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ملخص:

معروف أ ّن لدلغة ال َّ
يفكك تعقيرهت إال من خالل حتليل مكونتهتت إىل مركبت ووحرل دغوية ،ملعرفة َخبتيتهت
ويُسهل ذدك عملية معتجلتهت آديًت ،فتهرف هذه لدرالاة إىل حمتودة بيتن دوا لدلستنيت لدتوديرية لدتحويلية يف
برجمة وتوصيف خمتلف لدقولعر لدنحوية لدعربية ،وكيفية لاتثمتا مبتدئ لدنحو لدكلي يف عملية لدتحليل ولدفهم ومت
يرتب عنه من نتتئج يف دالاة لدلغة بصفة عتمة .وعليه جتء ":لدلستنيت لدتوديرية لدتحويلية وأثرهت يف برجمة
لدراس لدنحوي لدعريب -دالاة يف نتتئج لدنحو لدكلي.
دنتوصل يف لألخري إىل نتتئج أمههت معرفة كيفية حوابة لدقولعر لدنحوية وفق لملخططت لدشجرية لحلريثة،
وذدك بتالاتفتدة من لدلستنيت لدريتضية ولدبيودوجية ،مستنرين يف ذدك على حتليل مكونت لجلملة لملبنية على
لالنرالج.
كلمات مفتاحية :لدلستنيت لدتوديرية لدتحويلية ،لدنَّحو لدكلي ،لدنَّحو لدعريب ،لد ربجمة ،لدريتضيت .
__________________________________________

المؤلف المراسل :حسيبة بورافة.
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 عبد الوهاب شيباني. د/  حسيبة بورافة.د.ط
Abstract:
It is common knowledge that language complexity is dismantled only by
deconstructing its components into language compounds and units to find out its
secrets and make it easier to process them automatically. This study aims to
demonstrate the role of transformational generative linguistics in the
computerization and description of various Arabic grammatical rules. It tries to
show how to invest in the principles of universal grammar in the process of
analysis and understanding as well as the results determined from the study of
language in general. Accordingly, this is what “The effects of Transformational
Generative Linguistics on computerizing the Arabic Grammar Lesson: A study of
the Results of Universal Grammar” came for. We reached in the end some results
of which the most important is to know how to computerize grammar rules
according to modern tree charts, by taking advantage of mathematical and
biological linguistics, backed by the analysis of the components of the sentence
based on inclusion.
Keywords: Transformational Generative Linguistics; Universal Grammar; Arabic
Grammar; computerizing; Mathematics.

:مقدمة

يفهم لإلنستن طبيعة لالدتبتس لدَّذي يتحكم يف مستوى لدلُّغة وذدك
َ إنّه من لدطّبيعي أن
) ولخلصتئص لدَّيت تَتَحكم يف لدبنيةfeature(  ولدبحث يف لدسمت،دفطرته لدتحليلية
 وهي نفس لمليزل لدَّيت تعمل هبت نظم لآلدة دلحصول يف لألخري على االمة،) لدلغويةstructure(
. دغوية ختدية من لخلطأ بفضل خمتلف لدقولعر لدنحوية لمل ربجمة جلميع لدلُّغت
ِ
َّ وعليه
فإن حتليل لدرلكيب لدلُّغوية لخلتصة بتجلملة لدنحوية شغل كل لد ّرلااني بتدلّغة منذ
لديت تودر وفق عمليت

 ولعتمرول يف ذدك جمموعة لمليكتنيزمت،لدعصوا لدقرمية إىل يومنت هذل
.ايتضية امزية مت ال هنتية من لملركبت لدلغوية لدفعتدة دبنتء وتطوا لدلغة

وتعر نظرية لدنحو لدتوديري لدتحويلي دلعتمل لألمريكي "نولم تشومسكي" من أبرز لدنظريت
 وجنم عنهت بروز، بل تعر أشهر لدنظريت لديت توصلت إديهت لألحبتث لدلستنية لدعلمية،لدعتملية لدرلئرة
 على عكس لدنظريت لألخرى لديت اتدهت،) دلتفكري يف لدلغةNew paradigm( أمنوذج جرير
.لجلمود من بينهت لدراس لدلستين لدعريب
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ومعروف أ ّن لدلّغة ال ميكن فصلهت عن لملكونت لألاتاية ولديت بطبيعتهت حيركهت لإلبرلع
ولإلدالك ( )perceptionفهي ديست نشتطت قتئمت بذلته ،بل تترخل عولمل شكلية (بنوية)
(لملشجر) تقوم على قولعر إعتدة لدكتتبة ،وميثل لدعنصر
ودلخلية (معىن) تستهم يف بنتء خمططت
ّ

لدراليل من آديت لملعرفة ولدذي حيرد مبوقع لدكلمة وايتقتهتت لديت تقوم على مبرأ لدتولفق ولدذي
يربط بني لملركبت  ،وهذل جنره يف كل لدلغت لإلنستنية لدطبيعية .حيث اعى "نولم تشومسكي N.
"Chomskyمن كل هذل إعطتء نظريت دغوية خمتلفة تقوم بتحليل وفهم لدلغة.
إ ّن لدراس لدلستين لحلريث كشف كنوزل جريرة كتنت خمبأة دلخل قولعر اطحية لاتطتع
من خالهلت أن حيللول أغلب لدظتهر لدلغوية لدقرمية ،وأعتدول معتجلتهت ،بل غريول نظرتنت دلنحو
بتجريرهم لملتولصل دنظرهتم درلثنت لألصيل.
وي ربز هذل لدبحث أثر لدلستنيت لدتوديرية لدتحويلية يف لدراس لدلستين لدعريب لحلريث ولدركيز
بشكل ختص على مفهوم لدنحو لدكلي ومت يرتب عنه من نتتئج يف دالاة لدلغة ،وأهم لملبتدئ لديت
تقوم عليهت ،وقر عمل لدبتحثون على شرحهت وإاقتطهت على لدلغة لدعربية.
ومن خالل مت الف ذكره وبتعتبتا لالهتمتم لدذي جيب أن حتظى به لدلغة لدعربية يف
لحلتاوب ،وقع لختيتانت على لملوضوع لملواوم ":لدلستنيت لدتوديرية لدتحويلية وأثرهت يف برجمة لدراس
لدنحوي لدعريب –دالاة يف نتتئج لدنحو لدكلي.-
ومن هذل لملنطلق جتء هذه لدرالاة دتجيب عن لإلشكتال لآلتية :كيف يتم فهم لدلغة
وحتليلهت وفق مبتدئ لدنحو لدكلي ديتم تَ ِ
وصيف قولعرهت لدنَّحوية؟ وكيف ميكننت ختزين لملعلومت
لدلّغوية مثّ لاتعتدهتت وقت لحلتجة إديهت؟
وهذه لدتستؤال تقودنت دلبحث يف خمتلف لدعلوم ،منهت لدعصبية ولملعرفية ولدنظريت لدريتضية
ولدبيودوجية ،وكل لدعلوم لديت هلت عالقة بتدنشتط لدذهين وتعلم لدلغة.
ودإلجتبة على لدتستؤال لقرحنت جمموعة من لدفرضيت :
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 إذل كتنت صنتعة برلمج حتاوبية تسهل عملية إدختل لدلغت لإلنستنية بصفة عتمة ولدلغةلدعربية بصفة ختصة ،وتصبح دغت معلومتتية بتدراجة لألوىل ،فإ ّن لدرلااني ولملهنراني قر
عملول على تطوير هذه لألنظمة يف لحلتاب.
 يف برجمة وحتليل عنتصر لجلملة لدعربية إىل مركبت ومعرفة دوا كل عنصر ،البر من تعتونولشرلك خ ربلء لحلتاوب وعلمتء لدلغة.
يهرف لدبحث إىل حتليل خمتلف لجلمل لدعربية وفق مبتدئ نظرية لدنحو لدكلي عن طريق
لملخططت لدشرجية لحلريثة بتقنية ( )SmartArtدتسهل عملية حوابتهت ،كذدك حمتودة إعطتء
تصوا دكيفية إنشتء أنظمة دغوية قتداة على صيتغة لدقولعر لدعربية بطريقة ايتضية خولازمية صواية.
فرضت إشكتدية لدبحث هلذل لملوضوع لملنهج لدوصفي لدتحليلي ،ملت فيه من أدول إجرلئية
لدضولبط
تلم جبولنب لملوضوع
لملتعردة ،وذدك مثل لدوصف ولدتّحليل ولدتّصنيف وحترير ّ
ّ
تطبيقية ّ
لدشكلية ولدتّمثيل هلت بتالعتمتد على لدعلوم لألخرى.
ّ
إ ّن لدنتتئج لديت يروم حتقيقهت من هذل لدبحث ،هي لدوصول إىل برجمة قولعر لدلغت لدطبيعية ،ختصة
لدلغة لدعربية عن طريق لالاتفتدة من لدلّستنيت لملعرفية ولدعصبية يف لحلتاوب ،وعالقتهت بكيفية
عمل لد ّذهن لدبشري يف لكتستبه دلّغة وختزينه وإنتتجه هلت.
 .2نظم المعالجة الرياضية للغات اإلنسانية (الطبيعية):

دقي "تشومسكي" شهرته ولاتبط لمسه بنظرية لدنحو لدتحويلي ولدذي دعته إىل لدسري يف هذل
لالجتته هو تعلقه لدشرير بتدرالات لدصواية ولدعلوم لدريتضية ولملنطق؛ حيث قرم دنت وص ًفت ايتضيًت
( )Mathématical descriptionدقيقت ملالمح لدلغة .فليس غريبت أن يهتم لدرلااون اولء
لملختصني يف علوم لدلستن أو لدريتضيت بتالهتمتم به ،فلقر بلغت لدعرير من أبولهبت (لدصو ،
لدنحو ،لدصرف) أشولطت من لدتجرير.
ونشأ إثر هذل مت يسمى ب "لدلستنيت لدريتضية" ولديت هتتم يف جمملهت بتدنحو "وطرق بنتء
لدسالال لدكالمية لديت ينتجهت لدنّتطقون هلذه لدلّغة ،فقر تنتودت بعض
منتذج دوصف لدلّغة وحترير ّ
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لدسالال لملقبودة
لملرلاس لدلّستنيت ّ
لدريتضية وأنشأ منتذج شكلية يكون لدغرض منهت حترير ّ
وبنتهت لديت هي نظريًت غري منتهية ،ومع بروز لإلعالم لآليل ،فإ ّن وضع لدبتحثني من دغويني وإعالميني
يف حتجة إىل أدول يف ميرلين :لدذكتء لالصطنتعي ولدرمجة لآليل ،وبعر بضع انول من لدبحث
لدرويض ) (mathématisationبسهودة ،وأ ّن قضتيت
تبني أن لدلّغة ال تقبل ّ
يف هذين لمليرلننيّ ،
إخضتع أبولب منهت إىل منتذج صواية عويصة جرلً إذل مل تكن مستحيلة ،ودكن هذه لدتّجربة يف
لدريتضيت كلغة أو كنظتم تولصل
لدسيميتئيني ّ
ترويض لدلّغة قتبلتهت جتربة معتكسة آتية من لعتبتا ّ
ختص ميكن دالاته بولاطة لألدول لدلّغوي".1
ّ
نستشف من هذل أ ّن لدلُّغة ولحلتاوب أحر لحملتوا لألاتاية دلثواة لدعلمية لملعتصرة ،فقر
غز واتئل وأجهزة لحلتاوب خمتلف لدنشتطت ولدقطتعت يف جمتمعت لدبلرلن لملختلفة
وبتألخص لملتقرمة منهت ،فتدعالقة بني لدلغة ولحلتاوب تشكل إحرى لملوضوعت لدرئيسة يف

لدلستنيت لحلتاوبية ،لديت تشغل مركزل متواطت بني علم لحلتاوب وعلم لدلغة ،وتتلخص لدصلة
لدوثيقة بني هذين لجملتدني لملعرفني يف أابع نقتط أاتاية هي :لدلغة ،لدريتضيت ولملنطق ولحلرس.
حيث "دلنت لدلغة دلمعتجلة لآلدية من خالل لدتحليل لدريتضي ولملنطقي ولإلحصتئي ،يف
لدوقت نفسه لدذي هتيأ فيه لحلتاوب دلتفتعل مع لدلُّغة" .2فهنتك عالقة وطيرة بني لدلغة ولحلتاوب
ديتم حتليل لدلغة حستبيت ،3وذدك الجع دسبب أاتس وهو كون لدلغة جتسر كل مت هو جوهري يف
لإلنستن؛ أي نشتطه لدذهين وجتليتته ،ويف لدوقت نفسه لدذي يتجه فيه لدكومبيوتر حنو حمتكتة
وظتئف لإلنستن وقرالته لدذهنية .هذل لدلقتء بني لحلتاوب جعل لدبتحثني يف لدعلوم لملعرفية يؤكرون
على ضرواة هذل لالدتقتء وال بر من لدتعتون ،وتنمية كل أشكتل لالنرمتج ولالتصتل.
لدريتضي بني لدلغة ولحلتاوب شيئت مشركت؛ فتدلغة قتئمة على تفكري ايتضي
ويعر لدطتبع ِّ
يسوي يف ذدك بني لدلغت لإلنستنية ودغة لحلتاوب" :أمت لدلُّغت لإلنستنية ففيهت من لدظولهر
لدريتضية قرا غري يسري ،ولدريتضيت ذل طتبع عقلي امزي جتريري كمت هو معلوم ،ولدلغة مبنية
على اموز" ،4فتدلُّغة عبتاة عن اموز جتريرية ذل مرجعية أصلية ،يعرفهت كل نتطق بتدلُّغة
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لدريتضيت تتحرث عن قولنني تضبط مستئل يف لحليتة .ولدطتبع لدريتضي يف لحلتاب جيعل قراته
و ِّ
فتئقة يف لاتيعتب لملرخال وترمجتهت إىل اموز ايتضية ،وحنن نستفير من لدنظر لدريتضي يف فهم
لدلغة تكون قتداة على لدتعتمل مع لحلتاوب يف لدراس لدلغوي وغريه "وبسبب لدطتبع لدريتضي يف
كل من لدلغة ولحلتاوب فإن إنتتج كل منهت ديس ده هنتية( .5")Infinitéهذل يعين أننت قتداون على
وضع منتذج كثرية يف برلمج ُمصممة دترايس لدلغة لدعربية؛ أي منتذج وبرلمج جتسر لدطتبع لإلبرلعي
يف لدلغة.
وتعر لملعتجلة لآلدية دلغت لدطبيعية ( )Natural langage processingأحر فروع لدذكتء
لالصطنتعي؛ ويعين بتملعتجلة لآلدية دلغت لدطبيعية" تلك لملنتهج ولد ربلمج لديت تعتمر كمعطيت
منتوجت دغوية ،حيث تأخذ هذه لملنتهج ولد ربلمج بعني لالعتبتا خصوصيت لدلغت لدطبيعية".6
فتحلتاوب يهتم بتدنظريت ولدتطبيقت على مجيع لدلغت لدطبيعية ذل لخلتصية لملنطوقة ولملكتوبة،
فمثال تعت رب لدلغة لدعربية من لدلغت لدطبيعية كذدك لدلغة لإلجنليزية ولدفرنسية فهذه لدلغت صتحلة
دلهنراة لدلستنية يف لحلتاوب .ولدلُّغة لدطَّبيعية َملَكة َم ْو ُدوعة يف لإلنستن منر والدته متيزه عن غريه،
فمن خصتئص هذه لدلغة كذدك أهنت قتبلة دلتغري وتتولدر أدفتظهت ،وتتغري معتنيهت ،ودلغة لدطبيعية
تتميز بتدتودير حيث تع رب عن تنوع ال متنته بتألدفتظ وأصول متنتهية حيث تع رب عن لدفكر كله يف
االال بسيطة .وهنتك من يرعو بضرواة لدتخلص منه ،وهذل لجتته لملنتطقة لدذين ينتشرون بتدلغة
صواية ،ويتخذوهنت موضوعت هلم دذدك ابطت لدلغة خبتصية لإلحتدة؛ أي إقتمة تولفق بني لدعتمل
وصواة لدلغة وصرقهت يرتبط بتحلستب لدراليل" :تكون (ج) صتدقة يف (ل) إذل أو فقط إذل كتن
(ش ... 1ش ن)؛ أي تكون لجلملة صتدقة يف لدعتمل ،إذل وفقط ولفقت شيئت أو شيآن أو
أشيتء...وهي كذدك تطرح مشتكل حتاوبية كثرية ،مثل لدكنتية ،ولجملتز ،ولدرالدة ،فهي من أكثر
لدعقبت لديت تضعهت هذه لدلغة على عكس لدلغة لدصواية (لالصطنتعية) لديت ال لدتبتس فيهت.
صتحب لدبُ َىن
لق َع ْ
كذدك من لألدول لدريتضية لملمتااة على بنية لدلغة ،جنر مت" أَطْ َ
ليه َ
لالا ِم َكبْنية ِاي ِ
لدنَّحوية لدَعربِية "ح ُّر ِ
"أمت من
تضية ُهو ُّ
مرة (لدبىن لجل ربية) ،حيث يقول يف كتتبهَّ :
َ
َ
لدز َ
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لجلتنب لدريتضي لدذي البر من لالعترلد به يف حتليل كل بنية مهمت كتنت فإن مت يتصف به هذل
لدنمط {( )Modelأو مثتل عنر حنتتنت} هو أنه يكو ُن:
جمموعة عمليت حتويلية تنطلق من لألصل (لالام لملفرد) إىل مت ال هنتية من لدفروع وهي
زيتدة عنتصر من قبل معينة يف مولضع كذدك معينة .وكل زيتدة ينشأ منهت عنصر جرير وهو مت
ابق من لدزيتدة ويكون مكتفئت دكل لدعنتصر لألخرى لديت تتم بزيتدل أخرى ميينت ومشتال ومعىن
ذدك أهنت جتري يف لدكالم جمرى ولحر".7
نستخلص من لدقول ،أن لدزي تدة هي من جنس لدتحويل فكل زيتدة يف لملبىن زيتدة يف لملعىن.
وكذدك " :دلزيتدة صفة مت يسمى لدتجميع ومثتل ذدك:
((ب) +لل +كتتب) = ((ب  +لل (+كتتب)).
لدريتضية دلّغة لدطّبيعية يف مستويني مهت:
وتتم لملعتجلة لملنطقية ّ
ّ

ختصة ،وهي مست
لدسطحي :نالحظه مبتشرة ،ويتميّز بسمت
ختصة متعلّقة بلغة ّ
ّ
أ" -لملستوى ّ
صرفية ،وتركيبية ،وغريهت.
يضم جزءل منظّمت يف صواة شكلية مسّوهت لدلّغة لدوالثية ،ويهرف لدلستنني
ب -لملستوى لدوالثيّ :
لملكونة دلّغت لدطّبيعية،
لدريتضيّني ،إىل لإلقرلم على لاتنبتط مجيع لدثّولبت ّ
لدتوديرين ،مثل ّ
وصيتغتهت على صواة مبتدئ وواتئط ،ويودر مت يرعى بتدنّحو لدكلّي ،لدلّغة لدوالثية ،وحيمل هذل
لملفهوم مردودني مهت:
أ -حترير لدثّولبت وتأايس تشكيال كلية دلمقوال لدنّحوية دلغت  ،يف لاتقالل عن

لخلتصة.
لدصريف و ّ
ّ
لدركييب دلغة ّ
لدرميز ّ
ختصة".8
كل دغة طبيعية ّ
ب -حترير وظيفة لدكالم وختصيصهت بطريقة مثلى حبيث تظهر يف ّ
فقر حتول لدرلااون ولملهتمون بتدلغة لاتغالل لدنظرية لدتوديرية لدتحويلية يف برجمة وصيتغة كل
لدقولعر لدنحوية لخلتصة بكل لدلغت لدطبيعية يف لحلتاوب دتصبح عتملية وتعر هذه لدنظرية من

أفضل لدنظريت لديت ظهر ولديت هتتم بوصف تركيب لدلغة لإلنستنية وتفسريهت بطريقة منهجية.
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 .1نماذج المدرسة التوليدية التحويلية وتطبيقاتها على النحو العربي:

قرم "تشومسكي" يف كتتبه " "Syntactic structureنظرية دقيت قبوال ولاتحستنت درى
مجيع علمتء لدلغة ،بل يصح لدقول عنر أغلبهم ،وهي "نظرية لدنحو" ولديت وجر أكثر من عشرين

عتمت .فال يستطيع أي عتمل جتتوزهت إذل أالد أن يستير لدتطوا لملعتصر ملت هلت من تأثري وحيوية.
ودقر لنشغل لدرلااون بشرح أهم لملبتدئ لديت تقوم عليهت لدنظرية لدتوديرية لدتحويلية ،ولاقتط
مبتدئهت على لدلغة لدعربية  ،وذدك من خالل حتليل مكونتهتت إىل عنتصر ووحرل دغوية لملبنية على
قولعر حنوية ثتبتة .هذل لدبحث لدذي بلغ من لدرقة ولملوضوعية ولدشمول ولدنضوج مت فتح أمتمنت
وأمتم لدرلااني آفتقت ولاعة يف دالاة لدلغة .ويتم وصف لدلغة بطريقتني :لدطريقة لالوىل ختصة بتدلغة
حبر ذلهت ت وتتمثل يف تقسيم لجلملة وفق قولعر لدنحو ،أمت لدثتنية فهي ختصة بكل لدلغت ولديت
تتمثل يف حتليل لدلغة وفق لملشجرل وقولعر إعتدة لدكتتبة ،وعليه تتميز لدلغة خبتصيتني مهت:
ثنتئية لدرلكيب  :Dual oh structureحيث يتم دالاة وفحص كل دغة وفق مستويتن من
لدركيب لدنح وي :لملستوى لألول هو لملستوى لدنحوي ويتأدف من وحرل كتملة لملعىن وهي
لدكلمت ّ .أمت لملستوى لدثتين هو لملستوى لدفونودوجي وهو يتأدف من وحرل هي يف ذلهتت بال
معىنّ ،"9أمت لخلتصية لدثتنية فهي هتتم بتدرالدة (لملعىن).
وهبذل تكون لدكلمة عبتاة عن السلة من لألصول أو أهنت عنصر حنوي دلل يف ذلته ،على
عكس لدفونيم لدذي هو عبتاة عن وحرة حتليلية أودية ديس ده معىن.
ونستنتج من هذل أ ّن قولعر كل دغة تتكون من ثالثة أجزلء متصلة ومترلخلة وهي :لدنحو

 ،syntaxلدرالدة  ،semanticsلدفونودوجيت  ،phonologyوهذل مت تطرق إديه علمتؤنت لدعرب
منر لدقرمي أمثتل لخلليل يف حريثه عن قضية لملستعمل ولملهمل ،وايبويه حينمت أشتا يف "لدكتتب"
(يف بتب لالاتقتمة).
 2.1نماذج التحليل النحوي:
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تأثر "تشومسكي" بتملرااة لدبلومفيلرية أكثر من لالجتتهت لألخرى ختصة عنر وضعه
دنمتذج خمتلفة دلنحو لدتوديري .وهو مصطلح أخره من لالاتعمتل لدريتضي "وهو نظتم من لدقولعر
10
لديت تقرم وصفت تركيبيت دلجمل بطريقة ولضحة وأكثر جتريرل وهو لملرلد بتدنحو لدتوديري".
ولملالحظ ولملتجلي من هذل أ ّن لدتودير ديس لإلنتتج لملتدي دلجمل بل هو لدقراة على لدتمييز
بني مت هو حنوي وغريه .كأن نتمعن يف لملعتددة لجل ربية لآلتية:
" 2س3 +ص-ز"
لملتغريل  variablesوهي (س ،ص ،ز) ّأمت لدثولبت هي لجلمع ولدطرح ولدضرب ( )× ،- ،+تودر

دنت جمموعة من لدنتتئج ذل لدقيمة غري لحملرودة ،دنفرض أ ّن :س= ،3ص= ،2ز=.5
إذل قمنت بتعويض هذه لدقيم يف لملعتددة لدستبقة جنر:
5-2×3+3×2
x -6+6
 12-5لدنتيجة هي.7:
وإذل لفرضنت أ ّن س= ،1ص= ،3ز=21
نقوم بتعويضهت يف لملعتددة لدستبقة تعطينت لدصواة لآلتية:

 21-11 =21-9+2 =21-3×3+1×2لدنتيجة هي .11 -11
ولملالحظ ولملتجلي من هذل ،أنّه كلمت لختلفت لدقيم تغري لدنتيجة ( )7و( )-11وهي
جموعة من لملتغريل لديت ميكن أن تودر من هذه لملعتددة ،ولدقولعر لدنحوية تشبه هذل متتمت والبر هلت
أن تكون حمردة ودقيقة مثل لدقولعر لدريتضية ال يرخل فيهت مبرأ لدشك ولدظن.
دو فرضنت أن نطبق هذه لدقولعر على لدلغة لدعربية بتعتبتاهت دغة ايتضية بتمتيتز ودغة لشتقتقية
من لدراجة لألوىل ،كأن نقول مثال:
لجلو بتاد
ُّ -

 -لحلر شرير

مجل ثتبتة،
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مجل بسيطة،
لدشمس مشرقة
 ّّأمت لجلمل لملركبة حنو:
 جتء زير وذهب عمر. -لدواد مجيل ولدنّسيم عليل.

مجل مركبة،

 لجلّنة نعمة ولدنّتا نقمة.ولدثولبت هنت لإلانتد (لملسنر ولملسنر إديه) وولو لدعطف ،أمت لدبتقي متغريل  ،معىن هذل أ ّن
لدعالقت لدنحوية وأدول لدعطف ولجلر ولدشرط ولالاتفهتم هي وحرل ثتبتة .فتدبنية لدعميقة
 Deep structureهي لدثتبت ّأمت لدبنية لدسطحية  surface structureهي لملتغري وكلهت
عمليت منطقية أاتاهت لملنطق لدريتضي لدرمزي ،وهذه لدنتتئج موجودة يف لدراس لدلستين لملعتصر.
دقر أطلق "تشومسكي" على قولعر لدنّحو لدتّوديري لام "قولعر إعتدة لدكتتبة" مبعىن أ ّهنت
لدرمز لدولحر ع ّرة اموز ،وعتدة مت تبرأ لدقولعر
مرة ثتنية بشكل آخر ،أو تودّر من ّ
تكتب امزل معيّنت ّ
لدرموز
لدرمز ،و ّ
بتدرمز« :ج» لدذي ميثّل لجلملة ،وبعرهت تُعير السلة من لدقولعر كتتبة هذل ّ
لدتوديرية ّ
لدريتضي :أ ب +ج.12
لملرتّبة عنه إىل اموز أخرى ّ
حّت يتّم تودير لجلملة بأكملهت على هذل لدنّمط ّ
واأعرض فيمت يلي بتختصتا لدنّمتذج لدثّالثة لديت لتّبعهت "تشومسكي" يف كتتبه "لدبىن

لدركيبية" وهي على لدتّوليل :لدقولعر لحملرودة لحلتال  ،ولدقولعر لملرّكبية ،ولدقولعر لدتّحويلية ،وهذل
ّ
أهم لملرلحل لديت تبلوا من خالهلت مفهوم لدنّحو لدكلّي:
دتوضيح ّ
 2.2.1نموذج القواعد النحوية المحدودة الحاالت :finité state grammar
تسعى هذه لدنظرية إىل تودير مجل ع رب السلة من لالختيتال لديت تنطلق من لديستا إىل
لديمني ،ويعر أبسط لدنمتذج لدنحوية فتدقولعر فيه قتداة على تودير عرد غري حمرود من لجلمل
بولاطة عرد حمرود من لدقولعر لملتكراة ولديت تعمل من خالل عرد حمرود من لملفردل  .مثلهت
"تشومسكي"ب :
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The man comes .a
The men coms13 .b

نموذج يمثل القواعد النحوية محدودة الحاالت
لالختيتا لألول ( )Man, Menوهو لدذي حيرد طبيعة لدفعل لآليت بعره .إذل طبقنت هذه لدقولعر
على لدلغة لدعربية جنر :مثتل - :لدرجل صغري ،لدطفل صغري.

مخطط يوضح مكونات القواعد النحوية
ومبت أ ّن مكونت لدقولعر لدنحوية ثالثة كمت ذكرنتهت اتبقت ،يتحرد من خالهلت لملكونت
لملوجودة يف لجلملة ،لملكون لدفونودوجي لدذي يقوم على أاتس تنظيم جملموع لملرفيمت ولخلصتئص
لدركيبية لدصوتية ،ودكل مرفيم مقطع صويت .فننتقل من لحلتدة لألوىل (لل) إىل لحلتدة لدثتنية لدذي
ميثل لملرفيم لحلّر (اجل) (ودر) ،دنصل إىل لحلتدة لدنهتئية ولديت متثل (صغري) ،دتتودر مجلة يف صواهتت
لدنهتئية (لدرجل صغري) و(لدودر صغري) .هذل لدنموذج قتدا على تودير مت ال هنتية من لجلمل ،ودكن
قر تكون مجل صحيحة من حيث لدركيب وختطئة يف لملعىن (لدرجل منزل) ،كذدك فهو منوذج ال
يرلعي لدتولفق لجلنسي (لدبنت ولدودر) مثال" (لدبنت ذكية) تعطي لملخطط لآليت:
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نموذج يوضح عملية التوليد
 1.2.1قواعد تركيب أركان الجملة :phase structure grammar

لعتمر فيه "تشومسكي" على لدطريقة لدريتضية ،وهو منوذج أش ّر تالؤمت من لدنموذج لألول
ألنه يودر أي عرد من لجلمل ،فهنتك مجل ال ميكن توديرهت عن طريق منوذج لدقولعر لدنحوية ،ودكن
ميكن توديرهت عن طريق لدنموذج لدثتين.
ودكن هذل ال ينفي وجود عالقة بينهمت يف قولعر تركيب أاكتن لجلملة ،فنقول أ ّن لدنموذج

لدثتين أشر قوة من لدنموذج لألول ألنه قتدا على أن يقوم بكل مت قتم به لدنموذج لألول
مثال يف مجلة" :ضرب لالعب لدكرة" .14The man hit the ball .مجلة تتكون من مخسة
كلمت (يف لدلغة لإلجنليزية) وضعت وفق نظتم وترتيب دقيق ،هلت كذدك مكونت جوهرية يربط
بينهمت تركيب طويل ( )linear structureفال تقبل لدتحليل على لملستوى لدركييب .ميكن حتليلهت:
 ضرب لالعب :مركب فعلي. لدالعب :مركب لمسي. لدكرة :مركب لمسي.وهو منوذج صتحل دتحليل كل لدلغت بتعتبتا أ ّن كل لدلغت هلت أمستء وأفعتل ،هلذل البر من لاتغالل
لدتحليل إىل مكونت مبتشرة.
مثال يف لملعتدلة لآلتية:
ع (س +ص)
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نالحظ أ ّن عملية لجلمع البر أن تتم قبل عملية لدضرب .وإذل كتنت لملعتددة على لدصواة لآلتية:
ع× س +ص
برون أقولس يعين أن عملية لدضرب تسبق عملية لجلمع-قتعرة ايتضية ثتبتة -كمت دو كتنت هذه
لملعتددة على لدصواة لآلتية :ع(+س× ص)
وبتدتتيل فهي اتقودنت إىل نتتئج خمتلفة متتمت.
نقوم بتدتطبيق بإعطتء لدقيم :ع=  ،2س=  ،3ص= .5
نطبقهت على لملعتددة لألوىل:
.16= )8(×2 =)5+3(2
بينمت لملعتددة لدثتنية :ع× س +ص،
11 =5+6 =5+3×2
وبتدتتيل لختالف يف لدنتتئج وهذل كله يروا حول لألقولس لملستعملة ،ضرب "تشومسكي"
مثتل يف ذدك:
لدرجتل لدعجتئز) لديت ميكن فهمهت « (old men) and
«( »old men and womenلدنّستء و ّ
(لدرجتل
(لدرجتل لدعجتئز) ولدنّستء أو «) »(old (men and womenأي ّ
 »womenأي ّ
ولدنّستء) لدعجتئز" .وهي معتددة غتمضة ambiguisوهذه لجلملة حيتمل تركيبهت لدنحوي أكثر من
لملعىن.
ع (ص +س) = (ع ص) ( +ع س) = معتددة غتمضة .وأشتا إىل هذه لدقضية حنتة لدعرب وهو

مت يعرف بظتهرة لدغموض يف لملبىن ولملعىن .وجترا لإلشتاة أيضت إىل لدصوا لديت وضعهت
"تشومسكي" دقولعر تركيب لجلملة ولديت ذكرهت يف كتتبه "لدرلكيب لدنحوية":
مرّكب لمسي +مرّكب فعلي.
( )1لجلملة
( )2مرّكب لمسي أدلة تعريف +لام.
( )3مرّكب فعلي فعل  +مرّكب لمسي.
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لل.
( )4أدلة تعريف
{ اجل ،كرة}... ،
( )5لام
{ضرب ،أخذ.15}... ،
( )6فعل
) هو امز دعملية إعتدة لدكتتبة وذدك دبيتن
يقصر "تشومسكي" من هذل لدسهم (
لدعالقة لدقتئمة بني مكونت لجلملة .وهذه لدقولعر لدرمزية قتبلة دكي ت ربمج معلومتتيت بتعتبتاهت
مرلخيل معجمية يتم برجمتهت ذهنيت دكي تستجيب دلتطوا لهلتئل لدذي تعرفه هذه لدلغة لدستمية
وتعمل على تنظيم لدلغة وحوابتهت وفق برلمج آدية دقيقة تشبع إىل حر كبري لد ربجمة لدذهنية دلغة.
يقوم هذل لدتحليل وفق عملية لالنرالج يف عملية لدتحليل ،حّت نتوصل إىل لدبنية لدسطحية
دلجملة.

مخطط شجري يوضح مركبات الجملة العربية

مثتل آخر :لدشمس مشرقة.
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لدشمس مشرقة (ج)

مخطط يوضح عناصر الجملة االسمية

اكن لمسي +اكن لمسي.

تتخذ هذه لدقولعر شكال ايتضيت يتكون من جمموعة من لدرموز لملتولدية وهي قولعر إعتدة
لدكتتبة ،حيث تعتد كتتبة كل امز من لديمني إىل لديستا بتدتراج حّت يتوصل إىل آخر السلة من
لدرموز لدتجريرية ،لديت ال تقبل لالشتقتق.
 2.2.1قواعد النحو التحويلي:

فضله "تشومسكي" على لدنموذجني لدستبقني وهذل مت واد يف كتتبه "لدرلكيب لدنحوية"
بتعتبتاه لدنموذج لألكثر بستطة يف حتليل لجلمل .ولدقولعر لدتحويلية تعتمر يف لملقتم لألول على
تطبيق قولعر تركيب أاكتن لجلملة وهي:
مركب لمسي +مركب فعلي.
 – )1لجلملة
لدفعل +لملركب لالمسي (مركب لمسي مفرد)
 – )2لملركب لدفعلي
(مركب لمسي مجع)
 – )3لملركب لالمسي
 – )4مركب لمسي (مفرد)

أدلة تعريف +لام.
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 – )5مركب لمسي (مجع)
لل.
 – )6أدلة لدتعريف
(اجل ،كرة)...
 )7لالام

أدلة تعريف +لام +عالمة لجلمع.

فعل مستعر +لدفعل.
 – )8فعل
( ضرب ،أخر)...
 – )9لدفعل
زمن لدفعل.
 - )11فعل مستعر
مضتاع ،متض.
 – )11زمن لدفعل
 – )12صيغ لدفعل.16
إ ّن مت ميكن لإلشتاة إديه –ههنت-أ ّن هذه لجملموعة ختتلف عن لألوىل بزيتدة بعض لدعنتصر
(مجع ،مفرد )...كذدك يف لدقتعرة لدثتنية كتنت مركب لمسي وأصبحت مركب فعلي وغريهت من
لدتغريل .
ودكي نطبق هذه لدقولعر على لجلملة لدعربية البر أن نلجأ إىل تعريال وإضتفت على هذه
لدقولعر دكي تتولفق مع لجلملة لدفعلية لدبسيطة ولالمسية لدبسيطة.
مثتل :لدودر أكل لدطعتم.

مخطط شجري يوضح مركبات الجملة الفعلية
مجلة

تعريف +لام +زمن +فعل +تعريف +لام.
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إ ّن لدرلكيب لدلغوية لدعربية جريرة بتدتحليل ولدتطبيق وفق آديت نظرية لدنحو لدكلي
وقولعرهت .وهذل لدنموذج لألخري صتحل دكل أنولع لجلمل (لإلفرلد ،لدتثنية ،لجلمع) و"تشومسكي"
قرم جمموعة من لدقولعر ختصة بتدلغة لإلجنليزية ،دكن ميكن تطبيقهت على لدلغة لدعربية .وهذل إذل دل
إمنت يرل على صحة لدراس لدنحوي لدعريب.
وميثل لدنحو لدكلي ( )Grammaire universelleمرحلة متطواة من مرلحل لدنظرية
لدتوديرية لدتحويلية لديت جتء مثرة من مثتا لألعمتل ولدبحوث ولدرالات لديت ترتكز على مقودة
وحرة لدركيبت لجلينية دعقول لدبشر مجيعت .وهو كذدك يثبت أ ّن لدلغت لإلنستنية ال ختتلف فيم
بينهت يف وجود لدقولعر ،وهو يعتمر على أفكتا عتمة موجودة يف لدلغت لدطبيعية :لملسنر ولملسنر
إديه ،لملوضوع ،لحملمول ،وهي خصتئص عتملية.
هذل لملفهوم لدذي يبحث عن لألاس لملشركة بني دغت لدعتمل بغية إثرلء لدنّحو لخلتص بلغة

معيّنة ،ويسعى دوضع نظرية دستنية منوذجية عتملية تعكس لدكفتءة لدلّغوية درى لألفرلد ،ممّت يعطي
أمهية بتدغة دلّستنيت لدبيودوجية ولدلّستنيت لملعرفية ،ويفتح أفتقت أمتم حوابة لدلّغت لدطّبيعية.
" معلوم أ ّن لدنمتذج لدتوديرية هلت أصول ايتضية ومنطقية وهي أصول مضمرة يف تقنيت لدصوانة لديت
تنتجهت ،ولديت تسعى من خالهلت إىل صقل لآلدة لدولصفة" .17وهبذل وحسب اأيي لخلتص فإ ّن
لدكتتبة لدلستنية لدتوديرية يبقى لدغرض منهت حتريك لدبحث ودفعه إىل تقرمي لدراس لدلستين ،وبنتء
منتذج ايتضية خولازمية صواية تستهم يف حوابة لدلغة لدعربية آديت وإدالك لدلغة وفهم تعقيرهت وذدك
بتالاتنتد على لدنحو لدرلثي .وملت كتن لإلبرلع هو لدقتام لملشرك بني لدلغت لالنستنية برمتهت كمت

الحظ "تشومسكي" "كتن من لدضرواي أن تكون لدنظرية لدلغوية مبنية على مرلعت مت هو مشرك
يف لدذهنية لدلغوية درى أبنتء لدثقتفتن لدلغوية لملختلفة".18
أي أ ّن فكرة لإلبرلع هي لديت أوحت بفكره لدنحو لدعتملي ،كمت تترلخل جمموعة من لدعلوم
فيه وأصبحت لد ّرالات لدلّستنية لحلريثة تويل لهتمتمت كبريل بتألاس لدبيودوجية ولدعصبية ولدعضوية
لملسؤودة عن إنتتج ،أو فهم لدكالم.

477

ط.د .حسيبة بورافة  /د .عبد الوهاب شيباني

خاتمة:
متس
وصفوة لدقول يف لألخري ،إ ّن مت يهرف إديه هذل لدعمل من نتتئج ملمواة إجيتبية ّ
لدنّحو لدكلّي وعتئرلته لملفيرة حلوابة أي دغة طبيعية يتكلّمهت لدبشر -بل حوابة لدقولعر لملشركة
كل لدلّغت  -ال يتسىن إال مبعرفة لدرقيقة دلعالقة بني لدذهن ولدلغة نستنتج لدنقتط لآليت بيتهنت:
بني ّ
 من أبرز أهرلف لدراس لدلستين لحلريث هو بنتء نظريت حنوية هلت صفة لدعموم حبيثتكون قتداة ومالئمة دوصف وتوصيف مجيع لدلغت لإلنستنية آديت وبرجمتهت بطريقة صواية.
 تعر نظرية لدنحو لدكلي من أفضل لدنظريتوتفسريهت بطريقة لملخططت لملمنهجة.

لديت هتتم بوصف وتركيب لدلغة لدطبيعية

 أ ّن لهلرف لدرئيس من قولعر إعتدة لدكتتبة ولدتفريع لدشجري لدذي يقوم عليه لدنحو لدتحويليهو إعطتء صواة حتليلية دبنية لجلملة بغض لدنظر على لدرتيب لدظتهر دلعنتصر لدلغوية.
 إ ّن لدغتية من تشجري لدرلكيب لدلغوية (لجلمل) هو معرفة خبتيت لملقوال لملكونة هلت ،ون ربمجوفقهت آديت معلومتتية حريثة وهذل مت فرضه لدتطوا.
 أعتد نظرية لدنحو لدكلي لالعتبتا دلرلث لدنحوي لدعريب وكل مت تركه لخلليل وايبويهختصة فكرة لدعتمل لدنحوي ،ولالعتمتد على نظرية لدربط ولألثر ،ولديت ميكن لديوم لاتغالهلت
د ربجمة وهنراة لدلغة لدعربية يف لحلتاب.
 تتميز لدلغة لدعربية بصفة لالشتقتق ممت جيعلهت دغة مرنة تستعر يف حوابتهت عن طريقلخلولازميت لدريتضية.
 أضف إىل ذدك أ ّن مفهوم لدنّحو لدكلّي هو آخر مت اعت إديه لدنّظريت لدلّستنية لحلريثة،يع رب عنه برقّة ،وهذل مت
وهو مربوط بشكل كبري بتمللكة لدلّغوية لديت تنبين على نظتم منطقي ّ
اهل على علمتء لحلتاوب صنتعة أجهزة لحلتاوب لديت حتتكي عمل لد ّذهن لدبشري ،إالّ
ّ
أ ّهنت تفوقهت يف اعة لدتّخزين وارعة لألدلء.
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ونروم يف ختمتة هذل لدبحث أن نؤكر على ضرواة لاتغالل مبتدئ لدنحو لدكلي ونظرية
لدعتملي يف برجمة حتليل مجيع لدلغت  ،ختصة لدلغة لدعربية ،وضرواة لشرلك علمتء لملنطق ولدريتضيت
وعلمتء لدلغة وعلمتء لدبيودوجي يف بنتء منتذج تكنودوجية حريثة حلوابة لدقولعر لدنحوية لدعتملية
بصفة عتمة ولدعربية بصفة ختصة.
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