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دالالت أنساق

العربية بني
اآللي للجملة
التّ شجير
ّ
ّ
الك ّل ّيات واملقاييس
العربي منوذجا)
املشجرات
(بنك
ّ
ّ
�سم ّية املكّي

املعهد العايل ل ّلغات بنابل ،جامعة قرطاج -تون�س
soumamekki@hotmail.com

ملخّ �ص
حا�سوبي ّ
للظواهر الترّ كيب ّية يف ال ّلغة العرب ّية ،ا�ستثمر مبادئ نظر ّية التّح ّكم وال ّربط التّوليد ّية،
امل�شجرات حم ّلل
بنك ّ
ّ
حو�سبي �آ ّ
غوي
يل ،يحاكي يف ا�شتغاله النّظام
وحو�سباته ��ا وت�ص ّوراتها للنّحو الك ّل ّي ،غايته يف ذلك بناء نظ ��ام
احلو�سبي ال ّل ّ
ّ
ّ
ّ
امل�شجرات نتائ ��ج مه ّمة يف هذا ال�شّ �أن ،تتم ّث ��ل يف بلوغه االنتظام والتّنا�س ��ق يف معاجلة الأبنية
الطبيع � ّ�ي .وق ��د حقّق بنك ّ
باخلا�ص ّية التّكرار ّي ��ة املم ّيزة ل ّلغة
ال�سريورة اال�شتقاق ّي ��ة
ّ
الإعراب ّي ��ة ،لك � ّ�ن العم ��ل مل يخل من هن ��ات� ،أه ّمها عدم اتّ�س ��ام ّ
الب�شر ّي ��ة ،وخرق حو�سبة النّقل للقيود اجلزبر ّي ��ة التي �أق ّرتها النّظر ّية ال ّل�سان ّية ،وهو ما يجعلنا ن�ش ّكك يف كفايته الو�صف ّية
ل�سان ّيا.
حو�سبي ،العرب ّية ،الك ّل ّيات ،املقايي�س ،ال ّنقل.
امل�شجرات ،نظام
الكلمات املفاتيح :بنك ّ
ّ
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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:

movement.

Treebank, Computational System, Arabic, Universals, Parameters,

م2018 املجــلد الثاين ❁ العــدد الثاين ❁ يونيو

184

ما انف ّكت ال ّل�سان ّيات احلا�سوب ّية تق ّدم مناويل حو�سب ّية
ملختل ��ف م�ستويات ال ّدرا�سة ال ّلغو ّية ،هدفها يف ذلك و�ضع
برنام ��ج مي ّك ��ن الآلة من مت ّث ��ل خ�صائ�ص ا�شتغ ��ال ال ّلغة
الب�شر ّي ��ة ،وتع ّلمها؛ ف�إعادة �إنتاجه ��ا .يف هذا الإطار ُيع ّد
من ��وال ماركي� ��س  Mitch Marcusم ��ن �أ�شهر املناويل
احلا�سوب ّي ��ة؛ فقد و�ض ��ع �صاحبه �سن ��ة � 1990أ ّول حم ّلل
حا�سوبي ّ
وال�صرف ّي ��ة يف االنكليز ّية،
للظواه ��ر الترّ كيب ّية ّ
ّ
االنكليزي بجامعة
امل�شجرات
ّ
ّمت اعتماده يف ت�أ�سي�س بنك ّ
بن�سلفاني ��ا  .English Treebankوكان له ��ذا الإجناز
�أثر بال ��غ يف ال ّل�سان ّي ��ات احلا�سوب ّي ��ة؛ �إذ توا�صل امل�شروع
ال�صين ّي ��ة والعرب ّية .وقد
لي�شم ��ل �أل�سن ��ا �أخ ��رى� ،أه ّمه ��ا ّ
�ست �سنوات ،ط ّبقنا
�ساهمن ��ا يف هذا امل�شروع على م ��دى ّ
�أثناءها –يف حدود ما �أمكن -معارفنا النّحو ّية وال ّل�سان ّية
يف معاجل ��ة اجلملة العرب ّية بت�شجري البنية الإعراب ّية �إىل
مك ّوناته ��ا وحتديد وظائف تلك املك ّون ��ات ،وتعيني املقُولة
امل�شجر .لكن ما الحظناه �أثناء
املتح ّكمة يف خمتلف ُعقد ّ
ه ��ذه التّجربة � ّأن العرب ّي ��ة باتت تُقاد لت ِ
ُذع ��ن حو�سب ّيا ملا
احلا�سوبي دون اعتبار الك ّل ّيات ال ّل�سان ّية
َي�سْ َم ��ح به املح ّلل
ّ
 Linguistic Universalsامل�س�ّي�رّ ة لنظ ��ام ال ّلغ ��ة
احلو�سبي� ،إ�ضافة �إىل ذلك فقد �أ�ضحت تُط ّوع
الطبيع ّي ��ة
ّ
�أ�سا�سا �إىل اخل�صائ�ص النّحو ّية املتحقّقة يف االنكليز ّية،
دون اعتب ��ار ع ��دد م ��ن مقايي� ��س parametersال ّتن� � ّوع
غوي ،التي �أق ّرتها النّظر ّيات ال ّل�سان ّية� ،أه ّمها النّظر ّية
ال ّل ّ
التّوليد ّية املعتمدة يف هذا الربنامج.
امل�شجرات هو بنك متثيل اجلمل واملر ّكبات يف
وبن ��ك ّ
م�شجرات تركيب ّية ،تُبنى م ��ن الأعلى �إىل الأ�سفل،
�ش ��كل ّ
ويق ��وم التّ�شج�ي�ر على تعي�ي�ن العق ��د  ،nodesوهي عقد
تركيبي ��ة من منط :ج ،م ف ،م � ��س ،م �ص ...يليها تعيني
الوظيف ��ة الإعراب ّي ��ة ،بو�ض ��ع بطاق ��ة وا�سمة له ��ا– :فا،
م ��ف ...ويكون التّ�شجري ح�س ��ب البنية املك ّون ّية ،وح�سبما �أدركته املقاربة التّوليد ّية ( )1981يف ا�شتقاق الأبنية
الإعراب ّية ،وتتم ّثل هذه املقاربة حتديدا يف منوال التّح ّكم
وال ّربط .Government and Binding Theory

اختباري ر�سمه القائم ��ون على م�شروع
أهم ه ��دف
ّ
و� ّ
العربي بل ��وغ معاجل ��ة متنا�سقة داخل
امل�شج ��رات
بن ��ك ّ
ّ
ال ّل�س ��ان الواحد وب�ي�ن الأل�سن املختلفة ،م ��ع توفري حتليل
ل�س ��ا ّ
ال�صحة
ين �صحي ��ح م ��ا �أمكن ذل ��ك؛ فيكون معي ��ار
ّ
ال ّل�سان ّي ��ة الحق ��ا ملعي ��ار املعاجل ��ة الآل ّي ��ة املتنا�سق ��ة،
وي�ب ّ�رر ذل ��ك باله ��دف الأ�سا� ��س م ��ن املعاجل ��ة الآل ّي ��ة،
وه ��و تعلي ��م الآل ��ة التّ�شج�ي�ر؛ لتعوي�ض عم ��ل ال ّل�سا ّ
ين يف
مرحل ��ة الحقة بعم ��ل الآلة .ذاك � ّأن ت�شج�ي�ر بنية املر ّكب
ي�ساع ��د على تعي�ي�ن الأدوار ال ّدالل ّية :م ��ن فعل ماذا ملن؟
( )?who did what to whomوهو املفتاح الأ�سا�س
يف فهم اجلملة؛ فتتمكن الآل ��ة حينئذ من ا�ستيعاب ال ّلغة
وتع ّلمها ب�إ�سقاط الوظائف الترّ كيب ّية على الأدوار ال ّدالل ّية،
ّوج ��ه الع ��ا ّم ل ّل�سان ّيات
وين ��درج ه ��ذا اله ��دف �ضم ��ن الت ّ
احلا�سوب ّي ��ة؛ فقد ظ ّلت ال ّل�سان ّي ��ات احلا�سوب ّية حتّى �سنة
 1990وثيقة االرتباط بال ّل�سان ّي ��ات ،فكان ال ّل�سا ّ
ين ي�ضع
الأنحاء لت�شغّلها ال ّل�سان ّيات احلا�سوب ّية يف مرحلة الحقة،
موجه ��ة �أ�سا�س ��ا نح ��و تع ّلم ّي ��ة الآلة
�أ ّم ��ا الآن ف�أ�صبح ��ت ّ
الب�شري.
 machine learningلتتجاوز العمل
ّ
التوجه ال ّل�سا ّ
ين
ويعت�ب�ر هذا الهدف ممكنا يف �ض ��وء ّ
ين الع ��ا ّم ،ال ��ذي ي ��رى � ّأن ال ّلغ ��ة نظ ��ام عرفا ّ
العرف ��ا ّ
ين
الب�شري ،ي�شتغل وفق حو�سبات
كامن يف الذّهن/ال ّدم ��اغ
ّ
ومب ��ادئ دقيق ��ة ،مت ّك ��ن ال ّلغ ��ة من جت ��اوز ط ��ور املعرفة
ال ّل�سان ّية ال ّالواعية �إىل طور الإجن ��از والتّحقّق ال ّل�ساينّ.
أدنوي-
�دي -وحتديدا املن ��وال ال ّ
ويخت�ص ال ّنح ��و التّولي � ّ
ّ
ال�سياق العرفا ّ
ين بتم ّث ��ل ال ّلغة ملك ًة ذهن ّي ًة
يف �إطار ه ��ذا ّ
خا�ص به ��ا ،وتقوم
فطر ّي� � ًة فري ��د ًة ي�سيرّ ها ع�ضو لغ � ّ
�وي ّ
ال�صوت
عل ��ى نظ ��ام حو�سب � ّ�ي يخت ��زن معلوم ��ات ح ��ول ّ
واملعن ��ى ،ويتفاعل م ��ع �أنظمة عرفان ّية �أخ ��رى تتلقّى تلك
املعلوم ��ات لتقييمه ��ا .غري � ّأن هذا اله ��دف الذي ر�صدته
ال ّل�سان ّي ��ات احلا�سوب ّية ،واملتوافق مع التّ�ص ّورات ال ّل�سان ّية
احلا�سوبي
ق ��د ي�صط ��دم بظواه ��ر يتف� � ّرد به ��ا ال ّنظ ��ام
ّ
 Computational Systemل ّلغ ��ة الب�شر ّي ��ة ،وال
ناعي .يف هذا
ميكن �أن ي�ستوعبها النّظام
احلو�سبي ّ
ال�ص ّ
ّ
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امل�شجرات
ال�سياق تتنزّل �إ�شكال ّية بحثنا :هل ميكن لبنك ّ
ّ
�أن يعك� ��س حقيق ��ة ا�شتغ ��ال ال ّلغة الب�شر ّية داخ ��ل ال ّدماغ
اخلا�صة ،ومنها نحو
�ري ،وطبيعة ا�شتغال الأنح ��اء
الب�ش � ّ
ّ
ناعي
العرب ّي ��ة؟ �أي ما مدى قدرة ال ّنظ ��ام
احلو�سبي ّ
ال�ص ّ
ّ
على ا�ستيعاب النّحو الك ّل ّي القائم على ك ّل ّيات لغو ّية عابرة
للأل�س ��ن ومقايي� ��س تن� � ّوع variation parameters
ت�أخذ بعني االعتبار االختالفات ال ّل�سان ّية؟
ّظري الذي
لدرا�س ��ة ذلك �سنب ��د�أ بتقدمي الإط ��ار الن ّ
امل�شج ��رات ،ونعر� ��ض معطي ��ات ين�ضوي
اعتم ��ده بن ��ك ّ
ت�شجريه ��ا �ضم ��ن الك ّل ّي ��ات ال ّلغو ّي ��ة الت ��ي افرت�ضته ��ا
ال ّل�سان ّي ��ات التّوليد ّي ��ة ،ث � ّ�م نعر� ��ض ح ��االت م ��ن التّن ّوع
املقيا�س � ّ�ي اخلا� �ّ�ص بالعرب ّية ،ونق ّدم بع ��د ذلك معطيات
م�شكل ��ة اعرت�ض ��ت بنك امل�شج ��رات ،واخت ��ار يف متثيلها
م ��ا ينا�س ��ب النّجاع ��ة الآل ّية .ونعتم ��د يف انتق ��اء �أمثلتنا
العربي Arabic Treebank
امل�شجرات
االختبار ّية بنك ّ
ّ
؛ لنقف على ما تطرحه تلك الأمثلة من ت�ضارب قائم بني
ما تطلبه الكفاية الو�صف ّي ��ة والكفاية التّف�سري ّية ال ّل�سان ّية
ناعي
م ��ن ناحية ،وما يقت�ضيه الربنام ��ج
احلا�سوبي ّ
ال�ص ّ
ّ
م ��ن ناحية �أخ ��رىّ ،ثم نبينّ �أثر ذلك يف م ��دى مت ّثل الآلة
ل ّلغة الب�شر ّي ��ة ،و�إعادة �إنتاجها ،وقدرته ��ا على ا�ستيعاب
غوي عموما
خ�صائ�ص االكت�ساب ال ّل ّ
ظري:
 -1الإطار ال ّن ّ
امل�شج ��رات احت ��اج القائم ��ون عليه �إىل
لبن ��اء بن ��ك ّ
توظيف نظر ّية ل�سان ّية ت�ستوعب خمتلف الأل�سن ،وت�ساعد
يف بن ��اء متثيالت متنا�سقة؛ ح ّت ��ى تنتج برناجما حو�سب ّيا
�آل ّي ��ا قابال للتّ�شغي ��ل على �أل�سن �أخ ��رى ،واحتاجوا كذلك
اخلا�ص ��ة حفاظا عل ��ى خ�صو�ص ّية
�إىل اعتم ��اد الأنح ��اء
ّ
ال ّل�س ��ان املدرو�س� ،أ ّما نحو ّيا ف ��كان ال منا�ص من توظيف
ال ّنح ��و العرب � ّ�ي ،واعتماد عدد من ت�ص ّورات ��ه النّظر ّية يف
مت ّثل اجلمل ��ة العرب ّية ،و�أ ّما ل�سان ّيا ف ��كان منوال التّح ّكم
ّوليدي (� )1981إط ��ارا نظر ّيا �أ�سا�س ّيا لبنك
وال ّربط الت ّ
امل�شجرات
ّ
غوي
ويق ��وم هذا املنوال عل ��ى فكرة � ّأن االكت�س ��اب ال ّل ّ
186

مي� � ّر بحالتني اثنتني :حالة ذهن ّي ��ة ابتدائ ّية ،مت ّثل تعبريا
للجينات ،وتختزن اخل�صائ�ص ال ّلغو ّية امل�شرتكة امل� ّؤ�س�سة
لل ّنح ��و الك ّل � ّ�ي ،وحالة نهائ ّي ��ة تبلغها امللك ��ة ال ّلغو ّية بفعل
اخلا�صة بال ّل�سان
ت�أثري املحيط ال ّل�ساينّ ،وتواف ��ق احلالة
ّ
تر�سخت هذه املقارب ��ة ال ّدخالن ّية
وال ّتن� � ّوع ال ّل ّ
غوي ،وق ��د ّ
ل ّلغة  Internalist approachيف ال ّل�سان ّيات الأحيائ ّية،
الع�ضوي
الت ��ي تعترب امللك ��ة ال ّلغو ّي ��ة منظومة من البن ��اء
ّ
ال�سياق ت� ّأ�س� ��س مفهوم النّحو
تابع ��ة لل ّدماغ ((( .يف ه ��ذا ّ
الك ّلي  Universal Grammarمن حيث هو جمموعة
من املبادئ العا ّمة امل�س�ّي�ررّ ة ل ّلغة الب�شر ّية ،وجمموعة من
املقايي�س ت�أخذ بعني االعتبار االختالف ال ّل�ساينّ ،انطالقا
خا�ص ّية
من هذا التّ�ص� � ّور تكون املقدرة ال ّلغو ّي ��ة الفرد ّية ّ
داخل ّي ��ة ،تعك�س خ�صائ�ص ا�شتغ ��ال ال ّلغة عموما ،وهو ما
ال�صين ّية ،مث�ل�ا للـك�شف
ي�ش� � ّرع لـدرا�س ��ة االنـكليز ّي ��ة �أو ّ
عن خ�صائ� ��ص ا�شتغال العرب ّي ��ة �أو الفرن�س ّية ،والق�ضايا
ال ّل�سان ّية املطروحة يف كليهما.
اال�ستنتاجي الذي
ذاك ما ي�ب� ّرر املنه ��ج االفرتا�ض � ّ�ي
ّ
اعتم ��ده ت�شوم�سكي ،فانطل ��ق من االنكليز ّي ��ة للك�شف عن
الك ّل ّي ��ات ال ّلغو ّية امل�سيرّ ة ل�سائر الأل�س ��ن الب�شر ّية ،وكذلك
امل�شجرات؛ فقد م ّثلت احلو�سبات والتّم ّثالت
كان منهج بنك ّ
االنكليزي اخلطوط الأ�سا�سية
امل�شجرات
ّ
التي �أق ّرها بنك ّ
الك�ب�رى ،التي ال ميك ��ن �أن نحيد عنه ��ا يف ت�شجري اجلملة
ن�ص مكت ��وب بالعرب ّية؛
العرب ّي ��ة؛ فعندم ��ا تتعامل الآلة مع ّ
ن�ص مت ت�شفريه بالإنكليزية ،وينبغي على
فه ��و يف احلقيقة ّ
ناعي �أن ّ
يفك تلك ال�شّ فرة.
النّظام
احلو�سبي ّ
ال�ص ّ
ّ
وي�شتغ ��ل منوال التّح ّكم وال ّرب ��ط �أ�سا�سا على حو�سبة
حد�س ��ا ب� �� ّأن
ال ّنق ��ل  ،movementالت ��ي جتع ��ل لدين ��ا ً
عنا�ص ��ر م ��ن البنية تظه ��ر �سطح ّي ��ا يف موا�ض ��ع مع ّينة،
لك ��ن ت�ؤ ّول على �أ�سا�س انتمائها �إىل موا�ضع �أخرى ،و ُينتج
ال ّنق ��ل �آث ��ارا تتو ّلد مبج� � ّرد ارتفاع العن�ص ��ر املنقول �إىل
مو�ضعه اجلديد ،وي�شتغل املنوال كذلك على حو�سبة ح ّيز
رب ��ط العن�صر املنقول يف املو�ضع الهدف ب�أثره يف املو�ضع
(((

انظر هو�سر Hauserو�آخرون .1569 :2002
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امل�ص ��در ،وال ّت�أ�ش�ي�ر لعالق ��ة ال ّتق ��ارن الإح ��ا ّ
يل القائمة
بينهم ��ا ،ويعينّ �إ�ضاف ��ة �إىل ذلك املق ��والت الفارغة التي
تقت�ضيها �أبنية بعينها ،وهي ك ّلها �آل ّيات وت�ص ّورات ّ
وظفها
امل�شجرات يف حدود ما ت�سمح به الآلة.
بنك ّ
امل�شجر من الأعل ��ى �إىل الأ�سفل ،وفق حو�سبة
و ُيبن ��ى ّ
امل ��زج  Mergeجوه ��ر املقارب ��ة اال�شتقاق ّي ��ة للأبني ��ة
الإعراب ّي ��ة .و ُيعت�ب�ر امل ��زج الآل ّي ��ة التّوليف ّي ��ة الوحيدة يف
تف�سر اخلا�ص ّي ��ة التّكرار ّية للأبنية
ال ّذه ��ن
ّ
الب�شري التي ّ
النّحو ّي ��ة� ،إذ ت�شتغل على عن�صرين اثنني يت� ّأ�س�س عليهما
خا�ص ّية
نظام توليد الأبنية ،وه ��و نظام يحقّق يف جوهره ّ
التّكرار ّي ��ة  recursivityالت ��ي مت ّيز ال ّلغ ��ة الب�شر ّية� ،إذ
جتعل ه ��ذه التّكرار ّي ��ة ا�شتق ��اق املر ّكب الفعل � ّ�ي مماثال
ال�شتق ��اق املر ّك ��ب احل ��ر ّيف واملر ّك ��ب ال ّزم ��ا ّ
ين واملر ّكب
احل ّدي ،ك ّلها جتري عل ��ى ن�سق واحد لت�ساهم معا ب�صفة
دور ّية يف توليد اجلملة ،وتن�ضوي حو�سبة املزج وما تفرزه
الوراثي عند الإن�سان ،ذاك
م ��ن تكرار ّية �ضمن التّجهي ��ز
ّ
م ��ا مي ّيز ال ّلغ ��ة الب�شر ّية عن �سائر �أنظم ��ة التّوا�صل .ومل
امل�شج ��رات اعتماد هذه احلو�سب ��ة باعتبارها
يفت بن ��ك ّ
غوي ،وهن ��ا نت�ساءل عن مدى
م�ش ّغ�ل�ا �أ�سا�س ّيا للنّظام ال ّل ّ
قدرة املعاجلة الآل ّية على �إنتاج حتليل يتّ�سم بالتّكرار ّية.
ويق ��وم نظ ��ام التّمثي ��ل للأبني ��ة الإعراب ّي ��ة عل ��ى
أهم منظومة اقرتحها منوال التّح ّكم
نظر ّية�-س’ ،وه ��ي � ّ
وال ّرب ��ط يف متثي ��ل الأبنية و�شكلنته ��ا ،وتنطلق من متثيل
جاه ��ز م�سبقا للبنية ُيبنى من الأعلى �إىل الأ�سفل ويتك ّون
وخم�ص�ص ومت ّمم كما يظهر يف
فيها ك ّل مر ّكب من ر�أ�س
ّ
التّمثيل التّايل:
(� )1س � ... :س + ºمت ّمم
خم�ص�ص � +س
م �س	 :
ّ
مف
م �س
()2
خم�ص�ص
ّ
�سº

�س

ف

زيد
مت ّمم

فº
قابل

خالدا

ث � ّ�م يت � ّ�م �إقح ��ام الوح ��دات املعجم ّي ��ة يف موا�ضعه ��ا
املنا�سبة من هذا التّمثيل.
ف� ��إذا نظرن ��ا يف التّمثي ��ل الحظن ��ا ثالث ��ة م�ستويات
من الإ�سق ��اط :م�ستوى الإ�سقاط الأق�ص ��ى ،ومي ّثله م ف
( ُيرم ��ز له كذلك ّ
بخط�ي�ن ف ) ،يليه م�ست ��وى الإ�سقاط
الو�سي ��ط ،الذي ُيرمز له بخ � ّ�ط واحد ف (قابل خالدا)،
املعجم
يليهما الإ�سقاط الأدنىّ ،
الذي مي ّثله ال ّر�أ�س «فّ »º
العربي اختار �إلغاء
امل�شجرات
بالفعل «قابل» ،غري � ّأن بنك ّ
ّ
ما ر�آه عنا�صر فائ�ض ��ة يف التّمثيل؛ حتقيقا لالقت�صاد يف
اال�شتقاق ،وتفاديا ملا اعتربه تعقيدا يف التّ�شجري ال يتواءم
ناعي؛ لذلك
وخ�صائ� ��ص ت�صميم النّظام
احلو�سبي ّ
ال�ص ّ
ّ
�وي املتك ّون من
ق ��ام التّ�شجري عل ��ى �إ�سقاط املر ّكب ال ّنح � ّ
ّمثيلي ،دون
ر�أ�س
ّ
فمخ�ص�ص فمت ّم ��م يف نف�س امل�ستوى الت ّ
اعتب ��ار للت�ش ّكل الك ّل ّي الذي افرت�ضت ��ه النّظر ّية التّوليد ّية
الفعلي على النّحو التّايل:
يف ( ،)1فيم ّثل للمر ّكب
ّ
()6
VP
قابل
زيد

NP-SBJ

خالدا

NP-OBJ

خا�ص ّي ��ة
فنالح ��ظ � ّأن التّ�شج�ي�ر يف ( )3ال يل ّب ��ي ّ
الهرم ّي ��ة  ،Hierarchyالتي مت ّيز الأبنية الإعراب ّية على
نحو ما يتحقّق يف التّمثيل ( ،)2و�سنعود �إىل تو�ضيح هذه
ّ
الظاهرة وما تطرحه من �إ�شكاالت يف .4
يل للعرب ّي��ة يف �إط��ار الك ّل ّي��ات
 -2التّ�شج�ير الآ ّ
اللّغو ّية:
امل�شج ��رات �إىل
ّ
نو�ض ��ح يف ه ��ذا املبحث �سع ��ي بنك ّ
تقدمي متثي ��ل للأبنية الإعراب ّية ،ي�أخ ��ذ بعني االعتبار ما
ر�سخت ��ه النّظر ّية ال ّل�سان ّية من ك ّل ّي ��ات لغو ّية ،ونبينّ ذلك
ّ
م ��ن خالل منطني اثنني من الأبنية :منط الأبنية القائمة
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عل ��ى تغيري تـرتي ��ب الـكل ��م ،variation word order
ومنط الأبنـية املـيم ّية((( .Wh-structure
امل�شج ��رات الترّ تيب (ف فا مف) ترتيبا
اعتمد بنك ّ
وتو�سل بطريقة مت ّث ��ل النّحاة لهذه
�أ�سا�س ّي ��ا يف العرب ّي ��ةّ ،
البني ��ة؛ فجع ��ل الفاعل داخ ��ل املر ّكب الفعل � ّ�ي م ف يو ّلد
مبا�ش ��رة بع ��د الفع ��ل((( ،ويف حال ��ة ع ��دم حتق ��ق الفعل
ال�سمات
معجم ّي ��ا يق ّدر حينئذ �ضم �صغ�ي�ر proت�ؤذن به ّ
التّ�صريف ّية التي يحملها الفعل ،وال نحتاج يف هذا النّمط
من املقوالت الفارغة �إىل تقارن �إحا ّ
ال�صغري
يل؛ ل ّأن ّ
ال�ضم ّ
العربي)
ال�ضمري امل�سترت يف النّحو
يو ّلد باملزج (ما يوافق ّ
ّ
ال بالنّقل ،على نحو ما نالحظه يف املثال التّايل:

ويف حال ��ة البن ��اء لغ�ي�ر الفاع ��ل ّ passive voiceمت
اعتم ��اد املقارب ��ة الك ّل ّي ��ة ،القائم ��ة عل ��ى نقل املفع ��ول �إىل
مو�ض ��ع الفاعل ،حيث ميت� ّ��ص �إعراب ال ّرف ��ع ،ويو ِّلد ال ّنقل
�أث ��را يتق ��ارن �إحال ّي ��ا م ��ع املك� � ّون املنق ��ول ،ومي ّث ��ل للأث ��ر
بنجم ��ة ت�سن ��د �إليه ��ا البطاق ��ة الوا�سم ��ة  ،NPيليها تعيني
للوظيف ��ة الإعراب ّي ��ة؛ فالقرين ��ة الإحال ّي ��ة NP-OBJ- 2
امل�شجر التّايل:
(م ا�س-مف )2 -على نحو ما هو مم ّثل يف ّ
(((

ّعجب والأبنية املو�صول ّية،
ّ
ت�ضم الأبنية امليم ّية �أبنية اال�ستفهام التّ�صوّريّ والت ّ
تخت�ص ك ّلها بت�صدّر عبارات ميم ّية ،وقد ا�صطلح عليها على هذا
وهي �أبنية
ّ
ال ّنحو البتدائها غالبا بحرف امليم (من ،ما ،ماذا ،متى  ،)...ويوافقها يف
االنكليز ّية م�صطلح  wh-expressionsالبتدائها بـ wh(who, what,

(((

انظر �سم ّية امل ّكي ( )2013حول الفرق بني ا�شتقاق الترّ تيب (ف فا مف) و
العربي ويف ال ّنظر ّية التّوليد ّية وانظر كذلك
الترّ تيب (فا ف مف) يف ال ّنحو
ّ
�سم ّية امل ّكي (. )2015

.)… where, when
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امل�شجرات يف مت ّثل البنية (فا ف مف)
واعتمد بنك ّ
�أو م ��ا يع ��رف باجلمل ��ة اال�سم ّي ��ة يف النّحو العرب � ّ�ي على
ما و�صل ��ت �إلي ��ه املقارب ��ة اخلرائط ّية التّوليد ّي ��ة ،فاعترب
الفعليّ ،ثم
الفاع ��ل يف هذه احلال ��ة مو ّلدا داخل املر ّك ��ب
ّ
اخلا�صة بالبنية املعلومات ّية،
يرتفع �إىل املوا�ضع ال ّرب�ض ّية
ّ
وحتدي ��دا �إىل م�ست ��وى �إ�سق ��اط املو�ض ��ع  ،Topicحيث
ت�سنـد �إلي ��ه البطاقة الوا�سم ��ة التّالي ��ة (م ا�س-مو�ضع)
 ،NP-TPCوي�ت�رك الفاعل مبج ّرد ارتفاعه �إىل املو�ضع
�أثرا  Tدا ّال عليه يتقارن معه �إحا ّ
يل،ا وت�سند �إليه البـطاقة
ونو�ضح ذلك من خالل
الوا�سم ��ة التّالية ّ ،NP- SBJ- 1
امل�شجرالتّايل:
ّ

امل�شجرات
م ��ا نالحظه هنا من زاوية ل�سان ّية � ّأن بنك ّ
مل يعتم ��د م ��ن بني وظائف البني ��ة املعلومات ّي ��ة �إ ّال وظيفة
املو�ض ��ع ،و�أهم ��ل ك ّل ّيا وظيف ��ة الب� ��ؤرة  ،Focusوذلك ملا
غوي
يطلب ��ه التّمييز بني الوظيفتني من حد� ��س املتك ّلم ال ّل ّ
ال�سي ��اق التّخاطب � ّ�ي ناهي ��ك ع ��ن اخل�صائ�ص
واعتم ��اد ّ
احلو�سب ّية املم ّيزة لك ّل بنية معلومات ّية ،وحتقيقا للنّجاعة
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ال�صناع ّي ��ة ّمت االقت�ص ��ار عل ��ى تخزي ��ن
احلا�سوب ّي ��ة ّ
وظيف ��ة تداول ّية واحدة ه ��ي املو�ضع عن ��د معاجلة البنية
( فا ف مف ) (((.
ت�ضم �أبنية
امل�شجرات الأبنية امليم ّية التي ّ
وعالج بنك ّ
ّعجب
اال�ستفهام التّ�ص ّو ّ
ري ،والأبنية املو�صول ّية ،و�أبنية الت ّ
معاجلة حتويل ّي ��ة؛ فاعتمد املقارب ��ة التّوليد ّية التي تعترب
طحي،
العب ��ارات امليم ّية عب ��ارات تو ّلد يف مو�ضعه ��ا ّ
ال�س ّ
أ�صلي
ع�ب�ر حو�سبة نق ��ل العب ��ارة امليم ّية من مو�ضعه ��ا ال ّ
يف البني ��ة العميق ��ة داخ ��ل الإ�سق ��اط الفعل � ّ�ي �إىل رب�ض
امل�صدري ،وملّا
خم�ص� ��ص
ّ
اجلملة ،وحتدي ��دا يف م�ستوى ّ
املخ�ص�ص من مو�ضع
كان بنك امل�شجرات ال مي ّيز مو�ضع ّ
ال ّر�أ� ��س تي�س�ي�را للمعاجلة الآل ّي ��ة؛ ف� ّإن العب ��ارات امليم ّية
خم�ص�ص
ترتف ��ع يف وثب ��ة واح ��دة �إىل امل�ص � ّ
�دري ال �إىل ّ
�دري ،وتُ�سند �إىل اجلمل ��ة املو�صولة �أو اال�ستفهام ّية
امل�ص � ّ
البطاق ��ة الوا�سم ��ة ،SBARويب ��د�أ الإ�سق ��اط دائم ��ا
بالعب ��ارة امليم ّية (الذي ،التي ،م ��ن ،ما ،متى� ،أين،)....
وتتقارن ه ��ذه العبارة �إحال ّيا مع �أثر ت�سن ��د �إليه الوظيفة
مو�ضح يف
الإعراب ّي ��ة املوافقة يف اجلملة عل ��ى نحو ما هو ّ
امل�شجر التّايل:
ّ

وميك ��ن �أن تكون العب ��ارة امليم ّية فارغ ��ة؛ فيق ّدر لها
حينئذ مو�ضع فارغ كما يف املثال التّايل:

(((

انظر احلو�سبات املعتمدة يف توليد الترّ تيب (ف فا مف) والترّ تيب (فا ف مف)
ح�سب املقاربة التّوليديّة يف الفا�سي الفهري ( )1990-1988والرّحّ ايل (. )2003

امل�شج ��رات اال�سرتاتيج ّي ��ة اال�شتقاق ّية
واعتم ��د بنك ّ
نف�سه ��ا يف التّمثي ��ل لال�ستفه ��ام امليم � ّ�ي ،فت�شت ��قّ البنية
امل�صدري ،تاركة
بارتف ��اع عبارة اال�ستفهام �إىل �إ�سق ��اط
ّ
أ�صلي تتقارن معه �إحال ّيا ،ويحمل الأثر
�أثرا يف مو�ضعها ال ّ
الوظيف ��ة الإعراب ّي ��ة التي �أ�سندت �إىل العب ��ارة امليم ّية يف
امل�شجر
م�ستوى الإ�سقاط
املعجمي ،ونبينّ ذلك من خالل ّ
ّ
التّايل:

عل ��ى �أ�سا�س ما تق ّدم من �أمثلة نالحظ بي�سر توظيف
امل�شجرات ما بلغته النّظر ّية التّوليد ّية من ت�ص ّورات
بنك ّ
منتظم ��ة ملختلف �أبنية ترتيب الكلم و للأبنية امليم ّية عرب
الأل�سن الب�شر ّية ،وهي ت�ص� � ّورات تن�ضوي �ضمن الك ّل ّيات
ال ّلغو ّي ��ة املختزنة يف ال ّنح ��و الك ّل ّي .وكذا ال�شّ � ��أن بالنّ�سبة
العربي،
امل�شجرات
�إىل املقوالت الفارغة املعتمدة يف بنك ّ
ّ
فه ��ي نف�سه ��ا املق ��والت الفارغة الت ��ي و�ضعته ��ا النّظر ّية
االنكليزي،
امل�شج ��رات
ّ
التّوليد ّي ��ة الت ��ي اعتمده ��ا بن ��ك ّ
املبني لغري الفاعل والأثر
وتتم ّث ��ل يف �أثر املر ّكب اال�سم � ّ�ي ّ
امليمي و�أثر املو�ضع.
ّ
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يل للعرب ّية:
 -3مظاهر من تقيي�س التّ�شجري الآ ّ
نعتني يف هذا املبحث بخ�صائ�ص ال ّلغة العرب ّية ،التي
�أ ّث ��رت يف طريقة التّ�شجري عل ��ى نحو يختلف ع ّما هو جار
امل�شجرات االنكليز ّي ��ة ،وتعرف هذه ّ
الظاهرة يف
يف بنك ّ
ال ّل�سان ّي ��ات احلديثة بالتّقيي� ��س .Parameterization
امل�شج ��رات بنية اجلملة
فم ��ن الأبنية الت ��ي �أقلقت بن ��ك ّ
التّعادل ّية  ،Equational sentenceالتي تتم ّيز بغياب
رابطة فعل ّية دا ّلة على الزّمان يف مثل:
()4امل�س�ألة ب�سيطة.

تحُ ّلل ه ��ذه البني ��ة يف ال ّل�سان ّي ��ات التّوليد ّي ��ة بتقدير
فع ��ل م�ساع ��د من من ��ط (كان) ُي�سقط يف م�ست ��وى ر�أ�س
ال ّزم ��ان((( ،غري � ّأن الآلة واجه ��ت �صعوبة تتم ّثل يف عدم
قدرتها على حو�سبة مقول ��ة الزّمان ،التي تتحقّق تارة يف
الفعل ،وط ��ورا يف الفعل امل�ساعد ،وتارة �أخرى يف حروف
خمت�صة بالفع ��ل ويف ّ
الظروف ،ب ��ل � ّإن مقولة الزّمان يف
ّ
العرب ّي ��ة تفاع ��ل حو�سب � ّ�ي ب�ي�ن عن�صرين �أو �أك�ث�ر داخل
احلو�سبي ا�ستغنى
اجلمل ��ة (((()؛ لتج ��اوز هذا التّعقي ��د
ّ
و�شجر اجلملة التّعادل ّية
امل�شجرات عن ر�أ�س الزّمانّ ،
بنك ّ
ت�شجريا خاليا من ك ّل تعيني زما ّ
فعلي:
ين �أو ّ

امل�شج ��ر ( )5اعتم ��اد التّ�ص ّور
فنالح ��ظ من خالل ّ
�وي للجمل ��ة اال�سم ّي ��ة (مبت ��د�أ فاع ��ل) ،م ��ع تغيري
ال ّنح � ّ
وظيفة املك ّون الأ ّول بوظيفة الفاعل ،دون مت ّثل للفرق بني
الوظيفتني.
امل�شجرات كذل ��ك حال ��ة مقيا�س ّية
وق ��د واج ��ه بن ��ك ّ
خا�ص ّي ��ة امل�شت ّق ��ات
�أخ ��رى تخت� ّ��ص به ��ا العرب ّي ��ة ،ه ��ي ّ
العربي
اال�سم ّي ��ة العاملة ،التي تك ّون ما يع ��رف يف النّحو
ّ
خا�ص ّية
باملر ّك ��ب �شب ��ه ال
ّ
إ�سنادي ،حيث يك ��ون للم�شت ��قّ ّ
(((
(((

انظر الفا�سي الفهري .1988
انظر ال�شريف � ،2002سم ّية امل ّكي .2013
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الفع ��ل العامل ّي ��ة؛ في�سند احلاالت الإعراب ّي ��ة �إىل اال�سم،
املخت�صني يف ال ّل�سانيات
ال�سياق �أقن ��ع ال ّل�سان ّيون
ّ
يف هذا ّ
احلا�سوب ّي ��ة ب�ضرورة اعتم ��اد املقاربة النّحو ّي ��ة العرب ّية،
وتقن�ي�ن خمتلف احل ��االت((( حتّى ي�سه ��ل ا�ستيعابها من
وتو�صلنا �إىل ح ّل ي�ؤ�شّ ر ملا يعرف باملر ّكب �شبه
قب ��ل الآلةّ ،
�ادي ،بالبطاق ��ة الوا�سم ��ة  ،S-NOMيليها تعيني
الإ�سن � ّ
اخلا�صة باملر ّكب ،كم ��ا هو مبينّ يف
للوظيف ��ة الإعراب ّي ��ة
ّ
املثالني التّاليني:
ال�سلطات منح الأمري جواز �سفر.
( )6رف�ضت ّ
وم ��ن احل ��االت املقيا�س ّي ��ة الت ��ي �أقحمه ��ا ال ّل�سان ّيون
م�صدري فارغ
العربي حالة تقدير
امل�شجرات
ّ
�ضمن بنك ّ
ّ
فعلي،
بع ��د حرف اجل ّر «لــ»عندم ��ا يليه مر ّكب �إ�سن � ّ
�ادي ّ
«كي» ،الذي ي�سند حالة
خلا�ص ّية
ّ
وذاك حتقيقا ّ
امل�صدري ْ
النّ�صب للفعل ،كما يظهر يف املثال التّايل:
S
VP

رف�ضت
ال�سلطات NP-SBJ
S-NOM-OBJ
VP

(منح الأمري)
جواز �سفر

NP-OBJ

بع�ض ما جاء يف
امل�شج ��رات َ
لق ��د �ساهم اعتما ُد بنك ّ
العربي من ت�ص ّورات يف تف�سري عدد من الأبنية قد
النّحو
ّ
ونخ�ص
ال نظفر به يف ما حبرّ ه ال ّل�سان ّيون يف هذا ال�شّ �أن،
ّ
إ�سنادي ،الذي
بال ّذك ��ر هنا حاالت ا�شتقاق املر ّكب �شبه ال
ّ
مل يح ��ظ –يف حدود ما ّ
اطلعن ��ا عليه -بدرا�سة دقيقة يف
�إطار الأعمال التّوليد ّية التي اعتنت بالعرب ّية.
 -4حاالت م�شكلة:
رغ ��م ما بذل ��ه ال ّل�سانيون من جمه ��ود لتقدمي حتليل
تركيب � ّ�ي �صحيح ل�سان ّي ��ا فقد ظ ّلت بع� ��ض الأبنية حاالت
م�شكل ��ة يف ظ� � ّل تع� �ذّر مت ّث ��ل الآل ��ة للتّحلي ��ل ال ّل�س ��اينّ،
ال�سياق البنية التّالية:
ون�ستح�ضر يف هذا ّ
(((

وال�صفات امل�ش ّبهة وغريها
نق�صد حاالت ا�سم الفاعل وا�سم املفعول وامل�صدر ّ
من امل�شتقّات اال�سم ّية العاملة.
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(� )7إنّ ّ
الطق�س جميل.
ويخت�ص
وتعترب «� ّإن» يح ّدد الق� � ّوة الإن�شائ ّية للجملة،
ّ
ال�ص ��دارة؛ لأ ّن ��ه ر�أ�س ط ��ور� ،إذ مبج� � ّرد انتهاء
مبو�ض ��ع ّ
احلو�سب ��ات ُيح� � ّول مت ّم ُم ��ه (جم ��الُ ّ
الط ��ور) �إىل نقطة
بال�صوت واملعنى
التّهجية ،وحت ّول ك ّل املعلوم ��ات املتع ّلقة ّ
وال�صورة املنطق ّية؛ لي�سند
ال�صوت ّية ّ
ال�صورة ّ
�إىل وجهتي ّ
�إليه ��ا ال ّت�أويل املنا�سب؛ في�صبح ّ
الط ��ور (� ّإن  )...حينئذ
حو�سبي ،ويك ��ون التّ�شجري ال ّل�سا ّ
ين
منيعا عل ��ى � ّأي تغيري
ّ
ال�صحيح املوافق للبنية ( )7هو الآتي:
ّ
م م�ص
()8
م�ص
م�صº

مز

� ّإن
ّ
الطق�س جميل

لــك ��ن رغم ما توفّره ال ّل�سان ّيــ ��ات من ح ّل لهذه البنية
ـم�شجرات ا�ستـعان بـما �صاغه النّحو العرب ّـي،
ف� ّإن بنك ال ّ
م ��ن كفاية و�صف ّي ��ة تعت�ب�ر «� ّإن» و�أخواتها حروف ��ا �شبيهة
ليو�ضحوا ما
بالفع ��ل ،وغاب عنه ��م � ّأن قال النّحاة ذل ��ك ّ
تخت�ص
حتمل ��ه «� ّإن» و�أخواتها من ق� � ّوة �إن�شائ ّي ��ة جتعلها
ّ
ال�ص ��دارة يف اجلمل ��ة العرب ّي ��ة ،فغ ّل ��ب بن ��ك
مبو�ض ��ع ّ
امل�شج ��رات عندئذ الكفاية الو�صف ّي ��ة للنّحو على الكفاية
ّ
خا�ص ّية �شَ َب ِه «� ّإن» و�أخواتها بالفعل لبناء
التّف�سري ّية ،وط ّوع ّ
ت�شجري يتالءم واحلو�سبات املخزّنة بالآلة؛ ف�أف�ضى ذلك
�إىل �إحلاق جمموعة الأبنية {(� ّإن  }).....بنمط الأبنية
(ف ف ��ا مف) ،وال يفوتن ��ا �أن نالحظ �أي�ض ��ا تنا�سق هذا
التّ�ص� � ّور والتم ّث ِ
امل�شجرات االنكليز ّية،
الت العا ّمة لبن ��ك ّ
�إذ من املعلوم � ّأن نظري «� ّإن» يف االنكليز ّية « »thatال يحت ّل
الفرعي؛ لذلك ك ّله ولتوفري
امل�صدري الرئي�س بل
مو�ض ��ع
ّ
ّ
ت�شجري �آ ّ
يل عابر للأل�سن ُ�ش ّجرت البنية ( )7على النّحو
التّايل:

امل�شج ��رات اعت�ب�ر «� ّإن» و�أخواتها
فنالح ��ظ � ّأن بنك ّ
فع�ل�ا ،تك ّون مع ا�سمه ��ا وخربها مر ّكبا فعل ّي ��ا ،وال يفوت
ال ّل�س ��ا ّ
ين ما يف هذا التّحليل من خ ��رق خل�صائ�ص توليد
ه ��ذا النّمط من الأبني ��ة الإعراب ّية� ،س ��واء �أكان ذلك يف
ّوليدي.
النّحو
العربي �أم يف النّحو الت ّ
ّ
ّعجب
ومن الأبنية التي �أربكت بنك امل�شجرات بنية الت ّ
(م ��ا �أفعل ا� ��س من�صوب) ،لقد اق�ت�رح النّحاة العرب يف
ّعجب
�ش�أن ه ��ذه البنية مقاربة تقوم على اعتب ��ار «ما» الت ّ
ا�سم ��ا مبت ��د�أ ،يتق ��ارن �إحال ّيا م ��ع فاعل مق� � ّدر بعد فعل
ّعجب((( ،وق ّدمت ال ّل�سان ّي ��ات التّوليد ّية مقاربة عابرة
الت ّ
للأل�س ��ن اعت�ب�رت فيه ��ا التّعج ��ب مماث�ل�ا يف ا�شتقاق ��ه
لال�ستفه ��ام امليم � ّ�ي ،فهما بنيت ��ان متناظرت ��ان تركيب ّيا،
إجباري للعبارة امليم ّية «ما» �إىل
ُيو ّلد كالهما عرب النّقل ال ّ
�دري .وقد حاولنا يف عمل �سابق �أن نبينّ
خم�ص�ص امل�ص � ّ
ّ
ّعج ��ب يف العرب ّية خ�صو�ص ّي ��ة توزيع ّية تتّفق
� ّأن ل� �ـ «ما» الت ّ
(((

انظر مثال الكتاب ل�سيبويه� ،شرح الكافية لال�سرتاباذي ،الإن�صاف يف م�سائل
اخلالف للأنباري وغريهم من ال ّنحاة ،فقد اتّفق �أغلبهم على اعتبار «ما»
ّعجب ا�سم ّية حتت ّل مو�ضع املبتد�إ.
الت ّ
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فيه ��ا مع «� ّإن» ،واقرتحنا ت�صنيفها مقول ّيا �ضمن ال ّر�ؤو�س
الوظيف ّية ،وب ّينّا ت�ص ّور ّيا واختبار ّيا �أنّها تو ّلد منذ الأ�سا�س
املخ�ص�ص خالفا
يف ال ّر�أ� ��س
ّ
امل�صدري الرئي�س((( ،ال يف ّ
مل ��ا هو رائ ��ج يف الأدب ّي ��ات التّوليد ّية ،ويك ��ون ذلك مبزج
ّعجب «ما» مع مت ّممه املر ّكب الزّماينّ ،فال نحتاج
ر�أ�س الت ّ
ال�سياق
حينئ ��ذ �إىل مقاربة حتويل ّي ��ة ،واقرتحنا يف ه ��ذا ّ
التّمثيل التّايل:
(� )8أ .ما �أجمل هندا !
ب( .م م�ص م�ص ºما (م ز �أجمل هندا)) !
امل�شجرات اعتم ��د املقارب ��ة التّوليد ّية
غ�ي�ر � ّأن بن ��ك ّ
التّحويل ّي ��ة� ،إذ تُ�شت ��قّ البنية بارتفاع العب ��ارة امليم ّية �إىل
ا�سمي يف �صدارة اجلملة حيث ت�سند �إليها وظيفة
مو�ض ��ع ّ
أ�صلي �أثرا
الفاعل ،وترتك “ما” الت ّ
ّعج ��ب يف مو�ضعها ال ّ
ميم ّيا يتق ��ارن معها �إحال ّيا .لك � ّ�ن التّ�شجري املقرتح ُيفقد
ّعجب الذي
البني ��ة خ�صو�ص ّيتها يف التّعبري عن معن ��ى الت ّ
ربر ه ��ذا االختيار ب�ضرورة
يح� � ّدده ال ّر�أ�س
ّ
امل�صدري ،وي ّ
امل�شجرات
حتقي ��ق التّنا�سق مع التّ�شج�ي�ر املعتمد يف بنك ّ
االنكليزي.
ّ
امل�شجرات
وم ��ن الأبني ��ة امل�شكلة الت ��ي واجهت بن ��ك ّ
كذلك اجلم ��ل القائمة على � ٍ
إ�سناد م�ضم ��رٍ  ،وهي اجلمل
العربي بتقدير ن ��واة �إ�سناد ّية فعل ّية؛
الت ��ي عاجلها النّحو
ّ
لتف�سري عمل النّ�صب يف املك ّونات املتحقّقة معجم ّيا ،غري
امل�شج ��رات تعامل مع هذه احل ��االت باعتماد ما
� ّأن بن ��ك ّ
ُيالحظ م ��ن مك ّونات ظاه ��رة؛ فم ّثل لبني ��ة ال ّدعاء مثال
على النّحو التّايل:
(((

ّعجب (ما �أفعل ا�س
ا�ستدللنا يف �سم ّية امل ّكي ( :)2017ا�شتقاق بنية الت ّ
امليمي التي قاربت بها ال ّنظر ّية التّوليد ّية
من�صوب) على �ضعف فر�ض ّية ال ّنقل ّ
ّعجب يف
ّعجب عرب الأل�سن الب�شر ّية ،وب ّي ّنا يف املقابل على �أنّ «ما» الت ّ
بنية الت ّ
العرب ّية تُو ّلد مبا�شرة يف امل�صدريّ الرئي�س ،وبنينا هذا اال�ستدالل على �ضعف
ربرة حو�سب ّيا ،وبنيناه كذلك على تع ّذر ت�شغيل
املقاربة التّحويل ّية لكونها غري م ّ
مقاربة بزت�سكي وتوريغّو ( )2001على العرب ّية ملا تطرحه من �إ�شكال املقروئ ّية
احلو�سبي مع الأنظمة العرفان ّية اخلاج ّية .وقدّمنا لدعم
عند تواجه ال ّنظام
ّ
ت�ص ّورنا حججا ت�ص ّور ّية واختبار ّية من داخل ال ّنظر ّية التّوليد ّية نف�سها ( .انظر
كذلك حم ّمد �صالح الدّين ّ
ال�شريف يف نظر ّية الإن�شاء ال ّنحويّ للكون)2002 ،
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(� )9صياما مقبوال
(�صياما )NP-ADV )NP
((مقبوال )ADJP
فاعتربت جمل ��ة ال ّدعاء القائمة على الإ�ضمار مر ّكبا
ا�سم ّي ��ا ،ي�ضطل ��ع بوظيفة مت ّم ��م ظ ��ر ّيف ،وذاك ل ّأن بنية
ال ّدع ��اء املخزّنة يف النّظام احلو�سب � ّ�ي الآ ّ
يل هي بنية من
منط:
(� )10أدعو لك بالغفران.
إعرابي (ف فا مف) مبلء
وه ��ي بنية حتقّق ال�شّ كل ال ّ
بنيوي واحد،
ك ّل املوا�ض ��ع معجم ّيا؛ فيكون تخزين من ��ط ّ
مم ّث ��ل لعم ��ل ال ّدعاء مث�ل�ا �أك�ث�ر اقت�صادا م ��ن تخزين
منط�ي�ن يف احلا�سوب ،ح ّت ��ى �إن تعار�ض ذلك مع التّحليل
ال ّل�سا ّ
ال�صحيح ،وعل ��ى النّحو نف�سه ّمت ت�شجري اجلمل
ين ّ
املختزلة التّالية:
(� )11شكرا لكم
(�شكرا )NP-ADV )NP SukrAF
لـ )PP la
( )12مرحبا
(مرحبا )NP-ADV maroHabAF

موجها �أ�سا�سا
ن�صل ّ
مما �سب ��ق �إىل � ّأن التّ�شجري كان ّ
يي�سر على الآلة قراءة البنية
باالقت�ص ��اد
احلو�سبي الذّي ّ
ّ
وت�أويله ��ا فتمثيلها ،فكان ذلك مكلف ��ا يف م�ستوى الكفاية
الو�صف ّية والتّف�سري ّية ال ّل�سان ّية.
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امل�شجرات:
ين عا ّم لبنك
 -5تقييم ل�سا ّ
ّ
امل�شجرات �أنّه لي�س
ما الحظناه �أثناء جتربتن ��ا ببنك ّ
م ��ن الي�س�ي�ر ت�شغي ��ل النّظر ّي ��ة ال ّل�سان ّي ��ة التّوليد ّية على
الأنظمة احلا�سوب ّية الآل ّية لغاية حتليل ال ّلغة ّ
الطبيع ّية ،قد
يعود الإ�شكال �إىل النّظر ّية التّوليد ّية نف�سها ،وما تواجهه
من م�شاكل اختبار ّية عن ��د ت�شغيل ت�ص ّوراتها وحو�سباتها
عل ��ى الآلة ،رغ ��م ان�ضوائه ��ا �ضم ��ن املقارب ��ات ال�شّ كل ّية
اختباري واجهنا هو انطالقُ منوال
أهم عائق
ّ
ل ّلغ ��ة .ولع ّل � ّ
ّوليدي ( ،)1981املعتمد �إطارا نظر ّيا
التّح ّكم وال ّربط الت ّ
امل�شجرات من البنية العميقة عند ا�شتقاق الأبنية
يف بنك ّ
الإعراب ّي ��ة ،يف ح�ي�ن � ّإن املعاجل ��ة الآل ّية للجمل ��ة تقت�ضي
ال�سطح ّية
�س�ي�رورة عك�س ّية ،تنطل ��ق مبا�شرة من البني ��ة ّ
املنج ��زة .ومي ّث ��ل ذل ��ك يف اعتقادن ��ا خط ��وة ت�ص ّور ّي ��ة
امل�شج ��رات؛ لتجاوز
واختبار ّي ��ة �أ�سا�س ّي ��ة من جانب بنك ّ
تع ّق ��د العمل ّي ��ات احلو�سب ّية ب�إلغاء العنا�ص ��ر الفائ�ضة يف
التّمثي ��ل ،واخلطوات الفائ�ض ��ة يف اال�شتقاق ،ولع ّل املتت ّبع
لتط� � ّور النّظر ّي ��ة التّوليد ّي ��ة ال يفوت ��ه ّ
تفط ��ن ت�شوم�سكي
( )2008-1994لهذه ّ
الظاه ��رة �أثناء مراجعاته ملنوال
احلو�سبي
التّح ّكم وال ّربط؛ فقد �سعى �إىل اختزال العبء
ّ
 computational burdenوالعمل ّي ��ات املعقّدة ،حتّى
تت ��واءم التّ�ص� � ّورات النّظر ّي ُة وخ�صائ� َ��ص ت�صميم امللكة
ال ّلغو ّي ��ة .ف�إذا افرت�ضنا � ّأن ال ّلغة م�ص ّممة على نحو �أمثل،
احلو�سبي الذي ال ي�ستجيب ل�شروط
وج ��ب جتنّب التّعقيد
ّ
التّ�صمي ��م ،وق ��د كان م ��ن نتائ ��ج ذل ��ك اال�ستغن ��اء عن
�وي؛ لعدم تنا�سقها ومبد�أ
البني ��ة العميقة يف املنوال الأدن � ّ
االقت�صاد يف التّمثيالت.
احلا�سوبي الآ ّ
يل ،غري
وقد يعود الإ�شكال �إىل النّظام
ّ
القادر عل ��ى ا�ستيعاب النّظر ّية ال ّل�سان ّي ��ة ،وت�شغيلها على
نح ��و يعطي الأولو ّية للتّحليل ال ّل�سا ّ
ال�صحيح ،والتّفاعل
ين ّ
أهم ظاهرة
اجل ��ا ّد املثمر مع
املخت�ص�ي�ن يف ال ّل�سان ّيات ،و� ّ
ّ
امل�شج ��رات العرب � ّ�ي �إىل حتقيق
الحظناه ��ا �سع ��ي بن ��ك ّ
امل�شجرات
االقت�ص ��اد احلو�سب � ّ�ي ،والتّنا�س ��ق م ��ع بن ��ك ّ
االنكليزي على ح�ساب خ�صائ�ص ت�ش ّكل البنية الإعراب ّية

يف ال ّلغ ��ة عموم ��ا،ويف العرب ّية على وج ��ه اخل�صو�ص� ،إذ
نع ��رف � ّأن التّ�شج�ي�ر يف نظر ّية�-س> يق ��وم على التّ�ش ّكل
ال ّت ��ايل كما ب ّينّاه �سابق ��ا يف ( )1ونعيده هنا حتت ترقيم
�آخر:
(�)13س � ... :س + ºمت ّمم
خم�ص�ص � +س
م�س ّ :
امل�شج ��رات يف حالة
لك � ّ�ن ُي�ش ��كل الأم ��ر عل ��ى بن ��ك ّ
متثيلي
التّمثي ��ل للجمل ��ة بر ّمتها� ،إذ يختزله ��ا يف م�ستوى
ّ
واحد ير�أ�سه املر ّكب:
خم�ص�ص مت ّمم.
( )14م �س :ر�أ�س ّ
وهو ت�ش� � ّكل �أف�ضى �إىل �إ�سقاط ال ّر�ؤو�س الوظيف ّية يف
م�شجرات
املخ�ص�صات اال�سم ّية ،وتقدمي ّ
مو�ضع واحد مع ّ
واخلا�ص ّية الكون ّية لت�ش� � ّكل الأبنية الإعراب ّية،
ال تتنا�س ��ب
ّ
واملخ�ص� ��ص واملت ّمم يف نف�س
�إ�ضاف ��ة �إىل ظه ��ور ال ّر�أ�س
ّ
نائي
امل�ست ��وى التّمثيل � ّ�ي ،وهو ما يخرق ّ
خا�ص ّي ��ة املزج ال ّث ّ
املو ّل ��دة للتّكرار ّي ��ة املم ّي ��زة ل ّلغ ��ة الب�شر ّية ،فق ��د �أ�صبح
امل ��زج يف بنية اجلملة يجمع بني �أك�ث�ر من مك ّونني ح�سب
اخلا�ص ّي ��ة االنتقائ ّية للفعل ،وظ ّل ثنائ ّيا يف حالة املر ّكبات
ّ
امل�صدري (قارن
احلرف ّي ��ة ،واملر ّكبات اال�سم ّية ،واملر ّكب
ّ
ال�سابقة).
بني ّ
امل�شجرات ّ
ومن امل�ش ��اكل التي وقفنا عليها كذل ��ك عدم �إخ�ضاع
حو�سب ��ة ال ّنق ��ل التّوليد ّي ��ة �إىل قي ��ود؛ فمن املع ��روف � ّأن
ال ّنق ��ل يف ال ّلغ ��ة يخ�ض ��ع �إىل خا�ص ّي ��ة �أ�سا�س ّي ��ة تتم ّثل يف
املح ّل ّية ،وقد �ش ّكلت ه ��ذه القيود مبحثا مركز ّيا يف النّحو
موحد ل�شروط
الت ّ
ّوليدي ،يرمي �أ�سا�سا �إىل تقدمي تف�سري ّ
املح ّل ّية � ،Locality Conditionsإذ الحظ ت�شوم�سكي
من ��ذ مقال ��ه يف «الأ�سا� ��س املق ��و ّ
يل للنّظر ّي ��ة ال ّل�سان ّي ��ة»
(�1964أ) � ّأن ه ��ذه ّ
الظاهرة حتت ��اج �إىل �صياغة مبادئ
تف�س ��ر حم ّل ّية هذا النّمط م ��ن العمل ّيات الإعراب ّية؛ فمتى
ّ
احتجن ��ا �إىل نقل عن�ص ��ر ينتمي �إىل مر ّك ��ب يتح ّكم فيه
عن�صر مع�ّي�ننّ  ،ف�إنّه ينبغ ��ي حينئذ نقل املر ّك ��ب بر ّمته ال
العن�ص ��ر وحده ،ث � ّ�م ا�ستثمر رو�س  1967م ��ا و�صل �إليه
ت�شوم�سك ��ي؛ لي�ؤ ّكد � ّأن النّقل يلت ��زم بحدود مع ّينة ،تر�سم
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املج ��االت الت ��ي متن ��ع ج ��ذب � ّأي مك� � ّون م ��ن مك ّوناته ��ا،
و�أطل ��ق على هذه املجاالت م�صطل ��ح «اجلزيرة»((( ،وقد
ح ��از هذا املبحث اهتماما كبريا ل ��دى ال ّل�سان ّيني ،وعرف
تعديالت ع ّدة� ،أه ّمها ت�ش ّكل املقاربة اال�شتقاق ّية ّ
الطور ّية
 ،Derivation By Phaseالذي قام �أ�سا�سا على فكرة
امل�شجرات
املح ّل ّي ��ة يف توليد الأبنية الإعراب ّي ��ةّ .
لكن بنك ّ
مل يول ه ��ذه النّقطة � ّأي اهتمام ،رغم حماوالتنا العديدة
للإقن ��اع ،ف�ش ّغل ��وا ال ّنق ��ل ت�شغيال ح ّرا ال يحكم ��ه � ّأي قيد
ّوليدي الأ ّول« ،منوال
تركيب � ّ�ي ،وعادوا بنا �إىل املن ��وال الت ّ
الأبنية الإعراب ّية» (.)1956
ال�سلك ّية الذي
وم ��ن القيود املقرتحة على النّقل قي ��د ّ
ين� ّ��ص على � ّأن النّقل امليم � ّ�ي ال يحدث يف وثبة واحدة من
يتم عرب مراحل
املو�ضع امل�ص ��در �إىل املو�ضع الهدف ،بل ّ
ال�سلك ّية ي�ضمنها قيد التّحت ّية ،الذّي اقرتحه
�سلك ّية .هذه ّ
ت�شوم�سكي ( )1973وراجعه يف ت�شوم�سكي (:)1977
( )15قيد التّحت ّية:
ال ميك ��ن لقاع ��دة �سلك ّي ��ة �أن تنقل مر ّكبا م ��ن مو�ضوع
�ش �إىل مو�ضع �س (�أو العك ���س) يف� ... :س [ ...   [ ...
� ...ش � ...] ...] ...س  ، ...حيث  ،عقدتان �سلك ّيـ  ـتان.
ال�سلك ّيتان
والعقدتان ّ
فيم ّث ��ل ه ��ذا القيد مب ��د�أ �إعراب ّي ��ا عا ّم ��ا ،يجعل من
ال ّنق ��ل عمل ّي ��ة حم ّل ّي ��ة ،ت�شتغ ��ل يف حميط تركيب � ّ�ي معينّ
ربر عدم انتقال العب ��ارة امليم ّية يف
ال تتجاوزه ،وه ��و ما ي ّ
وثب ��ة واحدة ،بل يك ��ون ذلك عرب مراح ��ل� ،س ّماها عقدا
�سلك ّية؛ ف�ل�ا ميكن لــ«� ��ش» يف املر ّك ��ب (م �س(�س �ش))
�أن يع�ب�ر �أك�ث�ر م ��ن عق ��دة فا�صلة واح ��دة ه ��ي  ،ف�إذا
جتاوزه ��ا ليع�ب�ر عق ��دة ثانية تو ّل ��دت بني ��ة النحو ّية،
وت�أ ّك ��د هذا التّ�ص� � ّور للمح ّل ّية يف من ��وال التّح ّكم وال ّربط
( ،)1981حي ��ث خ� ّ��ص ت�شوم�سك ��ي ال ّنق ��ل امليم � ّ�ي
(((

اجلزيرة هي املر ّكب ا ّلذي يكون منيعا على حتويل �أحد عنا�صره �إىل مو�ضع
خارج ذاك املر ّكب ،ويع ّرفها زابلت�شي  Szabolcsiودان ديكن
كيبي” (زابلت�شي
باعتبارها “م�صطلحا ي�ستوعب ال ُعقد التي تعرقل ال ّنقل الترّ ّ
وديكن .)2002: 213
Den Dikken
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مبنظوم ��ة م�ستق ّلة� ،أطلق عليها منظوم ��ة العقد الفا�صلة
 ،Bounding nodes moduleومت ّث ��ل هذه املنظومة
نظام ��ا داخل ّيا من �أنظمة النّحو الك ّل ّي ،يعينّ امل�سافة التي
ينبغ ��ي �أن تقطعها العب ��ارة امليم ّية واملق ��والت التي ت�ش ّكل
جزيرة حتول دون النّقل .وقد �أعيدت �صياغة قيد التّحت ّية
يف ت�شوم�سكي ( )1981على النّحو التّايل:
( )16قيد التّحت ّية( :مع ّدل ،ت�شوم�سكي )1981
ال ميكن للنّقل �أن يعرب �أكرث من عقدة فا�صلة واحدة،
والعقد الفا�صلة هي م ز و م ا�س.
�وي
ث � ّ�م عرف ��ت القي ��ود املح ّل ّي ��ة يف الربنام ��ج الأدن � ّ
(� )1995صياغة جديدة تُعرف بالأطوار  .Phasesففي
بنية من نوع:
(� )17أَّ � .أي م�سلك تُرى �سيعرب امل�ساف ُر؟
ال ميك ��ن �أن ي�شتغ ��ل النّقل يف وثبة واح ��دة من داخل
امل�صدري الرئي�س على نحو
الإ�سقاط الفعل � ّ�ي �إىل مو�ضع
ّ
امل�شجرات:
ما ّمت التّمثيل له يف بنك ّ
( )17بَّ �[ .أي م�سلكذ [تُرى �سيعرب امل�ساف ُر �أ ثذ]؟
ب ��ل ينبغي �أن يك ��ون النّقل �سلك ّيا عل ��ى النّحو التّايل:
الفعلي يف
امليمي من داخ ��ل الإ�سقاط
ّ
�إذ ينتق ��ل العن�صر ّ
امل�صدري
اجلملة امل�ض ّمنة نقال �سلك ّيا مي� � ّر عرب �إ�سقاط
ّ
الفرعي كما يب ّينه التّ�ش ّكل التّايل:
ّ
( )17جَّ �[ .أي م�سلكذ [تُرى �أ ثذ �سيعرب امل�ساف ُر �أ ثذ]؟
غوي
ال�سلك ّية هي التي ت�ش ّرع للنّظام
احلو�سبي ال ّل ّ
هذه ّ
ّ
توليد بنية من نوع:
( )18تُرى � َّأي م�سلك �سيعرب امل�سافر؟
�إذ تب�ّي�ننّ البنية (� )18إمكان تعجي ��م مو�ضع العبارة
امليم ّي ��ة الت ��ي ينتقيه ��ا الفع ��ل « ُت ��رى» ح�سب م ��ا يتن ّب�أ به
امل�شجرات ال يراعي
لكي .غري � ّأن بنك ّ
حو�سب ّيا النّقل ّ
ال�س ّ
احلو�سبي
اخلا�ص ّي ��ة اال�شتقاق ّية املم ّي ��زة لل ّنظ ��ام
ه ��ذه
ّ
ّ
غوي.
ال ّل ّ
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خلا�ص ّية ا�شتغال
� ّإن عدم �إيالء بنك ّ
امل�شجرات �أهم ّية ّ
النّقل يف ال ّلغ ��ة ّ
الطبيع ّية ي�ضرب عر� ��ض احلائط عقودا
م ��ن البحث ال ّل�سا ّ
ين يف هذا املبحث ،في�سمح بتوليد �أبنية
نحو ّي ��ة وغري نحو ّية على ح ّد �سواء ،وهو ما يجعلنا ن�ش ّكك
يف �إم ��كان تولي ��د نظام حو�سب � ّ�ي �آ ّ
يل ي ��وازي يف ا�شتغاله
ّحوي.
النّظام
احلو�سبي الن ّ
ّ
بخا�ص ّي ��ة ال ّلغ ��ة الب�شر ّية
وق ��د يتع ّل ��ق الأم ��ر كذل ��ك ّ
نف�سه ��ا ،ويدفعن ��ا ه ��ذا �إىل ط ��رح �إ�ش ��كال يتع ّل ��ق مبدى
تنا�سب املعاجلة الترّ كيب ّية الآلية ل ّلغة يف بنك امل�شجرات،
وخ�صائ� َ��ص ت�صمي ��م ال ّلغ ��ة ،اجلدي ��ر بال ّذك ��ر � ّأن بنك
امل�شج ��رات �سع ��ى �إىل تقدمي حتليل تتفاع ��ل فيه خمتلف
ّ
ّ
ال�صريف
امل�ستويات الل�سان ّية ،فقد �أجنز حتليال للم�ستوى ّ
املعجم � ّ�يّ ،
ال�صرف ّي ��ة املعجم ّية ،ويتفاعل
ال�سمات ّ
يوظف ّ
كيبي ،وهذا يف ت�ص ّورنا
تفاعال مبا�شرا مع امل�ست ��وى الترّ ّ
جانب مه � ّ�م ج ّدا ،ي�أخذ بعني االعتبار خ�صائ�ص ا�شتغال
�وي ،القائم �أ�سا�س ��ا على التّفاعل
ال ّنظ ��ام
احلو�سبي ال ّلغ � ّ
ّ
لكن هذه املعاجلة الآل ّية
وال�صرف والترّ كيبّ .
بني املعجم ّ
احلو�سبي
خا�ص ّي ��ة تفاعل النّظام
مل ت�أخذ بعني االعتبار ّ
ّ
خا�صة يف
ال ّلغ � ّ
�وي م ��ع الأنظم ��ة العرفان ّي ��ة اخلارج ّي ��ةّ ،
م�ست ��وى تف�سري املعن ��ى املرتبط بتعيني م�ستوي ��ات التّع ّلق
الإعراب � ّ�ي ،واملرتب ��ط كذلك مببادئ احلو�سب ��ة النّاجعة،
و�ش ��رط املقروئ ّي ��ة ال ��ذي يقت�ضي ��ه ال ّنظ ��ام التّ�ص� � ّوري
احلركي .وهنا نطرح �إ�شكاال
احل�س � ّ�ي
ّ
الق�صدي والنّظام ّ
ّ
ناعي على
ها ّما يتع ّلق مبدى قدرة النّظام
احلو�سبي ّ
ال�ص ّ
ّ
مواكب ��ة تط� � ّور النّظر ّي ��ة ال ّل�سان ّية ،و�شكلن ��ة التّفاعل بني
ال ّلغة و�سائر الأنظمة العرفان ّية اخلارج ّية حو�سب ّيا (انظر
أدنوي .)2013-1993
املنوال ال ّ

خامتة البحث:
احلو�سبي
ن�ص ��ل من خالل م ��ا تق� � ّدم �إىل � ّأن النّظام
ّ
الآ ّ
وخا�ص ّية تف ّرد
يل الذي بن ��اه بنك ّ
امل�شجرات ال يتوافق ّ
ال ّنظ ��ام احلو�سب � ّ�ي ل ّلغ ��ة الب�شر ّية يف عدد م ��ن جوانبه؛
ويظهر ذلك يف ع ��دم �إنتاجه برناجما حا�سوب ّيا ي�ستوعب
خا�ص ّي ��ة التّكرار ّي ��ة ،الت ��ي مت ّي ��ز ال ّلغ ��ة ،وهو ما
�أ�سا�س ��ا ّ
واملخ�ص�صات
�أف�ضى �إىل متثيالت تُ�س َق ��ط فيها ال ّر�ؤو�س
ّ
متثيلي واحد؛ ف ��كان التّمثيل بعيدا
واملت ّمم ��ات يف م�ستوى
ّ
امل�شجر وم ��ا يقت�ضيه م ��ن �إ�سقاط ��ات ثنائ ّية
ع ��ن �ش ��كل ّ
التّح ّكم عل ��ى امتداد البنية الإعراب ّي ��ة� ،إ�ضافة �إىل ذلك
امل�شجرات يخرق القيود الترّ كيب ّية يف اال�شتقاق،
ف� ّإن بنك ّ
فكان ت�شغيل النّقل ح ّرا ،تَرى �أثناءه بع�ض املك ّونات تنتقل
خا�ص ��ة يف حالة الأبني ��ة امليم ّية
مت ��ى ت�شاء ،و�أي ��ن ت�شاء ّ
والأبنية املعلومات ّية.
امل�شجرات العرب � ّ�ي يف �صيغته احلال ّية
ال ميكن لبنك ّ
وخا�ص ّية
حينئ ��ذ �أن يعك�س حقيقة ا�شتغال ال ّلغة الب�شر ّيةّ ،
ا�شتغ ��ال العرب ّية ،فما زلنا نحت ��اج �إىل التّفاعل املثمر مع
ال ّل�سا ّ
ين لتطوي ��ر �أنظمة الذّكاء اال�صطناع � ّ�ي؛ حتّى تبلغ
درجة �أعلى يف حماكاة امللك ��ة ال ّلغو ّية بهند�ستها وك ّل ّياتها
ومقايي�سها وحو�سباتها.
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