديثم بعد         
وإن اختلفت الطرق المنهجية في استعمال القياس فقد  ،من الركائز المهمة في تقعيد القواعد العربية

البصرية  المدرستين  كال  في  أساسية  ركيزة  بالمسموع  ،كان  يأخذون  فالكوفيون   . لذلك    ،والكوفية 
في حين أن البصريين ال يقيسون على كل ما  ،ه أصالنوالمثال الواحد ويجعلو   ،يقيسون على الشاذ

الواحد  ،ُسمع المثال  على  يقيسون  القياس،فال  من  الشاذ  القليل    ،ويمنعون  وال  الشاذ  يعدون  فال 
 36أصال.

أما النظرية التوليدية التحويلية فقد اعتمدت على القياس أيضا في قواعد التحويل, ومن األمثلة      
 : على هذه القواعد هي

 : الزيادة -1

الجملة            إلى  صرفية  صيغة  إضافة  بها  النحويون    ،ويقصد  يسميها  التي  الصيغ  وهي 
بالفضالت التتّمات  ،والصرفيون  المب  ،أو  في  زيادة   المعنى  فكل  في  الغالبنى زيادة  فقولكفي   ,:  
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ففي المستوى النحوي تحمل كلمة )ُمْبَتِهًجا( معنى    ،)َحَضَر أحمد(, ثم تضيف على الجملة )ُمْبَتِهًجا(
الصفة  ،الحال باب  تحت  تصنف  فهي  الصرفي  مستواها  في  الصيغ    ،أما  في  يدخل  باب  وهي 

تحول  ،التحويلية األصلية  الجملة  إلى  إضافتها  جملة  فعند  إلى  توليدية  جملة  كونها  من  الجملة  ت 
اإلعرابية    ،تحويلية بالحالة  الصرفية  الصيغ  ارتباط  مدى  هذا  لنا  اشتراط    ،ويبين  ذلك  ومثال 

  ،أن التصنيف الصرفي مع التصنيف النحوي يحدد طبيعة المورفيم  ،المصدرية في المفعول المطلق
  ،أو من خالل إضافته ؛ لتصبح  الجملة التحويلية  ،فهو يصلح أن يكون في الجملة التوليدية )النواة(

 37فاألفعال غير الناقصة تأتي دائما في الجمل التحويلية.

 النبر:   -2

األنجليزية          للغة  الصرفي  التحويل  في  الرئيسية  المكونات  من  اللغات    ،وهو  وكذلك 
فهو يقوي الصوت   ،وأثر في معناها ،أحد )الفونيمات( التي لها أثر في مبنى الكلمة  فهو ،الهندأوربية

وإن االختالف في حدة الصوت وشّدته هو الذي يحّدد التصنيف الصوتي للكلمة,    ،في كلمة معينة
أما اللغة العربية    ،ويتضح هذا في اللغة اإلنجليزية  ، إن كانت الكلمة فعال أو اسما على سبيل المثال

حيث تتغير الجملة    ، لكن تجد )التنغيم( في اللغة العربية  ،فال تعتمد على النبر في تصنيفها الصرفي
نحو النغمة  نوع  بحسب  استفهامية  جملة  إلى  خبرّية  كونها  ِبَخير؟!(,  :من  أأْنَت   ( و  ِبَخير(  )أْنَت 

  38تفهامية.وإن كانت صاعدة تكون الجملة اس ،فالنغمة إذا كانت مستوية تكون الجملة خبرية

 : االشتقاق -3

العربية        لغتنا  بها  اللغوية التي تختص  الظواهر  اللغة    ،وهو من  وكما ذكرنا سابقا فإن علماء 
واختلفت المدرستان الكوفية والبصرية    ،العربية القدماء درسوا هذه الظاهرة واهتموا بها اهتماما كبيرا

أما المدرسة الكوفية    ،فقد عدت المدرسة البصرية المصدر هو أصل االشتقاق   ، في أصل االشتقاق
الماضي هو األصل في االشتقاق  الفعل  اختلفت المدرستان في أصل هذه   39.فقد عدت  حتى وإن 

الظاهرة إال أنهما متفقتان على وجود أصل للمادة اللغوية, وهذا ما نهجت وقالت به النظرية التوليدية  
العربية  ،التحويلية اللغوية  النظرية  في  مهمة  والفرع  األصل  تحديد  في  االختالف  أن قضية    ، وكما 

النظرية  أيضا ومتوافقه مع  التوليدية  فهي مهمة  حيث ترى أن مسألة األصل والفرع من    ، التحويلية 
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شومسكي من  فقد سعى ت   40المسائل األساسية في فهم البنية العميقة, وتحويلها إلى البنية السطحية.
 41أقامه على ثالثة مستويات: وتطويره،   ف المنهج المعياري خالل نظريته إلى تعديل 

 : ن أساسيين هماى مكونيالذي يقوم عل  :التركيبيالمستوى  -

 : والذي بدوره يتألف من نوعين من القواعد التوليدية :المكّون التوليدي المركبي -1

وهي التي تفرع المستويات اللغوية من مستويات لغوية عليا إلى مستويات لغوية    :أ. القواعد التفريعّية
 دنيا.

 42وهي التي تعطي القراءة الصحيحة للكلمات . :ب. القواعد المعجمية

 : وهو كذلك على نوعين من القواعد التحويلية :المكّون التحويلي -2

االختيارية القوانين  استعماله  :أ.  للشخص  يمكن  التي  استعمالهاوهي  عدم  أو  قانون    ،ا  وجود  مثال 
للمجهول المبني  إلى  للمعلوم  المبني  اختياري   ،يحول  قانون  هو  القانون  شيء  ،  فهذا  هنالك  وليس 

 إن هو إال عمل اختياري . ،يجبرنا للتحويل

يا,  كي تصبح صحيحة نحو لوهي القواعد التي البد من تطبيقها في الجمل    :ب. القوانين اإلجبارية 
فال    ، نَّ هنالك قانوًنا لوضع الحركات على األسماء في اللغة العربيةلى سبيل االفتراض لو أفمثال ع

ا القانون سيكون  أنَّ هذا  اللغة  شك  لكل جملة في  أمر جوهري  الصحيحة   الحركات  جباريا ؛ ألنَّ 
 43العربية تحتوي على أسماء .

 المستوى الداللي:   -

إعطاء          على  المستوى  هذا  من طريق  البنيةويعمل  داللية,  تفسيرات  الداللية    العميقة  القواعد 
  ،فالبنية العميقة   ،التمثيل الداللي المركبي  ،وذلك من أجل  توي على األركان اللغوية المختلفةالتي تح

 ومفهوم التمثيل الداللي لها, هي من أهم المفهومات المطروحة في المنهج المعياري  

،  ويعمل هذا المستوى على البنية السطحية للتراكيب باستخدام القواعد الصوتية  :المستوى الصوتي  -
 44نتاج التمثيل الصوتي )الفونولوجي(.إل
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والتي يطلق عليها في العربية مصطلح    ، علومن األمثلة الصرفية المشتقات التي تعمل عمل الف    
  ، )النعت(, ففي نظر ميشال زكريا يأخذ النعت موقعه في البنية العميقة ؛وذلك ألنه يعمل عمل الفعل

  ، ن يعمالن العمل نفسه في الجملةاعدة تجمع بين الفعل والنعت اللذيوألجل هذا وضع ميشال زكريا ق
حيث يصنف   ،و )الرَّجُل َكِريٌم( ،و )الرَُّجُل َقتَّاٌل( ،و )الرَُّجُل جالٌس(  ،)َزيٌد َضاِرٌب الَوَلَد( :ومثال ذلك

في  ،  والصفة المشبهة   ، وصيغة المبالغة  ،ميشال زكريا المشتقات العاملة عمل الفعل وهي: اسم فاعل
  ، وهي ال تقتصر على هذه المشتقات وإنما تشمل جميع الصيغ التي تتضمن عمل الفعل ، باب النعت

من البنى العميقة في التحليل التحويلي ؛ ألنها    ،وأسماء األفعال  ،يمكن عد جميع المشتقاتوبذلك  
 45تعمل عمل الفعل.

وهذا يدخل في    ، ويدخل في باب البنية السطحية أيضا عملية إلصاق الضمير بعنصر كالمي    
العربية اللغة  في  االشتقاق  وليس  التصريف  الكلمات   ، باب  حدود  على  تقع  التصريف  في    ،فزوائد 

ومسألة التفريق بين التصريف و االشتقاق من المسائل    ،حين يؤثر االشتقاق في بنية الكلمة نفسها
تكوين   آليات  واالشتقاق  التصريف  عمليات  في  تستعمل  ألنها  ؛  العربية  غير  اللغات  في  الشائكة 

  .46في حين أن اللغة العربية تختلف في ذلك ،والحذف  ،كاإللصاق  ، الكلمات نفسها

 : القلب المكاني -4

  ، وهو من الظواهر المشتركة بين اللغات  ،ضمن قضية األصل والفرعتأتي ظاهرة القلب المكاني      
تغيير ترتيب حروف الكلمة عن الصيغ    :وقد عّرف النحويون والصرفيون القدماء القلب المكاني بأنه

أو    ،أو للتوسع   ،المعروفة من خالل تقديم بعض حروفها على البعض اآلخر ؛ بسبب ضرورة لفظية
القلب  ،للتخفيف على  مصطلح  ويطلق  الحديث  الصرفي  الدرس  في   METATHESIS)المكاني 

تقريبا  .(47 العالم  لغات  الظاهرة في كل  الفرق يكمن بوجود قواعد تضبط هذه    ، وتوجد هذه  أن  إال 
ضحة تبّين لنا هذه الظاهرة  ة العربية فلها تعليالت وقواعد واأما في اللغ  ،أو عدم وجودها  ،الظاهرة

بها وطرق  وبحثوا في أسبا  ،وقد شرح لنا العلماء القدماء هذه القضية بالتفصيل  ،في الكلمة العربية
 يعد سيبويه من أوائل النحاة الذين بحثوا في قضية القلب المكاني. إذ ،كيفية معرفة األصل 

المقلوب      إلى أصله ؛  ألنه بني    :ويذكر سيبويه في تصغير  فيه قلب ال يرد  أن كل ما كان 
ويثبت االسم على القلب في التحقير, كما   ،ني )َقائل( على أن يبدل من الواو الهمزةكما ب ،على ذلك
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  ، وكذلك في )َقائل( ؛ وكان سبب القلب هو كراهية الواو والياء  ،تثبت الهمزة في )َأْدؤٍر( إذا حقرت
والياء الواو  كراهية  همزوا  )َأْنَوق(   ،كما  األصل  في  وهو  )َأِنيق(  الواو    ،ومثلها  الياء  فأبدلوا  مكان 

( فهي في األصل )الُقووس( فقلبوا كما قلبوا    : وقلبوا, فإذا حقرت قلت َأِنييق ...., ومثل ذلك )الُقِسيُّ
 48)َأِنيق(, وهناك من علماء الصرف من يرى أن المقلوب هو فرع األصل في اللغة .

يل المثال ال  وهناك أسس وقواعد تبين ما هو أصل وما هو فرع في المقلوب منها على سب       
نحو األصل  على  بقيت  إن  لغوية  علة  بوجود  القلب  معرفة  فاعل من    : الحصر:  اسم  فهي  )َجاٍء( 

)ِجيأ( وأصلها  )َجاء(   ،)َجاء(  فصار  لإلبدال  قلب    ،وتعرض  إلى  )َجايئ(  الفاعل  اسم  تعرض  وقد 
لبا حصل  حيث يرى الخليل بن أحمد الفراهيدي  أن ق  ،مكاني ليصبح )َجائي( على وزن )َقاِضي(

ف الكلمة,  آخر  في  همزتين  اجتماع  المتناع  وذلك  ؛  مانع  هنا  وجود  سيبويه  يرى  ال  حين  من    ي 
 49اجتماع همزتين في نهاية الكلمة.

أن النظرية التوليدية التحويلية لها عالقة وثيقة بالنظرية اللغوية العربية فهما تتشابهان إلى حد        
أصول   على  قائمة  اللغة  جعل  في  المعياري  المنهج  متبعين  واحد  خط  على  تسيران  كونهما  كبير 

قواعد الضرورية التي  ُمتبعة وقواعد مقيدة أو مطلقة  ُتيّسر على المتكلم النطق السليم وتحافظ على ال
 50  ال بد من وجودها في الجملة العربية .

 

 الخاتمة 

في ختام هذا البحث نود أن نورد بعض المسائل المهمة التي بدت لنا من خالله وهي مسائل تتعلق  
هذه   ومن  الوصفي  المنهج  في  كما  من حيث هي عليه  الكلمات  إلى  النظر  باختالف  في جوهرها 

أهي أصوات طال المد بها،  أم  حروف علة  كما قال القدماء ؟ . وقد  ،علةالمسائل مسألة حروف ال
من المقبولية يمكن الركون إليه    اأن لكل طرف من طرفي المقال وجه  في نتائج هذا البحث:   تبين لنا 

في   اللغوية  الظاهرة  وضع  المنهج  هذا  حاول  فقد  المعياري  بالمنهج  يتعلق  ما  وأما   . به  والوثوق 
والفرع،   األصل  بقضية  نظرياتهم  تلخيص  ويمكن  جوابا،  سؤال  لكل  يعطي  الذي  المقنن  إطارها 

ف  ظهرت  التي  الصرفي  الميزان  باب  في  كما  الصرفي  القياس  مسألة  وقضية  واضحة  جلية  يه 
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المعيارية وقد اعتمدت النظرية التوليدية التحويلية على القياس المعياري أيضا في قواعد التحويل كما  
التركيبية،   اللغة  مستويات  في  المنهج  هذا  تعديل  محاولة  مع  واالشتقاق  والزيادة،  النبر،  باب  في 

 والداللية، والصوتية بما يناسب التجديد في هذا العصر .
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 . 171محاولة ألسنية في األعالل: ،48-47ينظر:المنهج الصوتي للبنية العربية: (3)

 .145:ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها (4)

 . 167ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: (5)

 . 168 :اللغة العربية معناها ومبناها،185-177: اللغةينظر: مناهج البحث في  (6)

 . 169اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر: (7)

 .  250ينظر: أبنية الصرف العربي: (8)

 . 47ينظر: من أسرار اللغة:  (9)

 . 103-102 :ينظر: مدخل إلى علم اللغة  (10)

 . 6  :ينظر: دراسات في علم اللغة (11)

 . 170: المنهج الصوتي للبنية العربيةينظر: (12)

 . 178-172:ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية  (13)

 548-541 / 3 :ينظر: الكتاب (14)

 63-62, العربية الفصحى دراسة في البناء اللغوي:171ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: (15)

 58العربية الفصحى دراسة في البناء اللغوي:  ،40:ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية  (16)

 . 98ينظر: األصوات اللغوية: (17)

 . 326ينظر: األصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية: (18)

 . 78_77  :ينظر: التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث (19)
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 .  175:ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية  (20)

 . 122فن الصرف: شذا العرف في (21)

 . 222دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية:  ينظر: (22)

 . 116ينظر: دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن:   (23)

 . 90مبادئ اللسانيات: ينظر:(24)

 . 15المنهج الصوتي للبنية العربية::ينظر(25)

 .71:العربينظرية األصل والفرع في النحو  ينظر: (26)

 . 144ينظر: النحو العربي والدرس الحديث:  (27)

 . 278  :ينظر: األشباه والنظائر في النحو (28)

 . 1/22الكتاب: (29)

 . 278:األشباه والنظائر في النحو (30)

(31)(3) .a university grammar of English: 27 

 . 264ينظر: أسس علم اللغة:  (32)

 . 45اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث:منهج البحث  ينظر: (33)

 . 93اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلة في أصول النحو:  ينظر: (34)

 . 14طبقات فحول الشعراء: ينظر: (35)

 .150 : ينظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة (36)

 . 97:ينظر: في نحو تراكيب اللغة (37)

 . 195-189 :علم األصوات ينظر: (38)

 . 1/190ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين: (39)

 .  15: ينظر: األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (40)

 . 55نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب األساسية في اللغة العربية: ينظر: (41)

-52:في اللغة العربية لتحليل التراكيب األساسية   حديثة عربية   لسانية   نظرية نحو  ينظر: (42)
55 . 

 . 25قواعد تحويلية للغة العربية:  ينظر:(43)
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 .  56ينظر: نحو نظرية لسانية عربية حديثة: (44)

 .  99 –  97: ينظر: األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (45)

 . 263: اللغة العربية الحاسوب و ينظر:  (46)

 . 146:النحو العربي والدرس الحديث،121 :أبنية الصرف في كتاب سيبويه:ينظر (47)

 . 467-3/465ينظر: الكتاب: (48)

 .125أبنية الصرف في كتاب سيبويه: :ينظر (49)
 
 

 المصادر والمراجع  

  ،خديجة الحديثي, منشورات مكتبة النهضة /بغداد د.،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ❖
 .   1965الطبعة األولى,

الطبعة   ،عالم الكتب ،الدكتور أحمد مختار عمر:ترجمة ، ماريو باي  ،أسس علم اللغة ❖
 .1998الثامنة, 

, دار الكتب العلمية  هـ(  911) ت  جالل الدين السيوطي   ،األشباه والنظائر في النحو ❖
 الجزء األول    ،لبنان –بيروت /

مكتبة نهضة مصر بالفجالة / مطبعة لجنة البيان   ، إبراهيم أنيس   د.،األصوات اللغوية ❖
 . 1950الطبعة الثانية,   ،العربي

الدكتور سمير شريف إستيتية, دار وائل   ،األصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية ❖
   .2003 ،الطبعة األولى ، األردن –للنشر والتوزيع / عمان 

أبو البركات عبدالرحمن كمال   ،اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلة في أصول النحو ❖
الطبعة   ،دار الفكر ،تحقيق سعيد األفغاني ،هـ ( 577) ت  الدين بن محمد األنباري 

 .1971/ الطبعة الثانية: ببيروت  1957األولى: بدمشق 

د.ميشال زكريا, المؤسسة  ، األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية  ❖
 ه.1406 –م  1986 ،الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع,  الطبعة الثانية
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عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا   ، اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ❖
المكتبة العصرية,   ،   هـ ( 577) ت  األنصاري، أبو البركات، كمال الدين األنباري 

 .   2003الطبعةاألولى, 

المطبعة   ،التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث, الدكتور طيب البكوش  ❖
 1992 ،الطبعة الثالثة. ،تونس –العربية  

الطبعة   ،أربد  ،عبد ذياب العجيلي, منشورات جامعة اليرموكد. ،الحاسوب واللغة العربية ❖
 م.1996 ،األولى

كمال بشر, دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع /القاهرة,   د.علم اللغة,دراسات  في  ❖
 م.1998

د.صالح الدين صالح حسنين, دار   ،دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن  ❖
 م. 1984الطبعة األولى,  ،المملكة العربية السعودية  –الرياض  ،العلوم للطباعة والنشر

ء اللسانيات الوصفية, د.عبدالمقصود محمد عبد المقصود,  دراسة البنية الصرفية في ضو  ❖
 ه.  1427 –م  2006  ،الطبعة األولى ، الدار العربية للموسوعات

أحمد بن محمد الحمالوي, المحقق: نصر هللا عبد  الشيخ شذا العرف في فن الصرف,  ❖
 الرحمن نصر هللا, الناشر: مكتبة الرشد الرياض.

أبو عبد   ،هـ (232) ت  اّلم بن عبيد هللا الجمحي بالوالءمحمد بن س ،طبقات فحول الشعراء ❖
 جدة  . –دار المدني   ،المحقق: محمود محمد شاكر،هللا

 .2000 ، د. كمال بشر, دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع/ القاهرة ،علم األصوات ❖

دار الفالح   : الناشر ،1999طبعة  ،قواعد تحويلية للغة العربية, دكتور محمد علي الخولي ❖
 األردن . ، للنشر والتوزيع

هـ    180) ت  الكتاب, عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه  ❖
هـ   1408, المحقق: عبد السالم محمد هارون, مكتبة الخانجي، القاهرة, الطبعة: الثالثة, (
 م.   1988 -

  :تعريب وتحقيق وتقديم ، هنري فليش ،اللغة العربية الفصحى دراسة في البناء اللغوي  ❖
 م. 1968،الدكتور عبدالصبور شاهين, مكتبة الشباب / القاهرة 

الدار البيضاء  ،دار الثقافة ،م  1994طبع عام   ،اللغة العربية معناها ومبناها, د.تمام حسان ❖
 المغرب . –
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تحقيق     ـ (ه  577) ت  ،ابو البركات عبدالرحمن كما الدين بن محمد األنباري  ،لمع األدلة  ❖
 دار الفكر /دمشق . ،سعيد األفغاني

م    2008الطبعة الثالثة,  ،الدكتور أحمد محمد قدور, دار الفكر / دمشق ،مبادئ اللسانيات ❖
. 

مكتبة الخانجي   ،الدكتور رمضان عبدالتواب    ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي  ❖
 م.  1997 ،الطبعة الثالثة  ،بالقاهرة

الطبعة الثالثة,   ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية  ،الدكتور إبراهيم أنيس ،أسرار اللغةمن  ❖
 م . 1966

 م  . 1990تمام حسان, مكتبة األنجلو المصرية,   ، مناهج البحث في اللغة ❖

دار الشؤون الثقافية   ،منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث, د.علي زوين  ❖
 م .1986بغداد,   –الطبعة األولى  العامة آفاق عربي,

  ، دكتور عبدالصبور شاهينـ ، المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي ❖
 ه   1400  –م  1980 ،مؤسسة الرسالة/ بيروت  .  :دار النشر

دار النهضة   ،الدكتور عبده الراجحي ،النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج ❖
 م .1979،والنشر/ بيروت  العربية للطباعة 

الطبعة   ،دار المعارف / القاهرة ، الشيخ محمد الطنطاوي  ، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ❖
 الثانية .  

دار الشروق للنشر   ،الدكتور حسن خميس الملخ  ، نظرية األصل والفرع  في النحو العربي ❖
 م.2001 ،األردن –والتوزيع / عمان  

❖ Randolph quirk,Sidney greenbaum,1973,a university 
grammar of English, hong  kong. 




