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Abstract 

There is no doubt that we have to utilize from computer technology in grammatical 

studies; the use of computer in the grammar lesson became widespread, which in turn 

led to the rise of many branches of language, such as translation, declension,  … Etc. 

Also the grammar lesson will be better and more useful to the student while using 

computer technology . This research aims to create a vision of constraints for using 

computer in Arabic grammar and shows realistic solutions to facilitate the process of 

computing grammar based on Arabic grammar and technical developments, this will 

make it easier and more useful for learners, teachers and researchers. This study is 

expected to develop a curriculum to facilitate the process of computing Arabic grammar 

based on scientific objectives, best selection of the linguistic elements that constitute 

the grammatical material in the field of computing, and takes benefits from the research 

experiences.  
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 ملخص البحث 

بد من اإلفادة من التقنية احلاسوبية يف الدراسات النحوية، فقد أضحى استخدام احلاسب ال شك أنه ال    

اآليل يف الدرس النحوي منتشرا انتشارًا واسعا مما أدى بدوره إىل هنوض كثري من الفروع اللغوية كالرتمجة 

دارس ابستعمال والتصريف وحنوها، كما أن الدرس النحوي ميكنه أن ينشط مبا هو أفضل وأكثر فائدة لل 

ملعوقات حاسوبية النحو العريب وطرح حلول تقنية احلاسوب. إن هذا البحث يتجه حنو وضع تصور ورؤية  

واقعية انبعة من لُباب القواعد النحوية، والتطورات التقنية، لتسهيل عملية احلوسبة للقواعد النحوية؛ مما 

. إن املتوقع من هذه الدراسة هو وضع منهج تطبيقيسهل على الدارسني واملعلمني والباحثني االستفادة وال

النحوية للقواعد  احلوسبة  عملية  املمعن   لتسهيل  واالنتقاء  دقيقا،  علميا  أهدافه ضبطا  على ضبط  يقوم 

 للعناصر اللغوية اليت تشكل املادة النحوية يف جمال احلوسبة، واالستفادة مبا حققه البحث من جتارب. 

 : النحو، معوقات، حتدايت، واقع، حوسبة.املفتاحيةالكلمات  
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 مقدمة: اإلفادة من التقنية احلاسوبية يف جمال النحو العريب 

أصبح العامل يف القرن احلادي والعشرين يعيش يف ظل ثورة علمية ومعلوماتية وتقنية كبرية اتسمت 

كربى من املعلوماتية جعلت من العلوم واملعرفة ثروة كربى ابلسرعة والكفاءة، وقد شهد عاملنا املعاصر قفزة  

، (1) يف حاجة إىل فكر وعقل انقدين لتفعيل استخدام هذه املعلومات اهلائلة مبا حيقق حاجات اجملتمع 

واملطالع جملال احلوسبة النحوية خصوصا أو اللسانيات احلاسوبية عموما جيد الدراسات املتعلقة هبا والبحوث 

ال أبس   (2) ليت تناولتها قد ازدهرت يف هذه اآلونة يف حميطنا العريب ويوجد جهود لعدد من الباحثنيالعلمية ا

به يف هذا امليدان الذي تتالقى فيه العلوم اللسانية وعلوم احلاسوب، ومن خالهلا يعرف كيف نشأ هذا 

 التوجه؟

لدرس والبحث اللغوي يف ونستطيع أن نقول إن إمهال هذا امليدان يضر ابلعربية وخيل بسرعة ا

أن  واملعروف  اجملاالت،  مجيع  العريب يف  النشاط  سائر  على  الضرر  هذا  انعكس  ورمبا  العصري،  التطور 

احلواسيب اآللية مثلت ثورة ما بلغه العلم احلديث يف التقدم التكنولوجي، فقد أضحت احلواسيب من أهم 

حللول لكثري من املشكالت احلياتية املعقدة؛ وذلك ما حتتاج إليه حياتنا املعاصرة؛ فهي تسهم يف إنشاء ا

اإلنسانية يف  اللغات  من دراسة  الباحثون  أفاد  لغة خاصة  احلواسيب من خالل  والتعامل مع  ابلتواصل 

 تطويرها وحتديثها.

لقد أضحت معاجلة النصوص ابحلاسوب متأّكدة عند تصميمها ونشرها وطباعتها أو ختزينها؛  

ة لسانّية قابلة لإلدراج مباشرة يف املعاجلة املعلوماتّية، من هنا أتيت ضرورة إملام وتشّكل هذه النصوص مادّ 

يرتّبها  املداخل،  قواميس مبئات اآلالف من  الولوج بيسر إىل  املعلوماتية ليتمكنوا من  اللسانيني ابملناهج 

 .(3) من أغراض  احلاسوب انطالقا من قاعدة معطيات حسب ما يُعّد هلا من برجمّيات وما تستخدم فيه
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إن اإلفادة من التقنية احلاسوبية يف الدراسات النحوية أصبح ملحا يف عصران هذا ألن استخدام احلاسب   

اآليل يف األعمال اللغوية قد انتشر انتشارا واسعا، وقد هنضت الدراسات اللغوية على هذا األساس هنوضا 

ال سيما النشاط الفكري الذي تعد اللغة أهم يضاهي التطور احلديث يف سائر أمناط النشاط البشري، و 

وسائله، والنحو العريب من أهم ركائزها ولقد أثبتت األعمال املقدمة يف هذا اجلانب أن الدراسات النحوية 

تنبعث مبزيد من الضبط والدقة والتصحيح والتقدم إىل ما هو أفضل وأكثر فائدة لدارسها،  ميكنها أن 

 . (4) ابستعمال تقنية احلاسوب

إن ترابط النحويني واحلاسوبيني يستدعي مجلة فرضيات أساسية، من أمهها أن عمل احلاسوبيني  

جيب أن يكون وسيلة خلدمة النحويني، وليس حصرا له، وهذا ال يعين اجلمود على الوضع احلايل للنحو 

ينحو حنو  ليسوا جمربين على أن  اللغة وابحثيها، وهؤالء  لعلماء  بل يرتك ذلك  ا قسراي وفق آراء العريب، 

واجتهادات املتخصصني ابحلاسوب أو اجلهات املصممة له، ومنها أيضا األمانة يف متثيل النحو العريب من 

قبل احلاسوب، ويستوجب ذلك االستيعاب الكامل إلمكانية إدخال النحو العريب إىل احلاسوب، وإمكانية 

 . (5) معاجلته داخل احلاسوب

وبيني العرب أن يؤمنوا هلم مركزا مرموقا يف حقل اللسانيات احلاسوبية،  إن مبقدور النحويني واحلاس

وأن ميارسوا دورا ابرزا يف إثرائه إن ُهْم أَْوَلوا اهتمامهم الرئيس ابملوضوعات واجلوانب ذات الصلة ابلنحو 

 . (6)العريب وإدخال تقنيات املعلوماتيات يف األوطان العربية

علم   إن  القول:  األهداف ونستطيع  وخيدم  احلاسوب،  مع  التواصل  هذا  نتاج  احلاسويب  النحو 

 .(7) والغاايت املتعلقة به اليت تتحدد يف حل املشكالت املعقدة اليت تتصل حبوسبة النحو

وقد ابتت معاجلة اللغة العربية حاسوبيا أمرا يف غاية األمهية، وال ميكن احليدة عنه أو جتاهله، ال 

وبية واملعلوماتية حققت نتائج كثرية وعظيمة للعربية يف جمال تعلم اللغات التعريب سيما أن الدراسة احلاس 
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واإلحصاء اللغوي والرتمجة اآللية، واملعاجلة اآللية، وجمال الرتبية والتعليم، وغريها من اجملاالت. كما تواجه 

 .(8) العربية اليوم أتخرا تقنيا بسبب ضعف االهتمام هبذا اجلانب النحوي

نا نستطيع أن نستنتج ما هلذا البحث من أثر يف تسليط الضوء وتوجيه النظر إىل موضوع ومن ه

وقضية ملحة من قضااي العربية املعاصرة، إننا ابلوقوف على هذا البحث نستطيع معرفة كيف نشأ التوجه 

التوجه سواء كانت جهودا فردي العريب، واألحوال اليت ساعدت يف تكوين هذا  النحو  ة أو حنو حوسبة 

مؤسسية رمسية، كذلك حماولة معرفة بعض املشكالت اليت واجهت االجتاه احلاسويب يف ضوء خواص النحو 

العريب، والربجمة واحلوسبة، والوقوف على احلل يف عالج تلك املعضالت، ويف هذا البحث ميكننا الوقوف 

رية البحث النحوي العريب يف على مراحل تدرج علم النحو احلاسويب يف الدراسات العربية املعاصرة ومس

القواعد  لتأسيس  لنا مشروعا  للوصول إىل هدف وطفرة كبرية وابلغة األمهية تضع  اللسانيات احلاسوبية 

النحوية احلاسوبية العربية، على منهج تطبيقي ونظري يف وقت واحد وتسخري العقل اإللكرتوين حلل القضااي 

 النحوية. 

 لتعريف والنشأة( املبحث األول: حاسوبية النحو )ا

 مفهوم حاسوبية النحو: 

نستطيع أن نقول إن علم احلوسبة اللغوية هو العلم الذي يهتم بتوظيف احلاسوب وتطبيق مناهج 

العلوم املعتمدة عليه يف دراسة اللغة خاصة يف الرتمجة اآللية، ومتييز الكالم والذكاء االصطناعي، أي تلك 

 .(9) أن يلقنها اإلنسان املعلومات يف حقل معني العمليات اليت تقوم هبا اآللة بعد 

ومن هنا ميكن أن نعرف حاسوبية النحو مستفيدين من تعريف املوسى أبنه: نظام بيين، بني اللسانيات   

وعلم احلاسوب، يعىن حبوسبة جوانب امللكة اللغوية وهي تتألف من مكونني: تطبيقي؛ يهدف لتطبيق 

 .(10) ص، ونظري يقوم يتنظري القواعد النحوية برجميا على احلاسوبالقواعد النحوية فعليا على النصو 
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 نشأة علم النحو احلاسويب: 

ظهر علم النحو احلاسويب تزمنا مع عمليات حوسبة اللغة، وقد أشار بعض الباحثني لذلك يف 

مث رمسيا   (11)دراسته فرداي  بدأ  العربية، وكيف  اللغة  علوم  دراسة  احلاسويب يف  االجتاه  نشأة  تناولت  اليت 

 ومؤسساتيا وأهم اإلشكاالت اليت واجهته واحللول املقدمة ملعاجلتها.

 املبحث الثاين: الدراسات والتجارب 

 بة النحو العريب منها: هناك بعض الدراسات اليت تثري هذا اجملال احليوي وميكن البناء عليها يف حوس

، وقد خلص فيها القياسات احلاسوبية للكميات الصوتية يف الرتاث،  2007دراسة بوداود،   .1

الباحث إىل أنه رغم فقدان اللغويني القدماء لكل التقانيات املساعدة يف حوسبة اللغة، إال أن 

 أحباثهم وتقعيداهتم ال ينقصها إال التفعيل والتوظيف. 

جياليل،   .2 بني  ،  2012دراسة  مقارنة  دراسة  احلاسوب  مبساعدة   & TRADOSالرتمجة 

SYSTRAN،  أن الرتمجة مبساعدة احلاسوب يعد من األولوايت وقد خلص فيها الباحث إىل 

 األساسية اليت ينبغي الرتكيز عليها يف الوقت الراهن، رغم بعدان الشديد عن ذلك. 

، وقد خلصت اإلنرتنت وتعليمية اللغات: قراءة يف املواقع العربية،  2015دراسة نور الدين، .3

ا بتوظيف اإلنرتنت يف حقل تعليمية اللغة هذه الدراسة إىل عدة نتائج منها أن هناك اهتماما عربي

العربية، غري أننا الحظنا نقصا مقارنة ابملواقع األجنبية، من انحية التصميم وطريقة عرض املادة 

 اللغوية. 

، وقد خلصت الدراسة إىل عدة أمور أمهها أن احلرف العريب واحلوسبة،  2001دراسة خصر،   .4

 والدراسات اخلاصة ابللغة العربية فكل منها يعتمد على اآلخر. مثت ترابطا بني احلوسبة  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

158 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

الغامدي،   .5 احلاسب ،  1426دراسة  حبوث  معهد  مشاريع  يف  العرب  اللغويني  مسامهة 

، وقد خلصت الدراسة إىل أمهية حوسبة اللغة العربية وتدريسها يف أقسام اللغة واإللكرتونيات

هد حبوث احلاسب واإللكرتونيات مبدينة امللك عبد العربية جبامعاتنا، وأشادت الدراسة جبهود مع

 العزيز للعلوم والتقنية.  

، وقد خلصت إىل أن حوسبة الصرف العريب وتعليميته،  2013دراسة خمرب الرتمجة واملنهجية،   .6

حلوسبة الصرف أمهية كبرية؛ فقد أصبح من شبه املتفق عليه أن التعامل مع احلاسوب جيب أن 

يعية ال اصطناعية، ومن مث متثل حوسبة الصرف مطلباً مهما يف بناء خمتلف يتم ابستخدام لغات طب

 التطبيقات اللغوية احلاسوبية.

 مدى استفادة البحث احلايل من الدراسات السابقة: 

الدراسات  احلايل من  البحث  استفادة  استنتاج مدى  يتم  السابقة  الدراسات  من خالل عرض 

 السابقة يف التايل: 

م، خمرب الرتمجة 2015ه، بومساحه،  1426 مع دراسة كل من )الغامدي،  يتفق البحث احلايل .1

النحو العريب( أبقسام اللغة العربية  2013واملنهجية   م( يف أمهية تدريس مقرر يتناول )حوسبة 

ابجلامعات العربية، وما ميكن أن يضيفه اكتساب مهارات احلوسبة للنحو العريب، ومدى أمهية 

 حوسبة مقرر الصرف. 

كما تتفق الدراسات السابقة مع البحث احلايل يف وجود ترابط بني احلوسبة والدراسات ابللغة  .2

م(، كما أن هناك حاجة ملحة لوجود مقرر )احلوسبة النحوية 2001العربية كدراسة )خصر،  

ة  العربية( لتسهيل عمليات الرتمجة اليت أتخرت فيها الدول العربية كثرياً عن الدول األوروبية كدراس
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م(، وأن تعليم النحو العريب ابإلنرتنت ينقصه وضع املعايري الرتبوية والفنية ليؤيت 2012)جياليل،  

 م(. 2015مثاره كدراسة )نور الدين،  

 املبحث الثالث: تطور احلوسبة النحوية 

املعقدة  البنية  مع  يتعامل  أن  ويستطيع  وحتليلها،  اللغوية  الظواهر  بعض  بتفسري  اإلحصاء  يقوم 

اللغوي فيبني لنا عالقات التماسك والرتابط بني ألفاظه ومجله وفقراته، وما ربط بني ظاهر العبارات   للسياق

وما تبطنه من إشارات ومعان، كما ميكن للحاسوب أن يقدم بيئة تعليمية متفاعلة، فيمكنه تركيب برامج 

 .(12) تقدم آليا عوان تصحيحيا يف املواضيع اليت يرتكب املتعلمون فيها أخطاء

وقد مت إنتاج أنظمة وبرامج الرتمجة اآللية والتطبيقات اللسانية احلاسوبية، وكان بعضها جتارايً حبتاً، 

تغذى به احلواسيب لترتجم مجال مكتوبة أو منطوقة ومصطلحات كاملة يف جماالت حمددة أمهها السياحية 

 (13) عار واألماكن والزمن وغريها والتجارية واملرتبطة ابخلدمات كمصطلحات التحية واالستفسار عن األس 

. 

استخدامها  على  الباحثون  واليت عكف  احلاسوبية  اللسانيات  الدالة على  املصطلحات  وتتعدد 

سواء أكان ذلك يف املراجع األجنبية أم العربية، مما يسبب مشاكل يف توظيف املصطلح وترمجته إىل اللغة 

 تطور: وفيما يلي بيان موجز ملراحل هذا ال  (.14)العربية

على  .1 تطبيقاته  واقتصرت  األرقام،  لسحق  والستينات كآلة  اخلمسينات  يف  احلاسوب  استخدم 

 النواحي التجارية ذات الطابع الرقمي وذلك هبدف إصدار الفواتري.

واالسرتجاع  .2 التخزين  حيث  من  املعلومات  ملعاجلة  آلة  ليصبح  السبعينات  يف  احلاسوب  تطور 

 واحلذف واإلضافة. 
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الثمانينات من آلة ملعاجلة املعلومات إىل آلة ملعاجلة املعرفة، وعندها حدثت املواجهة انتقل يف   .3

احلامسة بني احلاسوب ومنظومة اللغة بوصفها أداة تكوين هذا العقل املولد للمعارف اجلديدة أي 

وقد  مثيل،  هلا  يسبق  مل  بصورة  وتتأصل  تتوثق  واحلاسوب  اللغة  بني  العالقة  احلاسوب، وظلت 

عليه املواجهة مع اللغة ضرورة االرتقاء بكثري من خصائصه وقدراته، حىت يتهيأ هلذا اللقاء   فرضت

وسائطه  ختزين  وطاقة  ذاكرته،  وسعة  احلاسوبية،  زايدة سرعته  ارتقائه  نواحي  وقد مشلت  املثري، 

اللغة   املغناطسية والضوئية، واألهم من ذلك االرتقاء أبساليب الربجمة، وخري دليل على ما أحدثته

يف تطوير منظومة احلاسوب، نذكر أهم التطبيقات األساسية للجيل السادس من احلواسيب الذى 

طورته الياابن، حيث نالحظ الرتابط العضوي بني منظومة احلاسوب وتطبيقاته وعالقتها ابللغة، 

 فهناك أربعة تطبيقات أساسية للجيل السادس من احلواسيب وهى:

 النظم اخلبرية.   .1

 اآللية.   الرتمجة .2

 النظم الذكية لإلنسان.  .3

 تطبيقات مساندة للحاسوب للتصميم والتصنيع.  .4

إن كل هذه التطبيقات التكنولوجية حباجة ماسة إىل النحو كمكون رئيس من مكوانت اللغة، 

فالنظم اخلبرية حتتاج لتخزين املعارف، اليت تؤسس عليها خربهتا، وابلتايل فهي حباجة إىل اللغة، بوصفها 

تستوعب أهم   لغوية كي  قدرات  اآليل حتتاج إىل  لإلنسان  الذكية  والنظم  املعرفة  نقل  وسائل  من  وسيلة 

  (15) األوامر، وتتواصل مع اإلنسان البشرى، أما الرتمجة اآللية فهي حبكم طبيعتها تطبيق لغوى صرف.
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 املبحث الرابع: أمهية حوسبة النحو العريب 

اللغة من خالل تطور نظم املعلوماتية عرب مراحلها املتعددة، فخالل نصف القرن اتضحت أمهية  

املنصرم تطور احلاسوب تطورات نوعية، أدت به يف النهاية إىل مواجهة حامسة مع منظومة اللغة على 

 . (16)اتساعها

عام   بتونس  واالقتصادية  االجتماعية  الدراسات  مركز  امللتقى  1987وقد عقد  الرابع  م  الدويل 

للسانيات، واختذ له موضوعا ))اللغة العربية واإلعالمية(( وتناول دواعي حوسبة اللغة العربية وعوائدها 

 وعوائقها.

عدداً من التطبيقات املتعلقة ابللسانيات    1989وتناول مؤمتر الكويت للحاسوب املنعقد عام  

 العربية احلاسوبية، كالرتمجة وتعلم النحو العريب. 

وجوها من أتصيل نظامية   1992تشرف حممد كاظم البكاء يف ندوة احلاسبات واللغة عام  واس

  (.17) اللغة العربية يف أعمال األوائل، وأملح إىل مشروعه يف استخدام احلاسوب يف برجمة قواعد اللغة العربية

قدم فيه حممد أكرم   1996م  وانعقد مؤمتر قضااي اللغة العربية وحتدايهتا يف اجلامعة اإلسالمية مباليزاي عا   

 حبثا بعنوان )احلاسوب والتحليل الصريف يف العربية(. 

كما أعدت جمموعة من الربامج كربانمج نظام التحليل الصريف ابستخدام احلاسوب ليحىي هالل، 

وبرانمج التحليل الصريف ابستخدام احلاسوب الذى أعده مأمون احلطاب وزميله، وكذا الربانمج الصادر 

 ملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وهو نظام حنوى صريف للعربية.عن ا

وحوسبة النحو العريب يساعد يف تعليم اللغة العربية وميكن أن يكون وسيلة مناسبة لتعليم الفصحى، 

أو  ابلفصحى،  للحن  الفوري  التصحيح  العامية من خالل  على  للقضاء  فعالة  وسيلة  يكون  أن  وميكن 

 .(18) ء اللفظية يف تشكيل أواخر الكلمات أو غري ذلكتصحيح األخطا
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وتكمن الغاية من حوسبة النحو يف تقدمي توصيف شامل ودقيق للنظام اللغوي للحاسوب، متكنه  

من مضاهاة اإلنسان يف كفاءته وأدائه النحوي، فيصبح قادرا على تركيب القواعد وحتليليها، فاحلاسوب 

 .(19) شطرا صاحلا من مهمة التصحيح، ويصحح النطق إذا عثر به اللسان   بذاكرته املستوعبة ميكنه أن يؤدى

ومن منظور معاجلة القواعد اليت حتكم اللغات اإلنسانية آليا بواسطة الكمبيوتر أثبتت اللغة العربية  

ى جدارهتا كلغة عاملية حيث يسهل تطويع النماذج املربجمة املصممة للغة العربية لتلبية مطالب اللغات األخر 

 .(20) وعلى رأسها االجنليزية وذلك بفضل توسطها اللغوي

 العناصر واملستوايت: 

إن مستوايت الرتكيب اللغوي هي الصويت والصريف والنحوي والداليل، وميكن أن ننجح يف حوسبة  

 : (21) أساسنيهذه املستوايت وما خيصنا هنا حصر القواعد اللغوية. واملعاجلة اآللية لتلك القواعد على شقني  

 نظم الربجمة املستخدمة يف املعاجلة اآللية بواسطة الكمبيوتر للفروع للقواعد النحوية:   الشق األول:

يعيد  .1 الكلمات إىل عناصرها االشتقاقية والتصريفية أو  النظام الصريف اآليل الذي يقوم بتحليل 

 تركيبها من هذه العناصر. 

 ملة والكلمات آليا.نظام اإلعراب اآليل الذي يقوم إبعراب اجل .2

ويتضمن التطبيقات اليت تقوم على النظم اللغوية السابقة الذكر واليت تشمل التدقيق اهلجائي   الشق الثاين: 

 والنحوي.
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 املبحث اخلامس: حتدايت حوسبة النحو العريب 

إن التحدايت اليت تواجه احلوسبة النحوية تضع على عاتقنا، فنحن مسؤولون أفرادا ومؤسسات 

  -عن الولوج يف هذا العصر ابلتقنيات النحوية املدروسة، ولقد ابت واضحا ضرورة معاجلة القضااي اآلتية:

 حتليل اللغة العربية آليا صرفيا وحنواي.  -

 والنحوي. اإلفادة من احلاسوب يف التدقيق الصريف   -

كما توجد حتدايت كثرية أمام حوسبة النحو العريب؛ فقضية احلوسبة متشعبة الوجوه فمن أصنافها  

يف  وطبيعتها  نفسها  اللغة  خبائص  يتعلق  الذي  األمر  واالبتكار،  ابإلبداع  تنتهي  حىت  والصرف  النحو 

  (22) استخداماهتا املعلوماتية.

مرونة القواعد النحوية للقوالب التقنية الحتواء النظم وقد اتضح مبا ال يدع جماال للشك طواعية و 

 احلاسوبية والربجميات وتعامل األجهزة واملعدات. 

تراعي   اليت  املعلوماتية  النظم  "ميكروسوفت"  فأاتحت شركة  العريب  املعلوماتية  اتسع سوق  وقد 

 . (23) خصوصية لغتنا العربية وبعض القواعد النحوية

متمحورة ووضع خوارزميات للنحو العريب وتطبيق األوزان، كذلك فإنه مل ومثة إشكاالت أخرى  

تتوفر بعد التطبيقات اليت تفي حباجة املستفيد، كذلك فإن ضعف املصطلحات وفقداهنا الذي أصبح عائقاً 

 مهماً أمام تعريب املعلومات ونشرها واإلفادة منها على أحسن الوجوه. 

دوره إال يف بعض احلاالت النادرة، فاملواصفات العربية مل تطبق  يضاف إىل ذلك أن التقييس مل يؤّد  

يف غالبيتها، ألن األقطار العربية مل تتخذ اإلجراءات العملية لتطبيقها )املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 

 (. 1996تونس،  
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نباط نظام ولعل من هذه التحدايت أيضا عدم اقتناع الشركات املصنعة للحواسيب بضرورة است

 .(24) تشغيل عريب التصميم والتطوير واإلفادة خيدم القواعد النحوية ويستفيد منها

فتعريـب احلاسـوب متطلب لتطبيق القواعد النحوية على الرتمجــة اآللية مــن العربيــة إلــى اللغــات 

  (25) األجنبية وبــالعكس.

ء النحوية وتصويبها أو تقدمي بدائل هلا فقد أما إذا كان مطلبنا متكني احلاسوب من حتديد األخطا

من  اللغوية  الدارسات  إليه  توصلت  ما  استقراء  الدارسات، كذلك  عنه  متخضت  ما  ذلك  يف  فيسعفنا 

 .(26) األخطاء النحوية الشائعة لدى من يكتبون ابلعربية لتكون مرجعا هاداي يف التصويب اآليل

 اإلعرايب منوذجا للحاسوبية املبحث السادس: توصيف النظام  

يعد هذا املنحى استكماال لتمكني احلاسوب من القراءة الصحيحة للنصوص العربية غري املشكولة. 

فاإلعراب املتداول يف قاعات الدرس مبا هو عملية ذهنية تنتظم يف نسقها اخلاص ومنوذجها اهليكلي املنضبط 

ن عول يف ذلك على أربع خطوات إجرائية تعتمد مبقوالت عيار خمصوص؛ فقد تصدر له من الباحثني م

أربع قوائم حتوي فيها كل قائمة جمموعة من البدائل، ويقع االختيار على إحدى تلكم البدائل بناء على 

ثبت مستدخل يف ذاكرة احلاسوب مسبقا ويستدل فيه بقرائن السياق على أنه ال أبس أن حناول هنجا آخر 

ب وحسبنا يف هذا املبحث لزوم القصد وغاية القصد من توصيف نظام يف توصيف نظام اإلعراب للحاسو 

 . (27)   اإلعراب من متكني احلاسوب من تعيني حركات أواخر الكلم

أنه يلزمنا ابدئ األمر تصنيف كلم العربية إىل املبين واملعرب؛ ذلك أن املبين   ( 28) وقد ذكرت كنايل

سيستدخل يف احلاسوب، على هيئة ال تتغري، فال حيتمل غري وجه واحد لقراءته أو لضبط آخره. وسيفضينا 

ر ذلك إىل حصر جهدان على االسم املعرب والفعل املعرب، فنستثين احلروف والفعل املاضي وفعل األم

واألمساء املبنية؛ كوهنا مجيعا تلزم بنية وحيدة يف مجيع أحواهلا ومواقعها السياقية، ويكون أمر ضبطها ابلشكل 
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منوطا بتوصيف النظام املورفولوجي ألبواهبا النحوية اباب اباب، وسنستثين كذلك ما جييء يف ابب املعرب مما 

مساء اخلمسة واألفعال اخلمسة واملضارع اجملزوم معتل ال تتبدل حركة آخره كاملثىن ومجع املذكر السامل واأل

اآلخر؛ معولني يف ذلك على سالمة النص من األخطاء النحوية، وقاصرين جهدان على التشكيل فحسب، 

 ال التدقيق اللغوي. 

من شأهنا أن تنجز أعماال ضخمة   - على قصورها النسب -ويبقى أن ندرك أن املعاجلة اآللية  

ة وتوفر أمواالً طائلة ملا تتصف به من قدرة عالية يف السعة االحتوائية وسرعة فائقة يف وختتزل جهودا جبار 

املعاجلة الزمنية، فتشكيل بين البشر لكتاب أو نص مثال سيستغرق أضعاف اجلهد والزمن الذي تستغرقه 

 .(29) مراجعة ذلك الكتاب أو النص بعد تشكيله آليا بواسطة احلاسوب

 اخلامتة

 إىل عدد من التوصيات وهي: خيلص البحث  

ضرورة تتضافر اجلهود يف جمال حاسوبية النحو العريب بني اللغويني واحلاسوبيني يف برجمة األنظمة  .1

 اللغوية، وحتليلها ومعاجلتها آلياً.

 ضرورة توطيد العالقة بني النحويني واحلاسوبيني وجعلها عالقة تكاملية؛ ومن قبيل تبادل املصاحل.  .2

ني واحلاسوبيني يقوم على عدد من الفرضيات من أمهها أن عمل احلاسوبيني جيب الرتابط النحوي .3

 أن يكون وسيلة خلدمة النحويني. 

وجوب نشر الوعي احلاسويب بني النحويني من تشجيع املؤسسات التعليمية وخباصة اجلامعات  .4

يتبع قسم   العريب، وإجياد ختصص جديد  النحو  اللغة على ختصيص مقرر دراسي يعىن حبوسبة 

 العربية، مبسمى " بكالوريوس يف حوسبة اللغة العربية)قسم النحو العريب( 
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وجوب تطوير عمل اجملامع اللغوية ملواجهة حتدايت حوسبة النحو والشروع يف الربجميات لوضع  .5

 إطار تقنية املعلومات من منظور حنوي. 

 م النحو يف احلاسوب. طبع الرسائل اجلامعية اليت كتبت ابللغة العربية عن قضااي استخدا .6

عدم ترك أمر الربامج احلاسوبية العربية بيد الشركات ومراكز البحوث الغربية بل ينبغي أن يصممها  .7

 أبناؤها. 

تشكيل منتدى لرواد احملتوى الرقمي العريب من املؤسسات واهليئات ذات العالقات بتكنولوجيا  .8

 املعلومات واالتصاالت ومجعيات احلاسبات. 

ضرورة االشتغال اللغوي يف جماالت تيسري النحو العريب وحوسبته لإلجابة عن مناذجه دون عسر  .9

 رابية.... إىل آخره. مثل النحو التوليدي والتحويلي وحنو احلاالت اإلع

الداللة  .10 مبستوايت  وإثراء حوسبتها  اللغة  هندسة  تسعف  اليت  النحوية  ابلفروق  العناية 

 وسياقات تغيريها اجملازية وحنوها.

هناك فرق واضح بني النحو العلمي والنحو التعليمي، وتعليم اللغات وال بد من التفريق  .11

 القواعدية. بني هذه املستوايت يف الربجمة  

التدرج املعريف والتعليمي واالجتهاد وضع األلعاب  .12 النحوية وفق  الدروس  إعادة ترتيب 

 التعليميةابستخدام احلاسب. 

تصميم موقع إلكرتوين يشمل كل القواعد النحوية مقسمة على فئات ومستوايت دراسية،  .13

 يسهل طريقة برجمتها. يرجع إليه املربجمون ليجدوا أكثر من طريقة لشرح وتطبيق القواعد مما  

 ،، وهللا من وراء القصد
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