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 حوسبة خدمة يف العريبّ  الّلغويّ  الّرتاث استثمار وكيفية إمكانية بيان إىل البحث هذا يسعى

 لسهَّ  صياغته وأعاد النحوي الّرتاثمعطيات  قام باستثمار إذا الّلغة يف فاملتخصص النحو؛ جمال يف الّلغة

 املدّونات بعض إىل بالرجوع النحوية املعطيات تلك هذا البحث بعض سيبّني  ومنه. الّلغة حوسبة مهّمة

 .احلاسويب ا�ال يف لالستثمار قابلة حديثة صياغة وفق خاّصة مؤلفات ابن هشام، مث يعرضها ّيةالّرتاث

 ردّ  وكيفية اجلمل أمناط لبعض حتدث اليت الّتغيريات بيان منتظمة، صياغة وفق اجلمل أمناط عرض: مثل

  .تلك اجلمل املتغّرية إىل أصوهلا

  :الكلمات المفتاحية

  .تراث حنوي، لسانيات حاسوبية، حوسبة الّنحو، ابن هشام

Abstract: 
This research seeks to demonstrate the possibility and how to invest 

the Arabic linguistic heritage in the service of language computing in the 
field of grammar. When the language specialist invests and reformulates the 
data of grammatical heritage this facilitates the task of language computing. 
This research will show some of these grammatical data by referring to some 
of the heritage records, especially ibn Hisham's writings, and then presenting 
them in a modern present them according to a modern formulation that can 
be invested in the computer field. For example: displaying sentence patterns 
according to regular formulation, showing the changes that occur to some 
sentence patterns and how to return those changing sentences to their 
origins. 
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  مقّدمة

أن  العربّية الّلغةقد فرضت على أهل  الّلغةإّن الّتطورات احلاصلة عامليا يف جمال هندسة 

يواكبوا هذا التطّور التكنولوجي، بيد أّن ذلك امليدان التكنولوجي ال يعىن أن ال صلة بني منجزات 

؛ حيث جند يف مؤلفات العريبّ ، ومن ذلك جمال الّنحو العربّية الّلغةومسألة حوسبة  العريبّ  الّرتاث

العلماء الّسابقني، كابن هشام، كثريا من الّتأصيالت الّنحوية للّرتاكيب الّنحوية معّربا عنها بطريقة 

طات هي وفق معادالت وخمطّ  الّصياغةفيها نوع من اجلمع واإلحصاء، وذلك ما يقبل إعادة 

العمل هو حلقة وصل بني النحو  وهذا. العربّية الّلغةبدورها قابلة لالستثمار يف جمال هندسة 

اليت تعتمد  الّلغة، وبني حوسبة العربّيةباعتباره مادة علمّية مشّكلة من استنباط للنظام الرتكييب للغة 

  . على الصياغات الدقيقة للغة، فهو بذلك خيدم مسعى هذه األخرية

ت نظرية وملا كانت أمناط اجلمل األصلية تطرأ عليها العديد من التحوالت، فقد قام

، وقد استفيد منها يف جمال تالّتحويالببحث ذلك وفق تقنني أنواع  الّتحويليّ النحو التوليدي 

 العريبّ  الّرتاثذات مقوالت مضارعة ملقوالت الّنحويني يف " تشومسكي"نظريّة و ، حوسبة اللغة

، تلك التحّوالتوالّتحوالت اليت تطرأ عليها، وأنواع  الّلغويّةخاّصة فيما يتعلق جبانب األصول 

اليت تعكس مرونة النظام  الّرتكيبّيةلغة مرنة تكثر فيها الكثري من الظواهر  العربّية الّلغةخاصة وأّن 

،  العريبّ  الّلغويّ ، ولذلك جند تناول النحاة لقضية األصل والفرع يف عموم الدرس العريبّ  الّلغويّ 

  .ذلك ما ورد عند ابن هشامويف الرتاكب النحوية  املختلفة على وجه اخلصوص، ومن 

، وبعض العربّية الّلغةتناول أمناط اجلمل يف سيأيت هذا البحث ليوانطالقا مما سبق 

ت اليت تطرأ على اجلمل األصلية فتنتج منها مجل فرعية أخرى حمّولة، ومنه ّمت تقسيم الّتحويال

  : إىل حمورين عاّمني تندرج حتتهما مباحث فرعية؛ واحملوران مها البحث

من حيث اجلانب الرتكييب فيما  العربّية الّلغةيتناول هذا احملور نظام : المحور األّول

مث ما يتفرع عنها حبسب الوظائف  واجلمل يتعلق بأمناط اجلمل، وذلك أّوال حبسب أصناف الكلم

ومت االستفادة من منجز ابن هشام يف ذلك؛ حيث قام بعمل إحصاء جلميع  .الّنحوية

اردة ألمناط اجلمل ممّا هو مستعمل فعليا يف الّلسان العرّيب، وذلك بإيراده الّصور االحتماالت الو 
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اإلمجالية للرتاكيب وما يندرج حتتها من صور فرعية، مع التمثيل جلميع تلك الّصور، وسنحاول 

  . عرضها وتقريبها بوضعها يف جداول توضيحّية

، الّتحويلبقضّية  الّلغويّةاسات يتناول هذا احملور قضية اهتمام الدر  :المحور الثاني

وما جاءت به  الّتحويليّ وذلك بذكر أشهر نظرية حديثة يف هذا ا�ال وهي نظرية النحو التوليدي 

من  العريبّ  الّرتاثعموما يف  الّتحويل، مث تناول قضية الّرتكيبّيةمن تفسريات لظاهرة حتّول البىن 

 تالّتحويالذج ذكرها ابن هشام مبّينا فيها أنواعا من خالل نظرية األصل والفرع، ومن مث تناول منا

 .اليت ترجع إليها الّرتكيبّيةالطارئة على بعض الرتاكيب الّنحوية واألصول 

  العربّية الّلغةوأنماط جمل  الّلغويّ النظام : أّوال

سنسعى يف هذا اجلانب من البحث إىل بيان إحصاء أمناط اجلمل املستعملة يف الّلسان  

من يتغيا حوسبة املستوى النحوي؛ من أمهّية بالّنسبة إىل ، وذلك ملا لعملية اإلحصاء تلك العريبّ 

 اإلحصاء وهذا. 1"اجلمل ألنواع إحصائّية دراسات إىل العربّية للجملة اآللية املعاجلة حتتاج"حيث 

 طريقةبمبا قّدمه ألمناط اجلمل  وذلك ،"هشام ابن" هو عريب حنويٌّ  همؤنتَ  احملدثني ىكف قد

حيث  .بعض حتت بعضه منها اندرج وما نها،م تركب وما الّصور أبسط تراعي دقيقة إحصائية

  .ذكر صورا أساسّية لتأليف الكالم يف الّلغة العربّية، وبعض هذه الّصور تندرج حتته صّور أخرى

  وفق أصناف الكلم العربّية الّلغةاألساسّية لتأليف الكالم في نظام  الّصور -1

وحصر ذلك يف صور معدودة، وفق  العربّية الّلغةأمناط مجل " ابن هشام"لقد بّني 

، وذلك ألنّه ": ، حيث قال، وبساطة اجلملة أو تركيبهاأصناف الكلم صور تأليف الكالم ستٌّ

يتألف من امسني، أو من فعل واسم، أو من مجلتني، أو من فعل وامسني، أو من فعل وثالثة أمساء، 

   .2"ءأو من فعل وأربعة أمسا

 :وميكن توضيح ذلك بصياغته وفق ما يلي

 .)اسم+ اسم ( -1

 .)اسم+ فعل ( -2

 .)مجلة+ مجلة ( -3

 .)اسم+ اسم + فعل ( -4

 .)اسم+ اسم + اسم + فعل ( -5
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  .)اسم+ اسم + اسم + اسم + فعل ( -6

، دون حتديد لنمط اجلمل حسب ما يشغله تجريدييف شكل  إجماليوهذا الّتقسيم 

ة، جتعل نوع اجلملة واضحا، وذلك مل يغفله ابن هشام، حيث مل االسم أو الفعل من وظيفة حنوي

يرتك الّصياغة يف حدود الّتجريد الكلّي، بل قام بإحصاء ما تنطبق عليه تلك الّصور يف مجل الّلغة 

الست، وما يتفرّع عن بعضها من  الّصورشرع يف تفصيل تلك  وذلك ملا العربّية مبختلف أمناطها،

  . صور مع أمثلة لذلك

 التفصيلة لتأليف الكالم وفق الوظائف النحوية الّصور - 2

  اسم+ اسم : األولى الّصورة  -  أ

 وخربا ُمْبَتدأ َيُكونَا أَن ِإْحَدامهَا صور؛ أَربع فَلهُ  اْمسَْنيِ  من ائتالفه أما: "يقول ابن هشام

َرب  مسد سد وفاعال ُمْبَتدأ َيُكونَا أَن َوالثَّانِية .قَائِم زيد َحنْو َا الزيدان، أقائم :وحنَْ  اخلَْ  َذِلك َجازَ  َوِإمنَّ

 أَن الثَّالِثَة .َهَذا َفَكَذِلك َشْيء، ِإَىل  لَهُ  َحاَجة َال  تَامّ  َكَالم َوَذِلكَ  الزيدان أيقوم قـَْولك قـُوَّة ىف ِألَنَّهُ 

َرب  مسد سد فَاعل َعن ونائبا ُمْبَتدأ يكون  فعل اْسم ونَاَيكُ  أَن الرَّابَِعة .الزيدان أمضروب َحنْو اخلَْ

وميكن إيراد ما . 3"بِهِ  فَاعل والعقيق بعد ِمبَْعىن َوُهوَ  فعل اْسم فهيهات العقيق، َهيـَْهات َحنْو وفاعله

  :سبق وفق التّايل

  
  اسم+ فعل : الثّانية الّصورة   - ب

 اِالْسم يكون أَن ِإْحَدامهَا ُصوَرتَاِن؛ فَلهُ  َواسم فعل من ائتالفه َوأما: "يقول ابن هشام 

  .4"زيد ضرب َحنْو اْلَفاِعل َعن نَائِبا اِالْسم يكون أَن َوالثَّانِية زيد قَامَ  َحنْو فَاِعال
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  :وفق ما تشغله من وظائف حنوية وفق التايل الّصورةاملتفرعة عن هذه  الّصوروميكن بيان 

  
   مجلة+ مجلة : الثّالثة الّصورة  - ج

 قَامَ  ِإن :َحنْو َواجلَْزَاء، الشَّْرط مجَلة ِإْحَدامهَا أيضا، ُصوَرتَاِن، فَلهُ  اجلملتني من ائتالفه َوأما

  .5"قَائِم لزيدٌ  بِاللَّه َأْحلفُ  َحنْو َوَجَوابه، اْلقسم مجلتا َوالثَّانِية .ُقْمت زيد

  :وفق ما تشغله من وظائف حنوية وفق التايل الّصورةاملتفرعة عن هذه  الّصوروميكن بيان 

  
  اسم+ اسم + فعل : الّرابعة الّصورة -د

وميكن توضيح  .6"قَائِما زيد َكانَ  فنحو وامسني فعل من ائتالفه َوأما" :يقول ابن هشام

  :ذلك وفق التايل

  
  اسم+ اسم + اسم + فعل : الخامسة الّصورة  -ه
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وميكن  .7"فَاضال زيدا علمت فنحو َأمسَاء َوَثَالثَة فعل من ائتالفه َوأما" :يقول ابن هشام

  :وفق التايلتوضيح ذلك 

  
  اسم+ اسم + اسم + اسم + فعل : الّسادسة الّصورة -و

 .8"فَاضال عمروا زيدا أعلمت فنحو َأمسَاء َوأَْربـََعة فعل من ائتالفه َوأما" :يقول ابن هشام

  :وميكن توضيح ذلك وفق التايل

  
ّني وما ينحصر فيه، كما ب العريبّ ف الكالم نتهى ابن هشام إىل بيان حدود تأليوقد ا

 َكَما َواسم فعل أَو امسني من ائتالفه َوأَقل التَّْألِيف صور فـََهِذهِ : "احلّد األدىن للتأليف، حيث قال

 َوعبارَة النَّْحِويني ُمرَاد ُهوَ  اْلَكَالم ِمْنهُ  يتألف َما أقل ُهوَ  َذِلك َأنّ  من بِهِ  صرحت ذكرت َوَما

م أّن أدىن ما فقد بّني ابن هشا. 9"َواسم فعل من أَو اْمسَْنيِ  من ِإالَّ  يكون َال  أَنه توهم بَعضهم

؛ وذلك على )االمسية، الفعلية(يف الّلغة العربّية فيما خيص نوعي اجلمل العربّية  تتأّلف منه اجلملة

  :الّنحو الّتايل

  اسم+ اسم : اجلملة االمسية

  اسم+ فعل : اجلملة الفعلية

أّلف منه الكالم العرّيب، وهلذا ال بّد أن حتوي أي الّصورتان األوىل والثانية، مها أقل ما يت

صياغة اجلمل العربّية عليهما ابتداًء، حىت وإن حذف عنصر منهما يف االستعمال الفعلي، يبقى 

  .موضعه يف الّصياغة

  الّتحويلّية الّتوليديّة الّنظريّةو  العربيّ  الّتراثالتحّول عن األصل بين : اثاني

قدميا  العريبّ  الّلغويّ عن أصوهلا، عموما، شغلت الفكر  غويّةاللّ إّن قضّية حتّول البىن 

فقد ازداد االهتمام �ا  الّرتكيبّيةوذلك ما جتلى عندهم يف ثنائية األصل والفرع، وبالنسبة إىل البىن 
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اليت جاءت مبيّنة ألنواع تلك  الّتحويليّ حديثا وذلك ما جنده يف نظرية الّنحو التوليدي 

كانت مسامهة الّنظريّة "الّلغة، حيثستثمار منجزا�ا تلك يف جمال هندسة ت، وّمت االّتحويال

الّتوليديّة يف الّدراسات احلاسوبّية هامة جدا، إذ عملت على توفري األدوات الّصورية اليت متكن من 

بناء أوصاف تركيبّية دقيقة للغات الطبيعّية، األمر الذي مسح للحاسويب بتطوير خوارزميات متطّورة 

  .10"نته من جتاوز بعض املشكالت التقنية اليت تعرتض تطوير برامج حاسوبية مالئمةمك

 الّرتكيبّيةجند هناك تفسريات للعديد من البىن  العريبّ  الّرتاثومن خالل البحث يف  

؛ حيث ذكر كثريا من الرتاكيب احملّولة عن "ابن هشام"احملّولة عن أصوهلا، وذلك ما جند عند 

 الّلغةت احلاصلة فيها، وذلك ما ميكن استثماره يف جمال هندسة الّتحويالصوهلا ونوع أصوهلا مبيّنا أ

، مث نبّني وعي علمائنا بقضية الّتحويليّ ومنه سنعّرف تعريفا موجزا بنظرية النحو التوليدي . العربّية

  .الت من خالل ثنائية األصل والفرع، مث نذكر مناذج من جهود ابن هشام يف هذا ا�الّتحويال

   الّتحويلّية الّتوليديّة الّنظريّة  -1

عند تشومسكي بعّدة مراحل، بداية من كتابه البىن  الّتحويلّية الّتوليديّة الّنظريّةلقد مّرت 

، وهو الكتاب الذي رسم مسار نظريته، مث عّدل فيها من خالل إدخال )م1957صدر( الّرتكيبّية

" النحوية الّنظريّةمظاهر "، وذلك يف كتابه )تز، فودوركا(املكّون الداليل وذلك مبا تتبعه تالمذته 

دراسات يف "، كتاب )م1972صدر" (الّتوليديّة، مث كتابه دراسات يف القواعد )م1965صدر (

عرب  الّنظريّةوليس باإلمكان تقّصي كّل مبادئ هذه . 11)م1977صدر " (الشكل والتفسري

وقواعده وأنواعه،  الّتحويلاحلديث عن مفهوم  مسارها الّتطوري وكّل ما جاءت به، وإّمنا سيكون

  ).الّتحويل(ألن الّنماذج اليت اخرتناها من عند ابن هشام هلا عالقة �ذه اجلزئّية 

 التوليد: األّول: تقوم نظرية تشومسكي، كما هو ظاهر من تسميتها، على مبدأين

وتسمى اجلملة األصل . انبثاق تركيب أو جمموعة من الّرتاكيب من مجلة هي األصل: "ويعين

وطّوره، " هاريس"وهو مفهوم أخذه تشومسكي عن أستاذه  الّتحويل: الثاين. 12"الّتوليديّةباجلملة 

قادرون على حتويل اجلملة الواحدة إىل  الّلغةعند تشومسكي، أن أهل  الّتحويلوملخص مبدأ "

كما " الجملة غير النواة/ الجملة النواة"ويتعلق هذان املبدآن مبفهوم . 13"عدد كبري من اجلمل

اجلمل غري النواة يتّم اشتقاقها من اجلمل النواة، "، والفرق بينهما هو أّن "هاريس"مّيز بينهما 

  :الّتحويلوقد مّيز تشومسكي بني نوعني من . 14"بواسطة قواعد حتويلية
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  .إجبارية حتويالت -  أ

  .15.اختيارية حتويالت - ب

، حيث ذكر )غري نواة/نواة(ة بنوعي اجلملة ت عالقالّتحويالوهلذين النوعني من 

حتويالت إلزامية يف حالة الّنواة، وحتويالت إلزامية "ت البسيطة هي الّتحويالتشومسكي أّن 

أكل الولُد التفاحَة، هذه مجلة : قولنا الّتحويلومن أمثلة   .16"واختيارية يف حالة مجل غري النواة

، ومن ذلك الّتحويلعن طريق ) غري نواة(أخرى  نواة، ميكن إخضاعها للتحويل باشتقاق مجل

بني  الّتحويلّيةوتظهر العالقة . ُأِكَلت الّتفاحةُ : باحلذف؛ حيث تبىن للمجهول فتصري الّتحويل

  :اجلملتني على النحو اآليت

  
فقد قام مورفيم البناء للمجهول مقام مورفيم البناء للمعلوم،   الّتحويلوهنا حبسب هذا 

عرب  الّتحويلفتّم . نائب الفاعل) 2اسم(ُحذف، وصار املفعول به ) 1اسم(كما أّن الفاعل

  : 17، وميكن إمجاهلا، وهيالّتحويلاحلذف واالستبدال وإعادة ترتيب املكونات، وهذه بعض أنواع 

  
  قضية األصل والفرع في الّتراث الّلغوّي العربيّ    -2

الوضع "ثنائية ضمن تناوله لهذه الثنائية اللساين عبد الرمحن احلاج صاحل لقد بّني 

مقصود القدماء من هذين املفهومني من ناحية إجرائية، فاألّول، وهو  وّضححيث  ،"واالستعمال

، هو تتبع )، مث صار عند من بعده يعرف بالوضع"أصل الكالم"كان يسميه سيبويه (الوضع، 

وهو يف احلقيقة االنسجام " الّلغةواستقراء كالم العرب ومن مث استخراج النظام الذي بنيت عليه 

وهذا يقتضي أن حيمل ... االنتظامي املطّرد أو الغالب الذي الحظوه يف استعمال العرب للغتهم

فيستنبط من ذلك البناء اجلامع لكل  -العريبّ وهو أساس الّنحو -الضرب من الكالم على نظائره



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :نةالس 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  622 - 607: ص 

 

615 

  University of Tamanghasset- Algeria                                    اجلزائر  -تامنغستجامعة 

وهذا الوضع إّمنا هو صوري . 18"الّلغةفذاك هو وضع . ما يوجد يف الباب وما بني األبواب أيضا

لكن . 19"فوجوده صوري ألنه نظام للغة . فال وجود له يف الواقع إال مندجما مع ما يسمع ويلفظ"

ال يعين هذا أنّه من اخرتاع الّنحاة، بل كما بّني سابقا، أتى عن عمليات إجرائية محلية الستنباط 

كيفية إجراء الناطقني : " االستعمال، فهوأما الضرب الثاين وهو  .وانسجامها الداخلي الّلغةنظام 

  .20"هلذا الوضع يف واقع اخلطاب

يعّرب فيه صراحة بالّتفريق بني األصل يف الكالم وما  لسيبويهنّصًا " احلاج صاحل"وأورد 

باب ما يكون في الّلفظ من "يعرتيه حال االستعمال من عوارض، وذلك يف مقّدمة كتابه يف 

 م أّ�م مما َحيذفون الكلم وإْن كان أصُله يف الكالم غري ذلك،اعل" : ، حيث قال"األعراض

وحيذفون ويعوِّضون، وَيستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله يف كالمهم أن يستعمل حىتَّ يصري 

َملْ . فما ُحذف وأصله يف الكالم غري ذلك): "عارض(مث أعطى أمثلة عن كل عدول . 21"ساقطاً 

وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء فإّ�م يقولون يَدَُع وال يقولون . كَيُك وال أَْدِر، وأشباُه ذل

زنادقة وزناديق، وفرازنة وفرازين، : والعوض قوهلم .وأشباُه ذلك كثري. َودَع، استغنوا عنها بتَـَركَ 

ُيْسطيُع وإّمنا هي أطاع يُطيع، زادوا السَني عوضا من  وقوهلم أْسطاع. حذفوا الياء وعّوضوها اهلاءَ 

  . 22"وأحلقوا امليَم عوضاً " يا " وقوهلم الّلُهم، حذفوا . ذهاب حركة العني من أَفْـَعلَ 

أّن النحاة العرب ميّيزون منذ أقدم العصور، بني " " احلاج صاحل"ومن خالل ذلك يرى 

يف الّلفظ واملعىن، ألنّه  الّتخاطبسنة يف حالة وبني ما يعرض له على األل" األصل يف الكالم"

احلاج "ويرى . 23"خطاب حاصل بالفعل وله أوصافه اخلاّصة به كخطاب كالعوارض املذكورة

ألنّه خيص "يعترب منطلقا هاما للدراسة " االستعمال/الّلغة"أّن التمييز بني هذين املستويني " صاحل

قوم به كلغة من جهة وكيفية استعمال الناطقني هلا وهو يف حّد ذا�ا والدور الذي ت الّلغةماهية 

  .24"الكالم أو اخلطاب من جهة أخرى

على قضّية منهجية بالغة األمهية، وهي حسب نظرنا، من أهم ما أّصل له " احلاج صاحل"ويشّدد 

اع ؛ حيث بّني أن االستعمال ليس دائما خروجا عن األصل باالّتس'األصيِل منه' العريبّ  الّرتاثيف 

مستعمال كما هو، لفظا ومعىن، فهو باٍق على أصله إال أنّه البد  الّلغةإذا صار وضع "وا�از، بل 

  :وهذا ما جعله ميّيز بني نوعني من الكالم حال االستعمال. 25"أن خيضع لقوانني االستعمال
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ومعناه أنّه ناتج عن داللته يف الوضع مكّيفة بالضرورة بداللة : ما جاء على أصله -1

 .قرائن حىت لو جاء على أصلهال

من طرق ووجوه خمتلفة يف الّنظم أو ممّا يكون : ما تحّول عن األصل مّما يجيزه الّنحو -2

 .26فيه حتّول عّما وضع له من معىن ولزوم معىن اللفظ ملعىن آخر

، مل يّتضح ألغلب الّنحاة من بعد سيبويه "احلاج صاحل"وهذا الّتفريق، حسب استقراء 

لكنه قد اّتضح لبعض املتأخرين النا�ني ) األخفش، املربّد، ابن السراج: (من مثل وشيخه اخلليل

، وذلك لّدقة )ماين، ابن جينريايف، الزجاجي، وأيب علي الفارسي، الرّ الزجاج، السّ : (من مثل

  .27الفوارق بني الوضعي وغري الوضعي

وهلا أمر كان معروفا لدى عن أص الّلغويّةومن خالل ما سبق يتبّني أّن قضية حتّول البىن   

علمائنا الّسابقني، بل وهو خاضع لدراسة منهجية منضوية حتت ثنائية منهجية هامة هي األصل 

ومنه ميكن احلديث عن تطبيقها عمليا ". الوضع واالستعمال"وهي  الّلغةوالفرع، وثنائية خاّصة ب

  .من خالل جهود ابن هشام الّرتكيبّيةعلى البىن 

  ارئة على أصول التراكيب النحوية وفق تخريجات ابن هشامت الطالّتحويال  -3

 أو املعىن تعديل بقصد أخرى هيئة إىل له أصلية هيئة من اللفظ نقل يعين الّتحويل إن

 حركتها يف أو رتبتها يف أو الّرتكيبّية وظيفتها يف أو الكلمة صيغة يف يكون قد وهو تغيريه،

 جدا مهم تركييب إجراء هو بل تشومسكي، أثاره جديدا شيئا ليس النحو يف الّتحويلو . اإلعرابية

 ،الّرتكيبّية عناصرها و وأبوا�ا العربّية اجلملة لظواهر النحوي وصفهم يف بوضوح العرب النحاة ذكره

  : عندهم أمثلته ومن قواعدهم، يف منه شيئا ذكروا وقد

  : في مبحث التمييز الّتحويل   -  أ

لتمييز املبّني للنسبة واألصل الذي حتّول عنه، فذكر ذكر ابن هشام أنواعا للتميز، منها ا

أنواعا للتحويل وكيفية االنتقال من البنية العميقة إىل البنية الّسطحية اليت يظهر فيها الّتمييز، حيث  

  :قال

: حنو الفاعل، عن حموالً  يكون أن: أحدهاوأما أقسام الّتمييز املبني جلهة النسبة فأربعة؛ "

 ِطْنبَ  فَِإن﴿ : تعاىل وقوله" الرأس شيب واشتعل: "أصله ،]4: مرمي[﴾  َشْيباً  رَّْأسُ ال َواْشتَـَعلَ ﴿ 

" منه شيء عن لكم أنفسهن طابت فإن: "أصله ،]4: النساء[﴾  نـَْفساً  مِّْنهُ  َشْيءٍ  َعن َلُكمْ 
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املضاف وهو الشيب يف اآلية األوىل، واألنفس يف اآلية الثانية إىل  عن فيهما اإلسناد فحّول

 املضاف إليه وهو الرأس وضمري الّنسوة، فارتفعت الرأس وجيء بدل اهلاء والنون بنون الّنسوة ، مثَّ 

وأفردت النفس بعد أن كانت جمموعة  ومتييزًا، فضلةً  اإلسناد عنه حّول الذي املضاف بذلك جيء

  . ألن التمييز إمنا يطلب فيه بيان اجلنس وذلك يتأّدى باملفرد

قيل  ]12: القمر[﴾  ُعُيوناً  اَألْرضَ  َوَفجَّْرنَا﴿ : كقوله تعاىل املفعول، عن وَّالحم يكون أن: الثّاني

  .عيون األرض، وكذا قيل يف غرست األرض شجرا وحنو ذلك) وفّجرنا(التقدير 

، ]34: الكهف[﴾  َماالً  ِمنكَ  َأْكثـَرُ  أَنَا﴿ : كقوله تعاىل غريمها، عن حمّوالً  يكون أن: الثّالث

كثر، فحذف املضاف وهو املال وأقيم املضاف إليه وهو ضمري املتكلم مقامه فارتفع أصله مايل أ

ومثله زيد أحسن وجها، وعمرو أنقى . أنا أكثر منك، مث جيء باحملذوف متييزا: وانفصل وصار

  .وجه زيد أحسن، وعرض عمرو أنقى: الّتقدير. عرضا، وشبه ذلك

  .28""فارًسا درُّه هللا" حنو حمّول، غري يكون أن: الرابع

الذي ميّس اجلمل لتنتج املعىن  الّتحويل ؛فكما يظهر من هذا الّنص التنظريي اإلجرائي

، حيث ذكر العدوالت احلاصلة يف اجلمل، وكيف تتبّدل املواقع "متييز الّنسبة"الوظيفي املتمثّل يف 

ابن هشام إىل أّن  نّبه" اشتعل الرأس شيبا" المثال األّولومعها األدوار النحوية الوظيفية؛ ففي 

فهو مضاف إليه، لكن " الرأس"يف األصل هو فاعل وهو مضاف، أما " شيبا: "التمييز يف قوله

لغرض أداء وظيفية التمييز، بّدل املواقع ومعها الوظائف النحوية اليت دّلت عليها احلركات  الّتحويل

ا، مع تغّري يف الوظيفة اإلعرابية؛ حيث صار موقع الفاعل متأخرا وموقع املضاف إليه متقّدم

  :وميكن إيراد ذلك وفق ما يلي. بإعادة الّرتتيب الّتحويلالّنحوية، وهذا من أنواع 

  .شيبا اشتعل الرأسُ : البنية السطحية

  .الرأسِ  اشتعل شيبُ : البنية العميقة

  .إعادة الّرتتيب: الّتحويلنوع 

 المثال الثاني، جند يف )ييزعن الفاعل إىل التم الّتحويل(وغري بعيد عن الّنوع األّول 

بتغيري الرّتب، وعن طريق االستبدال؛ حيث ّمت تأخري رتبة الفاعل  الّتحويلعّدة تغريات عن طريق 

احملّول إىل التمييز إىل آخر اجلملة، كما ّمت استبدال بعض املورفيمات، حيث استبدلت نون النسوة 
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، "نفسا"إىل صيغة املفرد ) أنفسهن(اجلمع باهلاء والنون، كما حتّول الفاعل الذي هو يف صيغة 

  ).أن يكون مفردا(يف شروط التمييز  العريبّ وفق ما  يقتضيه النظام 

  .طنب لكم عن شيء منه نفسا: البنية السطحية

  منه شيء عن لكم هنأنفسُ  طابت فإن: البنية العميقة

 .االستبدال+ إعادة الرتتيب : الّتحويلنوع 

فيه طرأ على عنصر له رتبة الّتأخر عن  الفعل والفاعل، وهو  حويلالتّ أّما املثال الثاين، ف

قد ّمت حتويل املفعول به املضاف؛ إذ ) وفّجرنا األرض عيونا(املفعول به، حيث هو يف املثال األول 

أيضا الرتبة حيث صار املضاف  الّتحويلفتغّريت مع ذلك " وفّجرنا عيون األرض"هو أصل اجلملة 

  :وميكن إيراد ذلك وفق ما يلي. لفاعل متقّدمني على املفعول بهإليه مع الفعل وا

  .عيونا فجرنا األرضَ : البنية السطحية

  .فجرنا عيوَن األرضِ : البنية العميقة

    .إعادة الرتتيب+ االستبدال : الّتحويلنوع 

نوع ، كما يتمّيز بالّتحويلأّما املثال الثالث فيشتمل على ما يف األمثلة السابقة من أنواع 

جديد، وهو احلذف، وكذلك االستبدال لكن بطريقة مرّكبة، حتتاج إىل بيان؛ فأصل الكالم يف 

  :مايل أكثر، مث طرأت على اجلملة عّدة حتويالت: هو" أنا أكثر منك ماال"املثال 

، وأقيم هذا الضمري مقامه، مث )"ي(الضمري "وبقي املضاف " املال"حذف املضاف )1

أنا : ، فصارت اجلملة"أنا"وصار ضمريا منفصال هو " الضمري"ارتفع هذا املضاف إليه 

 .أكثر منك

أنا أكثر : الّنهائي الّتحويلوُجعل متييزا، فصارت اجلملة عرب هذا " مال"باحملذوف  يءج )2

  .منك ماال

  :وميكن إيراد ذلك وفق ما يلي

  أنّا أكثر منك ماال: البنية السطحية

  .من مالك مايل أكثرُ : البينة العميقة

  ). مرتان(االستبدال + احلذف : الّتحويلوع ن

  .أما املثال الرابع للتمييز، فلم يقع فيه حتويل وإّمنا هو باق على أصله 
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  تحويالت أخرى   -  ب

 تحويل اسم المفعول عن اسم الفاعل:  

 به مرفوع هو ما إىل إضافته جبواز الفاعل اسم عن املفعول اسم وينفرد: "  هشام ابن قال       

 ، التشبيه على االسم ونصب للموصوف راجع ضمري إىل عنه اإلسناد حتويل بعد وذلك ،املعىن يف

 الورع: (تقول مث بالّنصب) املقاصدَ  حممود الورع( : تقول مث ) مقاصده حممودة الورع(  :تقول

وميكن إيراد ذلك  .بشكل تطبيقي الّتحويل عملية خطوات هنا فذكر  .29"باجلّر)  املقاصدِ  حممود

  :يلي وفق ما

  .املقاصدِ / الورع حممود املقاصَد : البنية السطحية

  .الورع حممودٌة مقاصُده: البنية العميقة

 في الصفة المشبهة الّتحويل:  

 ضمري إىل إسنادها حتويـل صحّ  صفة كل وهي: املشبهة الصفة:" ابن هشام وقال       

 أو تنصبه، مشبها أو بدال، ، أوفاعال وترفعه  املؤخر السبيب وباملعمول باحلال وختتص موصوفها،

ويذكر ابن هشام مثاال عن  "30.منها عار وهو) الـ( بــــ كانت إن إال  باإلضافة، جتره أو متييزا

ألنّه فاعل يف املعىن، لكن قد يراد  ،"وجُهه"هكذا على األصل حيث  زيٌد حَسٌن وجُهه؛: ذلك

يحّول اإلسناد إىل ضمري زيد، فيؤخر الوجه فاملبالغة يف نسبة احلسن إىل مجلة زيد ال وجهه فقط، 

يطلبه من حيث املعىن فهو معموله " حسنٌ "فضلة وينصب تشبيها له باملفعول به، ألّن العامل 

على الفاعلية ألنّه قد استوىف " وجهه"ال يصح رفع ) حتويل اإلسناد(األصلي، ويف هذه احلال 

ء على التحويل احلاصل يف اإلسناد وما تبعه وبنا. كما جيوز اخلفض باإلضافة. فاعله وهو الضمري

وبنية ) إما النصب أو اجلرّ (من تغيري يف احلركات اإلعرابية فنحن أمام بنية سطحية فيها منوذجان 

وميكن تلخيص ذلك وفق ما  31.بعالمة الرفع" وجهه"عميقة تتمثل يف عدم حتويل اإلسناد وجميء 

  :يلي

  .هوجهِ /زيٌد حسٌن وجَهه: البنية السطحية

  .زيٌد حسٌن وجُهه :البنية العميقة

 بالحذف في مبحث االختصاص الّتحويل:  
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هذا احلذف قد ُعقد له يف املباحث الّنحوية باب خاّص به، واألمثلة اليت تذكر له يشتهر منها 

، "العربَ "، حيث يبحث يف الّنحو عن عّلة انتصاب "حنن العرَب أْقرى النّاِس للضيفِ : "قوهلم

حنن أخّص "ري مقتضى الظاهر الذي يقتضي الرفع، ومنه يقّدرون له فعال هو ألّ�ا على غ

  :وذلك ما ميكن إيراده كما يلي. ، وهذا يدل على تغّري يف بنية اجلملة32"العربَ 

  .حنن العَرب أقرى الّناس للضيف: البنية الّسطحية

  .حنن، أخّص، العرَب أقرى الناس للضيف: البنية العميقة

  .حلذفا: الّتحويلنوع 

  : فيما يليميكن إمجاهلا  نتائجتوصلنا إىل عّدة  قد هذا البحث ختامويف   

ي وال سيما املنجز النحوي منه، ميكن أن يستفاد منه يف الّرتاث الّلغويّ تبّني أّن املعطى  قد -

منوذج عّما هو مكنون يف وجهد ابن هشام ما هو إال ؛ العريبّ جمال حوسبة النحو 

 .الرتاث الّنحوي العريب

بالنسبة إىل إحصاء أنواع اجلمل الذي يعترب أهم عملية يف حوسبة املستوى الرتكييب،  -

، وما ميكن أن يتفرّع العربّيةفقد أوردنا نصوصا بّني فيها الّنحاة أنواع الرتاكيب الّنحوية 

جّالها ابن  عنها من صور حسب الوظائف الّنحوية، وذلك وفق مناذج حمّددة وحمصورة

نا بصوغها يف شكل أشبه مبعادالت قابلة للتدقيق والتكييف حىت ختدم قم وقد ،هشام

 . الّلغةجمال هندسة 

كانت حمّل اهتمام اللسانيات  فقدغيريات احلاصلة على أصل اجلمل، أّما يف جمال التّ  -

 ؛الّتحويليّ وليدي نظرية الّنحو التّ ب ،رس الغريبيف الدّ احلاسوبّية، وقد استعانت يف ذلك، 

 .قّدمت تفسريات لتلك الّتحويالت الطارئة على اجلملتلك اليت 

مل يغفل أصحابه عن قضّية حتّول الرتاكيب عن أصلها، إنّه وبالنسبة إىل الرتّاث العريب ف -

وذلك ما جتّسد يف نظرية األصل والفرع اليت اهتموا �ا، وقد بّينا ما ذكره احلاج صاحل 

 .حاة العربما يدل على أّن ذلك تليد يف منهج النّ . حوهلا

وبالنسبة إىل قضّية التحّول عند ابن هشام، فتجاوزت مرحلة الوعي النظري إىل تطبيق  -

فقد ّمت إيراد نصوص البن هشام ذلك على كثري من الرتاكيب العربّية احملّولة عن أصلها؛ 

يبّني فيها بوضوح ودقة كثريا من اجلمل اليت جاءت على غري أصلها من مثل التمييزـ 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :نةالس 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  622 - 607: ص 

 

621 

  University of Tamanghasset- Algeria                                    اجلزائر  -تامنغستجامعة 

ت الّتحويالاملشبهة، حيث بّني ابن هشام أصلها الرتكييب كما وّضح نوع والصفة 

 .ومعرفة ذلك حيتاجها املهتمون حبوسبة الّنحو يف جانب الرتاكيب احملّولة. احلاصلة فيها

وجهود املهتمني حبوسبة  الّلغةمن خالل ما ّمت تقدميه نأمل أن تتضافر جهود املهتمني ب -

من خالل  الّلغةمعطيات  الّلغة؛ حبيث يقّرب املهتمون بغويّةاللّ يف خدمة اهلندسة  الّلغة

بطرائق إحصائية رياضية  العربّية الّلغةمن نصوص توّضح نظام  العريبّ ما يتيحه تراثنا 

 .الّلغةميكن أن يستفيد منها أصحاب هندسة 

 

   :هوامش
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