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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
ِة امل ِوي 

َ
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وِر الل
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َحش 

ُ
مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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   تراكيب اجملاز يف ضوء نظروة النحو التوليدي التحوولّي

   َأمني لقمان احلبَّارو وونس َأمحد احلدودّي

31/32/4244 تأريخ القبول:       35/9/4243 تأريخ التقديم:     
 المستخمص: 

, ويدرس طحية مجازية لبنية عميقة حقيقيةالبحث المجاز بوصفو بنية سيتناول         
( ومراحل لى جممة البنية السطحية )المجازانتقال جممة البنية العميقة ) الحقيقية ( إ كيفّية

 ، ويكشف عن أنّ ل البنية العميقة إلى بنية سطحيةاالنتقال ويسمط الضوء عمى طرائق تحوي
، فالتشبيو مرحمة وسط ّد ليا من المرور بجممة التشبيوال بُ  وىي تنتقل إلى المجاز ،الحقيقة

وتبدأ بالتشبيو التام إلى أن تصل إلى التشبيو البميغ تمييدًا لالنتقال إلى االستعارة، ، يمابين
السطحية( ال ُبّد من  البنيةسط بين الحقيقة )البنية العميقة( والمجاز )فالتشبيو مرحمة و 

 ، فيو بنية سطحية لمحقيقة وىو أيضًا في الوقت نفسو بنية عميقة لممجاز. المرور بيا
مناه عمى قسمين وتمييد وخاتمة تناولنا في التمييد التعبير الحقيقي قد قس  و          

والتعبير المجازي والبنية السطحية والبنية العميقة وأنواع التحويالت ثم تناولنا في القسم 
األول المجاز وقد قسمناه عمى قسمين تناولنا في القسم األول المجاز المرسل وفي القسم 

 .مي وحممنا نماذج كافية من أمثمتيماالثاني المجاز العق
 .، النحوالتراكيب، المجازالكممات المفتاحية:     

 
 
 
 
 
 

                                                 

 قسم المغة العربية/كمية التربية لمعموم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصلطالب ماجستير/. 
 العربية/كمية التربية لمعموم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصل قسم المغة/ُأستاذ. 
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 الرموز المستعممة في البحث

 داللته الرمز داللته الرمز

 مضاف إليه م إليه  فعل ف

 مفعول مطمق  مط  فاعل فا

 نون الوقاية ن و مفعول به  م به 

 صفة  ص مبتدأ م

 حال ح خبر خ 

 بدل ب أداة  أ

 ظرف  ظ  مجرور مج

* 
جممة 
 عامل مساعد عم خاطئة 

 محذوف ∅

 
 المقدمة

الحمدددد ب ربل العدددالمين, والصدددالة والسدددالم عمدددى سددديدي وأميدددري وقائددددي محمدددد,  
  وعمى آلو وصحبو َأجمعين, ومن اتبعيم بِإحسان إلى يوم الدين.

ا َبْعُد   :أم 
 : مشكمة البحث

يدرس جماًل ُتعدُّ من وجية نظر النحو التوليدي التحويمي جماًل غير فبحثنا ىذا        
ويتجو البحث إلى تفسير ىذه الجمل  , صحيحة صحيحة أو منحرفة دالليًا ويعدىا البحث

عادتيا إلى حاضنة المغة  عمى وفق كونيا بداًل من رفضيا ، وسيحاول البحث دراستيا وا 
ض فني بالغي ، وأّن ىذه التراكيب ما ىي إال جماًل أدبية خرجت عن تركيبيا األصل لغر 

 بنية سطحية لبنية عميقة سيحاول البحث من خالل نماذجو التطبيقية الوصول إلييا.
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 فرضية البحث :  
يفترض البحث وجود بنيتين في الجمل المجازية، بنية سطحية)مجازية( مخالفة لقواعد 

فقة لقواعد النحو التوليدي التحويمي النحو التوليدي التحويمي وبينة عميقة)حقيقية( موا
 وضوابطو .

 هدف البحث :
بيان إمكانية تطبيق النظرية التوليدية التحويمية عمى المغة العربية وعمى عمم البالغة 

 العربية تحديدًا .
 أهمية البحث : 

تكمن أىمية البحث في عدم وجود دراسة تطّبق النظرية التوليدية عمى شواىد 
عمى الرغم من أىمية الموضوع ؛ لذا يودُّ البحث سد  ىذه الثغرة في  البالغة العربية

 الدراسات االكاديمية .     
 هيكمية البحث :

وقد قسمناه عمى قسمين وتمييد وخاتمة تناولنا في التمييد التعبير الحقيقي والتعبير 
ي القسم األول ناولنا ف ثم وأنواع التحويالت ,المجازي والبنية السطحية والبنية العميقة 

المجاز وقد قسمناه عمى قسمين تناولنا في القسم األول المجاز المرسل وفي القسم الثاني 
المجاز العقمي وحممنا نماذج كافية من أمثمتيما ، ثم ختمنا البحث بخاتمة لخصنا فييا أىم 

 النتائج التي توصمنا إلييا ، وقد اقتصرنا عمى أىميا .  
 مصادر البحث :

قتضت  طبيعُة الدراسة العودة ِإلى كثيٍر من المصادر والمراجع التي أفاد منيا وقد ا   
 ىد( دالئلٔٚٗولعل من أىميا كتابي عبد القاىر الجرجاني)ت –قمياًل أو كثيرًا  –البحث 
وتمخيصو وشروحو  ىد(ٕٙٙ)تلمسكاكي وأسرار البالغة ومفتاح العموم  اإلعجاز

ىد( ، فضاًل عن الكتب الخاصة ٜٖٚالقزويني)توااليضاح في عموم البالغة لمخطيب 
 بالنظرية التوليدية التحويمية . 

 الدراسات السابقة 
في الدراسات السابقة دراسة تتناول ) االسدتعارة والمجداز ( فدي  –في حدود عممنا  –لم نجد 

ضوء نظرية النحو التوليدي التحويمي ، ولعل من أبدرز مدا وجددناه قريبدًا مدن موضدوع بحثندا 
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ي أطروحددددة بعنددددوان ) الصددددورة البالغيددددة بناؤىددددا وأبعادىددددا التواصددددمية فددددي ضددددوء المددددنيج ىدددد
التوليدي التحويمي ( لمباحث عبد القادر بن عسمو ، وىي أطروحدة درسدت الصدورة البالغيدة 

 من زاوية التواصل في ضوء النظرية التوليدية التحويمية .
 التمييد

 .  أواًل : التعبير الحقيقي والتعبير المجازي
لّمدا كانددت العبددارة ىدي الداللددة التددي ُيتوّصدل بيددا إلددى اإلفيدام ، وكددان ال سددبيل إلددى 
إيصددال المعنددى المحمددول عمييددا إلددى الفيددم إاّل بددةن تكددون ُمبّينددة عمددى الحقيقددة دون المجدداز، 
احتيج إلى معرفة الفرق بين الحقيقة والمجداز ، لدئال ُيطمدق القدول مجدازًا عمدى سدامعو فديظنُّ 

فالحقيقددة مددا ُأقددر  فددي االسددتعمال عمددى أصددل وضددعو فددي  (ٔ)و حقيقددة ذلددك المعنددى سددامعو أّندد
ىددد( بقولددو))كل كممددة أريددد بيددا مددا وقعددت لددو فددي َوْضددع ٔٚٗوعّرفيددا الجرجدداني )ت (ٕ) المغددة

ن شدددئت قمدددت : فدددي مواضدددعو وقوعدددًا ال تسدددتند فيدددو إلدددى غيدددره فيدددي حقيقدددة((  (ٖ)واضدددع ، وا 
يددا ))الكممددة المسددتعممة فيمددا ىددي موضددوعة لددو مددن غيددر ىددد( بةنّ ٕٙٙوعّرفيددا السددكاكي )ت
المفدظ الددال عمدى موضدعو  ((ىد( بقولو: ٜٖٙوعّرفيا ابن األثير )ت (ٗ)تةويل في الوضع(( 

 . (ٙ) وِقيل الحقيقة لفٌظ مستعمل فيما وضع لو أوالً  (٘)األصمي((
 إّن ىدددذه التعريفدددات تتفدددق عمدددى كممدددة جامعدددة مانعدددة وىدددي ) األصدددل ( فكدددل كممدددة
استعممت فدي سدياقيا المغدوي ِلمدا ُوِضدعت لدو فيدي حقيقدة وكدل كممدة اسدتعممت فدي غيدر مدا 
وضددعت لددو فيددي مجدداز، وىددذا مددا يتضددي لنددا مددن التعريفددات فددي أدندداه لممجدداز فقددد ُعددرلَف 
المجاز بةّنو : كل كممة أريد بيا غيُر ما وقعت لو في وضع واضعيا لمالحظدة بدين الثداني 

ىدد( بةّندو : الكممدة المسدتعممة فدي غيدر مدا ىدي ّٕٙٙرفدو السدكاكي)توع(ٚ)واألّول فيي مجاز

                                                 

 . ٚٓٔالبيان ، عمي بن خمف الكاتب ،  موادُّ  : ينظر (ٔ)
 .ٕٗٗ/ٕالخصائص ، ابن جني :: ينظر( ٕ)
 .ٖٓ٘: غة ال( أسرار البٖ)
 .ٚٙٗ( مفتاح العموم :ٗ)
 . ٗٛ/ٔ( المثل السائر في أدب الشاعر والكاتب :٘)
 .ٖٚٔالنصاري:ااألماني في البيان والبديع والمعاني، أبو زكريا أقصى  ينظر : (ٙ)
 .ٖٔ٘أسرار البالغة : ينظر : (ٚ)
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، إلخددددراج (ٔ)موضدددوعة لددددو بددددالتحقيق مددددع قريندددة مانعددددة عددددن إرادة معناىددددا فدددي ذلددددك النددددوع 
، فيو مستعمل بوضدع ثداٍن (ٕ)المشترك المستعمل في أحد معنييو من حيث إّنو موضوع لو 

 . (ٖ)مع قرينة لعالقة
لمغدددة ال ينبغدددي أن يندددتج جمددداًل مجازيدددة ؛ ألّنيدددا جمدددل خاطئدددة ويدددرش تشومسدددكي أّن جيددداز ا

ويددددربط  (ٗ)ونظريددددة المغددددة يجددددب أن تضددددع فرضددددية إلنتدددداج الجمددددل الصددددحيحة دالليددددًا فقددددط 
فالجممددة  (٘)تشومسددكي بددين التعددابير الحقيقيددة والتعددابير المجازيددة عددن طريددق ) االنحددراف (

، وال ُبددّد لكددل لفددظ مجددازي مددن لفددظ المجازيددة عنددده منحرفددة ومحّولددة عددن الجممددة الحقيقيددة 
 –، فعمدم البيدان بكدل فروعدو القددماءحقيقي وىذا ما لم يكن غائبًا عن بال البالغيين العدرب 

فقدددد  (ٙ)صدددوٌر ُمحّولدددة مدددن المعندددى الحقيقدددي األصدددل  –مدددن تشدددبيو واسدددتعارة ومجددداز وكنايدددة
مختمفدة فدي وضدوح الداللدة ُعرلَف عمم البيان بةّنو))عمم يعرف بو إيراد المعنى الواحدد بطدرق 

فإّن ىذه الطدرق ىدي فدي األصدل طدرق توليديدة تحويميدة يمكدن مدن خالليدا توليدد  (ٚ)عميو ((
العديددد مددن الجمددل مددن الجممددة األصددل فتراكيددب االسددتعارة والمجدداز ىددي تراكيددب موّلدددة مددن 
جمددددل  حقيقيددددة ، ولغددددرض تعبيددددري أدبددددي تددددم تحويددددل ىددددذه الجمددددل إلددددى تراكيددددب االسددددتعارة 

جاز، فيذه التعابير ال ُبّد أن تكون مسبوقة بتعدابير حقيقيدة ىدي أصدل الوضدع ثدم وّلددْت والم
   منيا تعابير غير حقيقية .

إذا شئنا الدقدة  –يمثل وضعًا ثانيًا محّواًل عن وضٍع أّول أو  بةقسامو كميافالمجاز 
؛ ألّن ))  (ٛ)محدددواًل عدددن أصدددٍل سدددابٍق عمدددى عمميدددة التحويدددل التدددي تمثميدددا عمميدددة التجدددّوز –

                                                 

 . ٛٙٗمفتاح العموم : ينظر :( ٔ)
 .ٙ٘السمرقندية لمعصام في عمم البيان ، محمد الصبان :شرح حاشية الصبان عمى ينظر :( ٕ)
 .ٖٛٔأقصى األماني :ينظر :( ٖ)
) رسالة ٗٚ، أمين لقمان الحبار : -نزار قباني نموذجا –ة التشبيو يوي ألبنالتكوين النحينظر : ( ٗ)

 ماجستير(.
 .ٜٜ: البالغة العربية ، قراءة أخرش، محمد عبد المطمب :  ينظر (٘)
 .ٖٛ،ٔٗ: من آفاق الفكر البالغي عند العرب ، عبد الحكيم راضي : ينظر (ٙ)
 .ٖٖٔأقصى األماني :وينظر :،  ٕٚٓ:( االيضاح في عموم البالغة، الخطيب القزوينيٚ)
 .ٔٗاق الفكر البالغي عند العرب : آف: من  ينظر (ٛ)
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المجاز خالف األصل ؛ ألّنو يتوقدف عمدى الوضدع األول والمناسدبة والنقدل وألّن لكدل مجداز 
 (ٔ)حقيقة ، وال عكس ، يدل عميو أّن المجاز ىو المنقول إلدى معندى ثداٍن والثداني لدو أّول(( 

ال لددم يعقددل كونددو مجددازًا  ت فالحقددائق وضددع (ٕ)فكددل مجدداز ال ُبددّد أن يكددون مسددبوقًا بحقيقددة وا 
وُيعدددل عدن الحقيقدة إلددى المجداز لمعدداٍن ثالثدة ، ىددي :  (ٖ)أواًل ثدم اسدتعممت منيددا المجدازات 

 .   (ٗ)االتساع ، والتوكيد ، والتشبيو. فإن عدمت ىذه األوصاف كانت الحقيقة البتة 
ويددذىب تشومسددكي إلددى أّن النحددو التوليدددي يصددمت وال يقددول شدديئًا عددن االسددتعارة 

وعمددى دارس المغددة أن ال يسددمي  (ٙ)و أّنيددا جمددٌل غيددُر صددحيحة أ (٘)بددل حتددى عددن المجدداز 
فدرفُض تشومسدكي دراسدَة مثدل  (ٚ)لمقواعد التي يستنطقيا من المغة أن تنتج مثل ىدذه الجمدل

ىذه الجمل قائٌم أساسًا عمى حجة عدم وجود تناسق وتجانس بين مفردات الجممدة الواحددة ؛ 
أو أّنددو لددم يرغددب فددي تفسددير ىددذه  (ٛ)إلددى غيددره معتمدددًا عمددى المعنددى المعجمددي وال يتجدداوزه 

الجمل ، فالمجاز ىامشي في النحو عند تشومسكي وىو مقصى تمامًا من الدراسدة الدالليدة 
(ٜ). 

يدرس جمداًل ُتعددُّ مدن وجيدة نظدر النحدو التوليددي التحدويمي جمداًل غيدر  فبحثنا ىذا
فسديرىا بدداًل مدن رفضديا ، صحيحة أو منحرفة دالليًا ويعدىا البحث صحيحة ويتجدو  إلدى ت

عادتيددا إلددى حاضددنة المغددة بوصددفيا جمدداًل أدبيددة خرجددت عددن تركيبيددا  وسدديحاول  دراسددتيا وا 
                                                 

، وينظر : من آفاق الفكر البالغي  ٜٜنياية االيجاز في دراية االعجاز، فخر الدين الرازي ::  ينظر (ٔ)
 .ٔٗالعربي : 

 .ٔ٘/ٔ: جاز ، يحيى العمويالمتضمن ألسرار البالغة وعموم حقائق االع : الطراز ينظر :  ينظر (ٕ)
 .ٕٖٔ: منيج البحث المغوي بين التراث والمعاصرة ، نعمة رحيم العزاوي : ينظر (ٖ)
 .ٕٗٗ/ٕ: الخصائص : ينظر (ٗ)

صبري إبراىيم  تشومكسي فكره المغوي وآراء النقاد بو،وينظر:،ٕٓٔ: جوانب من نظرية النحو:  ينظر (٘)
 .ٕٚٗإبراىيم السيد:

 .ٙٛٔ،  ٕٓٔة النحو : : جوانب من نظري ينظر (ٙ)
االلسنية التوليدية وقواعد المغة العربية )النظرية االلسنية وينظر:،ٚٗ:  البنى النحوية :  ينظر  (ٚ)

 .ٛٓٔ(،ميشال زكريا: 
 )رسالة ماجستير(.ٛ:  التكوين النحوي ألبنية التشبيو: ينظر (ٛ)
 .ٕٔٓنسن::  االستعارات التي نحيا بيا ، جورد اليكوف ومارك جو  ينظر (ٜ)
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األصدددمي لغدددرض فندددي بالغدددي ، وأّن ىدددذه التراكيدددب مدددا ىدددي إال بنيدددة سدددطحية لبنيدددة عميقدددة 
 سيحاول البحث من خالل نماذجو التطبيقية الوصول إلييا. 

التراكيدب يبًا  بسيطة ؛ ألّنيدا خاليدة مدن التحدويالت أمدا تراك التراكيب الحقيقيةوتعد 
فتعددد تراكيبددًا مركبددة ؛ ألّنيددا مددّرت بتحددويالت عددّدة لموصددول إلددى البنيددة المجازيددة ،  المجازيددة

فقولندا ) زيدد أسدد ( جممدة بسديطة عندد النحدداة؛ ألّنيدا مكوندة مدن ركندين ىمدا المسدند والمسددند 
ثندا ؛ ألّنيدا مدّرت بمراحدل وتحدويالت عددة لموصدول إليو وىدي جممدة مركبدة أو معقددة فدي بح

 إلى ما ىي عميو ، وىذا ما سيبّينو البحث في نماذجو التحميمية . 
 ثانيًا : البنية العميقة والبنية السطحية 

ُيعدددددُّ نحدددداة بددددورت رويددددال أّول مددددن اسددددتعمموا مصددددطمحي ) البنيددددة العميقددددة والبنيددددة 
،  (ٔ)شددديور ) خمدددق اُب الخفدددي العدددالَم المرئدددي ( السدددطحية ( وذلدددك فدددي تحمددديميم لممثدددال الم

ووجددد تشومسددكي فددي تحمدديميم ليددذه الجممددة مصدددرًا لتصددوراتو المتعمقددة بددالتمييز بددين البنيددة 
 .(ٕ)العميقة والبنية السطحية

ويددذكر تشومسددكي نفسددو أّن مفيددومي البنيددة العميقددة والبنيددة السددطحية قريبددان جدددًا  
 . (ٖ)البنية الخارجية عند ىمبولت من مفيومي البنية الداخمية و 

وقددد تبنددى تشومسددكي مصددطمي البنيددة العميقددة وذلددك فددي كتابددو )جوانددب مددن نظريددة 
 (ٗ)النحدددو( وأصدددبي لدددو مدددن األىميدددة بمكدددان حتدددى ُعدددّد عنصدددرًا أساسددديًا فدددي ثورتدددو المغويدددة 

قددة)) وتمثددل البنيددة العمي (٘)والتركيددز عمددى البنيددة العميقددة مددن أبددرز مقومددات ثددورة تشومسددكي
األساس الذىني المجرد لمعنى معين يوجد في الذىن ويدرتبط بتركيدب جممدي أصدولي يكدون 

                                                 

 .ٓٙٔ:  المسانيات الديكارتية ، تشومسكي : ينظر (ٔ)
منيجية، من النشةة إلى النموذج المعيار، مصطفى التوليدية ، األسس النظرية وال مسانيات:  ال ينظر (ٕ)

 .ٖٓ:غمفان 
 .ٖٔ:المصدر نفسو :  ينظر (ٖ)
 .)بحث (ٕٙٔ: تشومسكي  والثورة المغوية ، جون سيرل : ينظر (ٗ)
 )بحث(.ٕٗٔ: تشومسكي والثورة المغوية :  ينظر (٘)
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ىددذا التركيدددب رمددزًا لدددذلك المعنددى وتجسددديدًا لددو ، وىدددي النددواة التدددي ال بددّد منيدددا لفيددم الجممدددة 
ن لم تكن ظاىرة فييا((  .  (ٔ)ولتحديد معناىا الداللي وا 

امددل بوسدداطة دليمددو التحددويمي، الدددذي إّن البنيددة العميقددة ألي كددالم تعطددى بشددكل ك
يحتوي عمى أساسو ، أّما البنية السطحية لجممة ما فيي الدليل النظمي المشتق الدذي يجدب 

 .  (ٕ)أن يرش كنتاج لمعمميات الممّثمة في الدليل التحويمي
إّن رفددض تشومسددكي لوسددس واألىددداف التددي يقددوم المغويددون التوزيعيددون بالتحميددل 

البحث عن البنيدة العميقدة ؛ ألّنيدا فدي رأيدو تمّكدن الباحدث مدن وصدف في ضوئيا دفعو إلى 
ويعدّرف تشومسدكي البنيدة العميقدة بةّنيدا : تشدكل  (ٖ)اأُلسس النحوية لتتابع المباني الصرفية 

البنية التحتية المجردة التدي تحددد التةويدل الدداللي لجممدة مدا ، والبنيدة السدطحية بةّنيدا تشدكل 
ت الددذي ُيحدددد التةويددل الصددوتي ويددرتبط بالصددورة الفيزيائيددة لمكددالم التنظدديم السددطحي لموحدددا

ّن تركيددب المغددة يددتم مددن خددالل نسددقين مددن القواعددد : نسددق قاعدددي ُيولددد البنيددات (ٗ)الفعمددي وا 
فالجممدددة عندددد  (٘)العميقدددة ونسدددق مدددن التحدددويالت ينقدددل ىدددذه البنيدددات إلدددى بنيدددات سدددطحية 

 داخميدددددددددددددددددددددددددددددددًا التوليددددددددددددددددددددددددددددددددين تمتمدددددددددددددددددددددددددددددددك مظيدددددددددددددددددددددددددددددددرين ؛ مظيدددددددددددددددددددددددددددددددرًا ذىنيدددددددددددددددددددددددددددددددًا 
وىدو  (ٙ)) بنية عميقدة تحمدل معناىدا ( ومظيدرًا فيزيائيدًا خارجيدًا ُيشدكل سمسدمة مدن األصدوات

 ما يعرف بالبنية السطحية أو التمثيل الشكمي الخارجي .
ويدددرش تشومسدددكي أّن التحدددويالت عمدددى البنيدددة العميقدددة ىدددي التدددي توّلدددد فدددي النيايدددة 

فدددي ذىدددن المدددتكمم بنيدددة عميقدددة قبدددل أن  تتدددوافر أن. وال ُبدددّد (ٚ)البنيدددة السدددطحية لجمدددل المغدددة
 . (ٛ)يحّوليا إلى رموز صوتية وينطق بيا عمى شكل البنية الخارجية أو الظاىرة 

                                                 

 .ٛ٘:، خميل أحمد عمايرة ( في نحو المغة وتراكيبيا ٔ)
 .ٜٙٔ:  جوانب من نظرية النحو : ينظر (ٕ)
 .ٜٕ٘( المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق المغوي ، خميل أحمد عمايرة :ٖ)
 .ٜ٘ٔ: المسانيات الديكارتية :  ينظر (ٗ)

 . ٔٛٔ:لمصدر نفسو ا:  ينظر (٘)
 .ٜٙٔ: المسانيات الديكارتية :  ينظر (ٙ)
 .ٜٕٔره المغوي وآراء النقاد بو : كف تشومسكي:  ينظر (ٚ)
 .ٜٕٔ: أضواء عمى الدراسات المغوية المعاصرة ، نايف خرما :  ينظر (ٛ)
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إّن وجود البنية العميقة فرض عمى تشومسكي البحث عن روابط بينيا وبدين البنيدة 
ة العميقددة ىددي السددطحية فتوصددل إلددى التحددويالت بةنواعيددا المختمفددة ، ويددرش البحددث أّن البنيدد

البنيددة السددطحية ىددي االسددتعارة أو المجدداز ، وأّن)البنيددة العميقة(الحقيقيددة تنتقددل  وأنّ  الحقيقددة
 إلى) البنية السطحية( االستعارة والمجاز عن طريق التحويالت. 

يدددتّم الوصدددول إلدددى البنيدددة السددطحية ال ُبدددّد مدددن المدددرور بتحدددويالت عدددّدة ، أي  لكددي
أخيدرًا عمدى السدطي ممدا يدؤدي الدى ظيدور عدّدة بندى عميقدة قبدل مراحل انتقالية حتى تظيدر 

البنيدددة السدددطحية ولكنيدددا بنيدددة عميقدددة نسدددبة إلدددى السدددطحية وىدددي سدددطحيٌة نسدددبة إلدددى البنيدددة 
 العميقة .

 ويرش البحث بعد ىذا العرض كمو أّن :

جممدددددة البنيدددددة العميدددددددقة                          الجممدددددة الحقيقيدددددة                     ال
 البسيطة

البنيدددددة السدددددطحية                         الجممدددددة المجازيدددددة                    الجممدددددة 
 المركبة

 ثالثًا : أنواع التحويالت.  
نظدام مدن  إيجدادافتراض البنية العميقة في موازاة البنية السدطحية حدّتم عمدى تشومسدكي 

العميقددة بددالبنى السددطحية ُسددّمي نددوع معددّين يعمددل ضددمن جيدداز النحددو يقددوم بإيصددال البنددى 
بددالتحويالت، والتددي ىددي فددي أشددمل مفاىيميددا نظددام قواعددد يعمددل عمددى بنيددة عميقددة فيحّوليددا 

 ، وىذه التحويالت عمى أنواع .   (ٔ)إلى بنية سطحية 
 التحويالت االختيارية والتحويالت اإلجبارية .  .3

وعددم تطبيقيدا عمدى الجممدة ))  التحويالت االختيارية : وىي التحويالت التي يجوز تطبيقيدا
فمو افترضنا أّن ىناك قانوندًا ُيحدّول المبندي لممعمدوم إلدى المبندي لممجيدول، فدال شدك أّن مثدل 

                                                 

البنية  ،التكوين النحويٜٚٔجوانب من نظرية النحو :وينظر : ،  ٕٙ: البنى النحوية : ينظر (ٔ)
 ) رسالة ماجستير(.ٗٔٔ:التشبيو
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ىدذا القدانون ىدو قدانون اختيداري ؛ ألّنددو ال شديء يجبرندا أن نحدّول المعمدوم لممجيدول ، وىددذا 
 .(ٔ)التحويل إن ىو إال عمل اختياري ((

أّما التحويالت اإلجبارية فيوصف كل قدانون تحدويمي بةّندو إجبداري إذا كدان تطبيدق 
، والُبدددد  مدددن تطبيدددق (ٕ)فييدددا الوصدددف التركيبدددي  يتدددوافرفدددي كدددّل جممدددة  الزامّيددداً ذلدددك القدددانون 

 التحويالت االجبارية لكي تصبي الجممة صحيحة نحويًا.
 التحويالت الوظيفية والتحويالت غير الوظيفية.  .4

حدددويالت الوظيفيدددة : ىدددو انتقدددال الكممدددة مدددن وظيفدددة نحويدددة إلدددى وظيفدددة أخدددرش ، وعمدددى الت
العكددس مددن ذلددك التحويددل غيددر الددوظيفي ىددو ثبددات الوظيفددة النحويددة لمكممددة ، ففددي المبنددي 
لممعموم عندما يتم التحويل من المبني لممعموم إلى المبني لممجيدول تنتقدل الكممدة التدي تقدوم 

وظيفددة الفاعميددة ، فعدددم االنتقددال يجعددل الجممددة ناقصددة ومددن ثددم  غيددر بوظيفددة المفعوليددة إلددى 
 المقصودة في ذىن المتكمم . (ٖ)معبرة عن الصورة الذىنية

 التحويالت الدورية والتحويالت غير الدورية  .5
غيددر محدددود مددن   عدددداً التحددويالت الدوريددة :ىددي التحددويالت التددي يمكددن أن تتكددرر لتبنددي 

أّمدا التحدويالت غيدر الدوريدة فيدي التحدويالت ( ٗ)حدود من الخيوطالجمل المعقدة من عدد م
 .(٘)التي تحّول السمسمة المبسطة إلى جمل محّولة أخرش

 
 القسم األول : تراكيب المجاز في ضوء نظرية النحو التوليدي التحويمي 

.(3)المثال األول : شفى الطبيُب المريَض و هزم األميُر الجنَد   
طبيدب واألميدر كدل منيمدا حقيقدة وضدعية مسدتعممة فدي مكانيدا فالمحكوم لو وىو ال

الوضعي، والمحكوم بو وىو شفاء المريض وىزم الجندد كدل مدن ذلدك حقيقدة أيضدًا ،وضدعية 

                                                 

 .ٕ٘: ، محمد عمي الخولي( قواعد تحويمية لمغة العربية ٔ)
 .ٔٗ:، صالي الكشومدخل في المسانيات  : ينظر (ٕ)
 .ٖٕٔ:المسانيات في مدخل:  ينظر (ٖ)
 . ٙٔٔ:  تشومسكي فكره المغوي وآراء النقاد بو : ينظر (ٗ)

 .ٙٔٔ:المصدر نفسو :  ينظر (٘)
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فدالمراد بالطبيدب  (ٔ)مستعممة في مكانيا الوضعي، ال مجازًا، ال في مجدرد الحكدم، كمدا تدرش
ذا المدراد بداألمير المددبر ألسدباب اليزيمدة ىو الشافي الحقيقي بقرينة نسدبة الشدفاء اليدو ، وكد

ىو الجيش، بقرينة نسبة اليزم إليدو ، فيدو يشدبو الفاعدل المجدازي المدذكور بالفاعدل الحقيقدي 
فددي تعمددق وجددود الفعددل بددو ، ثددم يفددرد الفاعددل المجددازي بالددذكر وينسددب إليددو شدديٌء مددن لددوازم 

 .(ٕ)الفاعل الحقيقي
 لنحو اآلتي.ويمكن تحميل هذا المجاز العقمي عمى ا

 شفى اُب المريَض بعالج الطبيب .  .ٔ
 ف + فا+ م بو+ح)أ+مج+م إليو( .

تمثل ىذه الجممة جممة البنية العميقة وىي جممة الحقيقدة ، وبتحويدل اختيداري دوري وظيفدي 
 يتم حذف الفاعل لفظ الجاللة ) اب ( .  

 شفى المريَض بعالج الطبيب *.  .ٕ
 ف + م بو+ح)أ+مج+ م إليو(. 
ّنيددا جممددة غيددر مسددتقيمة نْحويددًا يددتم حددذف حددرف الجددر ) البدداء ( وتحويددل وظيفددة االسددم وأل

 المجرور ) عالج الطبيب ( إلى الفاعمية وذلك بتحويل إجباري ، دوري ، وظيفي. 
 شفى المريَض عالُج الطبيِب .  .ٖ

 ف + م بو + فا + م إليو .
قامدة المضداف  وبتحويل اختياري ، دوري ، وظيفي يتم حذف الفاعل/المضاف ) عدالُج ( وا 

 إليو ) الطبيب ( مكانو . 
 شفى  المريَض  الطبيُب .  .ٗ

 ف + م بو + فا  .
لدى  وبتحويل اختياري دوري غير وظيفي يتم إعادة الفاعل) الطبيُب ( إلى مكانو الطبيعدي وا 
ي رتبتو األصمية ُمقدمًا عمى المفعول بو ) المريَض( ؛ لتظير لندا جممدة البنيدة السدطحية وىد

 جممة المجاز العقمي .

                                                 

 . ٚٓ٘:وفنونيا وعموميا أسسيا ، العربية البالغة :  ينظر (ٔ) 
 .ٕٚٓ:  المطول :  ينظر (ٕ) 
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 شفى الطبيُب المريَض  .  .٘
 ف +  فا + م بو.

 إذًا : 
جممددددة البنيددددة العميقددددة                                                       جممددددة البنيددددة 

 السطحية 
) جممدددة الحقيقدددة (                                                      ) جممدددة المجددداز 

 (   العقمي
شدددفى اُب المدددريَض بعدددالِج الطبيدددِب                  تحدددويالت             شدددفى الطبيدددُب 

 المريَض.
 أما الجممة الثانية فيمكن تحميمها عمى النحو اآلتي. 

 ىزم جيُش األميِر الجنَد. .ٔ
 ف + فا + م إليو +م بو . 

ويددل اختيدداري ، دوري ، تمثددل ىددذه الجممددة جممددة البنيددة العميقددة وىددي جممددة الحقيقددة ، وبتح
قامدددة المضددداف إليدددو )األميدددر( مكاندددو ؛  وظيفدددي يدددتم حدددذف الفاعدددل/ المضددداف ) جددديش ( وا 

 لتظير لنا جممة البنية السطحية  وىي جممة المجاز العقمي.
 ىزم األميُر الجنَد  .ٕ

 ف + فا + م بو . 
 إذًا : 

جممددددة البنيدددددة            جممددددة البنيددددة العميقددددة                                           
 السطحية 

) جممددددة الحقيقدددددة (                                                     ) جممددددة المجددددداز 
 العقمي (

 ىزَم جيُش األميِر الجنَد                  تحويالت                   ىزَم األميُر الجند.
 .(3)المثال الثاني ، سّرتني رؤيتك

                                                 

 .ٖٗ،وينظر: االيضاح : ٜٓ٘: مفتاح العموم : ينظر (ٔ)
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:)) فإذا ارتضى صحة استناد السرور إلى مدن رزقدك رؤيتدو وأتاحيدا ىد( ٕٙٙي)قال السكاك
 .(ٔ)لك وىو : اب عز وجل ، فقل أصل الكالم" سّرني اُب وقَت رؤيتك "((

 ويمكن تحميل هذا المجاز العقمي عمى النحو اآلتي .
 سّرني اُب وقَت رؤيتك .   .ٔ

 ف+ن و+م بو+فا+ظ+م إليو+م إليو. 
جممددة جممددة البنيددة العميقددة وىددي جممددة الحقيقددة ، وبتحويددل اختيدداري ، دوري ، تمثددل ىددذه ال

 وظيفي يتم حذف الفاعل لفظ الجاللة) اب( وتحويل وظيفة الظرف) وقت(إلى الفاعمية. 
 سّرني وقُت رؤيتك . .ٕ

 ف+ن و+م بو+فا+م إليو+م إليو.
وظيفددة المضدداف  وبتحويددل اختيدداري ، دوري ، وظيفددي ، يددتم حددذف الفاعددل )وقددت( وتحويددل

 إليو ) رؤيتك( إلى الفاعمية . 
 سّرني رؤيتك *  .ٖ

 ف+ن و+م بو+فا+م إليو. 
وألّنيدددا جممدددة غيدددر صدددحيحة نحويدددًا ؛ وذلدددك لعددددم المطابقدددة بدددين الفعدددل ) سدددّر ( والفاعدددل 
)رؤيتددك( مددن حيددث التددذكير والتةنيددث ،فيددتم تصددحيي الجممددة بزيددادة تدداء التةنيددث السدداكنة ؛ 

ري ، دوري ، غيددر وظيفددي ؛ لتظيدددر لنددا جممددة البنيدددة السددطحية وىدددي وذلددك  بتحويددل اجبدددا
 جممة المجاز العقمي .  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٜٓ٘مفتاح العموم: ( ٔ)
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 سّرتني رؤيتك .  .ٗ
 ف+ن و+أ+م بو+فا+م إليو. 

 إذًا : 
جممددددددددة البنيددددددددة العميقددددددددة                                                  جممددددددددة البنيددددددددة 

 السطحية 
) جممددددددة المجدددددداز                                        ) جممددددددة الحقيقددددددة (             

 العقمي ( 
 سّرني اُب وقَت رؤيتك                    تحويالت                     سّرتني رؤيتك .
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 الخاتمة
بعد أن وصل البحث إلدى مطافدو األخيدر, الُبدد  لندا أن نسدجل أىدم النتدائج التدي توصدمنا 

 -ييا, وىي:إل
تةسدديس المفدداىيم والمصددطمحات البالغيددة وفددي تحميددل األمثمددة  فدديالقدددماء انطمددق البالغيددون  .ٔ

 البالغية من منطمقات توليدية تحويمية .  
الشدددواىد البالغيدددة مفيدددوم البنيدددة العميقدددة  مثمدددةاأللدددم يغدددب عدددن بدددال البالغيدددين وىدددم يحممدددون  .ٕ

 والبنية السطحية . 
ط بين جممة االستعارة ) جممة البنيدة السدطحية ( وجممدة الحقيقدة) إّن التشبيو يقع مرحمة  وس .ٖ

جممددة البنيددة العميقددة ( فددال ُبدددُّ لجممددة الحقيقددة وىددي تنتقددل إلددى جممددة االسددتعارة مددن المددرور 
 بجممة التشبيو .  

إّن قددوَل البالغيددين إّن االسددتعارة ىددي تشددبيو ُحددذف أحددد طرفيددو يقصدددون بددو التشددبيو البميددغ  .ٗ
ّن وجو الشبو وأداة التشبيو والعامل المسداعد قدد حدذفت بعمميدات تحويميدة سدابقة وىذا يعني أ

 قبل الوصول إلى جممة التشبيو البميغ . 
كل تركيب استعاري لو قوانين خاصة بدو ، فبعدد أن تتشدكل جممدة التشدبيو مدن اتحداد جممتدي  .٘

لعميقدددة إلدددى البنيدددة الحقيقدددة والتخييدددل ، تتددديي لندددا المغدددة إمكاندددات ىائمدددة لمتحدددول مدددن البنيدددة ا
السددددطحية ، وذلددددك عددددن طريددددق عناصددددر التحويددددل المختمفددددة مددددن  حددددذف واسددددتبدال وتقددددديم 

 وتةخير وزيادة ودمج بشرط إنتاج جممة صحيحة لغويًا ودالليًا . 
 يالحظ عمى القوانين التحويمية ما يةتي .ٙ

 .اإلجبارية . غمبة التحويالت االختيارية عمى التحويالتٔ
    .الدورية عمى التحويالت غير الدورية . غمبة التحويالتٕ
. غمبدددددة التحدددددويالت الوظيفيدددددة عمدددددى التحدددددويالت غيدددددر الوظيفيدددددة ، وعميدددددو تكدددددون أغمدددددب ٖ
 .   حويالت ىي اختيارية دورية وظيفيةالت
اإلجباريددددة  مسددداىمة كبيددددرة فدددي تحويدددل الجمددددل الخاطئدددة أو غيددددر  التحدددويالتأسددديمت  .ٗ

 .  يًا أو داللياً يحة أو مقبولة نحو الصحيحة إلى جمل صح
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Abstract 

         This research deals with metaphor and metaphor as a 

metaphorical superficial structure of a real deep structure, and 

studies how the sentence of the deep structure (real) is transferred to 

the sentence of the superficial structure (metaphor) and the stages of 

transition and sheds light on the methods of transforming the deep 

structure into a superficial structure, and reveals that the truth as it 

moves to metaphor It must pass through the simile sentence, for the 

simile is a middle stage between them, and it begins with the 

complete simile until it reaches the eloquent simile in preparation 

for the transition to metaphor. The truth is, at the same time, a deep 

structure of metaphor 

       We divided it into two parts and a preamble. In the preface, we 

dealt with the real expression, figurative expression, surface 

structure, deep structure and types of transformations. Then we dealt 

in the first part with metaphor by analyzing models of them 

according to the theory of transformational generative grammar. In 

the second part, we dealt with the metaphor and we divided it into 

two parts. The sender and in the second section the mental 

metaphor, and we analyzed sufficient examples of their examples. 

        Key words: structures, metaphor, grammar. 
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