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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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الّتشجير اآللّي للجملة العربّية بني 
الكّلّيات واملقاييس

)بنك املشّجرات العربّي منوذجا(
�سمّية املّكي

املعهد العايل لّلغات بنابل، جامعة قرطاج -تون�ش

soumamekki@hotmail.com

ملّخ�ص

بنك امل�ضّجرات حمّلل حا�ضوبّي للّظواهر الرّتكيبّية يف الّلغة العربّية، ا�ضتثمر مبادئ نظرّية الّتحّكم والّربط الّتوليدّية، 

وحو�ضباته���ا وت�ضّوراتها للّنحو الكّلّي، غايته يف ذلك بناء نظ���ام حو�ضبّي اآيّل، يحاكي يف ا�ضتغاله الّنظام احلو�ضبّي الّلغوّي 

الّطبيع���ّي. وق���د حّقق بنك امل�ضّجرات نتائ���ج مهّمة يف هذا ال�ّضاأن، تتمّث���ل يف بلوغه النتظام والّتنا�ض���ق يف معاجلة الأبنية 

ّية الّتكرارّي���ة املمّيزة لّلغة  الإعرابّي���ة، لك���ّن العم���ل مل يخل من هن���ات، اأهّمها عدم اّت�ض���ام ال�ّضريورة ال�ضتقاقّي���ة باخلا�ضّ

الب�ضرّي���ة، وخرق حو�ضبة الّنقل للقيود اجلزبرّي���ة التي اأقّرتها الّنظرّية الّل�ضانّية، وهو ما يجعلنا ن�ضّكك يف كفايته الو�ضفّية 

ل�ضانّيا.

الكلمات املفاتيح: بنك امل�ضّجرات، نظام حو�ضبّي، العربّية، الكّلّيات، املقايي�ش، الّنقل. 
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The Issue of Universal Grammar in Arabic 
Treebanking

Dr, Soumamekki
Higher Institute of Languages, University of Carthage, Tunisia

E-Mail: soumamekki@hotmail.com

Abstract:
The Arabic Treebank (ATB) is a computational analyzer of Arabic syntactic structures 

that describes the different constituents, provides categories for each non-terminal node, 
and identifies null elements, co-reference, traces, etc. It adopts the Generative Government 
and Binding Theory (1981) to construct an artificial computational system that simulates 
the natural linguistic one. The Treebank was successful in this regard especially in 
achieving high levels of regularity and consistency. But the syntactic analysis doesn’t 
respect recursivity that distinguishes language from other communication systems. It, 
also, violates the syntactic island constraints on movement advanced by the Generative 
Theory. This is why I put its descriptive adequacy to the test.

Key words: Treebank, Computational System, Arabic, Universals, Parameters, 
movement.
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ما انفّكت الّل�ضانّيات احلا�ضوبّية تقّدم مناويل حو�ضبّية 

ملختل���ف م�ضتويات الّدرا�ضة الّلغوّية، هدفها يف ذلك و�ضع 

برنام���ج ميّك���ن الآلة من متّث���ل خ�ضائ�ش ا�ضتغ���ال الّلغة 

الب�ضرّي���ة، وتعّلمها؛ فاإعادة اإنتاجه���ا. يف هذا الإطار ُيعّد 

من���وال ماركي����ش Mitch Marcus م���ن اأ�ضهر املناويل 

احلا�ضوبّي���ة؛ فقد و�ض���ع �ضاحبه �ضن���ة 1990 اأّول حمّلل 

رفّي���ة يف النكليزّية،  حا�ضوبّي للّظواه���ر الرّتكيبّية وال�ضّ

مّت اعتماده يف تاأ�ضي�ش بنك امل�ضّجرات النكليزّي بجامعة 

بن�ضلفاني���ا English Treebank. وكان له���ذا الإجناز 

اأثر بال���غ يف الّل�ضانّي���ات احلا�ضوبّي���ة؛ اإذ توا�ضل امل�ضروع 

ينّي���ة والعربّية. وقد  لي�ضم���ل األ�ضن���ا اأخ���رى، اأهّمه���ا ال�ضّ

�ضاهمن���ا يف هذا امل�ضروع على م���دى �ضّت �ضنوات، طّبقنا 

اأثناءها –يف حدود ما اأمكن- معارفنا الّنحوّية والّل�ضانّية 

يف معاجل���ة اجلملة العربّية بت�ضجري البنية الإعرابّية اإىل 

مكّوناته���ا وحتديد وظائف تلك املكّون���ات، وتعيني املُقولة 

املتحّكمة يف خمتلف ُعقد امل�ضّجر. لكن ما لحظناه اأثناء 

���ن حو�ضبّيا ملا  ه���ذه الّتجربة اأّن العربّي���ة باتت ُتقاد لُتذعمِ

َم���ح به املحّلل احلا�ضوبّي دون اعتبار الكّلّيات الّل�ضانّية  َي�ضمْ

الّلغ���ة  لنظ���ام  امل�ض���رّية   Linguistic Universals
الطبيعّي���ة احلو�ضبّي، اإ�ضافة اإىل ذلك فقد اأ�ضحت ُتطّوع 

اأ�ضا�ضا اإىل اخل�ضائ�ش الّنحوّية املتحّققة يف النكليزّية، 

دون اعتب���ار ع���دد م���ن مقايي����شparameters  الّتن���ّوع 

الّلغوّي، التي اأقّرتها الّنظرّيات الّل�ضانّية، اأهّمها الّنظرّية 

الّتوليدّية املعتمدة يف هذا الربنامج. 

وبن���ك امل�ضّجرات هو بنك متثيل اجلمل واملرّكبات يف 

�ض���كل م�ضّجرات تركيبّية، ُتبنى م���ن الأعلى اإىل الأ�ضفل، 

ويق���وم الّت�ضج���ري على تعي���ني العق���د nodes، وهي عقد 

تركيبي���ة من منط: ج، م ف، م ����ش، م �ش... يليها تعيني 

الوظيف���ة الإعرابّي���ة، بو�ض���ع بطاق���ة وا�ضمة له���ا: –فا، 

-م���ف... ويكون الّت�ضجري ح�ض���ب البنية املكّونّية، وح�ضب 

ما اأدركته املقاربة الّتوليدّية )1981( يف ا�ضتقاق الأبنية 

الإعرابّية، وتتمّثل هذه املقاربة حتديدا يف منوال الّتحّكم 

.Government and Binding Theory والّربط

واأهّم ه���دف اختبارّي ر�ضمه القائم���ون على م�ضروع 

بن���ك امل�ضّج���رات العربّي بل���وغ معاجل���ة متنا�ضقة داخل 

الّل�ض���ان الواحد وب���ني الأل�ضن املختلفة، م���ع توفري حتليل 

ل�ض���ايّن �ضحي���ح م���ا اأمكن ذل���ك؛ فيكون معي���ار ال�ضّحة 

املتنا�ضق���ة،  الآلّي���ة  املعاجل���ة  ملعي���ار  لحق���ا  الّل�ضانّي���ة 

وي���رّبر ذل���ك باله���دف الأ�ضا����ش م���ن املعاجل���ة الآلّي���ة، 

وه���و تعلي���م الآل���ة الّت�ضج���ري؛ لتعوي�ش عم���ل الّل�ضايّن يف 

مرحل���ة لحقة بعم���ل الآلة. ذاك اأّن ت�ضج���ري بنية املرّكب 

ي�ضاع���د على تعي���ني الأدوار الّدللّية: م���ن فعل ماذا ملن؟

 

)who did what to whom?( وهو املفتاح الأ�ضا�ش 

يف فهم اجلملة؛ فتتمكن الآل���ة حينئذ من ا�ضتيعاب الّلغة 

وتعّلمها باإ�ضقاط الوظائف الرّتكيبّية على الأدوار الّدللّية، 

وين���درج ه���ذا اله���دف �ضم���ن الّتوّج���ه الع���اّم لّل�ضانّيات 

احلا�ضوبّي���ة؛ فقد ظّلت الّل�ضانّي���ات احلا�ضوبّية حّتى �ضنة 

1990 وثيقة الرتباط بالّل�ضانّي���ات، فكان الّل�ضايّن ي�ضع 
الأنحاء لت�ضّغلها الّل�ضانّيات احلا�ضوبّية يف مرحلة لحقة، 

اأّم���ا الآن فاأ�ضبح���ت موّجه���ة اأ�ضا�ض���ا نح���و تعّلمّي���ة الآلة  

machine learning لتتجاوز العمل الب�ضرّي. 

ويعت���رب هذا الهدف ممكنا يف �ض���وء التوّجه الّل�ضايّن 

العرف���ايّن الع���اّم، ال���ذي ي���رى اأّن الّلغ���ة نظ���ام عرفايّن 

كامن يف الّذهن/الّدم���اغ الب�ضرّي، ي�ضتغل وفق حو�ضبات 

ومب���ادئ دقيق���ة، متّك���ن الّلغ���ة من جت���اوز ط���ور املعرفة 

الّل�ضانّية الاّلواعية اإىل طور الإجن���از والّتحّقق الّل�ضايّن. 

ويخت�ّش الّنح���و الّتولي���دّي -وحتديدا املن���وال الأدنوّي- 

يف اإطار ه���ذا ال�ّضياق العرفايّن بتمّث���ل الّلغة ملكًة ذهنّيًة 

فطرّي���ًة فري���دًة ي�ضرّيها ع�ضو لغ���وّي خا�ّش به���ا، وتقوم 

وت  عل���ى نظ���ام حو�ضب���ّي يخت���زن معلوم���ات ح���ول ال�ضّ

واملعن���ى، ويتفاعل م���ع اأنظمة عرفانّية اأخ���رى تتلّقى تلك 

املعلوم���ات لتقييمه���ا. غري اأّن هذا اله���دف الذي ر�ضدته 

الّل�ضانّي���ات احلا�ضوبّية، واملتوافق مع الّت�ضّورات الّل�ضانّية 

ق���د ي�ضط���دم بظواه���ر يتف���ّرد به���ا الّنظ���ام احلا�ضوبّي

 

ول  الب�ضرّي���ة،  لّلغ���ة    Computational System  

ناعّي. يف هذا  ميكن اأن ي�ضتوعبها الّنظام احلو�ضبّي ال�ضّ



186
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

ال�ّضياق تتنّزل اإ�ضكالّية بحثنا: هل ميكن لبنك امل�ضّجرات 

اأن يعك����ش حقيق���ة ا�ضتغ���ال الّلغة الب�ضرّية داخ���ل الّدماغ 

ة، ومنها نحو  الب�ض���رّي، وطبيعة ا�ضتغال الأنح���اء اخلا�ضّ

ناعّي  العربّي���ة؟ اأي ما مدى قدرة الّنظ���ام احلو�ضبّي ال�ضّ

على ا�ضتيعاب الّنحو الكّلّي القائم على كّلّيات لغوّية عابرة 

  variation parameters تن���ّوع  ومقايي����ش  لالأل�ض���ن 

تاأخذ بعني العتبار الختالفات الّل�ضانّية؟

لدرا�ض���ة ذلك �ضنب���داأ بتقدمي الإط���ار الّنظرّي الذي 

اعتم���ده بن���ك امل�ضّج���رات، ونعر����ش معطي���ات ين�ضوي 

افرت�ضته���ا  الت���ي  الّلغوّي���ة  الكّلّي���ات  �ضم���ن  ت�ضجريه���ا 

الّل�ضانّي���ات الّتوليدّي���ة، ث���ّم نعر����ش ح���الت م���ن الّتنّوع 

املقيا�ض���ّي اخلا����شّ بالعربّية، ونقّدم بع���د ذلك معطيات 

م�ضكل���ة اعرت�ض���ت بنك امل�ضج���رات، واخت���ار يف متثيلها 

م���ا ينا�ض���ب الّنجاع���ة الآلّية. ونعتم���د يف انتق���اء اأمثلتنا 

 Arabic Treebank الختبارّية بنك امل�ضّجرات العربّي

؛ لنقف على ما تطرحه تلك الأمثلة من ت�ضارب قائم بني 

ما تطلبه الكفاية الو�ضفّي���ة والكفاية الّتف�ضريّية الّل�ضانّية 

ناعّي  م���ن ناحية، وما يقت�ضيه الربنام���ج احلا�ضوبّي ال�ضّ

م���ن ناحية اأخ���رى، ثّم نبنّي اأثر ذلك يف م���دى متّثل الآلة 

لّلغة الب�ضرّي���ة، واإعادة اإنتاجها، وقدرته���ا على ا�ضتيعاب 

خ�ضائ�ش الكت�ضاب الّلغوّي عموما 

1- الإطار الّنظرّي:

لبن���اء بن���ك امل�ضّج���رات احت���اج القائم���ون عليه اإىل 

توظيف نظرّية ل�ضانّية ت�ضتوعب خمتلف الأل�ضن، وت�ضاعد 

يف بن���اء متثيالت متنا�ضقة؛ حّت���ى تنتج برناجما حو�ضبّيا 

اآلّي���ا قابال للّت�ضغي���ل على األ�ضن اأخ���رى، واحتاجوا كذلك 

���ة حفاظا عل���ى خ�ضو�ضّية  اإىل اعتم���اد الأنح���اء اخلا�ضّ

الّل�ض���ان املدرو�ش، اأّما نحوّيا ف���كان ل منا�ش من توظيف 

الّنح���و العرب���ّي، واعتماد عدد من ت�ضّورات���ه الّنظرّية يف 

متّثل اجلمل���ة العربّية، واأّما ل�ضانّيا ف���كان منوال الّتحّكم 

والّربط الّتوليدّي )1981( اإط���ارا نظرّيا اأ�ضا�ضّيا لبنك 

امل�ضّجرات 

ويق���وم هذا املنوال عل���ى فكرة اأّن الكت�ض���اب الّلغوّي 

مي���ّر بحالتني اثنتني: حالة ذهنّي���ة ابتدائّية، متّثل تعبريا 

للجينات، وتختزن اخل�ضائ�ش الّلغوّية امل�ضرتكة املوؤ�ّض�ضة 

للّنح���و الكّل���ّي، وحالة نهائّي���ة تبلغها امللك���ة الّلغوّية بفعل 

ة بالّل�ضان  تاأثري املحيط الّل�ضايّن، وتواف���ق احلالة اخلا�ضّ

والّتن���ّوع الّلغوّي، وق���د تر�ّضخت هذه املقارب���ة الّدخالنّية 

لّلغة Internalist approach  يف الّل�ضانّيات الأحيائّية، 

الت���ي تعترب امللك���ة الّلغوّي���ة منظومة من البن���اء الع�ضوّي 

. يف ه���ذا ال�ّضياق تاأ�ّض����ش مفهوم الّنحو 
)((

تابع���ة للّدماغ 

الكّلي Universal Grammar  من حيث هو جمموعة 

من املبادئ العاّمة امل�ض���رّية لّلغة الب�ضرّية، وجمموعة من 

املقايي�ش تاأخذ بعني العتبار الختالف الّل�ضايّن، انطالقا 

ّية  من هذا الّت�ض���ّور تكون املقدرة الّلغوّي���ة الفردّية خا�ضّ

داخلّي���ة، تعك�ش خ�ضائ�ش ا�ضتغ���ال الّلغة عموما، وهو ما 

ينّية، مث���ال لل�ك�ضف  ي�ض���ّرع ل�درا�ض���ة الن�كليزّي���ة اأو ال�ضّ

عن خ�ضائ����ش ا�ضتغال العربّي���ة اأو الفرن�ضّية، والق�ضايا 

الّل�ضانّية املطروحة يف كليهما.

ذاك ما ي����رّبر املنه����ج الفرتا�ض����ّي ال�ضتنتاجّي الذي 

اعتم����ده ت�ضوم�ضكي، فانطل����ق من النكليزّي����ة للك�ضف عن 

الكّلّي����ات الّلغوّية امل�ضرّية ل�ضائر الأل�ض����ن الب�ضرّية، وكذلك 

كان منهج بنك امل�ضّجرات؛ فقد مّثلت احلو�ضبات والّتمّثالت 

التي اأقّرها بنك امل�ضّجرات النكليزّي اخلطوط الأ�ضا�ضية 

الك����ربى، التي ل ميك����ن اأن نحيد عنه����ا يف ت�ضجري اجلملة 

العربّي����ة؛ فعندم����ا تتعامل الآلة مع ن�ّش مكت����وب بالعربّية؛ 

فه����و يف احلقيقة ن�ّش مت ت�ضفريه بالإنكليزية، وينبغي على 

ناعّي اأن يفّك تلك ال�ّضفرة. الّنظام احلو�ضبّي ال�ضّ

وي�ضتغ���ل منوال الّتحّكم والّرب���ط اأ�ضا�ضا على حو�ضبة 

الّنق���ل movement، الت���ي جتع���ل لدين���ا حد�ًض���ا ب���اأّن 

عنا�ض���ر م���ن البنية تظه���ر �ضطحّي���ا يف موا�ض���ع معّينة، 

لك���ن توؤّول على اأ�ضا�ش انتمائها اإىل موا�ضع اأخرى، وُينتج 

الّنق���ل اآث���ارا تتوّلد مبج���ّرد ارتفاع العن�ض���ر املنقول اإىل 

مو�ضعه اجلديد، وي�ضتغل املنوال كذلك على حو�ضبة حّيز 

رب���ط العن�ضر املنقول يف املو�ضع الهدف باأثره يف املو�ضع 

(1)  انظر هو�ضرHauser  واآخرون )11): )))).
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امل�ض���در، والّتاأ�ض���ري لعالق���ة الّتق���ارن الإح���ايّل القائمة 

بينهم���ا، ويعنّي اإ�ضاف���ة اإىل ذلك املق���ولت الفارغة التي 

تقت�ضيها اأبنية بعينها، وهي كّلها اآلّيات وت�ضّورات وّظفها 

بنك امل�ضّجرات يف حدود ما ت�ضمح به الآلة. 

وُيبن���ى امل�ضّجر من الأعل���ى اإىل الأ�ضفل، وفق حو�ضبة 

لالأبني���ة  ال�ضتقاقّي���ة  املقارب���ة  Merge جوه���ر  امل���زج 

الإعرابّي���ة. وُيعت���رب امل���زج الآلّي���ة الّتوليفّي���ة الوحيدة يف 

الّذه���ن الب�ضرّي التي تف�ّضر اخلا�ضّي���ة الّتكرارّية لالأبنية 

الّنحوّي���ة، اإذ ت�ضتغل على عن�ضرين اثنني يتاأ�ّض�ش عليهما 

ّية  نظام توليد الأبنية، وه���و نظام يحّقق يف جوهره خا�ضّ

الّتكرارّي���ة recursivity الت���ي متّيز الّلغ���ة الب�ضرّية، اإذ 

جتعل ه���ذه الّتكرارّي���ة ا�ضتق���اق املرّكب الفعل���ّي مماثال 

ل�ضتق���اق املرّك���ب احل���ريّف واملرّك���ب الّزم���ايّن واملرّكب 

احلّدي، كّلها جتري عل���ى ن�ضق واحد لت�ضاهم معا ب�ضفة 

دورّية يف توليد اجلملة، وتن�ضوي حو�ضبة املزج وما تفرزه 

م���ن تكرارّية �ضمن الّتجهي���ز الوراثّي عند الإن�ضان، ذاك 

م���ا ميّيز الّلغ���ة الب�ضرّية عن �ضائر اأنظم���ة الّتوا�ضل. ومل 

يفت بن���ك امل�ضّج���رات اعتماد هذه احلو�ضب���ة باعتبارها 

م�ضّغ���ال اأ�ضا�ضّيا للّنظام الّلغوّي، وهن���ا نت�ضاءل عن مدى 

قدرة املعاجلة الآلّية على اإنتاج حتليل يّت�ضم بالّتكرارّية.

عل���ى  الإعرابّي���ة  لالأبني���ة  الّتمثي���ل  نظ���ام  ويق���وم 

نظرّية-�ش’، وه���ي اأهّم منظومة اقرتحها منوال الّتحّكم 

والّرب���ط يف متثي���ل الأبنية و�ضكلنته���ا، وتنطلق من متثيل 

جاه���ز م�ضبقا للبنية ُيبنى من الأعلى اإىل الأ�ضفل ويتكّون 

�ش ومتّمم كما يظهر يف  فيها كّل مرّكب من راأ�ش وخم�ضّ

الّتمثيل الّتايل:

: ...  �شº + متّمم
 
�ش  )1(

�ش + �ش :  خم�ضّ م �ش   

م �ش)2( 

�ش �ش خم�ضّ

ºمتّمم�ش

م ف

ف زيد

ºخالداف

قابل

ث���ّم يت���ّم اإقح���ام الوح���دات املعجمّي���ة يف موا�ضعه���ا 

املنا�ضبة من هذا الّتمثيل.

ف���اإذا نظرن���ا يف الّتمثي���ل لحظن���ا ثالث���ة م�ضتويات 

من الإ�ضق���اط: م�ضتوى الإ�ضقاط الأق�ض���ى، وميّثله م ف 

(، يليه م�ضت���وى الإ�ضقاط 
 
)ُيرم���ز له كذلك بخّط���ني ف

الو�ضي���ط، الذي ُيرمز له بخ���ّط واحد ف )قابل خالدا(، 

يليهما الإ�ضقاط الأدنى، الذّي ميّثله الّراأ�ش »فº« املعّجم 

بالفعل »قابل«، غري اأّن بنك امل�ضّجرات العربّي اختار اإلغاء 

ما راآه عنا�ضر فائ�ض���ة يف الّتمثيل؛ حتقيقا لالقت�ضاد يف 

ال�ضتقاق، وتفاديا ملا اعتربه تعقيدا يف الّت�ضجري ل يتواءم 

ناعّي؛ لذلك  وخ�ضائ����ش ت�ضميم الّنظام احلو�ضبّي ال�ضّ

ق���ام الّت�ضجري عل���ى اإ�ضقاط املرّكب الّنح���وّي املتكّون من 

�ش فمتّم���م يف نف�ش امل�ضتوى الّتمثيلّي، دون  راأ�ش فمخ�ضّ

اعتب���ار للت�ضّكل الكّلّي الذي افرت�ضت���ه الّنظرّية الّتوليدّية 

يف ))(، فيمّثل للمرّكب الفعلّي على الّنحو الّتايل:

)6(

قابل

VP

NP-SBJ

NP-OBJ

زيد

خالدا

ّي���ة  يلّب���ي خا�ضّ ل  الّت�ضج���ري يف ))(  اأّن  فنالح���ظ 

الهرمّي���ة Hierarchy، التي متّيز الأبنية الإعرابّية على 

نحو ما يتحّقق يف الّتمثيل ))(، و�ضنعود اإىل تو�ضيح هذه 

الّظاهرة وما تطرحه من اإ�ضكالت يف  ). 

الكّلّي��ات  اإط��ار  يف  للعربّي��ة  الآيّل  الّت�سج��ري   -2
الّلغوّية:

���ح يف ه���ذا املبحث �ضع���ي بنك امل�ضّج���رات اإىل  نو�ضّ

تقدمي متثي���ل لالأبنية الإعرابّية، ياأخ���ذ بعني العتبار ما 

ر�ّضخت���ه الّنظرّية الّل�ضانّية من كّلّي���ات لغوّية، ونبنّي ذلك 

م���ن خالل منطني اثنني من الأبنية: منط الأبنية القائمة 
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 ،variation word order عل���ى تغيري ت�رتي���ب ال�كل���م

 .Wh-structure 
)((

ومنط الأبن�ية امل�يمّية

اعتمد بنك امل�ضّج���رات الرّتتيب )ف فا مف( ترتيبا 

اأ�ضا�ضّي���ا يف العربّي���ة، وتو�ّضل بطريقة متّث���ل الّنحاة لهذه 

البني���ة؛ فجع���ل الفاعل داخ���ل املرّكب الفعل���ّي م ف يوّلد 

، ويف حال���ة ع���دم حتق���ق الفعل 
)((

مبا�ض���رة بع���د الفع���ل

معجمّي���ا يقّدر حينئذ �ضم �ضغ���ريpro  توؤذن به ال�ّضمات 

الّت�ضريفّية التي يحملها الفعل، ول نحتاج يف هذا الّنمط 

غري  م ال�ضّ من املقولت الفارغة اإىل تقارن اإحايّل؛ لأّن ال�ضّ

مري امل�ضترت يف الّنحو العربّي(  يوّلد باملزج )ما يوافق ال�ضّ

ل بالّنقل، على نحو ما نالحظه يف املثال الّتايل:

ويف حال����ة البن����اء لغ����ري الفاع����ل passive voice  مّت 

اعتم����اد املقارب����ة الكّلّي����ة، القائم����ة عل����ى نقل املفع����ول اإىل 

مو�ض����ع الفاعل، حيث ميت�����شّ اإعراب الّرف����ع، ويولِّد الّنقل 

اأث����را يتق����ارن اإحالّي����ا م����ع املك����ّون املنق����ول، وميّث����ل لالأث����ر 

بنجم����ة ت�ضن����د اإليه����ا البطاق����ة الوا�ضم����ة NP، يليها تعيني 

NP-OBJ- 2 للوظيف����ة الإعرابّي����ة؛ فالقرين����ة الإحالّي����ة

 

)م ا�ش-مف- 2( على نحو ما هو ممّثل يف امل�ضّجر الّتايل:

اأبنية ال�ضتفهام الّت�ضّورّي والّتعّجب والأبنية املو�ضولّية،  ت�ضّم الأبنية امليمّية    (1)
ا�ضطلح عليها على هذا  وقد  بت�ضّدر عبارات ميمّية،  كّلها  اأبنية تخت�ّش  وهي 

يف  ويوافقها   ،)... متى  ماذا،  ما،  )من،  امليم  بحرف  غالبا  لبتدائها  الّنحو 

 wh(who, what, ب�  لبتدائها   wh-expressions م�ضطلح  النكليزّية 

.(… where, when
(2)  انظر �ضمّية املّكي )2013( حول الفرق بني ا�ضتقاق الرّتتيب )ف فا مف( و 
الّتوليدّية  وانظر كذلك  الّنظرّية  العربّي ويف  الّنحو  الرّتتيب )فا ف مف( يف 

�ضمّية املّكي )2015( .

 واعتمد بنك امل�ضّجرات يف متّثل البنية )فا ف مف( 

اأو م���ا يع���رف باجلمل���ة ال�ضمّي���ة يف الّنحو العرب���ّي على 

ما و�ضل���ت اإلي���ه املقارب���ة اخلرائطّية الّتوليدّي���ة، فاعترب 

الفاع���ل يف هذه احلال���ة موّلدا داخل املرّك���ب الفعلّي، ثّم 

ة بالبنية املعلوماتّية،  يرتفع اإىل املوا�ضع الّرب�ضّية اخلا�ضّ

وحتدي���دا اإىل م�ضت���وى اإ�ضق���اط املو�ض���ع Topic، حيث 

ت�ضن�د اإلي���ه البطاقة الوا�ضم���ة الّتالي���ة )م ا�ش-مو�ضع(  

NP-TPC، وي���رتك الفاعل مبجّرد ارتفاعه اإىل املو�ضع 
اأثرا T داّل عليه يتقارن معه اإحايّل،ا وت�ضند اإليه الب�طاقة 

ح ذلك من خالل  الوا�ضم���ة الّتالية NP- SBJ- 1، ونو�ضّ

امل�ضّجرالّتايل:

م���ا نالحظه هنا من زاوية ل�ضانّية اأّن بنك امل�ضّجرات 

مل يعتم���د م���ن بني وظائف البني���ة املعلوماتّي���ة اإّل وظيفة 

املو�ض���ع، واأهم���ل كّلّيا وظيف���ة الب���وؤرة Focus، وذلك ملا 

يطلب���ه الّتمييز بني الوظيفتني من حد����ش املتكّلم الّلغوّي 

واعتم���اد ال�ّضي���اق الّتخاطب���ّي ناهي���ك ع���ن اخل�ضائ�ش 

احلو�ضبّية املمّيزة لكّل بنية معلوماتّية، وحتقيقا للّنجاعة 
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واعتم���د بنك امل�ضّج���رات ال�ضرتاتيجّي���ة ال�ضتقاقّية 

نف�ضه���ا يف الّتمثي���ل لال�ضتفه���ام امليم���ّي، فت�ضت���ّق البنية 

بارتف���اع عبارة ال�ضتفهام اإىل اإ�ضق���اط امل�ضدرّي، تاركة 

اأثرا يف مو�ضعها الأ�ضلّي تتقارن معه اإحالّيا، ويحمل الأثر 

الوظيف���ة الإعرابّي���ة التي اأ�ضندت اإىل العب���ارة امليمّية يف 

م�ضتوى الإ�ضقاط املعجمّي، ونبنّي ذلك من خالل امل�ضّجر 

الّتايل:

عل���ى اأ�ضا�ش ما تقّدم من اأمثلة نالحظ بي�ضر توظيف 

بنك امل�ضّجرات ما بلغته الّنظرّية الّتوليدّية من ت�ضّورات 

منتظم���ة ملختلف اأبنية ترتيب الكلم و لالأبنية امليمّية عرب 

الأل�ضن الب�ضرّية، وهي ت�ض���ّورات تن�ضوي �ضمن الكّلّيات 

الّلغوّي���ة املختزنة يف الّنح���و الكّلّي. وكذا ال�ّض���اأن بالّن�ضبة 

اإىل املقولت الفارغة املعتمدة يف بنك امل�ضّجرات العربّي، 

فه���ي نف�ضه���ا املق���ولت الفارغة الت���ي و�ضعته���ا الّنظرّية 

الّتوليدّي���ة الت���ي اعتمده���ا بن���ك امل�ضّج���رات النكليزّي، 

وتتمّث���ل يف اأثر املرّكب ال�ضم���ّي املبنّي لغري الفاعل والأثر 

امليمّي واأثر املو�ضع.

تخزي���ن  عل���ى  القت�ض���ار  مّت  ناعّي���ة  ال�ضّ احلا�ضوبّي���ة 

وظيف���ة تداولّية واحدة ه���ي املو�ضع عن���د معاجلة البنية 

 

.
)((

) فا ف مف ( 

وعالج بنك امل�ضّجرات الأبنية امليمّية التي ت�ضّم اأبنية 

ال�ضتفهام الّت�ضّورّي، والأبنية املو�ضولّية، واأبنية الّتعّجب 

معاجلة حتويلّي���ة؛ فاعتمد املقارب���ة الّتوليدّية التي تعترب 

العب���ارات امليمّية عب���ارات توّلد يف مو�ضعه���ا ال�ّضطحّي، 

ع���رب حو�ضبة نق���ل العب���ارة امليمّية من مو�ضعه���ا الأ�ضلّي 

يف البني���ة العميق���ة داخ���ل الإ�ضق���اط الفعل���ّي اإىل رب�ش 

����ش امل�ضدرّي، وملّا  اجلملة، وحتدي���دا يف م�ضتوى خم�ضّ

�ش من مو�ضع  كان بنك امل�ضجرات ل ميّيز مو�ضع املخ�ضّ

الّراأ����ش تي�ض���ريا للمعاجلة الآلّي���ة؛ فاإّن العب���ارات امليمّية 

�ش  ترتف���ع يف وثب���ة واح���دة اإىل امل�ض���درّي ل اإىل خم�ضّ

امل�ض���درّي، وُت�ضند اإىل اجلمل���ة املو�ضولة اأو ال�ضتفهامّية 

دائم���ا  الإ�ضق���اط  ويب���داأ   ،SBARالوا�ضم���ة البطاق���ة 

بالعب���ارة امليمّية )الذي، التي، م���ن، ما، متى، اأين....(، 

وتتقارن ه���ذه العبارة اإحالّيا مع اأثر ت�ضن���د اإليه الوظيفة 

ح يف  الإعرابّي���ة املوافقة يف اجلملة عل���ى نحو ما هو مو�ضّ

امل�ضّجر الّتايل:

 وميك���ن اأن تكون العب���ارة امليمّية فارغ���ة؛ فيقّدر لها 

حينئذ مو�ضع فارغ كما يف املثال الّتايل:

مف(  ف  )فا  والرّتتيب  مف(  فا  )ف  الرّتتيب  توليد  يف  املعتمدة  احلو�ضبات  انظر    (1)
ح�ضب املقاربة الّتوليدّية يف الفا�ضي الفهري  )1988-1990( والّرّحايل )2003( .
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3- مظاهر من تقيي�ص الّت�سجري الآيّل للعربّية:

نعتني يف هذا املبحث بخ�ضائ�ش الّلغة العربّية، التي 

اأّث���رت يف طريقة الّت�ضجري عل���ى نحو يختلف عّما هو جار 

يف بنك امل�ضّجرات النكليزّي���ة، وتعرف هذه الّظاهرة يف 

 .Parameterization الّل�ضانّي���ات احلديثة بالّتقيي����ش

فم���ن الأبنية الت���ي اأقلقت بن���ك امل�ضّج���رات بنية اجلملة 

الّتعادلّية  Equational sentence، التي تتمّيز بغياب 

رابطة فعلّية داّلة على الّزمان يف مثل:

)4(امل�ساألة ب�سيطة.

حُتّلل ه���ذه البني���ة يف الّل�ضانّي���ات الّتوليدّي���ة بتقدير 

فع���ل م�ضاع���د من من���ط )كان( ُي�ضقط يف م�ضت���وى راأ�ش 

، غري اأّن الآلة واجه���ت �ضعوبة تتمّثل يف عدم 
)((

الّزم���ان

قدرتها على حو�ضبة مقول���ة الّزمان، التي تتحّقق تارة يف 

الفعل، وط���ورا يف الفعل امل�ضاعد، وتارة اأخرى يف حروف 

ة بالفع���ل ويف الّظروف، ب���ل اإّن مقولة الّزمان يف  خمت�ضّ

العربّي���ة تفاع���ل حو�ضب���ّي ب���ني عن�ضرين اأو اأك���رث داخل 

(؛ لتج���اوز هذا الّتعقي���د احلو�ضبّي ا�ضتغنى 
)((

اجلمل���ة )

بنك امل�ضّجرات عن راأ�ش الّزمان، و�ضّجر اجلملة الّتعادلّية 

ت�ضجريا خاليا من كّل تعيني زمايّن اأو فعلّي:

فنالح���ظ من خالل امل�ضّج���ر ))( اعتم���اد الّت�ضّور 

الّنح���وّي للجمل���ة ال�ضمّي���ة )مبت���داأ فاع���ل(، م���ع تغيري 

وظيفة املكّون الأّول بوظيفة الفاعل، دون متّثل للفرق بني 

الوظيفتني.

وق���د واج���ه بن���ك امل�ضّجرات كذل���ك حال���ة مقيا�ضّية 

ّي���ة امل�ضتّق���ات  اأخ���رى تخت����شّ به���ا العربّي���ة، ه���ي خا�ضّ

ال�ضمّي���ة العاملة، التي تكّون ما يع���رف يف الّنحو العربّي 

ّية  باملرّك���ب �ضب���ه الإ�ضنادّي، حيث يك���ون للم�ضت���ّق خا�ضّ

(1)  انظر الفا�ضي الفهري  )))).
(2)  انظر ال�ضريف )11)، �ضمّية املّكي ))1).

الفع���ل العاملّي���ة؛ في�ضند احلالت الإعرابّي���ة اإىل ال�ضم، 

ني يف الّل�ضانيات  يف هذا ال�ّضياق اأقن���ع الّل�ضانّيون املخت�ضّ

احلا�ضوبّي���ة ب�ضرورة اعتم���اد املقاربة الّنحوّي���ة العربّية، 

 حّتى ي�ضه���ل ا�ضتيعابها من 
)((

وتقن���ني خمتلف احل���الت

لنا اإىل حّل يوؤ�ّضر ملا يعرف باملرّكب �ضبه  قب���ل الآلة، وتو�ضّ

الإ�ضن���ادّي، بالبطاق���ة الوا�ضم���ة S-NOM، يليها تعيني 

ة باملرّكب، كم���ا هو مبنّي يف  للوظيف���ة الإعرابّي���ة اخلا�ضّ

املثالني الّتاليني:

)6( رف�ست ال�ّسلطات منح الأمري جواز �سفر.

وم���ن احل���الت املقيا�ضّي���ة الت���ي اأقحمه���ا الّل�ضانّيون 

�ضمن بنك امل�ضّجرات العربّي حالة تقدير م�ضدرّي فارغ 

بع���د حرف اجلّر »ل��«عندم���ا يليه مرّكب اإ�ضن���ادّي فعلّي، 

«، الذي ي�ضند حالة  ّية امل�ضدرّي »كيمْ وذاك حتقيقا خلا�ضّ

الّن�ضب للفعل، كما يظهر يف املثال الّتايل:

رف�ضت

VP

VP

S

NP-SBJ

NP-OBJ

S-NOM-OBJ
ال�ضلطات

جواز �ضفر

)منح الأمري(

لق���د �ضاهم اعتماُد بنك امل�ضّج���رات بع�َش ما جاء يف 

الّنحو العربّي من ت�ضّورات يف تف�ضري عدد من الأبنية قد 

ل نظفر به يف ما حرّبه الّل�ضانّيون يف هذا ال�ّضاأن، ونخ�ّش 

بالّذك���ر هنا حالت ا�ضتقاق املرّكب �ضبه الإ�ضنادّي، الذي 

مل يح���ظ –يف حدود ما اّطلعن���ا عليه- بدرا�ضة دقيقة يف 

اإطار الأعمال الّتوليدّية التي اعتنت بالعربّية. 

4- حالت م�سكلة:

رغ���م ما بذل���ه الّل�ضانيون من جمه���ود لتقدمي حتليل 

تركيب���ّي �ضحيح ل�ضانّي���ا فقد ظّلت بع����ش الأبنية حالت 

م�ضكل���ة يف ظ���ّل تع���ّذر متّث���ل الآل���ة للّتحلي���ل الّل�ض���ايّن، 

ون�ضتح�ضر يف هذا ال�ّضياق البنية الّتالية:

فات امل�ضّبهة وغريها  (3)   نق�ضد حالت ا�ضم الفاعل وا�ضم املفعول وامل�ضدر وال�ضّ
من امل�ضتّقات ال�ضمّية العاملة.



191
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

)7( اإّن الّطق�س جميل.

وتعترب »اإّن« يحّدد الق���ّوة الإن�ضائّية للجملة، ويخت�ّش 

���دارة؛ لأّن���ه راأ�ش ط���ور، اإذ مبج���ّرد انتهاء  مبو�ض���ع ال�ضّ

احلو�ضب���ات ُيح���ّول متّمُم���ه )جم���اُل الّط���ور( اإىل نقطة 

وت واملعنى  الّتهجية، وحتّول كّل املعلوم���ات املتعّلقة بال�ضّ

ورة املنطقّية؛ لي�ضند  وتّية وال�ضّ ورة ال�ضّ اإىل وجهتي ال�ضّ

اإليه���ا الّتاأويل املنا�ضب؛ في�ضبح الّط���ور )اإّن ...(  حينئذ 

منيعا عل���ى اأّي تغيري حو�ضبّي، ويك���ون الّت�ضجري الّل�ضايّن 

حيح املوافق للبنية )7( هو الآتي: ال�ضّ

)8(

م�ش

م م�ش

م ز ºم�ش

اإّن

الّطق�ش جميل

ل��ك���ن رغم ما توّفره الّل�ضانّي�����ات من حّل لهذه البنية 

فاإّن بنك ال�م�ضّجرات ا�ضت�عان ب�ما �ضاغه الّنحو العرب�ّي، 

م���ن كفاية و�ضفّي���ة تعت���رب »اإّن« واأخواتها حروف���ا �ضبيهة 

حوا ما  بالفع���ل، وغاب عنه���م اأّن قال الّنحاة ذل���ك ليو�ضّ

حتمل���ه »اإّن« واأخواتها من ق���ّوة اإن�ضائّي���ة جتعلها تخت�ّش 

بن���ك  فغّل���ب  العربّي���ة،  ���دارة يف اجلمل���ة  ال�ضّ مبو�ض���ع 

امل�ضّج���رات عندئذ الكفاية الو�ضفّي���ة للّنحو على الكفاية 

ّية �َضَبهمِ »اإّن« واأخواتها بالفعل لبناء  الّتف�ضريّية، وطّوع خا�ضّ

ت�ضجري يتالءم واحلو�ضبات املخّزنة بالآلة؛ فاأف�ضى ذلك 

 اإىل اإحلاق جمموعة الأبنية })اإّن .....({ بنمط الأبنية

)ف ف���ا مف(، ول يفوتن���ا اأن نالحظ اأي�ض���ا تنا�ضق هذا 

الّت�ض���ّور والتمّثالتمِ العاّمة لبن���ك امل�ضّجرات النكليزّية، 

اإذ من املعلوم اأّن نظري »اإّن« يف النكليزّية »that« ل يحتّل 

مو�ض���ع امل�ضدرّي الرئي�ش بل الفرعّي؛ لذلك كّله ولتوفري 

ت�ضجري اآيّل عابر لالأل�ضن �ُضّجرت البنية )7( على الّنحو 

الّتايل:

فنالح���ظ اأّن بنك امل�ضّج���رات اعت���رب »اإّن« واأخواتها 

فع���ال، تكّون مع ا�ضمه���ا وخربها مرّكبا فعلّي���ا، ول يفوت 

الّل�ض���ايّن ما يف هذا الّتحليل من خ���رق خل�ضائ�ش توليد 

ه���ذا الّنمط من الأبني���ة الإعرابّية، �ض���واء اأكان ذلك يف 

الّنحو العربّي اأم يف الّنحو الّتوليدّي.

ومن الأبنية التي اأربكت بنك امل�ضجرات بنية الّتعّجب 

)م���ا اأفعل ا����ش من�ضوب(، لقد اق���رتح الّنحاة العرب يف 

�ضاأن ه���ذه البنية مقاربة تقوم على اعتب���ار »ما« الّتعّجب 

ا�ضم���ا مبت���داأ، يتق���ارن اإحالّيا م���ع فاعل مق���ّدر بعد فعل 

، وقّدمت الّل�ضانّي���ات الّتوليدّية مقاربة عابرة 
)((

الّتعّجب

لالأل�ض���ن اعت���ربت فيه���ا الّتعج���ب مماث���ال يف ا�ضتقاق���ه 

لال�ضتفه���ام امليم���ّي، فهما بنيت���ان متناظرت���ان تركيبّيا، 

ُيوّلد كالهما عرب الّنقل الإجبارّي للعبارة امليمّية »ما« اإىل 

�ش امل�ض���درّي. وقد حاولنا يف عمل �ضابق اأن نبنّي  خم�ضّ

اأّن ل���� »ما« الّتعّج���ب يف العربّية خ�ضو�ضّي���ة توزيعّية تّتفق 

(1)  انظر مثال الكتاب ل�ضيبويه، �ضرح الكافية لال�ضرتاباذي، الإن�ضاف يف م�ضائل 
»ما«  اعتبار  على  اأغلبهم  اّتفق  فقد  الّنحاة،  من  وغريهم  لالأنباري  اخلالف 

الّتعّجب ا�ضمّية حتتّل مو�ضع املبتداإ.
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فيه���ا مع »اإّن«، واقرتحنا ت�ضنيفها مقولّيا �ضمن الّروؤو�ش 

الوظيفّية، وبّيّنا ت�ضّورّيا واختبارّيا اأّنها توّلد منذ الأ�ضا�ش 

�ش خالفا  ، ل يف املخ�ضّ
)((

يف الّراأ����ش امل�ضدرّي الرئي�ش

مل���ا هو رائ���ج يف الأدبّي���ات الّتوليدّية، ويك���ون ذلك مبزج 

راأ�ش الّتعّجب »ما« مع متّممه املرّكب الّزمايّن، فال نحتاج 

حينئ���ذ اإىل مقاربة حتويلّي���ة، واقرتحنا يف ه���ذا ال�ّضياق 

الّتمثيل الّتايل:

))( اأ.  ما اأجمل هندا !

ب. )م م�ش م�شº ما )م ز اأجمل هندا(( !

غ���ري اأّن بن���ك امل�ضّجرات اعتم���د املقارب���ة الّتوليدّية 

الّتحويلّي���ة، اإذ ُت�ضت���ّق البنية بارتفاع العب���ارة امليمّية اإىل 

مو�ض���ع ا�ضمّي يف �ضدارة اجلملة حيث ت�ضند اإليها وظيفة 

الفاعل، وترتك “ما” الّتعّج���ب يف مو�ضعها الأ�ضلّي اأثرا 

ميمّيا يتق���ارن معها اإحالّيا. لك���ّن الّت�ضجري املقرتح ُيفقد 

البني���ة خ�ضو�ضّيتها يف الّتعبري عن معن���ى الّتعّجب الذي 

يح���ّدده الّراأ�ش امل�ضدرّي، ويرّبر ه���ذا الختيار ب�ضرورة 

حتقي���ق الّتنا�ضق مع الّت�ضج���ري املعتمد يف بنك امل�ضّجرات 

النكليزّي.

وم���ن الأبني���ة امل�ضكلة الت���ي واجهت بن���ك امل�ضّجرات 

كذلك اجلم���ل القائمة على اإ�ضناٍد م�ضم���ٍر، وهي اجلمل 

الت���ي عاجلها الّنحو العربّي بتقدير ن���واة اإ�ضنادّية فعلّية؛ 

لتف�ضري عمل الّن�ضب يف املكّونات املتحّققة معجمّيا، غري 

اأّن بن���ك امل�ضّج���رات تعامل مع هذه احل���الت باعتماد ما 

ُيالحظ م���ن مكّونات ظاه���رة؛ فمّثل لبني���ة الّدعاء مثال 

على الّنحو الّتايل:

ا�ش  اأفعل  )ما  الّتعّجب  بنية  ا�ضتقاق   :)2017( املّكي  �ضمّية  يف  ا�ضتدللنا   (1)
من�ضوب( على �ضعف فر�ضّية الّنقل امليمّي التي قاربت بها الّنظرّية الّتوليدّية 

الّتعّجب يف  »ما«  اأّن  على  املقابل  وبّيّنا يف  الب�ضرّية،  الأل�ضن  الّتعّجب عرب  بنية 

العربّية ُتوّلد مبا�ضرة يف امل�ضدرّي الرئي�ش، وبنينا هذا ال�ضتدلل على �ضعف 

املقاربة الّتحويلّية لكونها غري مرّبرة حو�ضبّيا، وبنيناه كذلك على تعّذر ت�ضغيل 

مقاربة بزت�ضكي وتوريّغو )2001( على العربّية ملا تطرحه من اإ�ضكال املقروئّية 

لدعم  وقّدمنا  اخلاجّية.  العرفانّية  الأنظمة  مع  احلو�ضبّي  الّنظام  تواجه  عند 

ت�ضّورنا حججا ت�ضّورّية واختبارّية من داخل الّنظرّية الّتوليدّية نف�ضها. ) انظر 

كذلك حمّمد �ضالح الّدين ال�ّضريف يف نظرّية الإن�ضاء الّنحوّي للكون، 2002( 

)9( �سياما مقبول 

)NP-ADV )NP ضياما�(

 )ADJP مقبول((

فاعتربت جمل���ة الّدعاء القائمة على الإ�ضمار مرّكبا 

ا�ضمّي���ا، ي�ضطل���ع بوظيفة متّم���م ظ���ريّف، وذاك لأّن بنية 

الّدع���اء املخّزنة يف الّنظام احلو�ضب���ّي الآيّل هي بنية من 

منط:

)10( اأدعو لك بالغفران.

وه���ي بنية حتّقق ال�ّضكل الإعرابّي )ف فا مف( مبلء 

كّل املوا�ض���ع معجمّيا؛ فيكون تخزين من���ط بنيوّي واحد، 

ممّث���ل لعم���ل الّدعاء مث���ال اأك���رث اقت�ضادا م���ن تخزين 

منط���ني يف احلا�ضوب، حّت���ى اإن تعار�ش ذلك مع الّتحليل 

حيح، وعل���ى الّنحو نف�ضه مّت ت�ضجري اجلمل  الّل�ضايّن ال�ضّ

املختزلة الّتالية:

)11( �سكرا لكم

)NP-ADV )NP SukrAF ضكرا�(

)PP   la �ل

)12( مرحبا

)NP-ADV maroHabAF مرحبا(

ن�ضل مّما �ضب���ق اإىل اأّن الّت�ضجري كان موّجها اأ�ضا�ضا 

بالقت�ض���اد احلو�ضبّي الّذي يي�ّضر على الآلة قراءة البنية 

وتاأويله���ا فتمثيلها، فكان ذلك مكلف���ا يف م�ضتوى الكفاية 

الو�ضفّية والّتف�ضريّية الّل�ضانّية.
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5- تقييم ل�سايّن عاّم لبنك امل�سّجرات:

ما لحظناه اأثناء جتربتن���ا ببنك امل�ضّجرات اأّنه لي�ش 

م���ن الي�ض���ري ت�ضغي���ل الّنظرّي���ة الّل�ضانّي���ة الّتوليدّية على 

الأنظمة احلا�ضوبّية الآلّية لغاية حتليل الّلغة الّطبيعّية، قد 

يعود الإ�ضكال اإىل الّنظرّية الّتوليدّية نف�ضها، وما تواجهه 

من م�ضاكل اختبارّية عن���د ت�ضغيل ت�ضّوراتها وحو�ضباتها 

عل���ى الآلة، رغ���م ان�ضوائه���ا �ضم���ن املقارب���ات ال�ّضكلّية 

لّلغ���ة. ولعّل اأهّم عائق اختبارّي واجهنا هو انطالُق منوال 

الّتحّكم والّربط الّتوليدّي )1981(، املعتمد اإطارا نظرّيا 

يف بنك امل�ضّجرات من البنية العميقة عند ا�ضتقاق الأبنية 

الإعرابّي���ة، يف ح���ني اإّن املعاجل���ة الآلّية للجمل���ة تقت�ضي 

�ض���ريورة عك�ضّية، تنطل���ق مبا�ضرة من البني���ة ال�ّضطحّية 

املنج���زة. وميّث���ل ذل���ك يف اعتقادن���ا خط���وة ت�ضّورّي���ة 

واختبارّي���ة اأ�ضا�ضّي���ة من جانب بنك امل�ضّج���رات؛ لتجاوز 

تعّق���د العملّي���ات احلو�ضبّية باإلغاء العنا�ض���ر الفائ�ضة يف 

الّتمثي���ل، واخلطوات الفائ�ض���ة يف ال�ضتقاق، ولعّل املتتّبع 

لتط���ّور الّنظرّي���ة الّتوليدّي���ة ل يفوت���ه تفّط���ن ت�ضوم�ضكي 

)1994-2008( لهذه الّظاه���رة اأثناء مراجعاته ملنوال 

الّتحّكم والّربط؛ فقد �ضعى اإىل اختزال العبء احلو�ضبّي 

computational burden  والعملّي���ات املعّقدة، حّتى 
تت���واءم الّت�ض���ّورات الّنظرّيُة وخ�ضائ����شَ ت�ضميم امللكة 

الّلغوّي���ة. فاإذا افرت�ضنا اأّن الّلغة م�ضّممة على نحو اأمثل، 

وج���ب جتّنب الّتعقيد احلو�ضبّي الذي ل ي�ضتجيب ل�ضروط 

الّت�ضمي���م، وق���د كان م���ن نتائ���ج ذل���ك ال�ضتغن���اء عن 

البني���ة العميقة يف املنوال الأدن���وّي؛ لعدم تنا�ضقها ومبداأ 

القت�ضاد يف الّتمثيالت.

وقد يعود الإ�ضكال اإىل الّنظام احلا�ضوبّي الآيّل، غري 

القادر عل���ى ا�ضتيعاب الّنظرّية الّل�ضانّي���ة، وت�ضغيلها على 

حيح، والّتفاعل  نح���و يعطي الأولوّية للّتحليل الّل�ضايّن ال�ضّ

���ني يف الّل�ضانّيات، واأهّم ظاهرة  اجل���اّد املثمر مع املخت�ضّ

لحظناه���ا �ضع���ي بن���ك امل�ضّج���رات العرب���ّي اإىل حتقيق 

القت�ض���اد احلو�ضب���ّي، والّتنا�ض���ق م���ع بن���ك امل�ضّجرات 

النكليزي على ح�ضاب خ�ضائ�ش ت�ضّكل البنية الإعرابّية 

يف الّلغ���ة عموم���ا،ويف العربّية على وج���ه اخل�ضو�ش، اإذ 

نع���رف اأّن الّت�ضج���ري يف نظرّية-�ش< يق���وم على الّت�ضّكل 

الّت���ايل كما بّيّناه �ضابق���ا يف ))( ونعيده هنا حتت ترقيم 

اآخر:

: ...  �شº + متّمم
  

)13( �ش

�ش + �ش م�ش : خم�ضّ  

لك���ّن ُي�ض���كل الأم���ر عل���ى بن���ك امل�ضّج���رات يف حالة 

الّتمثي���ل للجمل���ة برّمتها، اإذ يختزله���ا يف م�ضتوى متثيلّي 

واحد يراأ�ضه املرّكب:

�ش متّمم. )14( م �ش: راأ�ش خم�ضّ

 وهو ت�ض���ّكل اأف�ضى اإىل اإ�ضقاط الّروؤو�ش الوظيفّية يف 

�ضات ال�ضمّية، وتقدمي م�ضّجرات  مو�ضع واحد مع املخ�ضّ

ّية الكونّية لت�ض���ّكل الأبنية الإعرابّية،  ل تتنا�ض���ب واخلا�ضّ

����ش واملتّمم يف نف�ش  اإ�ضاف���ة اإىل ظه���ور الّراأ�ش واملخ�ضّ

ّي���ة املزج الّثنائّي  امل�ضت���وى الّتمثيل���ّي، وهو ما يخرق خا�ضّ

املوّل���دة للّتكرارّي���ة املمّي���زة لّلغ���ة الب�ضرّية، فق���د اأ�ضبح 

امل���زج يف بنية اجلملة يجمع بني اأك���رث من مكّونني ح�ضب 

ّي���ة النتقائّية للفعل، وظّل ثنائّيا يف حالة املرّكبات  اخلا�ضّ

احلرفّي���ة، واملرّكبات ال�ضمّية، واملرّكب امل�ضدرّي )قارن 

بني امل�ضّجرات ال�ّضابقة(.

ومن امل�ض���اكل التي وقفنا عليها كذل���ك عدم اإخ�ضاع 

حو�ضب���ة الّنق���ل الّتوليدّي���ة اإىل قي���ود؛ فمن املع���روف اأّن 

الّنق���ل يف الّلغ���ة يخ�ض���ع اإىل خا�ضّي���ة اأ�ضا�ضّي���ة تتمّثل يف 

املحّلّية، وقد �ضّكلت ه���ذه القيود مبحثا مركزّيا يف الّنحو 

الّتوليدّي، يرمي اأ�ضا�ضا اإىل تقدمي تف�ضري موّحد ل�ضروط 

املحّلّية Locality Conditions، اإذ لحظ ت�ضوم�ضكي 

من���ذ مقال���ه يف »الأ�ضا����ش املق���ويّل للّنظرّي���ة الّل�ضانّي���ة« 

)1964اأ( اأّن ه���ذه الّظاهرة حتت���اج اإىل �ضياغة مبادئ 

تف�ّض���ر حمّلّية هذا الّنمط م���ن العملّيات الإعرابّية؛ فمتى 

احتجن���ا اإىل نقل عن�ض���ر ينتمي اإىل مرّك���ب يتحّكم فيه 

عن�ضر مع���نّي، فاإّنه ينبغ���ي حينئذ نقل املرّك���ب برّمته ل 

العن�ض���ر وحده، ث���ّم ا�ضتثمر رو�ش 1967 م���ا و�ضل اإليه 

ت�ضوم�ضك���ي؛ ليوؤّكد اأّن الّنقل يلت���زم بحدود معّينة، تر�ضم 
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املج���الت الت���ي متن���ع ج���ذب اأّي مك���ّون م���ن مكّوناته���ا، 

، وقد 
)((

واأطل���ق على هذه املجالت م�ضطل���ح »اجلزيرة«

ح���از هذا املبحث اهتماما كبريا ل���دى الّل�ضانّيني، وعرف 

تعديالت عّدة، اأهّمها ت�ضّكل املقاربة ال�ضتقاقّية الّطورّية

 

 Derivation By Phase، الذي قام اأ�ضا�ضا على فكرة 

املحّلّي���ة يف توليد الأبنية الإعرابّي���ة. لكّن بنك امل�ضّجرات 

مل يول ه���ذه الّنقطة اأّي اهتمام، رغم حماولتنا العديدة 

لالإقن���اع، ف�ضّغل���وا الّنق���ل ت�ضغيال حّرا ل يحكم���ه اأّي قيد 

تركيب���ّي، وعادوا بنا اإىل املن���وال الّتوليدّي الأّول، »منوال 

الأبنية الإعرابّية« )1956(. 

وم���ن القيود املقرتحة على الّنقل قي���د ال�ّضلكّية الذي 

ين����شّ على اأّن الّنقل امليم���ّي ل يحدث يف وثبة واحدة من 

املو�ضع امل�ض���در اإىل املو�ضع الهدف، بل يتّم عرب مراحل 

�ضلكّية. هذه ال�ّضلكّية ي�ضمنها قيد الّتحتّية، الّذي اقرتحه 

ت�ضوم�ضكي )1973( وراجعه يف ت�ضوم�ضكي )1977(: 

)15( قيد الّتحتّية:

ل ميك���ن لقاع���دة �ضلكّي���ة اأن تنقل مرّكبا م���ن مو�ضوع 

�ش اإىل مو�ضع �ش )اأو العك����ش( يف: ... �ش ... ]   ... ]  

... �ش ... [... [... �ش ... ، حيث  ،  عقدتان �ضلكّي�  �تان. 

والعقدتان ال�ّضلكّيتان 

فيمّث���ل ه���ذا القيد مب���داأ اإعرابّي���ا عاّم���ا، يجعل من 

الّنق���ل عملّي���ة حمّلّي���ة، ت�ضتغ���ل يف حميط تركيب���ّي معنّي 

ل تتجاوزه، وه���و ما يرّبر عدم انتقال العب���ارة امليمّية يف 

وثب���ة واحدة، بل يك���ون ذلك عرب مراح���ل، �ضّماها عقدا 

�ضلكّية؛ ف���ال ميكن ل��»����ش« يف املرّك���ب )م �ش)�ش �ش(( 

، فاإذا  اأن يع���رب اأك���رث م���ن عق���دة فا�ضلة واح���دة ه���ي 

جتاوزه���ا ليع���رب عق���دة ثانية  توّل���دت بني���ة لنحوّية، 

وتاأّك���د هذا الّت�ض���ّور للمحّلّية يف من���وال الّتحّكم والّربط 

امليم���ّي  الّنق���ل  ت�ضوم�ضك���ي  خ����شّ  حي���ث   ،)1981(

اإىل مو�ضع  اأحد عنا�ضره  اّلذي يكون منيعا على حتويل  اجلزيرة هي املرّكب    (1)
 Den Dikken  ودان ديكن Szabolcsi  خارج ذاك املرّكب، ويعّرفها زابلت�ضي

باعتبارها “م�ضطلحا ي�ضتوعب الُعقد التي تعرقل الّنقل الرّتكيبّي” )زابلت�ضي 

وديكن 213 :2002(.

مبنظوم���ة م�ضتقّلة، اأطلق عليها منظوم���ة العقد الفا�ضلة

 

Bounding nodes module، ومتّث���ل هذه املنظومة 
نظام���ا داخلّيا من اأنظمة الّنحو الكّلّي، يعنّي امل�ضافة التي 

ينبغ���ي اأن تقطعها العب���ارة امليمّية واملق���ولت التي ت�ضّكل 

جزيرة حتول دون الّنقل. وقد اأعيدت �ضياغة قيد الّتحتّية 

يف ت�ضوم�ضكي )1981( على الّنحو الّتايل:

)16( قيد الّتحتّية:  )معّدل، ت�ضوم�ضكي 1981(

ل ميكن للّنقل اأن يعرب اأكرث من عقدة فا�ضلة واحدة، 

والعقد الفا�ضلة هي م ز و م ا�ش. 

 ث���ّم عرف���ت القي���ود املحّلّي���ة يف الربنام���ج الأدن���وّي 

)1995( �ضياغة جديدة ُتعرف بالأطوار Phases. ففي 

بنية من نوع:

)17( اأ. اأيَّ م�ضلك ُترى �ضيعرب امل�ضافُر؟

ل ميك���ن اأن ي�ضتغ���ل الّنقل يف وثبة واح���دة من داخل 

الإ�ضقاط الفعل���ّي اإىل مو�ضع امل�ضدرّي الرئي�ش على نحو 

ما مّت الّتمثيل له يف بنك امل�ضّجرات:

[؟
ذ

 ]ُترى �ضيعرب امل�ضافُر اأ ث
ذ

)17( ب. ]اأيَّ م�ضلك

ب���ل ينبغي اأن يك���ون الّنقل �ضلكّيا عل���ى الّنحو الّتايل: 

اإذ ينتق���ل العن�ضر امليمّي من داخ���ل الإ�ضقاط الفعلّي يف 

اجلملة امل�ضّمنة نقال �ضلكّيا مي���ّر عرب اإ�ضقاط امل�ضدرّي 

الفرعّي كما يبّينه الّت�ضّكل الّتايل:

[؟
ذ

 �ضيعرب امل�ضافُر اأ ث
ذ

 ]ُترى اأ ث
ذ

)17( ج. ]اأيَّ م�ضلك

 

هذه ال�ّضلكّية هي التي ت�ضّرع للّنظام احلو�ضبّي الّلغوّي 

توليد بنية من نوع:

)18( ُترى اأيَّ م�سلك �ضيعرب امل�ضافر؟ 

اإذ تب���نّي البنية )18( اإمكان تعجي���م مو�ضع العبارة 

امليمّي���ة الت���ي ينتقيه���ا الفع���ل »ُت���رى« ح�ضب م���ا يتنّباأ به 

حو�ضبّيا الّنقل ال�ّضلكّي. غري اأّن بنك امل�ضّجرات ل يراعي 

ّي���ة ال�ضتقاقّية املمّي���زة للّنظ���ام احلو�ضبّي  ه���ذه اخلا�ضّ

الّلغوّي.
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ّية ا�ضتغال  اإّن عدم اإيالء بنك امل�ضّجرات اأهمّية خلا�ضّ

الّنقل يف الّلغ���ة الّطبيعّية ي�ضرب عر����ش احلائط عقودا 

م���ن البحث الّل�ضايّن يف هذا املبحث، في�ضمح بتوليد اأبنية 

نحوّي���ة وغري نحوّية على حّد �ضواء، وهو ما يجعلنا ن�ضّكك 

يف اإم���كان تولي���د نظام حو�ضب���ّي اآيّل ي���وازي يف ا�ضتغاله 

الّنظام احلو�ضبّي الّنحوّي.

ّي���ة الّلغ���ة الب�ضرّية  وق���د يتعّل���ق الأم���ر كذل���ك بخا�ضّ

نف�ضه���ا، ويدفعن���ا ه���ذا اإىل ط���رح اإ�ض���كال يتعّل���ق مبدى 

تنا�ضب املعاجلة الرّتكيبّية الآلية لّلغة يف بنك امل�ضجرات، 

وخ�ضائ����شَ ت�ضمي���م الّلغ���ة، اجلدي���ر بالّذك���ر اأّن بنك 

امل�ضّج���رات �ضع���ى اإىل تقدمي حتليل تتفاع���ل فيه خمتلف 

ريف  امل�ضتويات الّل�ضانّية، فقد اأجنز حتليال للم�ضتوى ال�ضّ

رفّي���ة املعجمّية، ويتفاعل  املعجم���ّي، يوّظف ال�ّضمات ال�ضّ

تفاعال مبا�ضرا مع امل�ضت���وى الرّتكيبّي، وهذا يف ت�ضّورنا 

جانب مه���ّم جّدا، ياأخذ بعني العتبار خ�ضائ�ش ا�ضتغال 

الّنظ���ام احلو�ضبّي الّلغ���وّي، القائم اأ�ضا�ض���ا على الّتفاعل 

رف والرّتكيب. لكّن هذه املعاجلة الآلّية  بني املعجم وال�ضّ

ّي���ة تفاعل الّنظام احلو�ضبّي  مل تاأخذ بعني العتبار خا�ضّ

ة يف  الّلغ���وّي م���ع الأنظم���ة العرفانّي���ة اخلارجّي���ة، خا�ضّ

م�ضت���وى تف�ضري املعن���ى املرتبط بتعيني م�ضتوي���ات الّتعّلق 

الإعراب���ّي، واملرتب���ط كذلك مببادئ احلو�ضب���ة الّناجعة، 

و�ض���رط املقروئّي���ة ال���ذي يقت�ضي���ه الّنظ���ام الّت�ض���ّوري 

الق�ضدّي والّنظام احل�ّض���ّي احلركّي. وهنا نطرح اإ�ضكال 

ناعّي على  هاّما يتعّلق مبدى قدرة الّنظام احلو�ضبّي ال�ضّ

مواكب���ة تط���ّور الّنظرّي���ة الّل�ضانّية، و�ضكلن���ة الّتفاعل بني 

الّلغة و�ضائر الأنظمة العرفانّية اخلارجّية حو�ضبّيا )انظر 

املنوال الأدنوّي 2013-1993(.

خامتة البحث:

ن�ض���ل من خالل م���ا تق���ّدم اإىل اأّن الّنظام احلو�ضبّي 

ّية تفّرد  الآيّل الذي بن���اه بنك امل�ضّجرات ل يتوافق وخا�ضّ

الّنظ���ام احلو�ضب���ّي لّلغ���ة الب�ضرّية يف عدد م���ن جوانبه؛ 

ويظهر ذلك يف ع���دم اإنتاجه برناجما حا�ضوبّيا ي�ضتوعب 

ّي���ة الّتكرارّي���ة، الت���ي متّي���ز الّلغ���ة، وهو ما  اأ�ضا�ض���ا خا�ضّ

�ضات  اأف�ضى اإىل متثيالت ُت�ضَق���ط فيها الّروؤو�ش واملخ�ضّ

واملتّمم���ات يف م�ضتوى متثيلّي واحد؛ ف���كان الّتمثيل بعيدا 

ع���ن �ض���كل امل�ضّجر وم���ا يقت�ضيه م���ن اإ�ضقاط���ات ثنائّية 

الّتحّكم عل���ى امتداد البنية الإعرابّي���ة، اإ�ضافة اإىل ذلك 

فاإّن بنك امل�ضّجرات يخرق القيود الرّتكيبّية يف ال�ضتقاق، 

فكان ت�ضغيل الّنقل حّرا، َترى اأثناءه بع�ش املكّونات تنتقل 

���ة يف حالة الأبني���ة امليمّية  مت���ى ت�ضاء، واأي���ن ت�ضاء خا�ضّ

والأبنية املعلوماتّية.

ل ميكن لبنك امل�ضّجرات العرب���ّي يف �ضيغته احلالّية 

ّية  حينئ���ذ اأن يعك�ش حقيقة ا�ضتغال الّلغة الب�ضرّية، وخا�ضّ

ا�ضتغ���ال العربّية، فما زلنا نحت���اج اإىل الّتفاعل املثمر مع 

الّل�ضايّن لتطوي���ر اأنظمة الّذكاء ال�ضطناع���ّي؛ حّتى تبلغ 

درجة اأعلى يف حماكاة امللك���ة الّلغوّية بهند�ضتها وكّلّياتها 

ومقايي�ضها وحو�ضباتها.
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