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 على ضوء اللسانيات املعاصرة العريبالنحو ظاهرة التحويل يف 

     عبد العليم بو فاتح            

                                      

 ص: ــــــــــملخ

ا(Noam Chomsky)التنظةلا التحيت يلا التحويلة ا التاءاهباهناواهاشوايكا  ي  ا  ظاهرة التحويلاما اباز اة ا اها حه ا ا ا ا

اإْذالاااحالالقشحلاااه ا ااابالتين ااا التوه لااا ا،ا اااخالفاااحطلالوطاااةةااونةللااا التحناااهو  نوااايالتواااةيلتيفا يضاااي اظاااهرة او حجةااهارااا  الت

(deep structureا)االجلهة التنيل اإىلالتين ا الت اةو  ايفا(surface structureا)لتاءاثلاما نيتاهلالت اطكا حواياال  اه ا

 باز ه ااوغيرها..تي ا ظهرةاكهحل لاولت ايا اولتحليمياولتحأفياوش ه  ازتفهظاتبازفةىاولشحله التيقت اتْيالترتك ي  ،اوذتكا

يلتّاا اتةااهاتنااهلح الاشااهتللالتلإل ااباالكلااياااحنااه التوة  اا اتاايىا.اكهااها اايلتحويلااماتةااهاضااينا ااهاهبااهنايفالتنظةلاا التة ااهش  الووه ااة 

اوآت ه  ..ا يتلس الترتلك باواققهته،او هاخيحصا وهة  التحيل م

  .،ا  ي    لتين  ،الجلهة ،ا حيىا،الترتك يب،التحويلم،الولتنوي،التوةي الكلمات املفاتيح :

 

TRANSFORMATION PHENOMEN IN ARABIC GRAMMAR 

WITHIN CONTEMPORARY LINGUISTICS 

 

Abstract 

Transformation phenomenon is one of the main characteristics of Chomsky’s 

transformational theory. His theory is clearly seen in Arabic Grammar, with a difference in 

the concept and in the way it is dealt with. Thus the transition is made from the deep 

structure which the core sentence to the surface structure which represents varieties of 

speech with different structural modes. This process is done through several aspects such 

as omission, addition, moving words forward and backward, substitution of words,  

moving the connotation, and other transformaion modes according to the contemporary 

linguistic theory. We find that Arabic grammarians pay a great attention to the study of 
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structures and their connotations in addition to the process of communication and its 

mechanisms.  

                Keywords: Grammar, Arabic, Level, Structural, Transformation, Structure, 

Sentence, Chomsky. 

 

ÇAĞDAŞ DILBILIM IŞIĞINDA ARAP DİLİ GRAMERİNDE  

ÜRETİCİ-DÖNÜŞÜMSEL OLGU 

Öz 

Üretici-dönüşümsel dil olgusu Noam Chomsky’nin ortaya attığı üretici dil bilgisi 

veya dönüşümsel dil bilgisiا kuramının en önemli tarafını oluşturmaktadır. Kavramlar ve 

işleme yöntemi değişse de bu durum Arap dili gramerinde de kendini göstermekte ve 

dönüşüm, özü oluşturan derin yapıdan farklı terkipler yoluyla üzerinde çok sayıda sözün 

meydana geldiği yüzeysel yapıya ulaşarak sağlanmaktadır. Bu durum silme, katma, 

cümledeki öğelerin yer değiştirmesi, lafızların birbiri yerine kullanılması ve anlamın 

taşınması gibi modern dilbilim kuramının öngördüğü üretici-dönüşümsel yapılarda 

değişiklikler yaparak gerçekleşmektedir. Aynı şekilde Arap dilcilerinin yapı ve anlamları 

ile iletişim süreci ve mekanizmaları üzerine çok sayıda çalışma yaptıklarını da biliyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Nahiv, Arapça, Seviye, Terkip, Dönüşüm, Yapı, Cümle, 

Chomsky. 

  متهيـد :

حاااعاهبواااماارااااا(ا180)لاا(Sebawayh)اســـيبوي  لتنّاااامنا ناا اكحاااهبوااغهلحاا ا ااابالقكحهاااه التواااةياتلاايا ةاااحالتنواااي

ز اي ارا لالتوةاالاا،او باساهتاتةاهاهجا ،لتوةههناتةالالتنويا بالتوةيكالتءاشمجتاحعالحرتقت.افليامجخا هحبالت حهب

 ااي اتةااهاو لايكاراا  ال تاابانةلاالا)لتل ااه (ااو ةيلةراهلتاءا ياايزا اابالونلاي اتااباكااطكالتوااةبا)الت اهه ا(اوثااةا  ااةلنالتة اا اا

ثلاامالواان نالتلط اا االووااهليوراا  اا(.لتوه ااامزسااه التوطقااهلالتلهئهاا ا اااازهباا لنالت ااطكاووحيل اا اف هااهال ااّههاتناايالتنوااه ا اااا)

..اووا لاكهشاتالتنظةلا التنويلا ا نةةل اهالتي اساوزسهسا هالتليلتايالون ج ا التاءا ليكاتة  اشظةلا التنواييالتواةيالتوةه الت ي

ااث كاوهالتنوه اوزمجويلاتة  ه،اتةهالتةغالا با يهلن الايفا وضاهبيلشي ه..

ل  اايذاالو اااحهيا اابالتيلقاااخاالتااا يارااياابولااه التحةي لاا ،ا اف  ااها لااارت لتلهتاااي التنظةلااظةلااا التنواايالتوااةياز اوممّااهاّ ّاا اش

لتوة   ،اويفار لالحجةهال طه التة  الوحيلوت  احب اه التواةباوولقو اال،او حولالاف اة الهبحههت ا التة ا ..االتة يل لتحيل ة ايفالتي ئ ا
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اخلطااهئصزفمااما لااه اتااباراا  الالتاا ياّلاامال  اايذاالحلاا اتةنظةلاا التنويلاا التوة  اا اراايا(Sebawayh)اوتوااماكحااهباساا ييل 

 شظةل التنويالتوةي..اثي ْلاوهلتءاالون ج  ل سسالتوةه  اوا

 :بني القدماء واحملدثني وــمفهوم النحتطور ا

ش ح مار لالوله اابحليلثاتبا ف يكالتنواياتةاهالتحياهتازشا ا يضاي التيتلسا التاءاشحنهو اهاوز اما هاهتاه.اوش احأشسا اها

لشحواهناتاتاكاطكالتواةبايفا طاةف ا اباإتاةلباوغاي ،ااا"يفاتيهت ا الت اهف  اّّ التنواياراياا(  Ibn Djenni) ابـ  نـيقهتا ا

كهتحلن ا اولجلهاخاولتحولاياولتح  اياولإلضاهف اولتن اباولترتك اب،اوغاياذتاكات ةوالا اباتا سا ابازرامالتة ا التوة  ا اّرة اهايفا

  اإت  ها.اوريايفال  ما طيتاشاهئخ،ازي احنايلاحنايل االتفطهح ،اف نةلاوها،اوإ املال با ن ال،اوإ اشّ ا وم الاتن هاتّاا

اا(1)اكليتك اقطيلاقطيل،امثافّصا  الشحوهنار لالتلي ما بالتوةال."

رايالت اطكالتطاو االت اة الا ابالتةواب،اتةاهانةللا التواةباوساج ح ال.اورايااا(  Ibn Djenni) ابـ  نـيفهتنوياتنيا

تةنواياتاي اا(  Ibn Djenni) ابـ  نـييفاشظة الوّةالالو حوة اات  يشايلا لامالتواةبايفالتفطاهح اولتيطغا .اوقاياياما وةلاسا

اها..فةو ا باتةيكالتوة   اكهتيتلس التطةف  اولتيتلس التطي   اولتيتلس الترتك ي  ،اوغير

ز ا  احهمالتليلتايالتنويلا اا"وملال حلّةالتنوه اوتةههنالتة  اتةها وةلساولحياتةنويا،افهبالتيهحلاا بالةىازش اجيابا

تةهازسهت بالتة  ا بامج خاهبيلشي ه،او ان الا اباللطاةرهاتةاهاضايخازولفاةالت ةهاهلاو وةفا ا ن ح اهاولشاحلهق هاو طاةّف هاوتواّما

لتنوياتلهبخاإىلا ة ار لالتوةالاابتفةو التللهف  التوة   ال فةىا،افإّ اتةالالتنوياريافة ا با ن أار لالخلطلايفاحتيلياالئة ا

  (2)ا."تةيكالتوة   

يفاشظةلا التانظالاا( Abdul Qahir Al-Jorjani) اجلرنـايوز اهّالتنظاة التوه لا احلل لا التنواياف ا ا ةاكالتاءافاةااواها

ز اشظاالالت اطكاللحفاهاف ا اآملتالوواه اا"ظة احيلل ايفا  ن التليمي،اتني هازّكاياتني ،اإذازحه احبل ل ار لالتوةال،اوشظةاإت  اش

و ة  ي هاح با ة بالووه ايفالتنفساوت سالتنظالايفاجمهمال  ةاتني اإقاز ا مخاكط كالتيضخالت ياللحم  اتةالالتنوي،ا

لتنوي،اوتةهالتيهباي اولتفاةواالتاءا اباشاأههاز ااو وهماتةهاقيلش ن اوز يت ااو وةلا نهرج افطا  لحاتن هافهيلت اتةها وه 

  ااي اف اا ،اوتاا سارااياإّقا اايف ا وااه التنواايايفا وااه الت ةااالا،افااطا واالاتةاانظالاغاايا اايف ا وااه التنوااياوزح ه اا اف هااها اااا
                                                 

 1/34اتينه ا)ا.ل(ا،ا– يولاا–التالت حهبالتوةياا– حول لاحمهياتة التنجهتاا،ل باهبين االخلطهئصاا-ا1

 135ا(ا،اص1990 ا)لتن م التوة   اتةةيهت اولتن ةاولتحي لخ,االتاتييالتو ل اتح ل االويفماإىلاتةالالتنوياولتطةلا اا-ا2
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 ا ليلةا واه التنوايالت ةال..اولتف ةاقالحوةلا وه الت ةالالوفةا اجمةا اتبا وه التنوي،ازوا نةيقهاوهاتةهاوهب اقالحأ ّها و

ااا(3)او يّف  هاف  ه."

فهتنوياتةهار لارياشظاالا ن اجالاف ا الت ةهاهلاوفالاشظاهكاحم االاوقيلتايا نظها اتحاتّاسامجاطاذللا واه ا واّ اتابا اةلاا

واهاالوح ةالاو يّةحاف ة  اكه ة اتة ه خاوفلاسا هقهلا و ناا .ا ّ ا"ا وةفا ا اها الت ةها اوز اة هالقشاحلهق اولتطا   التاءا ا  ت

 ا(4)اقا  ف اغهتيهاتحويليا ونهرهاحتيليلاات هااق له..او  لاكه اتة  هااق ه ايفاحتيليالووه اوف الالت طك."

اتلسااا التوطقاااهلالتاااءا اااة خا ااااالت ةهاااهلايفالجلهةااا التيلحاااي او  اااه اوظهئف اااها،اوراااياتاااّباا" لتنواااياتنااايالواااي اارااايوا

ها التة يلا امج و اهاف ايالتا يالطاما ااال  ايللاولوواه ا.اولتنوايازكلاةا ط ااالتيتلسهلالتة يل اتةهالتحياهتازشا اقةابال شظ

لتة  اشيمهاابحل ه .ااورايا ابالتيساهئمالتاءاتيقراهاواهالساحةه التي اةالتحفاهرالاز ايلا،ا امارايالتلاي الوةكا التاءا  اهااتناهاابتاح ةالا

التة اييوياوس ة احنيالتحف ايالتن اهئ اتحول ايللالترتك اباوف الا ئهلالجلهمالجليلي اكماليكا،اولتءاملاش هو ها باقيما،افهتن

تاا سارايالإلتااةلب،اوإّ اهاراايااا-كهااهاقايالظااباكلايا اابالتناه اا-...اوتا ااوتاكياايايفا يضا االتاانصاو ف اي اوإات اا .اولتنوايا

ا(ا5)ا ولاتهكال هماكما هت ا ة اابترتك باش طازوا مهيا..."

ياإذاإش اهب نا ن اوت سارياكّة .اغيازشنهاقاشنظةاإت  ا ةاكالتنظاة الت ا ة  التول ها از ّهالإلتةلبافه ّهح اختحةساتبالتنو

وسا ة ا ف  اكالجلهةا اإىلاقيلتاباوزهبا لنا  حا اا"لتءاهبنْتاتة  اوهبةيتات الت خخافلياشظةاإت  ا وضالتيهحلااتةهازش اجماّةاا

هنا"لإلتةلبافة الووال"افإشناهاشاةىاز اتةاهالتلاهترالوواةبازواقاح ه اف  ها..اوإذلا هاقةزاا هالليت ا وضالتة يلاالتوةبالتلي 

لوةااامالوف اااكاز اقاليااايزا حوة ااامالجلهةااا اإّقا واااياز الواااةلا ونهراااه..اإذاإّ الإلتاااةلباوسااا ة ا اااباوساااهئمالووااالاوفاااهاكا ااابا

ي.اوحناباش احهّيا ف ي ا ايفاإشّاههاشنظةاإىلالإلتةلبا باح ثاكيشا اوس ة اتإلفطه اتبالوولاولإللماه اتةهله ا(ا6)افي  ."

ذتكا با ونه التة يّيالوةلالاتإلابش اولتيضي .اوإّ اقي التنوه ا"الإلتةلبافة الووالا"ا اياقهتاي اذري اا ،ات ان الاملال هةيراهاا

احتة طهتالالوخحةف .اايفاكههالوحليالتيوضا بالوي ا.ا ماتلياثلّةيرها بافط ا وه ة الا خالوها التة يل 

 ملستوى الرتكييب :النحو وا

                                                 
 1/80ك(اا1979را/1399)ا3 اا احمهياتييالونوالاففههب /  حي التلهرة ا/ا ا-تييالتلهرةالجلةهبه ا ازسةلتالتيطغ اا-ا3

 182-183ك(اا1981را/ا1401)ا7 ا-التالتف ةاا-حمهيالويهتكا افل التة  اوفطهئصالتوة   اا-ا4

 176ا-173اكا(ا،1986 طةا)اا–التالتللهف اتةن ةاولتحي لخااتهنسا يكيت اتةالالتة  ا االتليمياولحليلثا ا-ا5

 ا28اكا(ا،اص1984را/1404)اا1تهملالووةف اتةن ةاولتحي لخ،اهبي ا،الوهة  التوة   الت ويال ،ا ا(:  ن ناو ةي ل)  فة مازمحياتههلة  ايفاحنيالتة  او ةلك ي ها-ا6



e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi                                                                                

Journal of Oriental Scıentific Research (JOSR)                             www.esarkiyat.com 
ISSN: 1308-9633 

  

2017 Volume:9 Issue:1 (17)-April JOSR)               314-ayı:1 (17)                (s. 2972017 Cilt:9 S-Nisan JOSR  

 

 301 

(ايفالتيتلسااااهلالتة يلاااا الحليللاااا .اوراااا لالوطااااةةااSyntaxeلت ااااطكاتاااابالتنواااايارااااياكااااطكاتاااابالو ااااحيىالترتك اااايبا)إّ ا

(ازنةل ااياسيسيتا"اتةهاكماتطق ا االتيحيللاالفمالت ة ة الت ط   .اورا لالتحويلاياتهاما ا التة اهش ي ا اباتركيب)

ويفار لالو احيىا(ا7)الةةلار لالوطةةااتةهاكمالتوطقهلالحله ة ا االتيحيللالتّيلّت ."ا وي ،او ن الازشيتلا ا هت ن  الت ي

لليكالتيهحثاابترتك  اتةهالجلهة او ةك ي ه،او هالةةزاتة  ها با لايمياوخفاياوحا لاو ايا ااوغاياذتاكا.اوليايواز ا وظاالاا"

التنواياتةاهازشا اراياتةاالالتة ا ا...اومماهّارايا اّااولضااازّ الترتك ا اتةههنالتة  التوة   التلي هنااوكلايلبا ابالواي االنظاةو اإىل

تةاااهالواااها التنويلااا ا ليلتااايرهاوقيلش ن اااهاو ةي لههتاااهاتناااياكلااايا ااابالتيلتسااااالتلاااي هناولواااي اا،اهبوة اااها  اااي ا له ااا التةالاااسا

ا(ا8)اوطةةااتةالالتة  اواتلسح .

"الحناهو الوياهاراولتوهة اهلالتاءاواها يالالجلهامايفالتة اهلاااا(Noam Chomsky)تشومسـك كههالاةىا،لتنويات بّا

لوخحةفاا اوهتاايلالتيتلساا التنويلاا اتة اا ا ااهاإىلا نااهناشظااهكاتةليلتااياّ اابالتحيااهت اوساا ة ا ااباوسااهئماإشحااهاامجاامالتة اا التااءاق اايا

تة اا ،ازيازشاا ال ااهمااتاا ساحتةاا طاتةجهةاا ايفاشاا ة هالتنظهاا افو ااب،اوت ناا التي ااسالت ااه ما ولتنوااياتنااي(ا9)التحوة اام."

اا(10)التفيشيتيهب ه،اولتنظالاولتيقت .

فهتنوياإًذلاريااتلس الجلهماوحتة ة هايفاخمحةسالتة اهلاقطاياإجياهااشظاهكا وااالنايتااف ا الساحوهه ارا  التة ا ا.اولتنوايا

همازوا طانساف  اه.او  ها التنواياريالويتال سه ايفالتة  اووةف الووه التءايفالجلهمااوووةف ال  يلبالتءا نحه اإت  هالجل"

ز الوةا اجمهيتا ا ابالتليلتايالخله ا اابت ةها اولت يهن اها اخاغيراهايفالجلهةا اولت ياه الجلهةا ا  يراها ابامجامالتانصالتة اييا،ا

 ا(11)ا ين  اتةهالسحلةلناولسخاتة  ."

وغيرالاإْذا"ات سالت ةضا بالتيضخاإفها اوقياحظ تالتيتلس الترتك ي ا ا ونهل اتةههنالتوة   ا باحنه او طغ  اباو فّ ةلبا

 ا(12)لووهشا الوفةا ا مالت ةضاإفها الوةّكيهلاولتن با االوفةاللاكهتفهتة  اولوفويت  اوغيره..ا"

                                                 
 : Jean Dubois et autresا Dictionnaire de Linguistique P. 478ا-ا7

 27-26يفاحنيالتة  او ةلك ي ها اا-ا8

 13ا(ا،اص1987)شويكا  ي     التيلالتنويل ا االتالت او التللهف  التوه  ،,اا-ا9
 ا127صاكا(،1979 يولا)اا– االتالتن م التوة   اتةةيهت اولتن ةاتيي التةلهبو ا التنويالتوةياولتيت الحليلثا-ا10

 28يفاحنيالتة  او ةلك ي ها اا-ا11

 ا.ا1/41انيو االتالتف ةاتةةيهت اولتن ةاولتحي لخا)اا.لا(اصالت  ين ا الو رةايفاتةيكالتة  اوزشيلت ه ا-ا12
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إىلالتيقت التنويل ا بافط اكط  اتبالتفةاا ااتفخالتفهتماوائي اوشطبالوفوي اا(  Ibn Djenni)اب  نيوزشهتا

في ّاباذتكالشةطقهًا با يقخالت ةه االفمالترتك باو هاليهبيا باتطق ا  ن هاو ااغيرها بالت ةههلالجملهوت ا اه.افةفاخاا (13)

لتفهتماا ناتبا ولالتفهتة  اوإسنهاالتفوماإت  .او ولالتن ه  اتبالتفهتة ا اا اناتاباوهباياالوةفاي ا وايالتفواماابتن ه ا .اولواةلاا

ورياقهئالاتباا،بالتفهتمازف ا يضخالتفهتماقا ونه .اف  ايفالحلل ل اش ه  ا يضو  اقا ونيل ،ا ّ الإلسنهاابتن ه  اريازّ اائ

تاالالحالاتنهئبالتفهتم،اوإ هارياتفهتماغيا  كيتايفالترتك ب،اسيلنازكه ا وةي هًازكاجم يًق.اذتكازّ اائبالتفهتمارياا،لوول

امالترتك ب.. فوي ا  ايفالووناهاإذلاتْيااإىلاز 

وإذلاكاه ا ايلتا واه الجلهاماتةاها اها اااوحايلهتها ااباتطقاهل او ايلتا واه التنطايصاتةاهالت ياه الجلهاماف هاها  ن ااه،ا

اا اما ا التلاي هناوتن ايلا ا ،او اان الال ابالتلا الالتا يالفارتاا ااهذاا ابااتلساه  الترتك ي ا .إْذاوهبايا الحوااّةضا فاإ ارا  التلما  امماهاش 

هة القت  اولتفوة  اولت ةن  اولتظةف  ا..او هالورتيار  الترتلك با با   ايازوا ايا ازواحا لاو اهاإىلاوخحةسالترتلك باكهجل

اذتكااممّهاسنوةضات اف ههاأييتا ا

ا: (surface structure)ا البنية السطحيةإىل  (ااdeep structure) البنية العميقةم  

يفالتنظةلا التحيت يلا التحويلة اا .ااا(Noam Chomsky)تشومسـك التين ا التوه لا اولتين ا الت اةو  ارا ا اهاث ّاا ا ا  

را التف اة الجملاةا الويهباايا ايفاا(اdeep structure) فالبنيـة العميقـةورا اذللاتطقا اابتايت الترتك ايبالتنواييايفالتوة  اا .ا

ذربالوح ةالا،ازوار اتيهت اتبا ولاحمّياا  حلّةايفالت رب.ات ن ا ة يخا رتك با اّتسا باتي ا فةاللا رتل ة اف هها  ن ه.ا

نةالاواهاور لالترتك باليّ اتةها ةكالتف ة اوذلتكالوولالت ه بايفالت رب..ااو ظ ةاني و ار لالترتل خا االوفاةاللاز ناهنالت

يفاش ما ةك با ييتاإذلاكه التحيل ماقهئههًاتةهالت اهخ.ازواس ا يرهاكحه  اهًايفاشا ما ةك ابافةّا اإذلاكاه التحيل اماقهئهاهًا

 surface) البنيــة الســطحيةاا(Noam Chomsky)تشومســك تةااهالت حه اا .اوقااياجيحهوااه ا وااه.اوراا لا ااهازنةاالاتة اا ا

structureا). 

را لالتظاهرةا...ا ا"ايفازكلاةا ابا يضاخاتابارا  التف اة ا،افهاباذتاكاقيتا اا(  Ibn Djenni)وتلاياحتاياال اباهباينا

فهطاةةاا)التظاهرةاولتياهنبا(ال اياإىلا اهال اياال اههايفاا (14)."ممه ات تكالتيهنب،اكماهب نا نا ا نةاياتة ا ،اوحما خا ا 

 surface(ا)surface structureولتين ا الت اةو  ا)ا (ااdeep structureلتيتلساهلالتة اهش  الووه اة ا)التين ا التوه لا ا)

                                                 
 .1/184لنظة االخلطهئص اا-ا13

 .476ا/2لوطيتاشف   اا-ا14
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structure(اويفاقيتا ا)الوا ولاولتظااهرةا(اا15)." ا"الوا ولاتةيقتا اتة اا اتنايكا ن تا التظاهرة(ا(ا اكهاهاحتايااتاباكاي ا

اك تكااقت اتةهاوهبيااف ة ا  ي    ايفالتحف يالتنوييالتوةيالتليمي..

ات و اتةين  التوه ل .اا(surface structure)اازيازّ التين  الت ةو  ا،حب با هال ي ا خالترتك بال ي التحويياتنا وااااااا

فإذلاشيىالوح ّةالا ليمياهب نا بالت طكازواخفي افإّ ار لال ي اتةها  حيىالت رب،امثالنحلماإىلالتحويايالخلاهتهب اتابانةلالا

ف ة ازوالوول،امّثاأييتالتطايلازوالخلاخا.اوتةهار لافه  مال و ايفالت طكاريالت(surface structure)االتين  الت ةو  

،اإْذالااحالالقشةاطاا اابالتة ا التااءارا اقاايلشااوراا لالتحج ا ياراايا اهاللااخاف ا القفااحطلاولتحياهلب اتحج ا يارا  التف ااة ال  ام

لتءازملتراهااور  التف ة ار اوزح هكا حفلاتة  ها االوح ةها،اإىلالت طكالت يارياس  يا   التليلتياوزحل هكاولتليلشا..

تنااي هاحتاايااتاابالتاانظالالتاا يالياايزا اابا ة  اابالووااه الت ه ناا ايفاا( Abdul Qahir Al-Jorjaniاجلرنــاي )تياايالتلااهرةا

اشفسالوح ةال،امثالحوي اإىلالتحويياتبار  الووه ااب تفهظا ة يً اوفلا ة  بالووه .

ا ّ  اف  هااياسيسيتا ااا اهارايامجاهت اوثلّةا التة ا ،او اهاراياّو باز اشويّاةاتبار لاابتة  اولت طك،اور التلنهئ  التء

لّةاا الت طك.فنلااي اّّ التين اا التوه لاا  ثلّاامالتة ااا التااءالحااااّلالق فااهااتة  ااها اااالو ااحوهةااتة اا اا(اdeep structure)افااةاياّو

ا  هاف هها  ن ال..لتيلحي ،ا هالال حوهةيههاوفلاقيلتيرهاوقيلش ن هاوسنن هاوزح ه  هالوحوهتلاتة

فحهلمالت طكالت يالوح ازالًناتّة ا اخيحةاسا ااافاةااوآفاة،اوقايالحفالاف ا اا(surface structure)اازّ هالتين  الت ةو  ا

 deep)ال ناه ازوازكلاة،ات اّبارا لالق فااهااقال اي اإّقا طاهاف اإذال  اماف اا التحياهلباولقفاحطلا..اكهاهازّ التين ا التوه لاا 

structureاالتين اا الت ااةو  اتةااهاحااااز الترتك اابا حطاامالجلهةاا التحيت يلاا ،ايفا(ا(surface structure)حطااماابجلهةاا اا 

لتحويلة اا .اولجلهةاا التحويلة اا ا  ااي ايفالترتك اابالتوااةيا حلاايميا وااضاتنه ااة اتةااها وااض،ازواحباا لا وااضاتنه ااة ال  اااة  ا

ا..(surface structure)ااتةها  حيىالتين  الت ةو  و ليلةره،ازواابت ايا اتة  ه،ازواغياذتكا بازش ه التحوييا

زّ التوهة ااا التة يلااا ارااا اتهة ااا افةةلااا ا طااايترهالتولااام.اوزّ التحيل اااماولتحفاااهرالالاااحالا ااااالتي اااةالشةطقاااهًا ااابااإذلًاش اااحنحنا

تة ا ازكا لايت الت اه خالقسحويلاللالتولة  الويهبيا اتيىاكما بالوح ّةالاولت ه خاسيلناز وةلال  ةا لايت الواح ّةالاتةاهاإشحاهاال

                                                 
 .287ا/1الوطيتاشف  ا  ا-ا15
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تةهاف الا هالحةّله ا بالوح ةال.افهقسحويلاالتفةةيالحجّةهاتيىالتةةفاا بافط التحيل ما  ن هه..ات اّباذتاكاقالنفاكاتابا

التة  الو رتك ا  ن ههاوفلاقيلشااوزح هكار  التة  ..

 م  املستوى النحوي إىل املستوى الداليل :

لتوة  اا اشولاااةاتةاااهاكلااايا ااباإشاااهتلهتالالتيلتّااا اتةاااهاتنااهلح الا يتلسااا الترتلك ااابا ااابافاااط اتنااي هاشحطاااّفاا اتفاااهلاتةهاااهنا

زيازّ ااتلساح الاتّة ا اكهشاتااتلسا ا لتوطقهلالتلهئه ا اازهب لئ ه،او هاليهبيا با  ه ما اازتفهظ هاو هاحتهةا ا ابالتايققل.

الو فيت ااب  لة اولتنههذاالتحةي ل  ..اوش حة خاز اشحي ّاباذتكا بافط ازف هترالالتنظةل ا  ةك ي  ااقت  .

لت اطكازق اه هًاة ا ارا  الو احل الالحل واباكليتناها)از  حاكاز اسا(اولواه اكليتناها)اا(Sebawayh) سـيبوي لياهبوامات

ها)از  حااكاغاايلًا(اولو ااحل الالت اا باكليتنااها)امحةااتالجليااما(اولو ااحل الالتلياا ااكليتنااها)اقاايا لاايلًاتزلااتا(اولوااه الت اا باكليتناا

ف ااياجيوااما اايلتالت ااطكاتةااهاخت ااسالتويااهت او ااهاف  ااها ااباحْ اابازواقااْيااولسااحله  ا" (ا16) ساايلازشااةبا ااهنالتيوااةاز ااسا(.

ولسااحوهت ،اولوواالاو ااهاف ااا ا اابا اايااوكااا ب...اف اامافةاامالطااا بالتويااهت ايفا ن اا ل هازوالووااالايفالسااحله ح ال ااي االت ااا ا

ا (17)"  تنلطهش اتني هاش ش ا   ل التيطغ .

 ااالو احيىالتنوايياولو احيىالتايقطاش احة خا ي اه ا (Sebawayh) سـيبوي و بار لالتحل  الالترتك يبالت ياّ ااف ا ا

ازمهّ  التوطق ا االوفةاللاالفمالترتك با باهبهشيْا ااا

اكّماكةه ا اّايالوولاهبهشبالفح هتالوفةاللاحب بااقتح هالووجه  اوها ها باق ه ايفالوولالتيقط.اإْذات  تْااأوهلما

اهنالفح هتالت ةه الونهسي اخيحّمالتحويياولف  يالوول،او له اذتكاقيتنه ا)از  حكاغيلًا(اوريا ه تّ االوةلاالتحويياتن .افوني هال  و

ابت اااطكالوااه .ا ّ اتفااادالت ااايالاايّ اتةاااهالو اااحليمايفاز ااماوضاااو افاااطاجيااي از اللااارت ا ةفاااداا(Sebawayh) ســـيبوي تناا ا

لوهض ،اذتكازّ اتفدالو حليمالي اتةها هاريا حيقَّخازّ هاتفدالوهض اف يّ اتةها اهاراياحمّلال،اومهاهاتةاهاناةيفاشلا ض،افاطا

اجيي الجلهخا  ن ههايفا ولاولحي.ا

لت ةه اتةيقت اتةها ولا وّاافإذلاملاحي بالفح هترهاف يالوولاك تكاوريا هاتّ اتن ااهبهشبالفح هتا يضخواثنيهما 

ابت طكالو حل الالتلي ااكليتنها)اقيا ليلًاتزلتا(.افةياقةنه ا)اقياتزلتا ْليلًا(ا حليميالتفوما)اتزلتا(ا (Sebawayh) سيبوي 

اأييتاتةهاإ ةاحةلالتحول لا)قي(اوقاجيي التفطما  ن هه.وخفيالوفوي ا)ا ليلًا(اقسحلهكالوول.ا ّ التفوما
                                                 

 26ا-1/25ا)ا.ل(التلهرة ا–  حي الخله  ااا-نيو ازوىلاا-حتل لا اتييالت طكارهتو س ييل  الت حاهب اا-ا16

 .110ا(اص1998ا)تييالتلهاتاح ا از ةالتنوه ايفالتيوثالتيطغ  االتالت ةلباتةةيهت اولتن ةاولتحي لخا-ا17
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 ح ي الجلهة القت  ا با  نياإت  اريالويحيزاو  نياريالخل ،اولو نيا)لخل (اف  هاأييتاتةهاتي ازشيل  ا فةالازوامجة ا

 اشفاسالويحايزاملاحياحناإىلاتل اخافإّ اهاز ال اي اشفاسالويحايزازواغاي ،افاإ اكاها"ل ابالتلا الاتةاهاتزياازواشي امجة افإذلاكه امجةا 

لة ة ها ا ،اإذاقاتل اخازقايىا ابالحتهامهاه،احناي ا"اقايطالحلهاياك."اوإ اكهشاتاغايالويحايزافط اياف  اها اباتل اخالة ة اهاابويحايزا

ضاهيلا اماجياي اتئطالحيرالالسحلط هاولشلةهت هاتبالويحيزا،ا  الجلهة اكطكاقهئالااتكا نف  ،اوذتكالتةل خاقالحواااز ال اي ا

ٌةااز ال ي اضهيل،اوريال كلة اولسالاإشهت اكليت ا وهىلا افو اْ التحاَّْليوٰىاذٰوتاكو وولتَّ البوااوقيت ا وهىلاا[26ل تةللا/]ا ووتايوه  

ا الاا الجْلووا ازوْ اووهب  ايو انواهاز وتٰوئااكو اهاها لاهكالتماهياكليتا ا واهىلاوشظاهئة اكلاي ا اولتاهاظاهرةلاقهئا[19لحليلايا/]اكوفوة ولاووكو َّ  يلاِبا

اوا الْته ْطةاوا اش ما خ ازوهْبةو اقو اووزوقوه  يلالتطَّطو واإااَّ ْت احوهبا .اوقيال ح لاتابالتماهياإذلاتةاالا[170ل تةللا/ا] وولتَّ البواّ و ّا  ي واابا

لقسااح نهناتاابالتمااهياكلاايلا،اكليتااك الوااه التااةل خاوتاايكالقسااحلط اابت اا هاا.اوابباراا لالتحفطاا ما واايالجلهةاا ا،افف اا اللااخا

  (18)ا." اقنا ت ليااترالاوتوهةوااتمهه اوخلهتيا ط  ا.او لة ا التنه اولحيايفالجلن اوولحيايفالتنهت

فهخل ايفا ةك ابالجلهةا القت ا اإذلاكاه امجةا ال اي اتةاهازحاياشايتااابتحياهتالووالاولتيقتا  افأّ اهال و اف اياز ال اي ا

 اشفسالويحيزا،اوتةهار لافطاحيحهااإىلاتل خالة ة ا ا اولوايااتة ا ا،ا ّ الحتهامهاهايفالووالازقايىاتل اخا،از اهّاإذلاكاه ار لالخل

لخل اغيالويحيزافط ّيا باوهباياالتاةل خالتا يالة ة اه)ازي الجلهةا (اابويحايزاولوايااتة ا ا.اّو ابالقساح نهناتابالتاةل خاإذلاف االا

هة اف اتههّاقية ها.اورنهاحيح الاإىلالوولايفاحتيليالتوطق ا االو نياإت  ا)لويحايز(اولو انيا)لخلا (اتناي ها بالت  هاازّ االجل

ال ي امجة ا.

فط ياف  ا باضهيا،اوت بات سالجلهتبات تكالتمهيات ة اابويحيزا ماا"وز ّهاإذلاكه الخل ا)لو ني(التها فةالا  حلها

  (19)"تفومايفالوولافط يات ا بافهتماظهرةازوا مهةلجلهتبات ازّ الو حلاكه

 مظاهر التحويل يف النحو العريب :

 : الضميـرالتحويل بتعدد مواضع  -1

                                                 
ا–ك(اضيخازمحياتييالت طك التالت حبالتوةه  1994ه/ا1414)اا1 يولاتينه / ا–ت حبالتوةه  ضيخازمحياتييالت طك التالال باق الالجلي ل  ا يلئخالتفيلئيا ا-ا18

 31-ا30/اا3اك(1994ه/ا1414)اا1 يولاتينه / 

 31/اا3 الوطيتاشف  ا-ا19
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 با ظهرةالتحويلمايفالتوة   ا وياا يلضاخالتماهي،او  اّيالشا هت ا يواهًاتحنيتاهلالساحوههت ايفالجلهةا ،احب ابالفاحطلا

يحاايز،ارايالولو انياإت ا ا)لقسااال(ايفا يللا الجلهةا ازّ التيطاةلاالتنوااه اها رباو ةك ي اها.افلتنواه ايفا لايلةلهتالاحاي ا ن اا الجلهةا ا

إذالاةو از الجلهةا افوة ا اوت  اتالت ا اوزّ ا(ا20)لواي اا واضور لا هالةّا اا،مجة الت  االولتفوما وي اف ات ،افهجلهة اتنير

اا باقْيام .االت يف  وضاهاقهت ا اف و " لياقهك"اورالايفاذتكاأيلو نياإت  ا)لقسال(افهتما ليكاتةهافوة ،اكههايفاقيتنه ا

جيوامافهتامالتفواما)اقاهكا(اابـ  القـيماولتةلهبااريا  ربالتيطةلا،اوقيازف ا  امج يتالتوةهاهنا اباغايالتنواه ،ااف ا لا

إّ التا يالاي اا؟  احهخاريالتمهيالويهباياايفالتفوام..اوت ابا اهالتايت مايفاتزلا اتةاهاوهباياارا لالتماهياوراياغاياظاهرةاوق

ويفاا!راياخك ايرالاتا اوتةف االاتة ا اوإ ايل الا نا .اكليتاكايفالتحأك اي اإّ ا لايلاسا ليكاشف ا ا ةفاخا)شفاس(" تةهاذتكاتناي ا

اوولْ ةوزو  اا  االتوةااساكليتاا ا وااهىلا ا وواابا تًلاذوللو  اتفااخاتةفااهاتةااهالتمااهيايفا)س طااةه(ا اويفاافه ةز اا [ا3لو ااي/] سو وْطااةوهااو

يل اقيتكا اإّ ا ليلالوجييناتةه ا،اتةهاز ال ي اتةه ا ي الشحهه اقافهتط،افإذلاكه الو حلا فةالاكه التمهيالت يالإل 

ا اسيلنازكه الخل افوطازكالتهً..احني ا ليال رب،او لياذلرب،ااف  الته

يي .اوز اهّايفال تاهنافإشا اقال اي اف  اهاإذلاوز ّهايفالتحالان  اولجلهخافطال ي التمهياإّقايفال فوه ،احني ال ريه ،اول ر

ظ ةاإّقاتط  اقاضهيل،احني اذلرياه اوذلرياي ،اف هاهايفالقساالاحةفاه ،اويفالتفوامالتاه ا،ا ةراه اذتاكالشلطوهاهايفالقساالا

تفوااماتيل ااهاتةااهاتفاادااينايفالتحلن اا اولجلهااخاكهااهالنلةيااه اف هااهاقالحوهااماضااهيلاكهت لاايْلباولت لاايالب،اوتااياكااه اضااهيلاك هااهايفال

ولحياكهها لي ايفالتفوما اراقناتهبه ال ريي ،او ةتلا ةهبه ال ريي ،اوتزلتاتهبهقال ريي .اوك تكايفالتحالان  اسيلن.افطا

الح ياتفدالتيلوا ههافهتماوت  تاتط  اإتةلبالتفوم.

فحلايلةالتماهيا)فاهتط(ايفالتفوامالتيلقاخايفافا الويحايزاز اةاأيفا ا(ا21)اوتيقالتيت مالت ياذكةا اوهاتةلار لاز ايل.."ا

كههازف ا  التنوه اقية ا،اغيازشا الوةاماذتاكا  اي ارا لالتماهياحةفاهايفالخلا اإذلاكاه التاهاكليتناها) لاياذلراب(ااال بالتل ال  ا

لالاولجلهااخ،اوات ااماذتاكا  ااّي ايفالقسااالاوكا لايفالولاالاولجلهاخاز ااهايفالتفوااماف ايالسااالاكهاهايفاقيتنااها) لاايالا رب(او لةاا ايفالو

او يه  ايفالتفوم.

 التحويل ابلتقـديـم والتأخـري: -2

                                                 
]لنظةا ايفالتنويالتوةيا اقيلتياو ةي لااتةهاوظ ف الو ني( لمالتيكحيتا  ييالوخ و  الت يال حنيايفا ل  الالجلهة اإىلالو نياقاإىلالو نياإت  ا)زيازهها ليكاتني اا-ا20
 [86.ا

 32-31ا/3 يلئخالتفيلئي اا-ا21
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لويالترت  با باز ة اتنه ةالتحويلاماوزكلةراهاوضايحه،ا ّ الواح ةالالوهاياإىلا ايتف الاحّلا التحاأفياف هاهاهباهناتابالتواةبا

وختحةااسالتة ااهلا ااباح ااثالترت  اابالتاا يا(ا22)اه ايفالتاانفس.ف لّي اا ازواإىلا ااهاحّلاا التحلاايمياف اااّفة انةيااهاإلظ ااهتا ة  اابالوواا

لترت  ابا)ل سهسا (ارا لارناهكالترت  ابال  اة ال سهسا اولترت  ابالتواهتضات اةضا اه.اواواا.ختمخاتا اوحايلهتهاالفامالترتك ابا

(التاااءا واااينااdeep structure)ا)لتين ااا التوه لااا ا طاااةةاا(Noam Chomsky)اتشومســـك الله ااامايفاشظةلااا رااايا اااها

وريا يهبياايفالتا رباحااا ةسامالجلهةا ازوا حةّلاه.اا(التينهئ الجملّةاالت ياحيّياالوحيىالوونيياتةجهة .Substrat سه ا)ل"

ولتيلالتوه ل ار ا ةكالتة ي التءاثّلمالوحيىالوونيياتةجهةا ا يلساة التة اي الجملاةا ا،او طانسارا  التة اي التوطقاهلالوونيلا ا

ا(ا23)ا.."تنه ةالتظهرة اغيالتة يل التءاثّلمالجلهة الترّتمج التة يل ا هال سهس  التلهئه ا ا

لار التف ة التءا ح  مايفاذربالوح ةالازوالت ه خا،اف  اقا  ي اابتة  اوإ هاإذًاا(اdeep structure)افهتين  التوه ل 

 هالا ا..اوهتايلاإىلالتحوياياتةاهاشا ما ةك اباا  حلةرهالت ربا،ازّ هالتيلالت ةو  اتني اف  ا"اختّصا نظ الالجلهة اكظاهرة 

ااااااااااااااااااااااا(24)ا." ييتاتبالتوطقهلالتليلتيل الجملّةا التنهس اتبالترتك بالتنويي

ويفالتوة  اا احظ ااتاقماا  التحلاايمياولتحااأفياابرحهااهكالتوةهااهناوقاايا"از اايلا اا ااقتاا اتةااهاثّ اان الايفالتفطااهح او ة ااح الايفا

 ااالاوتاا ايفالتلةاايبازح اابا يقااخاوزتاا با اا لااوقايالفحةااسايفاتااّي ا اابالجملااه ،افهاان الا ااباتااّي ا ناا ا،ا شاا االت اطكاولشل ااها 

 ليميا هات يح التحأفياكهوفوي ا،اوخفيا هات يح التحليمياكهتفهتام..اولتطاو اازشا اتا سا نا ا افاإّ الجملاه اشلاما اهاوضاخاتا اإىلا

  (25)ا." هملاليضخات 

لجلهةا .اوقايا ناهو ارا  التلما  اايفلت لبازفهضيلايفالت طكاتبالتحليمياولتحأفياو ة  بالت ةههلا بالتوةههنا ول بالتل ال

هبهشاابالووالازمه اا اكيااي ا.اكهاهازشااهتاإىلاتطقاا اذتاكاابجملااه .او ااباايط اباهب اا ا  اه الوواالالتاا يال اي التحلاايميا هبةاا ،اإذالا

 ايلا ا ااقتا اتةاهاث ان الايفالتفطاهح او ة اح الاتة اطكاو طاةف الاهب  ازفةىا  ةالاتبازق ه  .اف ياللاي ايفال و اّهاالا"از

ف  اتةهاح الا هاخيحهتوش ،اولشل ها ا الاتلي ا ة ح الاف  اويفا وهش  ،ا ل ا طفهنازذرههالا.اوغةض الاف  از ال ي التةفاداوهب ا لا

ا.ا ة  هاوت ايفالتنفي اح با يقخاوت و  ا  لا

                                                 
 88يفاحنيالتة  او ةلك ي ها.اا-ا22
 اا203ا-202ك(ا.اا1982سيتايا)،التحوة الالتوهطو لت اهبيتاا يا ا اتةالالتة  ايفالتلة التو ةلبا ا ةمج ا ا  باغ لوياا-ا23

 203لتلة التو ةلبا اتةالالتة  ايفاا-ا24

 .3/233 يولا.اا-لو حي التوطةل ا/ا  يلاا-لت تك   الت ره ايفاتةيكالتلةآ ا احتل لا احمهياز يالتفمماإ ةلر الاا-ا25
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 اف  ا ليميا هات يح التحأفياكهوفوي اوخفيا هات يح التحليمياكهتفهتماولوفوي ا  ،ازّ هالتله افله اقيكا اريا بالجمله ا 

وزّ اهازق اه  اف ا ا .(26)"يفاشلماكماولحيا ن هه.اوقه اقيك ات ساريا بالجمله ا ّ الجمله اشلماممهّاوضخات اإىلا هتاالاليضخاتا 

  ا

ةو و هب يٌ ا ا هالة كاف  ا ايا ا ولاكليت ا وهىلاا- اتووّاوهااوظاةو ٌا الاوْي وئا اااَّضا .افهوولالت لئيارنهاريا[23-22لتل ه  /]ا إاىلوٰ

ااهكاةالبوااهباايا الشحظااهكالت ااطك.اوقيتاا ا وااهىل اابوالت َّ اابا ّا ََّوافوهْتي ااْياووك  ال فااهوولالوااةلاارنااهارااياختطاا صالولاايكا[ا66لت  ااة/]ا  وااما

ا اذتكاكلي .لوفوي ا)تفدالجلطت ا(اابتويها .وز لة

ا هقالة كا ليّ ا ايا ايفالوولا،او خاذتكال ي ا ليّ ازح با،اوذتكا  ةالحوةلاابوحليكاولوحأفةاكليتا ا واهىلاا-

اٌا زوا اهال اي ا  اةافاهتااا[45لتنيت/ا] فوهاناْ  الا َّباّوْ ا اتوةوٰها وْةنا ااوو اناْ  الا َّباّوْ ا اتوةوٰهاتاهْبةوْاااوو اناْ  الا َّباّوْ ا اتوةوٰهازوْت وخا

اتن هه.

 ااهقالةاا كا ليّاا ا ايا ايفالوواالاول ااي ال ح ااباخفااي ،افااإذلاقاايكاكااه اذتااكا فهضااة ا ونيلاا ،اكحلاايميالتطااف اتةااهاا-

اا(27)الوي يلاولتوة اتةهالووةي ،اور لاقاّ باوتوا ايفالتلةآ اتةكهكح اوتههبح ا،اكلي الت هتة 

از يراهااا)التةيلما(اهًافهتيا**اوهازسياإذاكه اس فوت  تافةلسه التءاكه ااااا

لةلياز افهتيا باتيياهللااكاه اقاياوطافةلساه اووت  اهازسايا واي افهاي افهتايلًاّشا اكاه اسا فهًا واياز اكاه ازساياز يراها

 .ف أش اللي اوت  تافةلسه اابتيةي التءاكه افهتياوهاس فهًاإذاكه ازسياز يره

وتةهار لالتحليلةاففا اكاه التلهش ا اضاهيالت اأ اولحلايلثاولجلهةا ا وايرهافا اتن اهاوقاياا را(ا637)لاقه ال بال  ي

 .قيكا وضا هاإذا مهف اإت  اوريازسياتة  هاويفا ليميالومهلاإت  ازواش نا ن اتةهالومهلا بالتلياا هقاففهنا  

فوجوووةوا  اغ لوااهًنااتلكيااه،اويفالتلاةآ ا نا اقيتاا ا واهىلااا اهالح هفاأا ليّا اوخفااي اكهحلاه ا اهباهناتلكيااها لاي،ازوا اهباهنا لايا-

اا(28)اولتحليلةا افجوة ازحيىاغلهًن...ا[5ل تةه/]ا زوْحيوىٰا

(اإذلالسااحلن نها اهازضاهف ال اابالتلا الا ااباإلماه او وة ااما،اغايازههااها794)لاا(29)را لالت اطكاشف اا ا اي اتناايالت تك ا 

فاه بالتلا الاا-ومهاها اباتطاةاولحاياا-خيحةفه ايفالت يلريالتءازوتالرها.اوقاشّكازّ الت تك  القحيسارا لا اباكاطكال ابالتلا الا

                                                 
 ا82ا(اص1988)ال باق الالجلي ل  التفيلئيالو يااإىلاتةيكالتلةآ اوتةالالتي ه ا االتالت حبالتوةه  اتةن ةاولتحي لخا-ا26

 وملال كةاقهئة ا.ا2/397لتي تايفالخلطهئصاق باهبينا اوتاار لاا-ا27

 83ا-82اإىلاتةيكالتلةآ اوتةالالتي ه ،اصالنظةاالتفيلئيالو ياا-ا28
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 ا اماإشّناها ا اتياهتللاتيلاي اق ابالتلا الا حاأّ ةلا ا را(ا ّي انيلة ،اوقيا ايلالت تك ا ا794را(اسه لاتة تك  ا)لا751ت: )

الةّاارهالت تك  ايفالت ره .

ر  لالحنهو ال بالتل الا  أت ا ة  باتنه ةالجلهة اووحيلهته،اولياالت اةضا ابا لايميا وما هاتةاها وض،ول  اساتابا

لتايا   ايالجلهةا اكهاهايفالتوطقهلالحله ة ا ااوحيللالترتك باإ ةاكاما ة  اب،اولت ياه اذتاكا لايت الواح ةالاو ة حا اضاهباقيا

يفاحتيلةا اهـاري   ن نا ةي ف ةيايفاحتة مالجلهة اإىلا  ّيالا يهشة ا بال تةهاإىلال سفم،اوريالت ا ناشف ا التا يافوةا ا

ات با بال سفماإىلال تةه.

 اابا وااي اا ظ ااةاوظااهئسااا(Noam Chomsky) تشومســك مثاتناايا ةه اا  ااهــاري يفاراا لالواان نالتحواايلة اتناايا

لويتف هاهلاولتوطقااهلالويهباايا ا  ن اه،اوذتااكاتاابانةلاالالساحييل ا اايتف الاِبفااةازواإتااها ا ة  ابالويتف هااهلاالفاامالترتك ااب،اإذا

زسهسااهاا،يفا ة  ي ااهال  ااة ،اشحوااّةلاإىلالتوطقااهلال فل اا ا ااااراا  الويتف هااهل،اوراايا ااهازشااةااإت اا ارنااها.اوإذلالتحاا االجلهةاا 

 ااهال اايل هايفالتاارتلاالتنوااييالتوااةيايفااهلاريســ  اكهشااتالجلهةاا التنهساا اتاابالتحويلاامافةتااه،اوواا لا ااياتف ااة التحويلااماوز ااط

زواشلااي  اتااّي ا اا حااقماا  ال  ااماولتفااة ا،اولقشحلااه ا اابازحاايمههاإىلالآلفااةااوواا لا حفااة اتااي امجااماتاابالجلهةاا التيلحااي ا.

 اااهالاارتّاااكلااايلًاتاايىاتةهاااهنال  ااي ،اسااايْلازكااه اذتاااكا اابافاااط ااتلساااح الااشاا ة  ا نةةااالا ااباف اااة ازوا واالاولحاااي.اوراا ل

تةنطاايصالت ااةت  ا   اا السااحنيه ال ح ااهكالتفل  اا ازكاكااه اذتااكا اابافااط ا ف اايرالاآليالتلااةآ الت ااةميازكاكااه ا اابافااط ا

ا يهحل الالتة يل اولتنويل الخلهتط التءا فّةاولاف  هاِبتلئ الالتلّ ه ..ا

اابتين اا التوه لااا ا-ا(Noam Chomsky) تشومســك  يفاشظةلااا ا-إىلا ااهالوااةل باتةهااهنالتوة  اا وتلاايازشااهتاكلاايا اا

(deep structureا)يفاحيللا اتابا  اأت ا"ا اهالةا كاف ا ا ايا ا والاو اهااابـ  القـيمو باذتاكا اهاتآ ا (30)اولتين  الت ةو  ا

تبالتحويلمالت ياحياياايفالجلهةا اورايا اهالاااياإىلااف   الووه ااس ا"لة كا  ةالحوةلاابوحليك،او هال ي ا ليّ ازح با

ابوواالاولختااهذ ازسهسااهايفااتلساا الترتك اابااابــ  القــيموهبااياالتياالالت ااةو  التااءال ااي ا ااهازكلااةا اابا ول.ورنااهاشطحااداتنهلاا ا

                                                                                                                                                    
 و ها ويرها.ا233/اا3لت ره ايفاتةيكالتلةآ ا اا-ا29

 ر لا هاث  ا  ا  ي    اتبازسحهذ ارهتلسالت ياسيل ايفاف ة التحويلم.ا-ا30
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لتاءا"ا ااة يخاابتايققل،ازيازّهاهاحتااّياالتّحف ايالتااّيقطاا(اdeep structure)اهبهشاباكط ا اتاابال  ام،ازيالتين ا التوه لاا 

اا(31)اتةجهمالتطو و احنياي،ازيازّ الو ّي التّيقطاريالت ياّّ  ا االجلهمالتطو و احنياياولجلهماغيالتطو و ."

 :أحد عناصر اجلملةالتحويل حبذف  -3

لإلجيه الت ياريا ابافطاهئصارا  التة ا ا،احاعاإ الحل لايفالتوة   ا ييّناتةهاغةضاللحم  اوحههب ا  حيت  ،او ن ا

ا وضالتوةههناكه الةىالتيطغ ار الإلجيه .

 ا"ااببااق الالو ااةكا،اتة اسالوأفاا ،اتج ابال  ااةا( Abdul Qahir Al-Jorjani)اجلرنــايولحلا لاكهاهاقااه ا

فااها اوسايكازتةااسا اها  ااي اإذلاملاشاي  اابت اوة،افإشااكا اةىا اا ا اةكالتا ّكةازفطاااا ابالتاا ّكة،افهتطاهتاتاابالإلفاها از لاياتإل

اا(32)ا نةل،اوزمّتا ها  ي اإ  هااإذلاملا نب،اور  امجة اقيا ن ةرهاحعاخت ،او يفو هاحعا نظة.."

كههازّ الحل لااتهبهلاو ةل ب،اوقياهبوة ا وم الايفانيلهلاةس اح لال حفهاف  ا ايوضال تفاهظالتاءاقا  اّي ا

لتاءاقا  اح يناتاباغيراها لاما)ق،اكااأ ،اقاي(اوحا لال حفاهاف ا ا ايوضالحلااةولاامجةا  اوحا لال حفاهاف ا ا ايوضال تفااهظ

ل جهئ اا اكهتلهف اا ا وحاا لال ااح لاف اا اثه ااهاتاابال تفااهظاول حفااهاابحلةكااهلالجل ااه  اواغيرااهاكهإلشااهت ا افهخلااه ساحاا لا

ز الاا و اكااماشاا ناو يلااهالووااه االإلضااةلباوراايالتاا يا وةّااماف اا امج ااخاز اانهلالتاايققلاف حاايتّااتاا التةيلااهلالواا كيت اإىل

  (33)ا...تهتل 

ف هااهازّ التاا ايا اراا ازلاا ا ايا اتةااها"زحااياتنه ااةالتحويلااماشل مااهاتةاا ايا ،(ا34)ولحلاا لايفالتنظةلاا التحويلة اا التحيت يلاا 

لجلهة التحيت يل التنيل ا،اتحويلة هاإىلامجة احتيلة  ات ةضايفالوول،افإ الحل لالوينازياشلصايفالجلهة التنيل التحيت يل القت ا ا

ز اجياةياتة  اهاازوالتفوة  ات ةضايفالوولااو يلهالجلهة احتهما ولاحي ابالت ا يلاتة ا ا،اوحتهامالت اهالتا ياكاه ا اهاقيام

ا (35)ا."لتحويلما

ا–ل سهساا  اا–وممّااهالاايفماضااهبالتحويلااماابتاا ايا السااحوهه ازاوللالتااة خا اااالت ةهااهلاولجلهاامافااإّ اا"الجلهاامالتناايل اا

يفامجةا احتيلة ا ا  احل اولحاي ا ابافاط الساحخيلكازاوللالتاة خاا(Noam Chomsky)اتشومسـك   طاه ا اباوهب ا اشظاة
                                                 

 160(.1995ي    التة يل  ا ةمج او وة ل.ا/حةه افة م.االتالووةف الجله و  ا.التلهرة ا)هبي ات يش  اشظةل ا  ا-ا31

 .149ك(اصا1991لجل لئةا)ا-لواس  التينن  اتةفني الوةيو  اا-نيو ال ش ساا-لجلةهبه ا ااقئمالإلتجه اا-ا32

 .272ك(اصاا1994)الجل لئةا-االيل الوةييتهلالجله و  ا- بافط التي ه اولتحي ااحمهيالتط يا نه ا التنظةايلالتة هش  اولتيطغ  اول ا   اتنيالجلهحدا-ا33
اا اةلالاتا ارايا)لإلا اها(اا طةةا التحيت يالةةلاتة  التيكحيتاتييالتةمحه الحلهاا هحلا طةةا التحفةلخاوقيالسحوهمالتيكحيتاحمهياازمحياخنة ار لالوطةةاا خا طةةا-ا34

 (.215لمها)لنظةاشظهكالجلهة ايفالووةلهلالتو ة اكههالسحوهما طةةاالتحيت ياز

 134ا- ن ناو ةي لاا-يفاحنيالتة  او ةلك ي هاا-ا35
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إخلا(.اف اا  ال اوللالت لاي ا  احة خاز ا طااي امجةا احتيلة اا اشاةن  انيلةاا ا…تاي،ازّ ،اكهااه،التاطك،اولتحويلام،ا لاما)التاايلو،ا

 يقدالت لكة اوسوة هازكلةاتهطاو نّي هاكههاريال  ةايفالجلهة التحهت   )اوتيازشّانهازّالنهايفاكاّما  اه اش ا ة ارا لالتيلهباباكهاها

لتوليهلالتءا لسايفانةللنه.(ا"ااف   امجة احتيلة  انيلة ،اونةلل التحويلماف  اهاجيباز الاّاىا يّق اوز هش اقهبح ااكليلا با

ّّسالجلهشب اا–كههاشةىااا–ر ا ةكال اوللالوحنيت التءا  حوهماتةة خا اازهب لئ هاو  ّيا بانةلل ا  هغح ه.اور لالتح  يا

ا (36)ا."لتطييتاولتنويياولتّيقطا وه

 ااشايتاا ابالتحوايلطلا احتايلطلاإهبيهتلا اقا  اي الجلهةا ا)حنيلا (اإّقاا(Noam Chomsky)تشومسك  ولفّةاا

وهاكلهتي الوةه ل ايفالتوياا...اوحتيلطلالفح هتل اّ باز ا  ّي الجلهة ا)حنيل (ا يوههاكحويلمالوييناتةهج ي اولقسحف هكا

ا (37)ا...ولتنف 

إّاازتة ناهكا  اياقما  الحلا لاحتظاها ونهلا اكياي اإذالناهقملاذكاةالوفوايتاايفالجلهةا ا اباقيتا ا واهىلااابـ  القـيموتنيا

وت ايلالوة اكااوذكاةازحايمههايفاقيتا ا واهىلاا[ا5لتة ام/] فأّ اها ابازتةاهاا وح فا ايفاقيتا ا واهىلا[1لت ي ة/]الت ي ة

فواما ااي ،اتفظا اات اماتةااهازّ الوفواي الووةاهاقاايااتا اتةااهناف لاي ايفاذتاك "افواامالإلتةاهناا[4لتمااوه/]ات ّااكافرتضااها

لووةه.اولإلتةهناإح ه اوشفخاو ة،افجه اذكةالوفويتاا)يفالآلل ال وىل(وحا ف هها)يفالآللا التلهش ا (اولققحطاهتاتةاهازحايمهها

ا(ا38)ا."حب بالت ةضالوةةيبا بالتفوما)يفالآلل التلهتل (ا

كه ات ةضا لطيااورياإفيهتالتةسي ا ماهللااتة  اوسةالا هازتةه ات ّ .ا،لجلهة التفوة  وريازحيازتكه ا،اف كةالوفوي 

وح لار لالوفواي اكه ازلمهات ةضاو ولا ةلا،اوريالحلثاتةهالإلتةاهنالتا ياليوايالتوياياتابالتيخاماولتّ اّااولونااخالوناهيفا

خاملال ااباتاا كةالووةاا اوقالووةااها واال،ا اامالولطااياازّ اتإلح ااه .او ااباهب اا ازفااةىاوّااهاكااه الخلااهتلا حفااّةالاابإلتةااهناولونااا

حل ل الإلتةهناولونخاإت كاوحيكاقاإىلاغايك.اا امازشاتالوحفاّةااواها،اقال اةككاف  اهازحاياافا كةالوفوايتاارناهاخياّماابووالا

  (39)ا...و طغح 

                                                 
 .177ك.اص1994/ا بالنهلةاإىلاليش ياا4واا3تيا اا-22اوت الت يلت/اجمةي ا-جمة اتهملالتف ةا اجمّة ا طيتاتبالجملةسالتينيناتةللهف اولتفني اولآلالبا-ا36
 .54ك(اصا1991لإلس نيتل ا)ا-التالووةف الجله و  اا- اشظهكالجلهة ايفاشوةالووةلهلاحمهياازمحياخنة اا-ا37

 414ل بالتل ال االتحف يالتل الا اا-ا38

 415ا–ا414 الوطيتاشف  ا-ا39
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يفال وىلاولتلهش  ا،اوفوة  ايفالتلهتل (.واوّهاح لاافهجلهة اكه ة ا  كةالوفوي ازوالوفويتااور امجة اشيل ا يت يل ا)الت  

ار لالتةكبا)لوفوي ا  (احتيتتاإىلامجة احتيلة  الت  اوفوة  .اويفا له مالحل لايفالجلهة ارنهكالت ايا ا.

ت التوسـيعاولت ايا التءاشلطيرهارنهار التءا ما ساشا ئهاهبيلايلاتة اطكال  اة ا،اورا اشيتاه ا ال و ا اهال اّهها اا"

"ا،افوني هالةفدالتةفماتيهت ا ا)الت ةبالناياا(اإ اكاه التاّةّااتة ا ا وياهت ا )االتنويعات الداللية"اولتله ا هال ّهها ا"االنحوية

شواالا،الت ةاابالناياا(افااإّ اتياهت التااّةّاا  اّ ما يساا وهاحنايايا،ازّ ااهاإذلاكاه التااّةّااتة ا ا ويااهت  ا)اشواالا،اإشّاا اغهضابا اابال اّة(افااإّ ا

اا(40)اّةّاار  ا  ّ ما نيلوهااقت ه."تيهت الت

فااهت ايا ال وىلا ااهاراا اإّقا يساا خاتةجهةاا التناايل ا اابالتنهح اا التنويلاا افلااخااو الوواالا،ازّ ااهالتاا ايا التلهش اا افحماا سا واالا

ــ  القــيمهبيلاايلاتةااهالجلهةاا التناايل او وة  ااهااقتاا اإضااهف  ا.اوقاايازشااهتا ا-تحااأفيز نااهناكط اا اتاابالتحلاايمياولا–إىلا لااماراا لاااب

تني ها  ّةالاتبالتحويلمالت يا ن أاتن ا ايا ايفالوول.ااولتحويلامالتا ياقال لايالووالاشا ئها.اولتحويلامالتا يالف ايالووال.ا

ا خازش املال حوهما طةةاالتحويلمارنها.اإّقازش اذكةا هاليّ اتة  التحليمياولتحأفياولت ايا اولحل لا..ا

 ف إلي : التحويل بنيابة املضاف ع  املضا -4

ااب  القـيمو باتنه ةالتحويلمايفالتة  التوة   ا اح لالومهلاوإقه  الومهلاإت  ا  هش ا،او بالت يلريالتءال كةرها

كحباتة  الالتط هكااازيا) وةف احنالتي تا(وقيت ا وهىلا[97آ اتهةل ا/]اوكاتةهالتنه احاانالتي تاات تكاقيت ا وهتاه

زيا وةفاا التطاا هكا(ات ااباراا لاقال ااي االئهااها شاا اكهااهاقااه  "اإذلافااحااراا لالتيااهباف اايالتحخهنااباو وةّةااتاا[8لتيلااة /]ا(

ل اتا ا،اوإّ اهالماهةالوماهلاح اثالحواّااوقالطاّاالت ااطكاإّقا حلايلة اتةماةوت .اكهاهاإذلاقةاتا ا)زكةاتالت اه (افاإ الوف اايكا

فوااا لالوماااهلاتناااي اضاااةوتيايفا واااضا(ا41)ا.."شظاااهئة اكلاااي  اااباذتاااكا ازكةاااتاحله اااها،افوااا لالوماااهلاقالةااايس..اوا

لويلضخا،اإذاقال ي الت طكا و وهاإّقاحب ف ات ف الالوولالوةلااحل ل ا.اورا لاشاي ا ابالتحويلاماتابانةلالالحلا لاوقاخايفا

ار  الجلهما)لآلايل(.

احا ل،اوذتاكايفاقيتا ا واهىلاا ابااو  اوممّهالةفتالتنظةارنهاكط  اتباهبيل التحيهتالومهلاحم وفه،ازوالتحيهتالجلهة

 ا"..فاإّ التلةلا الساالاتةّ ا ه ايفا  ا باجمحهاخا،افإ اها ةةالالتلةلا اابتحياهتاابـ  القـيمإذاللاي اا[82ليسس/]اولسأ التلةل ا

                                                 
و هاا103كا(.ا1984ا-را1404)ا1تينه /ا .- يولاا- هتكاتل م الكح هبالتة  ا.ا ةمج اا/اكهه ا  يلشا الواس  الجله و  اتةيتلسهلاولتن ةاولتحي لخا-ا40

  ويره..

 3/21 يلئخالتفيلئيا اا-ا41
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اتت ااامثاإهااالات لااة السااحوهه الا اا  التةفظاا اواوتلهااهايفاكط  ااالازنةليرااهاتةااهالت اا ه .ال  ااةلب.اكهت ااأ اوااهاف اا ا اابالت ااةلب

ا(ا42)ا."وتةهالو  بااتت ا،احب باس هاالت طكاو  هن اوإ هالفوةي ار لاح ثاقاتيساف  اوقاإضههتايفاذتكاوقاح ل

فااطاجمااه اوقاا-ورااياكاا تكايفازكلااةالتلااةآ اا-فةفاادالتلةلاا ايفاراا  الآللاا او ااهاكااه ا لة ااها،اإ اكااه الوااةلاا اا الت اا ه ا

 ليلةاح لالوماهلا)ازرامازواسا ه ا(اوإقه ا الوماهلاإت ا ا)لتلةلا (ا  هشا .اورناهاح لا.اوإ اكه الوةلاا  الو  بافوةها

اليهبياجمه اوح لا حيالتونه ةات ةضا حوةلاابوولالنحناتن امجة احتيلة  افوة  .

 : املصدر التحويل بتنوع داللة -5

ز اشف االامجةاً ا اه،ا ابا..افهابازهباما"يفالت ياه التنواياابتيقتا ايفالجلهةا ا اا(Noam Chomsky)تشومسك  للاي ا

لتمةوتياز اشوةلامجمالتنيل التءالشحلتا ن هار  الجلهة ا،او ن  التويهت اوك تكالتحهتلخالتحويلة اتةجهة التاءاحنابا طايارها

  (43)ا.."و ةيترهاتبامجمالتنيل ار  

  التويهت ،ازي اشظاهكالترتك اب.افليازشهتاإىلاف الالجلهة التحويلة  اواقتح ه.اوشة اذتكاريا وةف الجلهة التنيل اوك ف  ا ن

او لااتةهاذتكالتحهتلخالتحويلة اتةجهة ،ازيا هاتةفح ار  الجلهة ا بالتحويلطلاحاالسحوهه ه.

ويفارا لاإشاهت ااإىلااقتا الجلهةا او ااها اّالا ا ابا وال،اإىلاهبهشااباكيهاهامجةا احنيلا ا اهااقتح ااه.اف ا اساة ه ا اباح ااثا

قايازمهامالو اّي التايقطايفاا-يفا يلل اشظةلح اا- ا(Noam Chomsky)تشومسك كه الت  ماوسة ه ا باح ثالوول.اوا

حتة ةاا التّة ااييالتاا يالتحهااياتة اا اإذاكااه ا"احتةاا طاشاا ة هاقالوةاا الوواالازوالتيقتاا ال مه اا التااءال ااحول هاغاايازشاا املال ااحهةا

ا (44)ا."نيلطاإذاتهاات اكيازمه  الوولاواوت ايفالتحوة ما

لاي ا" نهازحيازش ه التحويلماشف ه ا باقي ال بالتل الاتني هالةىاز الوطيتالواو ا)لوح ي ا باز اولتفوم(اوتيلنهار

تةااهاجماااةاا وااالالحلااياااو الححهاااه ا وااالا لئااياتة ااا ا...ازّ اااهالوطاايتالتطاااةلاا)لوفاااةا(اكهااهاإذلاقةاااتا ا)كةراااتافةوهباااكا

شفاسالتلايوكارايالووجاباتاكااو ا اف ا ابا افه  اور ئاهل..اوزتجييناقيو ك(افليالححهمالت طكا وه  ا ن اهاز ال اي ا

                                                 
 22-21/ا3 الوطيتاشف  اا-ا42

 123لتيالالتنويلا ا اا-ا43

 159شظةل ا  ي    التة يل ا.اا-ا44
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ولححهاامازلمااهازشااكا ةلااايازشاا ازتجيااكاساااةتح ازوا ةااااااا ا)زيالتلاايوكا(ازوحهتااا ا ااباحهق اا ا،افاااإذلاقةااتا )زتجياايناز اقاااي تا

  (46)ا."ولتطيلبا باتيلتضالإلمجهقلالوحطيت ايفال ذره (45)(كهشتا)ز (اتةهالتفوما نا ت التةه خ

ظهرة التحويلماابال ايفاكطكال بالتل الاتناياكط ا اتابا   ايالوطايتا ااا ااو او اةلااو اهالناحنا ابا والاإ اةااشطحدا

  (47)ا."كما   ياإذا"اّ باتي سالوولاز ال حف يا بالإلنهتالتنوييات 

طاايصاف ااالاوتنااياتةهااهنال  ااي اتةااهالخلا(ا،Sebawayh)اســيبوي وراا لالتحويلااماكلاايايفالتاارتلاالتوااةيا ناا ات اايا

زتجياايناا)الةكا و اكلاايلاتةااهالووال.اوراا  التلماا  ا)زي اف ااالالووالاتةااهالتااةغالامماهاوقااخا ااباحاا لايفالجلهةا التحويلة اا التلهش اا 

فماضهبالت فهن التة يل او احوهمالتة ا ،اإذاإهاهاهبا نا ابا وةفحا التماهن  ،او ايفماف هاهازتجييناقةباقيو ك(ا يْاا اقيو ك

حيااياا يضااي التنظةلاا التة يلاا اا"زمه اا اكيااي اف اايااا(Noam Chomsky) تشومســك  ليت اا ل ااههاابحلااي التة ااييالتاا يا

  (48)ا."ابإلش ه الوح ةالالو حهخالت يّيالتحه خاتي ئ ات يل ا حجهش  اثه هاولت يالوةلاهب يلات ح 

ش ااحة خاز اشحياااّاا ااباراا  ال  لةاا ازمهّ اا التيتلساا التنويلاا الترتك ي اا اتنااياتةهااهنالتوة  اا ا اابالتنوااه اولتيطغ ّاااااولوفّ ااةلباا

ايفالتيوااثاو نهرجاا .اغاايازّ التله ااتارااياتنااهلح الامج وااهًاابجلهشاابالترتك اايباولجلهشاابا وتةهااهنال  ااي ،اتةااها ااهارنااهكا اابا نااايّ ا

حب ااثا نياايناراا  التيتلساا اتناايرالاتةااهالتوطقااهلالتلهئهاا ا اااالتيحاايللاالفاامالترتك ااب،اوقا لحطااةاالتاايقطا خحةااسا فةلوه اا 

ساايلنايفاإنااهت اا–تةااهالتنظااةاف  ااها نو تاا .امّثاإهااالالنةةلااي ايفااتلساا الترتلك اابا اابالوواال،ازيازهااالاجيوةااي الو ااحيىالتنواايي

ا  اولسحنيه الووه الو حفها ..اجمهًقاتيتلس التةا–لإلتةليازكايفاإنهت الترتك يبالت ه م

ااختاماً ، نقول:

لخلطيصاجليلة اابتنظةاولتحأّ اماقسحلههتاتةهاتة يياتهي هً،اويفالتيت التنويياإّ اهب يااتةههنال  ي افا التيت ال

ا..اتلنالتلّ ه لسح  هلا ها نةيياتة  ا بالآلوالو ها ا هاف  ها بال ف هتا

ك ااابالا ااااالترتاات ةااايلهاااالايفااتلساااح الاتةه اااحيىالترتك ااايباإوواااه اولوله اااياش اااحة خالتلاااي اتنهلااا اتةهاااهنالتوة  ااا اابا ااابوا

ووا لاا،،اذتكاز اكما يت ا ةك ي  ار الشو ه اوهالةلي الوح ةالقافطما  ن ههايفاتهة  التحيل ما ش ا  اف  هيقتلو يالالتوا

                                                 
 هبهنايفالتييلئخا ا"لتةيهلخ"ا)ور  الت ةه اقا اايالوولالت يالو اتن الواتس.(ا-ا45
 77-1/76 يلئاخالتفيلئاي اا-ا46

 140لتيالالتنويلا ا اا-ا47

 156ا(اصا1983)ا يهاؤرهاوزتط  ها الواس  الجله و  اتةيتلسهلاولتن ةاولتحي لخا-تةالالتة  الحليلثاا-   ه ا كةاي ال ت ن  اا-ا48
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اّ اا اشظةلاا التنواايالتوااةيالتااءالكحهةااتا  ياهتااهاتااباشظةلاا وراايا ااهاا حيااهلبال  ااه التحوييلاا ا يوااهاتحيااهلبال غااةلضاولوله ااي..

اافحوةضاتاتةنلااياولححههبااْتاإىلاتةااهاحمااّكالتنلاياولتحجة  االتاءاظ ااةاكلايا ااباشلهئطا هااا(Noam Chomsky) تشومسـك 

..اور لا باشأشا از الياّااق ه التيتلسهلالتنويل التوة   ايفاجماه التيقتا ،ا ااّههاللاساشاهريلًاتةاها ااهاو اماإت ا التف اةالإلثهك

تة يلا اولتنويلا ايفاتطاةاا حاياالتنظاةايلالاوقالا ل ا  اح ن هًاو ماهر هًاسيلا  ا  هش التليمي.اف ةياتقّ ا بالتوةيالتنوييا
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